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

WAARSCHUWING:

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

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

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

DIE ZIJ ER OP HEEFT BESCHERMEN.

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

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

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

Hartelijk gefeliciteerd en hartelijk dank dat u een  gekozen heeft.

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

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

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

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

Met vriendelijke groeten,

De Verkoopleiding
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Inleiding - Garantie

Identificatie van de machine

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

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

HET GEBRUIK ERVAN.

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

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

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

GVULDIG IN ACHT GENOMEN WORDEN. 
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RECHTERKANT

LINKERKANT

VOORKANT

ACHTERKANT

COBO02.246

INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identificatie van de machine

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

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

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

MACHINEMODELLEN

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

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

VERREIKERS-TELESCOOPLADERS PEGASUS

AANSPRAKELIJKHEID

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

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

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

- De fabrikant behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving om welke technische of com-
merciële reden dan ook eventuele veranderingen aan de machine aan te brengen.
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IDENTIFICATIE VAN DE
VERREIKER-TELESCOOPLADER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPMERKING:
Op de verreikers-telescoopladers, die vanuit commercieel oogpunt 
Pegasus genoemd worden, staat de opdruk (goedkeuringscode) 
(zie de eerste 4 nummers die in het chassis gestanst zijn)

Serienummer van de bruggen

Type en serienummer van het chassis

Serienummer van de motor

Serienr. motor Iveco NEF Pegasus 38.16

Fundamentele gegevens
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Inleiding - Garantie

Identificatie van de machine

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA
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CONFORMITEITVERKLARING 
 

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

Fabrikant  : DIECI SRL
Adres   : Via E. Majorana, 2-4- 42027 Montecchio Emilia (RE), Italië

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 HVL155 (PEGASUS **.21) Registratienr. HVL155****

-  conform is met de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG) en volgende amendementen

-  conform is met de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen :

2004/108/EG  - Elektromagnetische compatibiliteit
2000/14/EG   - Lawaai
Procedure voor bepaling van de conformiteit Ia waarvan sprake in bijlage VI, uitgevoerd door de erkende instantie:
nr.1232, CESMA S.c.a r.l. - Via Gorizia 49, 42100 Reggio Emilia
Netto geïnstalleerd vermogen : 106 kW
Niveau gemeten geluidsvermogen:  LWAm  =    102 dB(A)
Niveau verzekerd geluidsvermogen:  LWA  =    104 dB(A).

Met de geharmoniseerde Europese normen:
EN12100-1 e EN12100-2  - Veiligheid van machines
EN 982  - Hydraulische Systemen
EN 60204-1  - Elektrische uitrusting van de machines
EN 13510 : 2002  - Rops
EN 3449 : 2005  - Fops (Niveau II)
EN 13309  - Elektromagnetische compatibiliteit

De machine is uitgerust met de volgende accessoires:
BUD10** - Koppel vorken
**************

Label met EG-keurmerk vermelding is op de machine aangebracht.

Montecchio Emilia, **/**/2010

DIECI SRL
Via E. Majorana, 2-4

Montecchio Emilia (RE)
Een Bestuurder
MANGHI ENNIO

FAC-SIMILE
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Inleiding - Garantie

Identificatie van de machine

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA
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B

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



 Veiligheidsvoorschriften

B/2

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HERKENNEN

Dit is het WAARSCHUWINGSSYMBOOL VAN MOGELIJK RISICO

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

DE WAARSCHUWINGSBEGRIPPEN BEGRIJPEN

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

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

personen die er rechtstreeks bij betrokken zijn duiden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wend u zich bij twijfel tot uw vertegenwoordiger of dealer.
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ALGEMENE AANWIJZINGEN

Deze machine is ontworpen en gemaakt om uitsluitend 
als een zelfrijdende machine gebruikt te worden, met de 
bestuurder gezeten op de bestuurdersstoel, met banden, 
bestemd voor het gebruik op een geasfalteerd wegdek, een 
natuurlijke ondergrond en op rul terrein. De machine bestaat 
uit een hoofdsteunconstructie die dient om de uitschuifbare 
arm te ondersteunen en 360° te draaien. Op de kop van de 
arm kunnen vorken of andere werktuigen die goedgekeurd 
zijn door DIECI gemonteerd worden. Tijdens normaal gebru-
ik kan de machine lasten heffen, draaien en afzetten door 
middel van in-/uitschuiven en heffen/dalen van de arm.

Elk ander gebruik wordt in strijd beschouwd met het ge-
bruik waarvoor de machine door DIECI bestemd is die da-
arom niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade 
aan voorwerpen en aan de machine zelf of letsel aan per-
sonen dat eventueel uit een dergelijk gebruik voortvloeit.

Een ander gebruik van de machine dan in deze handlei-
ding staat is streng verboden. Alle functies en procedu-
res met betrekking tot het gebruik en het toepassen van 
werktuigen op de machine die niet in deze handleiding 
vermeld zijn, zijn streng verboden.

De gebruiksaanwijzing en de onderdelencatalogus horen bij 
de machine en moeten ook bij de machine gevoegd zijn tel-
kens als de machine van eigenaar verandert. De handleiding 
moet goed bewaard worden en moet altijd in de machine aan-
wezig zijn, in de door de gebruiker gesproken taal zodat snel 
raadplegen mogelijk is.  Als de handleiding gescheurd is en/of 
ook slechts voor een deel beschadigd is of onleesbaar gewor-
den is moet de handleiding onmiddellijk vervangen worden.

Het in acht nemen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatiewer-
kzaamheden die in deze handleiding beschreven zijn is van essen-
tieel belang en dit houdt het door de fabrikant voorziene gebruik in. 

Deze machine mag alleen gebruikt, onderhouden of gere-
pareerd worden door personen die van tevoren geïnstrue-
erd zijn ten aanzien van de machine en de veiligheidsvo-
orschriften en deze personen moeten bovendien toestem-
ming hebben om met de machine te mogen werken.

Alle onderhoudsprocedures of -werkzaamheden die niet 
in deze handleiding beschreven zijn, zijn streng verboden 
en moeten door een erkende garage uitgevoerd worden.

De gebruiker is altijd verplicht om de algemene veiligheid-
svoorschriften en de ongevalpreventievoorschriften in acht 
te nemen, met name de voorschriften van het wegenverke-
ersreglement in geval van gebruik op de openbare weg.

Alle uit eigen beweging aangebrachte veranderingen aan de 
machine ontheffen DIECI van elke aansprakelijkheid voor 
schade of letsel dat hierdoor veroorzaakt wordt.

Bij het maken van deze machine is al het mogelijke gedaan om 
uw werk zo veilig mogelijk te maken. Voorzichtigheid is echter 
onvervangbaar en er is geen betere vuistregel om ongelukken te 
voorkomen.

DIECI is niet verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt is do-
ordat de machine op een nalatige manier gebruikt is ook als dit niet 
het gevolg is van de opzet om de machine verkeerd te gebruiken.

DIECI is niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt 
is door handelingen die instinctmatig, uit reflex, in paniek, in 
geval van mankementen, ongelukken, storingen enz. tijdens 
de machine verricht zijn. 

DIECI is niet verantwoordelijk voor het te verwachten ge-
drag van bepaalde categorieën mensen zoals: leerlingen, 
jongeren, mensen met een handicap, personeel in opleiding.

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

Lees alle veiligheidsstickers die op de machine aangebracht 
zijn en neem de aanwijzingen die erop staan in acht alvo-
rens de machine te starten, in werking te stellen, met bran-
dstof te vullen of er onderhoud aan te plegen.
Maak ze schoon als ze bedekt zijn met modder, cement of 
ander materiaal en verwijder ze om geen enkele reden. Als 
ze beschadigd, kwijtgeraakt of onleesbaar zijn geworden 
moeten zij onmiddellijk vervangen worden.

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen mag u de construc-
tie of de afstelling van de diverse onderdelen van de machine 
niet zelf veranderen (hydraulische druk, instelling van de be-
grenzers, motortoerental, montage van extra werktuigen enz.).
Dit geldt ook voor het buiten werking stellen of veranderen 
van de veiligheidssystemen. In dit geval kan de fabrikant op 
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Om de machine in “staat van overeenstemming” te houden 
is het verplicht om regelmatige controles uit te voeren.

DIECI kan niet alle mogelijke omstandigheden die een 
potentieel risico tijdens de werking of het onderhoud 
van de machine met zich meebrengen voorzien.
Daarom kunnen de veiligheidsvoorschriften die in 
deze handleiding of op de machine aangegeven zijn 
niet alle mogelijke veiligheidsmaatregelen bevatten. 
Als er handelingen of procedures uitgevoerd worden die 
niet uitdrukkelijk in deze handleiding geadviseerd of toe-
gestaan worden moeten alle nodige veiligheidsmaatrege-
len genomen worden om potentiële risico’s te vermijden.

In geen geval mogen er handelingen verricht worden of 
acties ondernomen worden die in deze handleiding uit-
drukkelijk verboden worden. 

Wend u zich bij twijfel tot uw vertegenwoordiger of dealer.
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

BESCHERMENDE KLEDING

-  Draag altijd kleding die geschikt is met het oog op het 
werk dat gedaan moet worden. Draag geen wijde kle-
ding, stropdassen, kettingen, riemen of andere voorwer-
pen die aan de bedieningshendels of andere onderdelen 
van de machine kunnen blijven haken.

- Draag geen sieraden of andere metalen accessoires 
omdat deze letsel kunnen veroorzaken als zij vast bli-
jven haken of als er stroom door het lichaam gaat.

- Als u lang haar heeft en dit buiten de beschermende helm 
uitsteekt kan het in de machine blijven haken, bind uw haar 
dus bijeen en pas op dat het nergens in verstrikt raakt.

-  Op basis van het type werk of de bouwplaats moet de be-
stuurder geschikte beschermende kleding dragen om zich 
op een adequate manier tegen ongelukken te beschermen. 

 - GEVAAR - 
De bestuurder is verplicht, voordat hij begint te werken, te 
informeren bij degene die verantwoordelijk is voor de vei-
ligheid of de bouwplaats wat de mogelijke risico's van het 

werk zijn en welke veiligheidskleding hij moet dragen.

 - ATTENTIE - 
De bestuurder moet altijd over het volgende beschikken:

• Beschermende helm
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidsbril of gezichtsmasker
• Beschermende handschoenen
• Gehoorbeschermers
• Reflecterende kleding
• Ondoorlaatbare kleding
• Ademhalingsapparaat of filtrerend masker

    

    

- In de handel zijn er verschillende modellen veiligheidskleding in 
alle maten en grootten. Gebruik altijd het model dat het meest 
geschikt is voor het type toepassing en in de juiste maat/grootte.

-  Veiligheidskleding moet als persoonlijk beschouwd wor-
den, draag geen veiligheidskleding van andere personen.

-  Veiligheidskleding moet altijd ongeschonden en in goede staat zijn. 
Kapotte kleding garandeert geen adequate bescherming meer. Draag 
geen versleten kleding, maar vervang dit voordat u begint te werken.

-  Bescherm u zelf tegen lawaai omdat langdurige blootstel-
ling tot achteruitgang of verlies van het gehoor kan leiden. 
Draag gehoorbeschermers zoals oorkappen of oordoppen 
om u zelf tegen te hard en vervelend lawaai te beschermen.

- Draag geen hoofdtelefoon om naar de radio of muziek 
te luisteren als u met de machine aan het werk bent. De 
bestuurder moet altijd zijn volle aandacht er bij houden.

DE MACHINE INSPECTEREN

 - ATTENTIE - 
Inspecteer de machine elke dag of bij elke werkdienst nauwkeu-

rig en kijk de machine goed na voordat u ermee gaat werken.

-  Er moet gecontroleerd worden of de banden geschikt 
zijn voor het type terrein. Er zijn banden voor zand, 
aarde, landbouwgrond, sneeuw enz..; wend u zich voor 
meer informatie tot uw vertegenwoordiger of dealer.

 - ATTENTIE - 
Als de gebruiker waarneemt dat zijn machine afwijkingen verto-
ont (lawaai, trillingen, geur, fouten in de instrumenten, rook, olie-
lekken enz.) of niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, moet 
hij het gebruik van het voertuig onmiddellijk staken en onmiddel-
lijk degene die hiervoor verantwoordelijk is op de hoogte stellen.

-  Het is VERBODEN voor de bestuurder om zelf reparaties of 
afstellingen uit te voeren tenzij hij hier voor opgeleid is. Hij moet 
de machine in goede staat houden als hij hiermee belast is.

 - ATTENTIE - 
Alvorens met het werk te beginnen moet gecontroleerd wor-
den of de machine doelmatig is om het beste rendement te 
verkrijgen en om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen.
-  Om de hieronder vermelde controles te verrichten moet u 

het hoofdstuk Onderhoud in deze handleiding raadplegen.
- Voer de hieronder vermelde controles en werkingstests uit:

 Goede werking van de parkeerrem
 Motoroliepeil (controleren en eventueel bijvullen)
 Hydraulische oliepeil (controleren en eventueel bijvullen)
 Waarschuwingslampje van de verstopping van het lucht-
filter (controleren en eventueel schoonmaken)

 Staat en spanning van de banden (controleren)
 Brandstofpeil
 Signalerings- en waarschuwingssystemen (uitproberen)
 Goede werking van de stuurinrichting
 Goede werking van de bedrijfsremmen
 Aanhaling van de bouten
 Verlichting
 Richtingaanwijzers
 Alarmlichten
 Schakelaars
 Controlelampjes
 Ruitenwissers
 Achteruitrijalarm

Als de machine lange tijd niet gebruikt is moet de machine 
grondig gecontroleerd worden. 
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ZICH VOORBEREIDEN OP NOODSITUATIES

-  Zorg dat u altijd voorbereid bent als er brand uitbreekt of 
een ongeluk gebeurt.

 - ATTENTIE - 
Zorg voor een brandblusser en een EHBO-doos (niet geleverd 

door de fabrikant) en houd deze altijd binnen handbereik.

-  Controleer regelmatig of alle benodigdheden nog in de 
EHBO-doos zitten en vul de inhoud indien nodig aan.

-  Lees de aanwijzingen die op de brandblusser staan aan-
dachtig om hem op de juiste manier te kunnen gebruiken.

-  Voer regelmatig inspecties en onderhoud uit om er zeker 
van te zijn dat de brandblusser altijd klaar is voor gebruik.

-  Stel samen met degene die verantwoordelijk is voor de 
veiligheid of voor de werkzaamheden een tabel van de 
prioriteiten op om adequaat te handelen in geval van 
brand en ongelukken.

-  Als er een ongeluk gebeurt moet er onmiddellijk een arts 
gewaarschuwd worden.

-  Leg de noodtelefoonnummers van de dokter, de am-
bulancedienst, het ziekenhuis en de brandweer op een 
goed zichtbare plaats dichtbij de telefoon.

Controle op reiniging

 De ruiten, het glas van de lampen en de achteruitkijk-
spiegels schoonmaken.

 Modder en puin verwijderen.
 De binnenzijde van de cabine en met name de pedalen 
en de bedieningen van afval en vuil ontdoen.

 De motor, de scharnierverbindingen en de radiateur 
schoonmaken.

 Overtollig vet verwijderen.
 Controleren of het opstapje en de handgreep droog en 
schoon zijn.

 Alle veiligheidsstickers en de aanwijzingen van de ma-
noeuvres schoonmaken. Ze eventueel vervangen als zij 
onleesbaar zijn of ontbreken.

Controle op beschadigingen

 Controleren of er geen onderdelen beschadigd zijn of 
ontbreken.

 Controleren of alle scharnierpennen goed vastgezet zijn.
 Controleren of er eventuele barsten of beschadigingen 
in de ruiten zitten.

 Controleren of er geen olie-, brandstof- of koelvloeisto-
flekken onder de machine zijn.

 Controleren of de wielbouten goed aangedraaid zijn.
 Alle veiligheidsvoorzieningen controleren.
 Controleren of de ROPS/FOPS constructie niet beschadigd is.
 Controleren of de veiligheidsgordel en de betreffende be-
vestigingen niet beschadigd zijn of teveel versleten zijn.  

 - ATTENTIE - 
Als er storingen geconstateerd worden moeten deze binnen 
de kortst mogelijke tijd gerepareerd worden waarbij men 
zich moet wenden tot een erkende garage van de fabrikant.

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN OM TE BEGINNEN TE WERKEN ALS 

DE MACHINE NIET IN UITSTEKENDE STAAT IS.

Afstellingen

-  Controleer of de verstelling van het stuur en de stoel zo-
danig is dat alle bedieningselementen om de machine te 
besturen comfortabel bereikbaar zijn.   Stel de achteruitki-
jkspiegels af zodat u goed zicht heeft aan de achterkant 
van de machine als u op de juiste manier op de stoel zit.
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BESTUURDERSCABINE

-  Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen en op-
staptreden om op de bestuurdersplaats te gaan zitten.

-  Tijdens het op- en afstappen van de machine moet u 
altijd naar de machine toe gedraaid blijven en zorgen 
dat u op de opstaptreden en aan de handgrepen op drie 
punten houvast heeft aan de machine.

-  De bedieningsinstrumenten mogen nooit voor andere doe-
leinden gebruikt worden dan waar voor zij bestemd zijn (bijv. 
op- of van de machine afstappen, kleren ophangen enz.)

-  Spring nooit van de machine af.
-  Stap nooit op of van een rijdende machine af. Spring no-

oit om in of uit de machine te stappen.
- Als de machine in beweging komt zonder dat er een be-

stuurder in zit mag u niet op de machine springen om te 
proberen om te machine te stoppen.

-  Stap nooit op of van de machine af met gereedschap in uw handen.
-  Zorg ervoor dat de cabinevloer, de handgrepen en de opstap-

treden altijd schoon zijn om te voorkomen dat zij glad zijn.
- Bevestig geen zuignappen aan de ruiten. Zuignappen wer-

ken als een vergrootglas en kunnen brand veroorzaken.
- Gebruik tijdens het rijden of het werken met de machine 

geen mobiele telefoon in de bestuurderscabine.
- Neem nooit gevaarlijke voorwerpen, ontvlambare of ex-

plosieve voorwerpen in de bestuurderscabine mee.

-  Tijdens het werken op plaatsen waar het gevaar bestaat  
dat er voorwerpen vallen, terugkaatsen of in de machine 
terechtkomen waardoor de bestuurder geraakt kan wor-
den of die in de cabine terecht kunnen komen moeten 
er geschikte beschermingen gemonteerd worden om 
de bestuurder te beschermen.  Houd de ramen altijd 
dicht. Controleer altijd of omstanders zich op een veilige 
afstand bevinden en of zij niet geraakt kunnen worden 
door voorwerpen die terugkaatsen of vallen.

-  Let goed op tijdens het verstellen van de ruiten omdat 
de machine door het per ongeluk aanraken van een be-
dieningshendel plotseling in beweging kan komen met 
het risico van ernstig letsel.

- Als de ruit van de cabine aan de kant van de telesco-
oparm breekt bestaat het gevaar dat de bestuurder in 
aanraking komt met de arm. In dat geval moeten de 
werkzaamheden onmiddellijk gestaakt worden en moet 
de ruit vervangen worden.

 - VERBOD - 
Het is VERBODEN om armen, benen en in het algemeen elk licha-
amsdeel buiten de bestuurdersplaats van de machine uit te steken.

 - ATTENTIE - 
Gebruik de machine alleen als de stoel op de juiste manier af-
gesteld is. Als de stoel niet goed afgesteld is kan de bestuurder 
snel moe worden en dit kan ertoe leiden dat de handelingen niet 
goed uitgevoerd worden, hierdoor kan de waarneming van de 
positie van de bedieningselementen en externe voorwerpen ve-
randeren en hierdoor kan de gevoeligheid bij het uitvoeren van 

de manoeuvres in het gedrang gebracht worden.
-  De stoel moet op basis van de lengte en het gewicht van 

de bestuurder afgesteld worden.
-  De bestuurder moet in staat zijn om de pedalen hele-

maal in te trappen en de bedieningshendels op de juiste 
manier te bedienen terwijl hij met zijn rug goed tegen de 
rugleuning van de stoel aanleunt.

 - GEVAAR - 
Doe voordat u begint te werken altijd eerst

de veiligheidsgordel goed om.
-  De veiligheidsgordel is goed omgedaan als hij goed 

strak om uw lichaam zit.

 - GEVAAR - 
De machine is uitgerust met een cabine die het gewicht 
van de machine zelf kan verdragen in geval van omslaan 
(ROPS). Het is dus noodzakelijk dat de bestuurder met de 
veiligheidsgordel stevig aan de stoel vast blijft zitten om 

er niet uit te vallen en eventueel verpletterd te worden.
-  Alvorens de machine te starten moet de veiligheidsgor-

del en de gesp gecontroleerd worden en moet gecontro-
leerd worden of hij goed aan de constructie bevestigd is. 
Als er een bepaald onderdeel beschadigd of versleten 
is moet de veiligheidsgordel of het onderdeel vervangen 
worden alvorens de machine te gebruiken.

-  Blijf tijdens het gebruik van de machine altijd op de stoel 
zitten met de veiligheidsgordel goed omgedaan om het 
risico van letsel in geval van een ongeluk te beperken.

-  Als er een behoorlijk ernstig ongeluk met de machine ge-
beurd is moeten de veiligheidsgordels vervangen worden 
ook als zij op het eerste oog niet beschadigd lijken te zijn.

 - GEVAAR - 
Vervoer geen passagiers op de machine.

 - GEVAAR - 
De bestuurder moet altijd in de normale rijhouding blijven zitten.
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DE MACHINE STARTEN

-  Onafhankelijk van de rijervaring van de bestuurder moet 
de bestuurder zich voordat hij de machine in werking 
stelt eerst vertrouwd maken met de plaats en de werking 
van alle bedieningselementen en instrumenten.

-  Ga niet achter het stuur zitten en met de machine rijden als 
uw handen of schoenen nat zijn of besmeurd met vet of olie.

 - GEVAAR - 
Alvorens de motor te starten moet u controleren of alle 
hendels van de bedieningsinstrumenten in de neutrale 
stand staan, of de parkeerrem aangetrokken is, of de 
motorkap dicht is en of er zich geen andere mensen in 

de buurt van de machine bevinden.

 - GEVAAR -  
De machine mag alleen gestart of gemanoeuvreerd wor-
den als de bestuurder op de bestuurdersstoel zit, met de 
veiligheidsgordel om en als de stoel goed afgesteld is.

De bestuurder moet de machine altijd onder controle hebben. 

-  Gebruik de zoemer of andere signalen om de andere 
personen die aanwezig zijn te waarschuwen alvorens de 
machine te starten.

-  Als de motor gestart wordt zonder dat de juiste procedure 
gevolgd wordt kan de machine plotseling gaan bewegen 
en bestaat er op die manier kans dat er schade ontstaat.

-  Start de motor niet en kom ook niet aan de hendels van de 
machine als er in de cabine een gevarenbord aangebracht is.

-  Start de motor nooit door de contacten van de startmotor 
kort te sluiten.

-  Indien er hulpaccu's gebruikt worden moet er goed op-
gelet worden omdat het gas hiervan kan ontploffen en 
ernstige schade kan veroorzaken.

-  Om met hulpaccu’s te starten moeten de aanwijzingen 
die in de paragraaf “STARTEN MET HULPACCU’S” sta-
an opgevolgd worden. Fouten tijdens het uitvoeren van 
de procedure kunnen ernstige schade aan de elektri-
sche/elektronische installatie, plotseling bewegen van 
de machine, ontploffen van de accu, schade aan voor-
werpen en letsel aan personen veroorzaken.

-  Alle controle-instrumenten moeten meteen nadat de mo-
tor gestart is, als de motor warm is en tijdens het gebru-
ik regelmatig gecontroleerd worden om eventuele sto-
ringen meteen vast te stellen en deze snel te verhelpen.

RIJBEVOEGDHEID

 - ATTENTIE - 
Houd u zich aan de geldende voorschriften in het land 

waar de machine gebruikt wordt.

 - ATTENTIE - 
Alleen vakbekwaam en speciaal opgeleid personeel mag 

de machine gebruiken.

Om de machine te gebruiken is het verplicht om de 
rijbevoegdheid te hebben die afgegeven moet worden 
door degene die verantwoordelijk is voor de fabriek/
bouwplaats waar de machine gebruikt wordt.

-  De gebruiker moet de rijbevoegdheid tijdens het gebruik 
van de machine altijd bij zich hebben.

-  De bestuurder mag de machine niet door iemand anders 
laten besturen.

- Het gebruik moet bovendien in overeenstemming met de 
beroepsmatige voorschriften zijn.
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-  Als er op een drukke plaats gewerkt wordt moet er ie-
mand anders als seiner ingezet worden; tijdens werkza-
amheden waarbij meerdere machines ingezet moeten 
worden moeten er seinen gegeven worden die normaal 
bekend zijn bij al het personeel dat erbij betrokken is. Er 
moet bovendien een persoon aangewezen worden voor 
het seinen en om het werkgebied te coördineren. Er moet 
op toegezien worden dat iedereen de instructies die de 
persoon die met het seinen belast is geeft opvolgt.

-  Als de werkomstandigheden de aanwezigheid van ie-
mand op de grond vereisen gebruik dan handseinen 
in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

-  Pas op als er op de rand van afgravingen of op verzak-
kende wegen of grond gewerkt moet worden, neem een 
veilige afstand in acht omdat de machine kan kantelen.

 Zet iemand op de grond in om te seinen. Vergeet niet 
dat de grond na zware regenval, het gebruik van explo-
sieve stoffen of als er aardbevingen gebeurd zijn op die 
plaatsen zwakker is.

-  Het werken op hellende terreinen kan tot kantelen of 
wegglijden leiden. Neem altijd de nodige voorzorgsmaa-
tregelen en wees voorzichtig.

-  Verplaats u altijd in een rechte lijn om tegen een helling 
op of ervan af te rijden. Zich dwars of in de lengte van 
de helling verplaatsen is heel gevaarlijk.

OP EEN VEILIGE MANIER WERKEN

 - GEVAAR - 
GEBRUIK DE MACHINE NIET ONDER INVLOED, ALS ER 
VERDOVENDE MIDDELEN GEBRUIKT ZIJN OF ALS ER 
MEDICIJNEN GEBRUIKT WORDEN DIE SLAAP KUNNEN 
VERWEKKEN OF HET REACTIEVERMOGEN KUNNEN 

BEÏNVLOEDEN.

 - GEVAAR - 
VERVOER GEEN PASSAGIERS OP DE MACHINE NOCH IN 
DE CABINE NOCH OP WELK ANDER DEEL VAN DE VER-
REIKER-TELESCOOPLADER OF GEMONTEERD WERKTU-

IG DAN OOK MET UITZONDERING VAN DE GONDEL.

 - GEVAAR - 
CONTROLEER OF DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS IN DE 
JUISTE STAND STAAN. PAS OP, OMDAT DE WAARNEMING 
VAN DE POSITIE VAN EEN VOORWERP IN DE ACHTERU-
ITKIJKSPIEGELS ANDERS KAN ZIJN DAN IN DE WERKE-
LIJKHEID; D.W.Z. DAT HET VER AF LIJKT TE ZIJN MAAR 
DAT HET IN WERKELIJKHEID DICHTBIJ IS. ONDANKS DE 
ACHTERUITKIJKSPIEGELS KAN HET GEBEUREN DAT DE 

BESTUURDER BEPAALDE PUNTEN NIET ZIET.
DAAROM MOET ALTIJD HEEL GOED OPGELET WORDEN.

-  Tijdens het werk of tijdens het rijden moet u de licht-
signalen altijd ingeschakeld laten om mensen ervoor te 
waarschuwen dat de machine in werking is.

-  Inspecteer het werkgebied voordat u begint te werken.
-  Inspecteer het terrein en de toestand van de ondergrond 

op het werkterrein en bepaal de meest veilige omstandi-
gheden om te werken.

 Werk niet op plaatsen waar het gevaar van verzakkingen 
of vallend gesteente aanwezig is.

- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen 
dat onbevoegden in de buurt van het werkgebied komen.

-  Als er door ondiep water of op zachte grond gereden of 
gewerkt wordt moet alvorens aan de slag te gaan eerst 
de vorm en de toestand van de ondergrond, de diepte en 
de stroomsnelheid van het water gecontroleerd worden.

- Kijk altijd vooruit, in de rijrichting en zorg dat u altijd 
goed zicht heeft op de weg.

- Rijd niet met uw voet op het rempedaal of met de parke-
errem aangetrokken.

-  Schat de remweg constant in.
-  Rijd nooit te hard.
-  Kijk altijd vooruit, in de rijrichting en zorg dat u altijd 

goed zicht heeft op de route. Maak veelvuldig gebruik 
van de zijspiegels en controleer of zij in goede staat zijn, 
of ze schoon zijn en goed afgesteld zijn.

- Zorg ervoor dat de ruiten, de spiegels en de lichten 
schoon zijn en in goede staat blijven.

- Controleer voordat u begint te werken of de kappen en 
de deur dicht zijn.
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-  Tijdens het werken op hellingen bestaat het gevaar dat 
de machine uit balans raakt en tijdens het draaien of het 
inschakelen van het werktuig kantelt. Blijf altijd in een 
stabiele positie staan, draai de bovenbouw niet en ge-
bruik de werktuigen niet. 

-  Rijd op lage snelheid op nat gras, natte bladeren of natte 
staalplaten. Ook op punten met een gering hellingsper-
centage bestaat het gevaar dat de machine wegglijdt of 
uit balans raakt met het gevaar dat de machine kantelt.

-  Als er aan de bovenkant of in verdiepingen van ge-
bouwen of andere constructies gewerkt wordt moet de 
stabiliteit gecontroleerd worden alvorens met de wer-
kzaamheden te beginnen. Het gevaar bestaat dat de ge-
bouwen instorten waardoor er ernstig letsel en schade 
veroorzaakt kan worden. 

- Gebruik de stootkracht van de machine niet om het werk uit 
te voeren. Deze machines zijn niet ontwikkeld voor dit soort 
gebruik; door dit gebruik kan de machine kantelen, kunnen 
er onderdelen of werktuigen beschadigd worden of kapot 
gaan en dit kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

 - ATTENTIE - 
Sneeuw verbergt obstakels en situaties die verraderlijk 
kunnen zijn en het bedekt voorwerpen, kuilen, afgravin-
gen en greppels. Bij sneeuwval moet dus erg voorzich-
tig te werk gegaan worden. Het is STRENG VERBODEN 
om te werken als er dusdanig veel sneeuw is dat ob-
stakels en verraderlijke situaties in het werkgebied niet 

goed meer onderscheiden kunnen worden.

-  Bij het verwijderen van de sneeuw moet er heel goed op 
gelet worden dat u niet van de berm van de weg afraakt; 
wat hier aan de rand onder de sneeuw bedolven kan zijn 
kan tot het kantelen van de machine of het beschadigen 
van sommige onderdelen leiden.

-  De met sneeuw bedekte of bevroren oppervlakken zijn 
heel gevaarlijk, er moet dus uiterst voorzichtig te werk 
gegaan worden en de snelheid van de machine moet zo 
laag mogelijk gehouden worden en de hendels moeten 
langzaam bediend worden.

-  Werk heel voorzichtig, als de machine in de sneeuw wegzakt 
bestaat het risico dat de machine kantelt of onder de sneeuw 
bedolven blijft. Pas op dat u de berm van de weg niet verlaat 
en pas op dat u niet in een berg sneeuw vast blijft zitten.

-  Wees erg voorzichtig op bevroren terreinen; naarmate de 
temperatuur stijgt kan de ondergrond smelten en glad worden.

- Pas op elektrische kabels, grond die korte tijd daarvoor af-
gegraven is of grond die korte tijd geleden opgehoogd is.

 

- Verzeker u ervan dat er tijdens het achteruitrijden of het 
draaien van de bovenbouw geen risico’s voor personen 
veroorzaakt worden.

-  Controleer altijd de ruimte rondom de machine voordat u 
welke manoeuvre dan ook uitvoert.

-  Verzeker u ervan dat er zich niemand binnen de actiera-
dius van de machine en het werkgebied bevindt.  

 

                                    

-  Als het zicht van de bestuurder belemmerd wordt moet er 
een persoon op de grond ingezet worden om toezicht op 
de manoeuvres uit te oefenen. Zorg ervoor dat u altijd vi-
sueel contact houdt met de persoon die op de grond staat.

 - ATTENTIE - 
Probeer geen handelingen uit te voeren waarbij de

capaciteit van de machine overschreden wordt.

 - ATTENTIE - 
Hef geen grotere last dan de capaciteit van de machine 
of het accessoire op en maak het tegengewicht ook niet 

groter, welke kunstgrepen u ook toepast.

-  Draai om obstakels heen.
-  Tijdens het heffen van een last moet er op gelet worden dat 

niets of niemand de beweging in de weg staat en moet er 
vermeden worden dat er schijnbewegingen gemaakt worden.

-  Laat de motor nooit draaien als de bestuurder niet aanwezig is.
-  Laat de startsleutel nooit in de machine achter als de 

bestuurder niet aanwezig is.

 - ATTENTIE - 
Laat de machine nooit, in geen enkel geval,
met een opgeheven last geparkeerd staan.

- Stof, regen, mist enz. kunnen het zicht verminderen. Na-
armate het zicht vermindert moet de snelheid verlaagd 
worden en moet er geschikte verlichting gevoerd worden.
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 - ATTENTIE - 
Als er werkzaamheden in de buurt van hoogspan-
ningsleidingen uitgevoerd worden moet gecontroleerd 
worden of de veiligheidsafstand tussen de machine en 

de hoogspanningsleiding voldoende is.
Informeer bij de plaatselijke vestiging van uw elektriciteitsbe-
drijf. In ieder geval mag er nooit op een kleinere afstand dan 
5 meter van hoogspanningsleidingen af gewerkt worden. 
Vochtige grond kan het gebied waarin personen getroffen 
kunnen worden door elektrische ontladingen groter maken.

 - ATTENTIE - 
Met de machine te dicht in de buurt van elektrische 
kabels werken of de machine te dicht in de buurt ervan 
te parkeren brengt het risico met zich mee dat men geë-

lektrocuteerd wordt of ernstig gewond raakt.
DIECI raadt sterk aan dat de veiligheidsvoorschriften 
die ter plaatse toegepast worden in overeenstemming 
zijn de geldende plaatselijke reglementering voor wat 
betreft alle soorten werkzaamheden die in de buurt van 

elektrische leidingen uitgevoerd worden.
-  Zet iemand op de grond in om te seinen als de machine 

te dicht in de buurt van elektrische leidingen komt.
- Als er in de buurt van elektrische leidingen gewerkt wordt 

mag u niemand in de buurt van de machine laten komen. Om 
zich voor te bereiden op elke mogelijke noodsituatie moet u 
rubber schoenen en rubber handschoenen dragen. Dek de 
stoel met een rubber zeil af en pas op dat u niet met lichaam-
sdelen die niet beschermd zijn tegen het chassis aan komt.

-  Als de machine tegen een elektrische leiding aan komt 
mag de bestuurder om schokken te vermijden de bestu-
urderscabine niet verlaten zolang hij niet de bevestiging 
heeft gekregen dat de afgifte van stroom onderbroken is.

 

- Het rijden op terreinen met afhellende zijkanten kan tot 
kantelen of wegglijden leiden. Neem de nodige veili-
gheidsmaatregelen.

- Laat de machine als er een last op ligt niet op een hel-
ling met een groter hellingspercentage dan 15% staan, 
ook niet als de parkeerrem aangetrokken is. 

- De machines zijn uitgerust met een verlichtingsinstalla-
tie die alleen dient om zich te verplaatsen. In geval van 
werkzaamheden ’s nachts of in tunnels moet er voor ge-
schikte buitenverlichting gezorgd worden. 

-  Hef nooit een last met slechts één vork op.
-  Hef het werktuig niet, beweeg het niet en draai het niet 

boven personen. Als er lasten van het werktuig af vallen of 
ergens tegenaan stoten kan er schade aangericht worden.

-  Laat niemand in de buurt van een last komen of eronder 
door lopen.

-  In bijzondere omstandigheden kunnen er tijdens de wer-
kzaamheden stukjes materiaal wegschieten. In dit geval is 
het verstandig om een veiligheidsbril te dragen en dege-
nen die geen veiligheidsbril hebben op afstand te houden.

-  Pas op voor verzakkende wanden, aardverschuivin-
gen, vallend materiaal of vallende voorwerpen van het 
werktuig waardoor de ruit van de cabine kan breken en 
waardoor de bestuurder geraakt kan worden.

-  Voer nooit werkzaamheden onder een gedeelte dat uitste-
ekt uit; dit kan bezwijken en boven op de machine vallen. 

-  Probeer nooit om het werktuig te vol te laden of lasten te 
vervoeren die eruit kunnen vallen of om kunnen vallen.

-  Het gebruik van twee machines tegelijk om zware of 
grote lasten te verplaatsen is een gevaarlijk manoeuvre 
waarvoor speciale voorzorgsmaatregelen vereist zijn. 
Deze manoeuvre mag alleen in uitzonderlijke gevallen 
uitgevoerd worden en als er iemand aanwezig is die 
verantwoordelijk is voor het verplaatsen van de last.

-  Voer geen werkzaamheden naast brandbaar materiaal uit. 

 - ATTENTIE - 
Tijdens het manoeuvreren of rijden moet u de hoogte 
van de diverse onderdelen van de machine in gedachten 
houden. Denk eraan dat sommige delen ten opzichte 

van de afmetingen van de cabine uitsteken.

-  De machine is uitgerust met een cabine die tegen val-
lende voorwerpen beschermt (FOPS). Als het risico van 
vallende voorwerpen bestaat dan is in ieder geval het 
dragen van een helm verplicht.

-  Gebruik de machine niet ‘s nachts, in donkere of slecht ver-
lichte ruimten tenzij de machine uitgerust is met werklam-
pen (optie). Wend u zich voor meer informatie tot uw dealer.

 - ATTENTIE - 
Rijd niet op een laadbrug zonder gecontroleerd te heb-
ben of hij goed geplaatst en verankerd is, of het voer-
tuig waaraan hij vastgemaakt is (wagon, vrachtwagen 
enz.) zich niet kan verplaatsen, of deze brug het totale 
gewicht van de machine en de eventuele last kan ver-
dragen en of de breedte van de brug geschikt is met het 

oog op de breedte van de machine.

- Wees met name voorzichtig op laadkades, laadperrons, 
geulen, steigers, grond die pas afgegraven of opgehoogd is.

- Tijdens het rijden op de weg en/of op hellingen moet goed 
op het motortoerental gelet worden. Een erg hoog toerental 
kan tot mechanische defecten leiden. Houd het toerental 
en de snelheid van de motor altijd onder controle. Bij het 
bereiken van 2350 t.p.m. waarschuwt het dashboard 
ervoor dat de motor over zijn toeren is door middel van 
een continu geluidssignaal en het feit dat het algemene 
alarmlampje op het middelste dashboard gaat branden.
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 - ATTENTIE - 
Controleer bij elk gebruik of het accessoire op de juiste ma-
nier gemonteerd is en aan de betreffende steun bevestigd is.

 - ATTENTIE - 
Controleer telkens vóór gebruik of het veiligheidssyste-
em ingesteld is in overeenstemming met het accessoire 

dat gemonteerd is.
-  De indicaties die door het kantelbeveiligingssysteem verstrekt 

worden moeten als geldig beschouwd worden voor machines 
in standaard werkomstandigheden, op een vlak en goed ste-
vig terrein en met een functionerend en goed ingesteld instru-
ment. In ieder geval mogen de grenswaarden die op het last-
schema staan op geen enkele manier overschreden worden.

-  Kom met de werktuigen nooit in de buurt van open vuur.
-  Hef nooit een last op die slechts met één vork  of met 

een plaat vastgezet is.
-  Controleer of de bovenbouw tijdens het draaien niet te-

gen obstakels aan stoot.

 

-  Om de machine op hellende terreinen te gebruiken moet 
u voordat u de arm omhoog doet eerst controleren of de 
machine op de juiste manier vlak gezet is. 

-  Bij het verplaatsen op overlangse hellingen:

 Rijd zachtjes en rem geleidelijk.
 Richt tijdens het verplaatsen zonder last de vorken of 
het accessoire naar beneden. 

 Richt tijdens het verplaatsen met last de vorken of het 
accessoire naar boven.

- Controleer of de pen voor het blokkeren van de draaiing er 
niet ingestoken is voordat u de bovenbouw laat draaien.

 - ATTENTIE - 
DE MACHINE IS GOEDGEKEURD OM OP 4 GEHEEL OF 
GEDEELTELIJK UITGESCHOVEN STEMPELS TE WERKEN.
WERK NIET MET DE MACHINE OP 1, 2 OF 3 STEMPELS.

 - ATTENTIE - 
DE MACHINE WORDT GEACHT STABIEL TE STAAN ALS DE 
4 BANDEN VOLLEDIG VAN DE GROND OPGEHEVEN ZIJN.

-  Als er een werktuig gewisseld wordt moet om te ver-
mijden dat de hydraulische koppelingen beschadigd 
worden de motor afgezet worden en moet er een minuut 
gewacht worden om het circuit drukloos te maken. De 
koppelingen moeten altijd schoongemaakt worden voor-
dat zij weer aangesloten worden.

- Controleer de verbindingen voor het snel afkoppelen van de 
circuits van het werktuig op reiniging, bescherming en staat. 

 - ATTENTIE - 
Als de gebruiker constateert dat de machine niet goed 
functioneert of niet aan de veiligheidsvoorschriften 
voldoet moet hij degene die er verantwoordelijk voor is 

onmiddellijk op de hoogte stellen.

 - VERBOD -  
Het is VERBODEN voor de bestuurder om zelf reparaties 
of afstellingen uit te voeren tenzij hij hier voor opgeleid 
is. Hij moet de machine in goede staat houden als hij 

hiermee belast is.

 - VERBOD -  
Het is STRENG VERBODEN om te proberen om de ma-
chine te starten door de machine te duwen of te slepen. 
Hierdoor kan ernstig letsel aan personen en ernstige 

schade aan de versnellingsbak veroorzaakt worden.

-  In geval van gebruik op lage temperaturen (-10°C) mo-
eten de tanks en de reservoirs geleegd worden en weer 
gevuld worden met smeermiddelen, brandstof, koelvloei-
stof die geschikt zijn voor die temperaturen.

 - ATTENTIE - 
Het gebruik van de machine is VERBODEN in beschermde 
omgevingen zoals raffinaderijen, explosieve atmosferen.

Voor het gebruik op die plaatsen zijn er speciale werktu-
igen die als optie leverbaar zijn. Wend u zich tot uw ver-

tegenwoordiger of dealer. 

-  Controleer of de bedrijfsremmen en de claxon goed functioneren.
-  Minder snelheid voordat u afslaat.
-  Zorg dat u onder alle omstandigheden controle over de 

machine en de betreffende snelheid heeft.
-  Leg achteruitrijdend geen lange afstanden af.
-  Rem geleidelijk en vermijd plotseling remmen.
-  Denk er altijd aan dat de stuurinrichting van het hydraulische 

type erg gevoelig is voor de bewegingen van het stuur, stu-
ur daarom geleidelijk en niet met plotselinge bewegingen. 

-  De rijsnelheid van de machine met last mag in ieder ge-
val niet hoger zijn dan 10 km/u.

-  Het vervoeren van lasten op de weg is verboden en de 
accessoires die op de machine gemonteerd zijn moeten 
voorzien zijn van middelen die aan de voorschriften vol-
doen of moeten gedemonteerd worden.

 - VERBOD -  
Het is STRENG VERBODEN om personen met de machine 
te vervoeren of op te heffen tenzij de machine voor dit doel 
uitgerust is en voorzien is van de verklaring van overeen-

stemming met betrekking tot het heffen van personen.

- Houd u aan de gegevens die op de lastschema’s staan.
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 - ATTENTIE - 
De standaard verlichting van de verreiker-telescoopla-
der is niet geschikt om in ruimten met slecht zicht of ’s 
nachts te werken. Er zijn verschillende opties voorhan-
den om het zicht bij ongunstige verlichtingsomstandi-
gheden te verbeteren. Wend u zich tot uw DIECI dealer.

-  Het is VERBODEN om een grotere last dan de nominale 
capaciteit van de machine of het accessoire op te heffen 
of te vervoeren.

 - ATTENTIE - 
ALVORENS EEN LAST OP TE HEFFEN IS HET VER-
PLICHT OM HET GEWICHT EN HET ZWAARTEPUNT 

ERVAN TE WETEN.

-  De lastschema’s gelden voor een zwaartepunt van 500 
mm vanaf de hiel van de vorken. Voor een zwaartepunt 
op een grotere afstand moet u zich tot uw dealer wenden.

-  Pas ERG GOED op tijdens het vervoeren van lasten met 
een variabel lastzwaartepunt (bijv. vloeistoffen). Ga erg vo-
orzichtig te werk om deze veranderingen zo veel mogelijk 
te beperken; het gevaar bestaat dat de machine kantelt.

- PAS OP voor het risico van verbrijzeling van de ledema-
ten tijdens het handmatig verstellen van de vorken.

LAST VERPLAATSEN

 - ATTENTIE - 
Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht, vervoer 
altijd lasten die goed in balans zijn en op de juiste manier 
aangebracht zijn om elk risico van kantelen te voorkomen.

-  Steek de vorken altijd helemaal onder de last en breng de 
last in de transportstand (vorken op 300 mm vanaf de grond 
en naar achteren geneigd, arm volledig ingeschoven).

- Controleer altijd of de pallets, de dozen enz. in goede 
staat zijn en geschikt voor te op te heffen last.

-  Manoeuvreer de machine alleen in bijzondere gevallen 
met opgeheven arm; in deze gevallen moet u uiterst 
voorzichtig te werk gaan, matig de snelheid zo veel mo-
gelijk en rem zachtjes. Controleer of u altijd voldoende 
zicht heeft, zet een man op de grond in die u begeleidt 
tijdens de handelingen.

-  Beperk uw snelheid tijdens de handelingen om de last te 
verplaatsen zoveel mogelijk en rem zachtjes. 

-  Manoeuvreer de last niet terwijl de machine in beweging is.

 - ATTENTIE - 
 

Het verplaatsen van een last mag alleen op de lage
snelheid "I" gedaan worden.

-  Alvorens een bocht te nemen moet de snelheid zo veel 
mogelijk gematigd worden en moet de last in het oog 
gehouden worden.

-  De lasten moeten voorzichtig, op lage snelheid en zon-
der horten of stoten verplaatst worden, vooral als zij op 
grote hoogten gebracht worden.

-  Verander niet abrupt op hoge snelheid van richting.

 - ATTENTIE - 
INDIEN DE MACHINE KANTELT MAG ER NIET GEPROBE-
ERD WORDEN OM TIJDENS HET ONGELUK VAN DE MA-
CHINE AF TE STAPPEN. DOE ALS U MET DE MACHINE 
GAAT RIJDEN ALTIJD DE VEILIGHEIDSGORDELS OM.
DOOR MET DE VEILIGHEIDSGORDEL OM IN DE CABINE 

TE BLIJVEN ZITTEN IS DE BESTE BESCHERMING.

- Gebruik altijd de parkeerrem om een last op een helling 
af te zetten of op te heffen.

-  Zorg ervoor dat u altijd goed zicht op het werkgebied he-
eft, zowel rechtstreeks als via de achteruitkijkspiegels om 
te controleren of er eventueel mensen, dieren, obstakels, 
kuilen, veranderingen van hellingspercentage enz. zijn.

-  Tijdens de werking wordt het zicht aan de rechterkant 
verminderd; voordat u de arm omhoog doet moet u con-
troleren of het werkgebied vrij is, zorg ervoor dat u zich 
bewust bent van de plaats waar eventuele obstakels en 
oneffenheden van het terrein zijn. 

-  Als het zicht belemmerd wordt door de omvang van de 
last moet u achteruit rijden; dit mag slechts op korte 
afstanden gedaan worden, omdat dit uitzonderlijk is, 
door middel van het inzetten van een man op de grond 
die toezicht op de manoeuvres uitoefent.

-  Zorg ervoor dat u altijd goed zicht heeft (schone ruiten, scho-
ne spiegels, schone en goed functionerende lichten enz.).
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-  Parkeer altijd op een egaal, stevig en vlak terrein waar 
geen gevaar van vallend gesteente, verzakkingen of 
overstromingen is.

-  Laat de stempels, als de machine hier van voorzien is, 
op de grond zakken.

-  Schuif de arm volledig in en laat hem op de grond zakken.

-  Schakel de parkeerrem in.

-  Zet de keuzehendel van de rijrichting in de stand “N”.

-  Laat de motor ongeveer 60 seconden op het laagste to-
erental draaien alvorens de motor af te zetten zodat de 
motor de gelegenheid heeft om af te koelen.

-  Zet de sleutel in de stand waarin de motor stopt.

-  Trek de sleutel uit het contactslot.

-  Vergrendel de hydraulische bedieningsinstrumenten met 
de speciale systemen (indien aanwezig).

-  Doe de ramen dicht en zet ze met de speciale hendels vast.

-  Doe de deur van de cabine op slot.

-  Leg wielblokken achter de wielen.

-  Controleer of de machine zodanig geparkeerd is dat het 
verkeer niet gehinderd wordt en minimaal 3 meter verwi-
jderd van spoorrails.

TIJDELIJKE STILSTAND

 Laat het gaspedaal geleidelijk los.

 Breng de machine op een vlakke ondergrond tot stilstand. 

 Schakel de parkeerrem in.

 Zet de keuzehendel van de rijrichting in de stand “N”. 

 Tijdens de inrijperiode (50 h) mag u de dieselmotor niet te 
lang achter elkaar op het laagste toerental laten draaien.

 - ATTENTIE - 
ALS U DE BESTUURDERSPLAATS MOET VERLATEN 

MOET U DE STAPPEN DIE IN DE PARAGRAAF
“DE MACHINE PARKEREN” STAAN OPVOLGEN.
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-  In sommige landen is het verplicht om over wielblokken te 
beschikken en deze te gebruiken als het voertuig stil staat.

-  Controleer of uw machine voldoet aan de plaatselijke 
wetgeving op basis van de kentekenplaat als er zowel 
overdag als ’s nachts op de weg gereden wordt.

 - ATTENTIE - 
HET IS NIET TOEGESTAAN OM MET GEMONTEERDE 
WERKTUIGEN OP HET VORKENBORD TE RIJDEN 
BEHALVE DE WERKTUIGEN DIE TOEGESTAAN ZIJN 
DOOR DE WETGEVENDE INSTANTIE IN HET LAND 

WAAR DE MACHINE WERKT.

 - ATTENTIE - 
HET IS VERBODEN OM MET DE MACHINE OP DE 
OPENBARE WEG TE RIJDEN ALS ER EEN LAST OP DE 

MACHINE LIGT.

OP DE WEG RIJDEN

 - ATTENTIE - 
ALVORENS OP DE WEG TE GAAN RIJDEN MOET U 
EROP TOEZIEN DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING 
EN VOORSCHRIFTEN IN HET LAND WAAR DE MACHI-
NE GEBRUIKT WORDT IN ACHT GENOMEN WORDEN.

DE REGELS VOOR DEELNAME AAN HET WEGVERKE-
ER STAAN OP HET KENTEKENBEWIJS.

-  Dimlichten aan, ook overdag en op wegen waar het gebruik 
van visuele signaleringssystemen en verlichting niet verplicht is.

-  Controleer of de lichten, richtingaanwijzers en de rui-
tenwissers goed functioneren en schoon zijn.

 - ATTENTIE - 
CONTROLEER OF DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS IN DE 

JUISTE STAND STAAN.

PAS OP, OMDAT DE WAARNEMING VAN DE POSITIE 
VAN EEN VOORWERP IN DE ACHTERUITKIJKSPIE-
GELS ANDERS KAN ZIJN DAN IN DE WERKELIJKHEID; 
D.W.Z. DAT HET VER AF LIJKT TE ZIJN MAAR DAT HET 

IN WERKELIJKHEID DICHTBIJ IS.

OP DE WEG RIJDEN (AANWIJZINGEN)

-  Plaats de bovenbouw op één lijn met het chassis.

- Bedien de bedieningsschakelaar van de nivellering om 
de carrosserie van de machine ten opzichte van de 
bruggen te nivelleren. 

-  Blokkeer de hydraulische draaiing door middel van het 
betreffende blokkeersysteem.

- Controleer of alle stempels volledig ingeschoven en 
omhoog gezet zijn.

- Schuif de telescooparm volledig in. Laat de hoofdarm volledig za-
kken en doe hem daarna iets omhoog (300 mm vanaf de grond).

- Controleer alvorens op de weg te gaan rijden eerst of de 
lichten goed functioneren. Controleer of het zwaailicht van 
langzaam rijdend voertuig geïnstalleerd is en goed functio-
neert; laat het zwaailicht zowel overdag als 's nachts aan.

- Stel de wielen af. Het is VERPLICHT om de stuurbeweging 
zoals vermeld op het kentekenbewijs in te stellen en de 
keuzehendel met het speciale systeem vast te zetten. In 
Italië moet de stuurbeweging op vier wielen ingesteld wor-
den; op openbare wegen mag de diagonale stuurbeweging 
of de stuurbeweging op twee wielen niet gebruikt worden.

-  Controleer of de hoeveelheid brandstof voldoende is.

-  Monteer alle accessoires die voor deelname aan het 
wegverkeer voorzien zijn al naargelang waar gewerkt wordt.

- Breng een waarschuwingsbord van uitstekende last aan 
de kop van de arm aan alvorens op de weg te gaan rijden. 

- Beoordeel altijd de route die afgelegd moet worden wa-
arbij rekening gehouden moet worden met overhangen-
de constructies (bijv. bruggen, viaducten enz.) waar door 
de machine schade aan toegebracht kan worden.
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DE MACHINE OPHIJSEN

-  De eventuele werktuigen die op de machine gemonteerd 
zijn moeten gedemonteerd worden.

- Schuif de arm van de machine helemaal in en laat de 
arm zakken.

-  Als de machine in een veilige positie staat moet u de 
parkeerrem inschakelen en de keuzeschakelaar van de 
rijrichting op neutraal (N) zetten.

-  Doe de ramen dicht en doe de deur van de cabine op slot.

-  Controleer alvorens de machine op te hijsen of het hij-
swerktuig een draagvermogen heeft dat geschikt is voor 
het gewicht van de machine. Het gewicht van de machi-
ne staat op een speciale plaat.

- Controleer of het bevestigingsmateriaal (hijskabels, 
hijskettingen, wielblokken enz.) in goede staat is en ge-
bruik geen gerafeld, uitgerekt of ineengedraaid bevesti-
gingsmateriaal.  

- Controleer het draagvermogen van het bevestigingsma-
teriaal alvorens het voertuig op te hijsen.

-  Controleer de afmetingen van de machine.

-  Houd de hijspunten die op de figuur staan en die door middel 
van speciale stickers op de machine aangegeven zijn aan.

-  Alvorens met het ophijsen te beginnen moet u controle-
ren of er in het gebied erom heen geen buitenstaanders 
zijn, die niet bij het werk betrokken zijn.

-  Houd rekening met het zwaartepunt van de verreiker-
telescooplader.

- Hijs de machine langzaam op en let hierbij erg goed op. 
 

DE MACHINE VERVOEREN

-  Alvorens met het vervoeren van de machine te beginnen 
moet u nagaan of de voorschriften en de wetten op alle pla-
atsen waar de machine doorrijdt in acht genomen worden.

-  De eventuele werktuigen die op de machine gemonteerd 
zijn moeten gedemonteerd worden.

- Schuif de arm van de machine helemaal in en laat de 
arm zakken.

- Alvorens de machine op het transportvoertuig te laden 
moet u nagaan of het transportvoertuig en de oprijplate-
aus vrij zijn van olie, vet en ijs en andere gladde stoffen.

- Ga na of de trekker en de aanhanger geremd zijn.
- Controleer of de veiligheidsvoorschriften van het tran-

sportplateau op de juiste manier toegepast zijn alvorens 
de machine te laten en controleer of de bestuurder van 
het transportvoertuig op de hoogte is van de afmetingen 
en het gewicht van de verreiker-telescooplader.

- Laad of los de machine door op een stevig en vlak ter-
rein te werk te gaan. 

- Controleer de afmetingen ten aanzien van de toegestane 
maximum en minimum hoogte van de grond en het toege-
stane gewicht. Controleer de toegestane contactdruk op 
de grond voor het plateau ten opzichte van de machine.

- Laad de machine op het transportvoertuig en controleer of 
de oprijplateaus een juiste en veilige manier geplaatst zijn.

- Laad de machine parallel aan het plateau.
- Rijd de machine voorzichtig op het transportvoertuig.
- Als de machine in een veilige positie staat moet u de 

parkeerrem inschakelen en de keuzeschakelaar van de 
rijrichting op neutraal (N) zetten.

- Leg aan de voor- en achterkant wielblokken achter de 
banden van de machine. Zet de machine met kettingen 
of kabels aan het transportvoertuig vast. Zet de kabels 
en de kettingen strak.

- Doe de ramen dicht en doe de deur van de cabine op slot.

-  Houd de hijspunten die op de figuur staan en die door middel 
van speciale stickers op de machine aangegeven zijn aan.

-  Controleer of het bevestigingsmateriaal (hijskabels, hij-
skettingen, wielblokken enz.) in goede staat is en contro-
leer of het draagvermogen van het transportvoertuig vol-
doende is voor het gewicht dat verplaatst moet worden.  

 - ATTENTIE - 
Alle hierboven gegeven aanwijzingen moeten zorgvul-
dig opgevolgd worden om de machine op een volkomen 

veilige manier te vervoeren.
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ELEKTROMAGNETISCHE STORINGEN

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

-  In geval van extra apparaten die geïnstalleerd zijn moet 
de gebruiker controleren of de installatie ervan storingen 
van enige aard met de instrumenten van het voertuig 
veroorzaakt. Als dit inderdaad het geval is moet de ge-
bruiker deze storingen opheffen.

Het is heel belangrijk om goed op mobiele apparatuur te 
letten zoals radiocommunicatieapparatuur (telefoons) die 
door gespecialiseerde technici geïnstalleerd moeten worden 
en waarvoor antennes gebruikt moeten worden die aan de 
buitenkant gemonteerd moeten zijn.

Over het algemeen moet er rekening mee gehouden wor-
den dat eventuele extra elektrische apparatuur die geïnstal-
leerd is in overeenstemming moet zijn met de EMC Richtlijn 
89/336/EEG en dat er de “CE” markering op moet staan.

TRILLINGEN

De volgende adviezen moeten in overweging genomen worden om 
de blootstelling door de bestuurder aan trillingen te verminderen:

- Gebruik altijd werktuigen die geschikt zijn voor het type 
werk dat uitgevoerd moet worden.

- De bestuurdersstoel moet goed afgesteld zijn, op basis 
van de persoonlijke eisen. De vering van de stoel en de 
stelelementen moeten geïnspecteerd worden en even-
tueel gerepareerd worden.

- Er moet op toegezien worden dat de machine in goede staat 
gehouden wordt; het onderhoud aan de machine moet uit-
gevoerd worden zoals voorgeschreven in deze handleiding.

- Stuur, verhoog de snelheid, rem, schakel de versnellingen 
in en beweeg het werktuig op een niet abrupte manier.

- Tijdens het verplaatsen moet de snelheid van de machine 
aangepast worden om het niveau van de trillingen tot een 
minimum te beperken.  De snelheid moet verminderd wor-
den om het risico van schokken te vermijden. Vervoer de 
machine indien de afstand tussen de werkplekken groot is.

- Zorg ervoor dat de werkplek in goede staat is, verwijder 
stenen en obstakels, vul verzakkingen of kuilen enz. op.

- Om eventuele rugklachten te voorkomen mag u de 
machine uitsluitend in een goede gezondheidstoestand 
gebruiken. Houd pauzes om de tijd dat u constant achter 
elkaar in dezelfde houding zit te beperken. Stap niet met 
een sprong uit de cabine of van de machine af. Vermi-
jd om de lasten steeds te verplaatsen en op te hijsen.

HET ONDERHOUD OP EEN VEILIGE MANIER 
UITVOEREN

- Laat geen gereedschap of andere instrumenten ongeor-
dend verspreid op de werkplek liggen. Maak sporen van 
vet, olie of andere stoffen waardoor u kunt uitglijden schoon.

 Zorg ervoor dat de werkplek altijd schoon en geordend 
is zodat alle werkzaamheden op een volkomen veilige 
manier uitgevoerd kunnen worden.

-  Voor de veiligheid van de werkplek moeten poetslappen 
die doordrenkt zijn met vet en/of ander ontvlambaar ma-
teriaal in een veilige houder opgeborgen worden.

-  Er mag alleen gereedschap gebruikt worden dat geschikt 
is voor het betreffende karwei en er moet op gelet wor-
den dat het gereedschap op de juiste manier gebruikt 
wordt. Het gebruik van beschadigd gereedschap, gere-
edschap van slechte kwaliteit, defect gereedschap, no-
odgereedschap of gereedschap dat niet geschikt is voor 
het doel kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben.  

-  Sla niet met een hamer of ander gereedschap op de ma-
chine of delen ervan; door materiaalsplinters of het terug-
stuiteren van de hamer kunnen er ongelukken gebeuren.

-  Als de inspectie of het onderhoud uitgevoerd wordt als 
de machine nog besmeurd is met modder, olie enz. loopt 
men het risico dat men uitglijdt of valt en is het ook mo-
eilijker om de onderdelen na te kijken. Maak de machine 
vóór alle werkzaamheden eerst goed schoon.

Alvorens onderhoud aan de machine te plegen moet het 
volgende gedaan worden:

 Parkeer de machine op een vlak en stevig terrein.

 Laat de arm zakken en trek hem helemaal in.

 Laat de arm omhoog staan en breng de veiligheidsstang 
aan als de arm voor het onderhoud omhoog moet staan.

 Laat de motor ongeveer 5 seconden op het laagste toe-
rental draaien om hem af te laten koelen.

 Zet de sleutel van het contactslot in de stand waarin de 
motor stopt.

 Trek de sleutel uit het contactslot.

 Laat de resterende druk van de hydraulische installatie af 
door de hendels van de hydraulische kleppen herhaalde-
lijk in werking te stellen terwijl de motor uitgeschakeld is.

 Hang een bord met het opschrift “Onderhoud in uit-
voering” aan de deur van de cabine en aan de bedie-
ningshendels in de cabine. 

 Breng hekken en afscheidingen aan om te vermijden dat 
onbevoegden in de buurt van de machine kunnen komen.

 Maak de accuonderbreker los.

 Laat de motor afkoelen.

-  Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de onderhoud-
sprocedures alvorens met het werk te beginnen.

-  Zorg ervoor dat het werkgebied schoon en droog is.

-  Smeer de machine niet en voer geen onderhoud uit als 
de machine in beweging is.
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 - ATTENTIE - 
HET VASTRAKEN IN BEWEGENDE ONDERDELEN KAN 
SCHADE VEROORZAKEN. OM ONGELUKKEN TE VO-
ORKOMEN MOET ER VOOR OPGEPAST WORDEN DAT 
GEEN ENKEL LICHAAMSDEEL, HET HAAR, KLEDING 
VASTRAAKT ALS ER IN DE BUURT VAN BEWEGENDE 

ONDERDELEN GEWERKT WORDT.

 - GEVAAR - 
DE UITLAATGASSEN ZIJN GIFTIG EN KUNNEN

SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID.

 - GEVAAR - 
BIJ EEN DRAAIENDE MOTOR MOET DE MACHINE

BUITEN GEZET WORDEN.

HET IS ALLEEN MOGELIJK OM DE MACHINE IN GE-
SLOTEN RUIMTEN TE ZETTEN ALS DEZE GOED GE-
VENTILEERD ZIJN EN ALS DE MACHINE MET SPECIA-

LE ZUIVERINGSSYSTEMEN UITGERUST IS.

 - ATTENTIE - 
ALS ER ONDER LOSSE OPGEHESEN DELEN (ARMEN, 
LAADSCHOPPEN ENZ.) GEWERKT MOET WORDEN 
DAN MOETEN DEZE MET AFSTANDSHOUDERS OP DE 
STANGEN VAN DE CILINDERS VASTGEZET WORDEN 
OF MOET U ZE OP STEUNEN DIE GROOT GENOEG 

ZIJN LATEN STEUNEN.

-  Voer geen onderhoud uit als de motor draait.
 Als het echter nodig is om onderhoud bij een draaiende 

motor uit te voeren moet om de hulp van minimaal twee 
personen gevraagd worden en moeten de volgende 
aanwijzingen opgevolgd worden.

 Één persoon moet altijd op de bestuurdersplaats blijven zit-
ten en gereed zijn om de motor op elk moment af te zetten.

 Alle personen moeten contact houden met elkaar.

 Er moet goed opgepast worden dat men tijdens het 
uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van de venti-
lator, de V-snaar of andere draaiende delen niet tussen 
onderdelen bekneld raakt.

 Er mag niet aan de bedieningshendels of -pedalen gekomen 
worden. Als er een bedieningshendel of -pedaal bediend 
moet worden moet er altijd aan de andere personen gemeld 
worden dat zij op een veilige plaats moeten gaan staan.

 Laat geen instrumenten of andere voorwerpen vallen en 
steek geen instrumenten of andere voorwerpen in draa-
iende delen van de machine; de delen kunnen breken of 
in de lucht vliegen. 

-  Als het noodzakelijk is om onder het werktuig of onder 
de machine te werken om service of onderhoud uit te 
voeren moet het werktuig en de machine stevig met blo-
kken en steunen die stevig genoeg zijn om het gewicht 
te verdragen ondersteund worden.

-  Berg de accessoires die van de machine verwijderd zijn 
op een veilige plaats op, waar zij niet kunnen vallen. 
Neem de nodige maatregelen om te verhinderen dat on-
bevoegden in de opbergruimte komen.

-  Leg geen metalen delen op de accu.

-  Laswerkzaamheden moeten altijd door een vakbekwame 
lasser uitgevoerd worden en op een plaats waar de juiste 
apparatuur is. Tijdens de laswerkzaamheden bestaat het 
gevaar van gaslekken, brand of elektrische schokken; er 
moet dus vermeden worden dat deze werkzaamheden uit-
gevoerd worden door personeel dat daartoe niet opgeleid is.

-  De accukabels moeten losgekoppeld worden alvorens 
werkzaamheden aan de elektrische installatie uit te voe-
ren of te booglassen aan de machine.

-  In geval van elektrische laswerkzaamheden moet de 
massa van het lasapparaat zo dicht mogelijk in de buurt 
van het te lassen gedeelte aangesloten worden en moet 
er in ieder geval vermeden worden dat de elektrische 
stroom door kogellagers, scharnierverbindingen, hydrau-
lische cilinders of schuivende onderdelen gaat. In geval 
van laswerkzaamheden in de buurt van het oliereservoir 
of de brandstoftank moeten deze eerst geleegd worden 
alvorens met het lassen te beginnen.
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- Defecte of versleten onderdelen moeten vervangen worden.

-  Opeengehoopt vet, olie en puin moet verwijderd worden.

-  Na gebruik van de machine is de motorkoelvloeistof heet 
en staat onder druk. Het contact met heet water en/of sto-
om dat eruit spuit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

-  Voorkom mogelijk letsel veroorzaakt door hete waterstra-
len. Verwijder de dop van de radiateur niet zolang de motor 
nog niet afgekoeld is. Om de dop open te draaien moet de 
dop zover mogelijk losgedraaid worden. Alvorens de dop 
te verwijderen moet eerst alle druk afgeblazen worden.

-  Om brandwonden door olie of andere hete delen tijdens het 
controleren of aftappen te voorkomen moet gewacht worden 
totdat de olie afkoelt tot een temperatuur waarop het moge-
lijk is om de dop met de hand aan te raken, alvorens met de 
werkzaamheden te beginnen. Ook als de olie afgekoeld is 
moet de deksel of de dop voorzichtig losgemaakt worden om 
de inwendige druk te verminderen alvorens ze te verwijderen.

 - ATTENTIE - 
PAS OP VOOR BRANDWONDEN, DE OLIE VAN DE VER-
TRAGINGEN EN DE HYDRAULISCHE INSTALLATIE, DE LEI-
DINGEN, DE MOTOR EN ANDERE ONDERDELEN WORDEN 

TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE MACHINE ERG HEET.
WACHT TOTDAT DE ONDERDELEN AFGEKOELD ZIJN 
ALVORENS MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EN 

REPARATIES TE BEGINNEN.

-  Vloeistoffen zoals brandstof of hydraulische olie onder 
druk kunnen in de huid of in de ogen dringen en ernstig 
letsel veroorzaken. Vermijd deze gevaren tijdens het 
uitvoeren van reparaties of onderhoud aan de machine.

-  Laat de druk af (door de hydraulische hendels van de 
hydraulische kleppen te gebruiken) alvorens de leidingen 
en hydraulische onderdelen los te maken of te repareren. 

-  Probeer geen koppelingen, slangen of hydraulische on-
derdelen los te maken terwijl het circuit onder druk staat.

-  Alvorens de motor weer te starten moet gecontroleerd 
worden of alle koppelingen goed vastgezet zijn.

-  Eventuele lekken moeten met een stuk karton opgezocht 
worden; controleer altijd of het lichaam goed beschermd 
is tegen vloeistoffen die onder druk staan.

-  Alle vloeistoffen die onder de huid gedrongen zijn moeten 
operatief verwijderd worden. Als er een ongeluk gebeurt 
moet er onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

-  Probeer geen koppelingen, slangen of hydraulische on-
derdelen los te maken terwijl het circuit onder druk staat.

-  Kom nooit aan de koelvloeistof van de de airconditioner. 
Als de koelvloeistof in de ogen spat kan het blindheid 
veroorzaken; als het op de huid terechtkomt kan het be-
vriezingsverschijnselen veroorzaken.

-  Tijdens het schoonmaken met perslucht bestaat het geva-
ar van ernstige ongelukken vanwege rondvliegende deel-
tjes. Draag altijd een veiligheidsbril, een stofmasker, han-
dschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

 - ATTENTIE - 
HET VERANDEREN VAN DE AFSTELLING EN/OF HET 
DEMONTEREN VAN DE BALANCEERKLEPPEN EN DE 

VEILIGHEIDSKLEPPEN KAN GEVAARLIJK ZIJN.

ÉÉN VAN BOVENGENOEMDE KLEPPEN MAG ALLEEN 
GEDEMONTEERD WORDEN ALS DE BETREFFENDE 
CILINDER IN DE RUSTSTAND STAAT EN ALS HET 

HYDRAULISCHE CIRCUIT NIET ONDER DRUK STAAT.

DIT MAG ALLEEN DOOR VAKBEKWAAM PERSONEEL 
GEDAAN WORDEN.

-  Er mogen alleen smeermiddelen die door DIECI aange-
geven worden gebruikt worden, er mogen nooit gebruik-
te smeermiddelen gebruikt worden.
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DE MACHINE SCHOONMAKEN

-  Zet de motor af, haal de startsleutel eruit en wacht totdat 
de diverse onderdelen afkoelen.

-  Draag de speciale beschermingsmiddelen (handschoe-
nen, masker, overal enz.).

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

-  Maak geen bewegende onderdelen of oververhitte elemen-
ten schoon, laat de onderdelen eerst afkoelen omdat zij door 
het grote temperatuurverschil beschadigd kunnen worden.

-  Om de buitenkant van de machine en de motorruimte schoon te 
maken is het verstandig om een hogedrukreiniger te gebruiken, 
waarbij het volgende in gedachten gehouden moet worden:

 Verzeker u ervan dat alle vuldoppen (radiateur, oliere-
servoir, brandstoftank enz.) goed dicht zijn. 

 Bescherm de regeleenheden en de connectoren zor-
gvuldig tegen het binnendringen van water. 

 Werk niet met een hogere waterdruk en -temperatuur 
dan respectievelijk 100 bar en 80°C.

 Houd de punt van de wasspuit op een afstand van niet 
minder dan 40 cm van het betreffende oppervlak.

 Houd de straal niet lang op één punt gericht maar bewe-
eg hem met grote streken over de machine.

 De binnenzijde van de machine is kwetsbaar en mag op 
geen enkele manier met een hogedrukreiniger schoon-
gemaakt worden.

-  Als er per ongeluk water in het elektrische systeem te-
recht komt dan kan dit problemen voor de werking van 
de machine veroorzaken. Gebruik geen water of stoom 
om de elektrische installatie, sensoren en connectoren 
schoon te maken.

-  Voor de reparatie van kleine gebreken aan de car-
rosserie kunt u bij de DIECI dealer blikjes verf be-
stellen om de lak bij te werken. Controleer of alle sti-
ckers aanwezig zijn; vervang de stickers die tijdens 
het schoonmaken verloren gegaan of verwijderd zijn.  

STALLING / LANGDURIGE STILSTAND

Vóór een periode van langdurige stilstand van de machine moe-
ten een paar voorzorgsmaatregelen genomen worden, te weten:

 Maak de machine schoon.

 Werk de lak  waar nodig bij om roest te voorkomen.

 Smeer alle smeernippels.

 Controleer of er op de machine versleten of beschadig-
de onderdelen zijn en vervang deze indien nodig.

 Tap de motorolie af en vul met verse olie.

 Maak de brandstofinstallatie schoon en vervang de filte-
relementen.

 Laat de gewone brandstof uit de tank lopen en giet er 
tien liter speciale brandstof voor langdurige stilstand in. 
Laat de motor tien minuten draaien zodat de nieuwe 
oplossing zich gelijkmatig verspreidt.

 Laat de koelvloeistof uit de radiateur en het koelblok lo-
pen en vul dit met een antivries- en wateroplossing.

 Zet eventuele werktuigen neer.

 Plaats de bovenbouw weer op één lijn.

 Laat de arm volledig zakken.

 Haal de accu eruit en bewaar de accu op een warme en 
droge plaats. Laad de accu van tijd tot tijd op.

 Zet de machine met krikken omhoog om het gewicht van 
de banden af te halen.

 Dek de opening van de uitlaatpijp af.

 Smeer de onbedekte stangen van de hydraulische cilin-
ders met licht vet.

 Doe alle ruiten dicht en zet ze vast.

 Doe de deur op slot. 

DE MACHINE NA EEN LANGE STILSTAND WEER 
BEDRIJFSKLAAR MAKEN

 Pomp de banden op de juiste bandenspanning op.

 Haal de krikken onder de assen weg.

 Vul de brandstoftank.

 Controleer het koelvloeistofniveau in de radiateur.

 Controleer het peil van de diverse oliesoorten.

 Monteer een volle accu.

 Verwijder de afdekking van de uitlaatpijp.

 Verwijder de laag vet van de onbedekte stangen van de 
cilinders. 

 Start de motor en controleer of alle bedieningsinstru-
menten goed functioneren.

 Laat de motor een paar minuten lang onbelast, op het 
laagste toerental draaien.

 Controleer of het remsysteem goed functioneert.
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DE RUITEN SCHOONMAKEN

-  De ruiten van de cabine, de lichten en de achteruitkijk-
spiegels moeten vaak met zeepsop gewassen worden.

-  Na het wassen moeten zij goed droog gemaakt worden en 
mogen er geen vlekken of kringen achtergelaten worden 
waardoor het zicht van de bestuurder beperkt kan worden of 
waardoor de bestuurder in verwarring gebracht kan worden.

DE CABINE SCHOONMAKEN

-  Maak de zachte bekleding van de cabine schoon door er 
met een doek die u eerst in een oplossing van water en 
schoonmaakmiddel heeft gedaan over heen te wrijven 
en wring de doek  zoveel mogelijk uit.

-  De bestuurdersplaats en de vloer moeten met een stof-
zuiger en/of een harde borstel schoongemaakt worden. 
Indien nodig moet u een vochtige doek gebruiken om 
hardnekkige vlekken te verwijderen.

 - ATTENTIE - 
GEBRUIK GEEN WATER ONDER HOGE

DRUK IN DE CABINE.

-  Maak de veiligheidsgordel met een natte spons met warm 
water en zeep schoon en laat deze vanzelf opdrogen.

-  De stoelen met bekleding moeten met een harde borstel 
of een stofzuiger schoongemaakt worden. Plastic stoelen 
moeten met een vochtige doek schoongemaakt worden.

VEILIGHEIDSSTICKERS

-  Voor de termijnen voor de controle zie de samenvatten-
de tabel in het hoofdstuk “ONDERHOUD”.

-  Vervang de stickers met de opschriften Gevaar, Attentie, 
Voorzichtig of waar instructies op staan die niet meer 
leesbaar zijn of ontbreken.

-  Lees alle veiligheidsstickers die op de machine aan-
gebracht zijn en neem de aanwijzingen die erop staan 
in acht alvorens de machine te starten, in werking te 
stellen, met brandstof te vullen of er onderhoud aan te 
plegen. Maak ze schoon als ze bedekt zijn met modder, 
cement of ander materiaal en verwijder ze om geen 
enkele reden.  Als ze beschadigd, kwijtgeraakt of onle-
esbaar zijn geworden moeten zij onmiddellijk vervangen 
worden. Zij moeten op dezelfde manier besteld worden 
als er reserveonderdelen besteld worden (vergeet niet 
om bij de bestelling het model en het serienummer van 
de machine door te geven).

-  De plaats en de artikelnummers van de veiligheidssti-
ckers zijn vermeld in het hoofdstuk “B - VEILIGHEID-
SVOORSCHRIFTEN” in deze handleiding.
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 - ATTENTIE - 
ALS ER BRAND UITBREEKT MOET MEN ONMIDDELLI-
JK BIJ DE MACHINE WEGGAAN EN OP EEN VEILIGE 
PLAATS GAAN STAAN; INDIEN MOGELIJK MOET HET 
STARTSLOT ALVORENS DE MACHINE TE VERLATEN OP 

DE STAND "0" GEDRAAID WORDEN
(MOTOR EN INSTRUMENTEN UIT) .

 - ATTENTIE - 
PROBEER ALLEEN BEGINNENDE BRAND VAN KLEINE 
OMVANG TE BLUSSEN EN ALS U IN HET BEZIT BENT 

VAN EEN DEUGDELIJKE BRANDBLUSSER.

 - ATTENTIE - 
ALS HET OLIERESERVOIR OF DE BRANDSTOFTANK 
RECHTSTREEKS BIJ DE BRAND BETROKKEN IS MOET 
MEN ONMIDDELLIJK BIJ DE MACHINE WEGGAAN, EX-

PLOSIEGEVAAR.

BRAND AAN DE MACHINE VOORKOMEN

 - ATTENTIE - 
Breng de machine onmiddellijk tot stilstand als er een 
alarmlampje in de cabine gaat branden. Neem contact 
op met de technische service van DIECI; werk niet met 

de machine als de storing niet eerst verholpen is.

-  Controleer bij elke werkdienst of er geen lekken op de 
machine zijn; lekken van brandstof, olie, vet, smeermid-
delen in het algemeen kunnen brand veroorzaken en 
ernstig letsel aanrichten.

-  Controleer regelmatig of er geen losse of ontbrekende 
slangklemmen zijn, ineen gedraaide slangen of slangen 
die tegen elkaar aan schuren. 

-  Slangen die onder druk staan mogen niet gebogen worden. 
Er mogen nooit beschadigde slangen geïnstalleerd worden.

-  Verwijder ontvlambare materialen van de machine, zo-
als: brandstof, olie, vet, puin, afvalstoffen, opgehoopt 
stof of ander materiaal dat brand kan veroorzaken.

-  Vermijd kortsluiting omdat hier brand door kan ontstaan. 

-  Alle elektrische aansluitingen moeten regelmatig scho-
ongemaakt en goed vastgezet worden. Vóór elke wer-
kdienst moet gecontroleerd worden of er geen elektri-
sche kabels los, ineengedraaid, hard of beschadigd zijn. 
Stel de machine in geval van storingen niet in werking en 
neem contact op met de technische service van DIECI.

- Controleer regelmatig het startslot omdat in geval van 
brand een storing aan het systeem om de motor af te 
zetten het werk van de brandweer zal bemoeilijken.

- Bij het wassen van onderdelen met olie moet niet on-
tvlambare olie gebruikt worden. Dieselolie en benzine 
kunnen ontvlammen, gebruik dit niet.

- Las niet en gebruik geen lasbrander om pijpen of slan-
gen te snijden die ontvlambare vloeistoffen bevatten.

- Als het brandstofniveau, het oliepeil, het accuzuurpeil, het 
ruitensproeiervloeistof- of koelvloeistofniveau gecontroleerd 
wordt moeten er altijd verlichtingssystemen met explosie-
vrije eigenschappen gebruikt worden. Als er andere soorten 
verlichtingssystemen gebruikt worden is er explosiegevaar. 
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ACCU’S

 - ATTENTIE - 
OM EXPLOSIE VAN DE ACCU’S TE VERMIJDEN, MOE-
TEN VONKEN, OPEN VUUR, SIGARETTEN VER VAN DE 
BOVENKANT ERVAN GEHOUDEN WORDEN OMDAT DE 
GASSEN DIE DE ACCU’S KUNNEN VOORTBRENGEN 

ZEER LICHT ONTVLAMBAAR ZIJN.

 - ATTENTIE - 
DE ACCU BEVAT ZWAVELZUURELEKTROLYT WAT EEN 
CORROSIEVE STOF IS EN MOET DAAROM ERG VOORZICH-
TIG GEHANTEERD WORDEN OMDAT DIT VERGIFTIGING EN 

ERNSTIGE BRANDWONDEN KAN VEROORZAKEN.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

HET CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN VERMIJDEN.

 - ATTENTIE - 
BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN EEN 
VEILIGHEIDSBRIL DRAGEN. IN GEVAL VAN CONTACT 
MET DE OGEN EN DE HUID ONMIDDELLIJK MET VEEL 
WATER AFSPOELEN EN ZICH TOT EEN DOKTER WEN-
DEN. IN GEVAL VAN INSLIKKING ZICH ONMIDDELLIJK 

TOT EEN DOKTER WENDEN.

- Kantel de accu niet en houd hem niet schuin, er kan ac-
cuzuur uit lekken.

- Laad de accu in een goed geventileerde ruimte op en koppel 
ALTIJD eerst de stroom af voordat u de klemmen losmaakt.

- Om de laadtoestand te controleren moet u altijd een vol-
tmeter of een dichtheidsmeter gebruiken. Als het elektro-
lytpeil gecontroleerd moet worden moet er een zaklamp 
gebruikt wordt en nooit open vuur.

 Breng nooit een metalen voorwerp tussen de klemmen 
aan om te controleren of de accu geladen is.

- Breng met de kabelklemmen tijdens het opladen van 
de accu of het starten van de motor met een hulpaccu 
GEEN vonken voort.

-  Controleer of de ontluchtingsdoppen of -kappen op de 
juiste manier gemonteerd zijn en goed vastzitten. 

- Maak de bovenkant van de accu schoon, controleer of 
de klemmen goed vastzitten en bedek ze met een dun 
laagje vaseline.

-   Als de accu bevroren is moet hij op een warme plaats 
gezet worden zodat hij kan ontdooien. Gebruik de accu 
niet en laad de accu niet op, explosiegevaar.

- Onder normale omstandigheden wordt de accu onder lading 
gehouden door de dynamo van de machine. Indien de accu 
helemaal leeg raakt door lange stilstand of als de dynamo 
het einde van zijn levensduur bereikt is de dynamo niet in 
staat om de accu te “regenereren”. De accu moet vervangen 
worden en opgeladen worden met een speciale acculader.

Aanwijzingen voor het opladen

1. Verwijder indien mogelijk de doppen. 

2. Controleer waar mogelijk het accuzuurpeil. 

3.  Maak de accupolen schoon. 

4.  Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is. 

5.  Beperk de oplaadstroom tot een maximum van 1/10 van 
de accucapaciteit (Ah). 

6.  Sluit de accu op de acculader aan. 

7.  Sluit de acculader op het net aan. 

8.   Zet de acculader aan. 

9. De temperatuur van de accu mag niet hoger zijn dan 55°C. 

10. Zet de acculader na afloop uit. 

11. Koppel de acculader van de netstroom af. 

12. Koppel de accu van de acculader af. 

13. Controleer waar mogelijk het accuzuurpeil. 

14. Breng de doppen weer aan. 
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- Laad geen beschadigde accu’s op. Explosiegevaar.
-  Laad geen warme accu op. Explosiegevaar.
-  Een accu is volledig geladen als de dikte van het accu-

zuur op constante temperatuur en de bij de accupolen 
gemeten spanning binnen 2 uur niet toeneemt. 

-  Elke lading is goed als de algemene toestand van de 
accu goed is. Dit betekent dat een oude accu, na het 
opladen, niet weer dezelfde levensduur en doelmati-
gheid als een nieuwe accu heeft.

-  De eenvoudigste oplaadmethode is het opladen met 
constant vermogen.

-  Aan het einde van het opladen neemt de spanning van 
de acculader toe en veroorzaakt vergassing. Er wordt 
geadviseerd om eenvoudige acculaders met controle 
van de minimum stroom en uitschakeltimer te gebruiken. 

-  Als de accu een laag accuzuurpeil heeft moet dit tot het 
minimum niveau bijgevuld worden (net boven de grens 
van de platen) daarna moet de accu opgeladen worden. 
Nadat het opladen beëindigd is moet het accuzuur tot het 
maximum peil bijgevuld worden (om lekken te vermijden).

Overlading moet vermeden worden omdat:

a) dit energieverlies is waardoor het water ontbindt;
b) dit actieve massaverlies teweegbrengt door achteruitgang 

van de elektroden;
c) dit explosiegevaar teweegbrengt.
-  Als gesulfateerde accu’s zonder spanningsbeperking opge-

laden worden raken ze aan de kook en worden ze warm. 
-  Oude accu’s (in de meeste gevallen gesulfateerd) mo-

eten heel voorzichtig opgeladen worden. Ook met 13,8 
Volt is het mogelijk dat de temperatuur stijgt.

 - ATTENTIE - 
Al deze handelingen moeten door vakbekwaam en

daartoe opgeleid personeel uitgevoerd worden.

 - ATTENTIE - 
De accu’s bevatten bijzonder verontreinigende stoffen 
die niet zomaar, op een onverantwoorde wijze voor het 

milieu weggegooid mogen worden.
Lege, oude, beschadigde accu’s enz. moeten op de

juiste manier weggegooid worden.

Onderhoudsarme accu's
Onderhoudsarme accu’s zijn ontwikkeld om de onderhoud-
swerkzaamheden tijdens normaal en gewoon gebruik van de 
accu te vermijden. Als de accu leeg is moet het accuzuurpeil 
gecontroleerd worden waarbij de aanwijzingen in de paragraaf 
“ACCU” opgevolgd moeten worden. Voor de technische speci-
ficaties moet u zich tot de leverancier of de fabrikant wenden.

Onderhoudsvrije accu’s
Dit zijn accu’s waar geen onderhoud aan gepleegd kan wor-
den. Zodra de accu leeg is moet hij vervangen worden. Voor 
de technische specificaties moet u zich tot de leverancier of 
de fabrikant wenden.

 - ATTENTIE - 
VOER GEEN ONDERHOUDS- OF HERSTELWERKZA-

AMHEDEN AAN ONDERHOUDSVRIJE ACCU’S UIT.

STARTEN DOOR MIDDEL VAN HULPACCU’S

 - ATTENTIE - 
Het starten met hulpaccu’s is een handeling waarvoor 
twee personen nodig zijn., die naar behoren daartoe op-

geleid en vakbekwaam moeten zijn.

Een fout tijdens het uitvoeren van de handelingen kan 
ernstige schade aan de machine, aan voorwerpen en 

aan personen veroorzaken.

-  Als de motor met behulp van een andere machine gestart 
wordt moeten de accu's in parallel aangesloten worden. 
Als de kabels aangesloten worden moet het contact tus-
sen de pluskabel ”+” en de minkabel “-“ vermeden worden. 

-  Voordat u ook maar iets doet moet u de nodige persoon-
lijke beschermingsmiddelen dragen. 

-  Pas op dat u het contact tussen de te starten machine 
en de machine die stroom moet leveren vermijd om 
vonken te voorkomen en dus explosies van de door de 
accu's voortgebrachte waterstof. Door explosie van de 
accu ontstaat ernstige schade en letsel.

-  Let erop dat u de startkabels niet verwisselt en sluit de mas-
sakabel (-) als eerste en de pluskabel (+) als laatste aan. 

-  Wees erg voorzichtig bij het verwijderen van de star-
tkabels; zorg ervoor dat de kabels die van de accu lo-
sgemaakt zijn niet tegen andere delen van de machine 
aankomen om explosies door waterstof te voorkomen.

 - ATTENTIE - 
DE KABELS EN DE KLEMMEN MOETEN IN VERHOU-
DING ZIJN MET DE STROOMSTERKTE DIE OVERGE-

BRACHT MOET WORDEN.

DE ACCU DIE VOOR HET STARTEN GEBRUIKT MOET WOR-
DEN MOET EEN GROTERE CAPACITEIT OF MINIMAAL DE-
ZELFDE CAPACITEIT HEBBEN ALS DE STANDAARD ACCU.

 - ATTENTIE - 
CONTROLEER OF DE KABELS EN DE KLEMMEN NIET 

GECORRODEERD OF BESCHADIGD ZIJN.

CONTROLEER OF DE KLEMMEN VAN DE STARTKA-
BELS GOED OM DE ACCUKLEMMEN ZITTEN.

 - ATTENTIE - 
PAS TIJDENS DE DIVERSE WERKZAAMHEDEN GOED OP, 
DIRECT OF INDIRECT CONTACT MET SPANNINGSVOE-
RENDE ONDERDELEN KAN LETSEL VEROORZAKEN EN 
IN SOMMIGE GEVALLEN OOK LEVENSGEVAARLIJK ZIJN.

 - ATTENTIE - 
OP HET MOMENT DAT DE MOTOR GESTART WORDT MOET 
DE BESTUURDER OP DE BESTUURDERSSTOEL ZITTEN 

ZODAT HIJ DE MACHINE ONDER CONTROLE HEEFT.
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Kabels aansluiten en motor starten

1. Verzeker u ervan dat de contactsleutel in de stand "O" staat.

2. Sluit de pluspolen “+” van de twee accu’s “A” op elkaar aan.

3. Sluit de kabel van de minklem “-“ van de volle accu op 
het massablok van de te starten machine aan “B”.

4. Start de motor van de machine die normaal functioneert 
en voer het toerental hoog op.

5. Start de motor van de defecte machine.

Kabels verwijderen

Als de motor gestart is moet u de kabels in de omgekeerde 
volgorde als waarin u ze aangesloten heeft verwijderen.

1.  Maak de minkabel (-) van het massablok van de gestarte 
motor en daarna van de accu los “B”.

2. Maak de pluskabel “+” eerst van de accu die voor het 
starten gebruikt is los en daarna van de lege accu los “A”.

 - ATTENTIE - 

AL DEZE HANDELINGEN MOETEN DOOR VAKBEKWA-
AM EN DAARTOE OPGELEID PERSONEEL UITGEVO-

ERD WORDEN.

Volle accu Lege accu

Onderstel van de te 
starten motor

BESCHERMING VAN DE ELEKTRISCHE
INSTALLATIE

 - ATTENTIE - 
Een doorgebrande zekering moet vervangen worden 
door een andere zekering van hetzelfde type,  dezelfde 
ampèresterkte en dezelfde klasse. Er zijn geen andere 

werkzaamheden toegestaan, ook niet tijdelijk.

-  Sluit geen klemmen, zekeringen, connectoren aan en verwijder 
deze niet als de machine aan is of stroom toegevoerd krijgt.

 - ATTENTIE - 
Alle werkzaamheden aan de elektrische installatie moe-
ten uitgevoerd worden als de machine geen stroom to-
egevoerd krijgt; de stroom mag pas weer ingeschakeld 
worden als de werkzaamheden voltooid zijn en als de 

kappen en de beschermingen weer gemonteerd zijn.

-  Het uitschakelen van de stroom naar de machine moet 
door middel van de accuonderbreker gedaan worden.

-  Schakel de stroom door middel van de accuonderbreker 
ook uit voordat de accu van het voertuig vervangen wordt.

-  Als er een connector beschadigd is of niet meer op zijn 
plaats erin blijft zitten moet deze onmiddellijk vervangen 
worden om kortsluiting, vonken enz. te vermijden.

 - ATTENTIE - 
Beschadigde, geplette of verbrande kabels moeten onmid-
dellijk vervangen worden ook als de beschadigingen alle-

en de mantel of de isolatie aan de buitenkant betreffen.

-  Breng nooit een aansluiting van het laadcircuit, met in-
begrip van aansluitingen op de accu, tot stand en onder-
breek deze nooit als de motor draait.

-  Er mag nooit een laadonderdeel aan de massa (aarde) 
kortgesloten worden.

-  Gebruik geen hulpaccu met een hogere nominale span-
ning dan 12 volt.

-  Houd altijd de juiste polariteit aan als u de accu’s installeert 
of als u een hulpaccu gebruikt om met startkabels te starten. 
Volg de aanwijzingen die in de gebruiks- en onderhoudshan-
dleiding staan op als de machine met startkabels gestart 
wordt. Sluit de plus op de plus aan en de min op de min.

-  Maak altijd eerst de minkabel van de accu's los voordat er 
booglaswerkzaamheden aan de machine of aan een wil-
lekeurig werktuig dat erop aangesloten is uitgevoerd worden.

-  Plaats de aardklem van het lasapparaat zo dicht mogeli-
jk bij het te lassen punt.

 - ATTENTIE - 
Als er in de buurt van een elektrische module gelast 
moet worden moet de betreffende module van de ma-
chine verwijderd worden. Er wordt geadviseerd om dit 
door vakbekwaam en bevoegd personeel te laten doen.

- Er moet voorkomen worden dat de kabels van het lasappa-
raat tijdens het lassen bovenop, in de buurt van elektrische 
kabels of elektrische onderdelen liggen of deze kruisen.
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Tabel van de bandenspanning

MISURA PNEUMATICO
TYRES DIMENSIONS

DIMENSION DES PNEUS
DIMENSION DE LOS NEUMATICOS

REIFENMASS

CARATTERISTICHE
DETAILS

CARATTERISTIQUES
CARACTERISTICAS

EIGENSHAFTEN

BAR

12,5-18 12PR 3,0

12,5-20 12PR 3,5

18-19,5 16PR 4,5

16/70-20 14PR 3,5

18-22,5 16PR 4,5

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

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

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

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

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

445/65R22,5 168A8 8,5

445/65R22,5 169F 8,0

14.00-24 16PR 3,75

12,5 -18 10PR 3,0

10,5-18 10PR 3,75

- Controleer de bandenmaat van de banden die gemonteerd 
zijn en het aantal lagen voor de juiste bandenspanning.

-  Om maximale doeltreffendheid te verkrijgen mogen er geen 
banden die voor meer dan 80% versleten zijn gebruikt worden.

 - ATTENTIE - 
Het oppompen van de banden of het uitvoeren van 
werkzaamheden aan de banden kan gevaarlijk zijn.
Telkens als het mogelijk is moet u vakmensen aan de 
banden laten werken of de banden laten installeren. In 
ieder geval moeten om ernstig letsel of dodelijke ver-
wondingen te vermijden de hieronder vermelde veili-

gheidsvoorschriften in acht genomen worden.

-  De wielen van de machine zijn erg zwaar. Hanteer ze 
voorzichtig en verzeker u er als zij opgeslagen zijn van 
dat zij niet kunnen vallen en iemand kunnen verwonden.

-  Probeer nooit een band op een openbare weg of een 
snelweg te repareren. 

-  Controleer of de krik op een stevige en vlakke onder-
grond geplaatst is. 

-  Controleer of de krik voldoende draagvermogen heeft 
om de machine op te krikken.

-  Gebruik kriksteunen of ander materiaal dat geschikt is 
om de machine tijdens het repareren van de banden te 
ondersteunen.

-  Houd geen enkel lichaamsdeel onder de machine. 
-  Start de motor niet terwijl de machine op de krik staat.
-  Sla nooit met een hamer op een band of een velg.
-  Controleer of de velg schoon, roestvrij en onbeschadigd 

is. Een beschadigde velg mag op geen enkele manier 
gelast, gesoldeerd, gerepareerd of gebruikt worden.

-  Pomp een band niet op tenzij de velg op de machine 
gemonteerd is of zodanig bevestigd is dat deze niet kan 
bewegen als de band of de velg plotseling kapot gaat.

WIELMOEREN AANDRAAIEN

-  Draai de wielmoeren op de in de onderhoudstabel voor-
geschreven termijnen aan.

-  De aanhaalkoppels van de wielmoeren zijn als volgt:

  Wielbout diameter 18   kgm 50
  Wielbout diameter 22   kgm 60

-  Draai de wielmoeren altijd kruiselings aan en niet achte-
reenvolgens.

-  Nadat u het wiel weer gemonteerd heeft moet u de moe-
ren tussen het wiel en de assen aandraaien. Controleer 
daarna elke dag of de moeren aangehaald zijn totdat het 
koppel zich gestabiliseerd heeft.

 - ATTENTIE - 
HET AANTAL BOUTEN VAN DE AS MOET OVEREEN-
STEMMEN MET HET AANTAL AANGEHAALDE MOEREN.
ALLE MOEREN MOETEN DUS OP ELK WIEL GEMONTEERD 
WORDEN, ALS DIT NIET ZO IS KAN DE MACHINE NIET WERKEN.

-  Als er een wiel verwisseld wordt mag de machine of de 
opgekrikte zijde pas weer op de grond gezet worden als 
de wielen weer gemonteerd zijn en op de juiste manier 
aangehaald zijn.

 - ATTENTIE - 
DE MOEREN MOETEN EERST ALS DE MACHINE OF 
EEN DEEL DAARVAN VAN DE GROND OPGEKRIKT IS 
EN DAARNA ALS DE MACHINE OP DE GROND STAAT 

AANGEHAALD WORDEN.

-  Gebruik alleen originele wielmoeren van DIECI om de wielen 
vast te zetten. In geval van verlies van ook maar één wielmo-
er moet u zich tot de technische service van DIECI wenden.

BANDEN

 - ATTENTIE - 
BIJ ONTVANGST VAN DE MACHINE MOET DE BANDEN-

SPANNING GECONTROLEERD WORDEN.

- Controleer de bandenspanning na elke 100 uur of om de 
twee weken. De bandenspanning moet bij koude banden 
gecontroleerd worden.

-  Controleer telkens bij gebruik of de flanken van de ban-
den niet beschadigd zijn.  

 - ATTENTIE - 
BANDEN WAAR SNEDEN IN ZITTEN OF DIE ERG VERSLE-
TEN ZIJN MOETEN ONMIDDELLIJK VERVANGEN WORDEN.

-  Houd olie, vet en corrosieve vloeistoffen uit de buurt van de 
banden om te voorkomen dat het rubber aangetast wordt.

- De bandenspanning moet altijd op de in de tabel aange-
geven niveaus zijn. De vermelde bandenspanning is de 
spanning die door de fabrikant voorgeschreven is en moet 
dus bij benadering aangehouden worden.
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 - ATTENTIE - 
ALS ER EEN NIEUWE OF GEREPAREERDE BAND GE-
MONTEERD WORDT MOET ER EEN ADAPTER VOOR 
HET VENTIEL MET EEN VEER EN EEN AFSTANDSMA-
NOMETER GEBRUIKT WORDEN ZODAT MEN TIJDENS 
HET OPPOMPEN VAN DE BAND VER GENOEG VAN DE 

BAND AF KAN BLIJVEN STAAN.
ER MOET EEN VEILIGHEIDSKOOI GEBRUIKT WORDEN.

-  Er mag geen enkele band met een hogere bandenspan-
ning dan de door DIECI aangegeven bandenspanning 
opgepompt worden. Als de hiel als deze bandenspan-
ning bereikt wordt zich niet op de velg zet moet u de 
band leeg laten lopen en opnieuw smeren met een wa-
ter- en zeepoplossing en de band daarna opnieuw op-
pompen. Gebruik geen olie of vet. Door de banden meer 
op te pompen dan toegestaan als de hielen zich niet 
gezet hebben kan tot het breken van de hiel of de velg 
leiden met een explosiekracht die genoeg is om ernstig 
letsel te veroorzaken.

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN OM MET PURSCHUIM GEVULDE 
BANDEN TE MONTEREN TENZIJ DE FABRIKANT HIER 

TOESTEMMING VOOR HEEFT GEGEVEN.

-  Pomp een band die volledig gedraaid is of die erg leeg-
gelopen is niet opnieuw op voordat hij goed geïnspecte-
erd is door een vakman.

-  Nadat u het wiel weer gemonteerd heeft moet u de moe-
ren tussen het wiel en de assen aandraaien. Controleer 
daarna elke dag of de moeren aangehaald zijn totdat het 
koppel zich gestabiliseerd heeft.

Een wiel onderweg verwisselen

-  Als er een wiel langs de weg verwisseld moet worden 
moet als volgt gehandeld worden:

 Breng de machine indien mogelijk op een vlak en stevig 
terrein tot stilstand.

 Schakel de parkeerrem in.

 Zet de motor af.

 Doe de knipperlichten aan.

 Leg wielblokken achter de wielen aan de tegenoverge-
stelde kan van het wiel dat verwisseld moet worden om 
de machine in de twee richtingen te blokkeren.

 Draai de wielmoeren van het te verwisselen wiel los.

 Zet de krik onder de huishelft van de as, zo dicht moge-
lijk bij het wiel.

 Krik het wiel op totdat hij los is van de grond, zet de vei-
ligheidssteun onder de as.   

 Draai de wielmoeren helemaal los en verwijder ze.

 Haal het wiel eraf door al draaiend duw- en trekbewegin-
gen te maken. 

 Doe het nieuwe wiel op de naaf.

 Draai de wielbouten handvast aan en smeer ze in-
dien nodig met vet. Draai de wielbouten met een mo-
mentsleutel volledig aan.

 Verwijder de veiligheidssteun en laat de verreiker-tele-
scooplader met de krik zakken.

 Draai de wielbouten met een momentsleutel opnieuw 
volledig aan.
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OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

-  Hanteer brandstof behoedzaam omdat dit erg ontvlam-
baar is. Als brandstof vlam vat kan er een ontploffing en/
of brand ontstaan.

 - ATTENTIE - 
Alle brandstoffen, de meeste smeermiddelen en sommi-

ge soorten antivries zijn ontvlambaar.
-  Alle ontvlambare vloeistoffen moeten in speciale houders 

opgeslagen worden, waar de inhoud goed op aangegeven 
moet zijn. De houders moeten hermetisch afgesloten worden.

 - ATTENTIE - 
Alle vloeistoffen moeten buiten het bereik van kinderen 

en onbevoegden opgeslagen worden.

- Vloeistoffen van verschillende aard mogen niet met elka-
ar gemengd worden.

 - ATTENTIE - 
Alle chemicaliën zijn over het algemeen schadelijk voor 
de gezondheid, het contact met de huid en de ogen 
moet vermeden worden en er moeten geschikte perso-
onlijke beschermingsmiddelen gedragen worden; zij 

mogen niet ingeslikt worden.

 - ATTENTIE - 
Ontvlambare vloeistoffen moeten in een speciale goed 
geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen, 

vonken en open vuur opgeslagen worden.

Houd de houders dicht en op een overdekte plaats.
In deze ruimte mogen geen andere stoffen

(bijv. voedingsmiddelen) aanwezig zijn.

-  Het tanken moet altijd in de open lucht gedaan worden.

-  Pas op voor de gassen en de dampen die door chemica-
liën gevormd kunnen worden. Vermijd inademing ervan.

-  Vermijd inademing van verbrandingsgassen.

-  Vermijd dat deze chemicaliën zomaar wegspoelen en 
wegstromen in het grondwater, in de riolering en de 
oppervlaktewateren. Indien nodig moeten de bevoegde 
plaatselijke autoriteiten op de hoogte gebracht worden. 

-  In geval van brand moet er kooldioxide, droog chemisch 
poeder, schuim, verneveld water, zand of aarde gebruikt 
worden. Gebruik waterstralen om de aan het vuur bloot-
gestelde oppervlakken af te koelen.

-  Controleer of de opslagtanks geen ontvlambare vloei-
stoffen lekken (brandstof, olie, vet, smeermiddelen in 
het algemeen).

CONTACT MET GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

- Vermijd het contact met de huid en de ogen.

- Draag de nodige beschermende middelen.

- In geval van contact met de ogen moet u de ogen on-
middellijk een paar minuten lang met veel water uitspo-
elen en daarbij uw oogleden open houden en u daarna 
door een arts laten behandelen.

- In geval van contact met de huid moet u zich goed met 
water en zeep wassen, de verontreinigde kleren uittrek-
ken en een verzachtende crème opdoen als de huid de 
neiging heeft om uit te drogen.

-  In geval van inademing moet u het verontreinigde ge-
bied verlaten en u naar een goed geventileerde plaats 
begeven. In geval van ademhalingsproblemen moet u 
zich tot een dokter wenden.

- In geval van inslikking moet u zich tot een dokter wenden. 
Laat hem het etiket of de houder zien. Geen braken opwekken 
om het risico van opzuigen via de luchtwegen te vermijden.
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DIESEL

-  Alvorens brandstof te hanteren, de tank te vullen enz. 
moet u de volgende voorschriften in acht nemen:

 Voeg nooit andere brandstoffen aan de diesel toe zoals: 
benzine, alcohol.

 - ATTENTIE - 
HET IS VERBODEN OM MET EEN DRAAIENDE

MOTOR TE TANKEN.

 Maak het gedeelte rondom de tankdop schoon. Vul de 
brandstoftank aan het einde van elke werkdag om de 
condensvorming tijdens de stilstandperiode te beperken.

 Water en bezinksels moeten verwijderd worden voordat 
zij bij de motor komen.

 Gebruik geen antivries om het water uit de diesel te ver-
wijderen.

 Verlaat u niet op het filter om het water uit de diesel te 
verwijderen.

 Laat de tank nooit zonder dop en doe de dop altijd op 
slot. Als u de originele dop verliest moet u deze door 
een originele vervangen. Niet alle doppen passen erop.

 Houd tijdens het vullen van de tank het tankpistool onder controle.

 - ATTENTIE - 
ROOK NIET OP HET MOMENT DAT U DIT DOET.

 Controleer de tank niet met open vuur.
 Vul de tank niet helemaal. Laat ruimte over voor het 
uitzetten van de brandstof en veeg eventuele gemorste 
brandstof onmiddellijk af.

 Alvorens aan de tank te lassen of aan onderdelen die 
zich dicht in de buurt daarvan bevinden moet gecontro-
leerd worden of er geen brandstof in zit.

 In geval van brandstoflekken door defecten moet de eru-
it stromende brandstof zo snel mogelijk tegengehouden 
worden en moet contact opgenomen worden met de 
technische service van DIECI.  

 - ATTENTIE - 
ADEM DE MOGELIJKE DIESELDAMPEN ZO MIN MOGE-
LIJK IN OMDAT DEZE KANKERVERWEKKEND ZIJN EN 

GEVAARLIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID.

KENMERKEN VAN DE GEADVISEERDE BRANDSTOF

Om een goed rendement te bereiken moet er brandstof van 
goede kwaliteit gebruikt worden. Hieronder worden de ken-
merken van de geadviseerde brandstof vermeld.

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

Cetaangetal
Het cetaangetal geeft de ontstekingseigenschappen aan.
Brandstof met een lager cetaangetal kan bij kou startproble-
men geven en de verbranding beïnvloeden.

Viscositeit
De viscositeit is de vloeiweerstand; de prestaties van de 
motor kunnen in het gedrang gebracht worden als de waar-
de buiten de grenzen is.

Dikte
Door een kleinere dikte neemt het vermogen van de motor 
af, door een grotere dikte neemt het vermogen van de motor 
toe en dit geldt ook voor de rook uit de uitlaat.

Zwavel
Een hoog zwavelgehalte leidt tot slijtage van de motor en 
vervuiling.

Distillatie
De distillatie is een indicatie van het mengsel van verschil-
lende koolwaterstoffen in de brandstof. Een hoge verhou-
ding lichte koolwaterstoffen kan de kenmerken van de ver-
branding beïnvloeden.

Brandstoffen voor lage temperaturen
Als de motor op lagere temperaturen dan 0°C functioneert 
kunnen er speciale winterbrandstoffen gebruikt worden. 
Deze brandstoffen hebben een lagere viscositeit en beper-
ken de vorming van paraffine in de brandstof. De vorming 
van paraffine stopt de brandstofdoorlaat door het filter.
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REINIGING EN OPSLAG VAN DIESEL

Het is van essentieel belang dat de brandstof schoon blijft. 

De tips die hier verstrekt worden dragen ertoe bij om de 
kenmerken ervan intact te houden.

1.  Gebruik nooit verzinkte houders.

2.  Maak de binnenkant van de houders of de onderdelen 
van het brandstofsysteem nooit met doeken schoon die 
rafels of andere deeltjes achterlaten.

3.  De inhoud van de opslagtank moet zodanig zijn dat de 
pauzes tussen de ene keer tanken en de volgende niet 
te lang zijn. Een inhoud van 3000 liter is voldoende voor 
een middelgroot bedrijf.

4.  De opslagtank (onderstaande figuur) moet op een over-
dekte plaats staan en op een steun die hoog genoeg is 
zodat de machine met zwaartekracht volgetankt kan wor-
den; er moet een bak onder gezet worden om de bran-
dstof als deze eruit stroomt op te vangen. Bovendien 
moet de opslagtank van een manluik voorzien zijn zodat 
de tank toegankelijk is voor het schoonmaken ervan.

5.  De toevoerkraan moet hoger dan de bodem zijn zodat 
bezinksels tegengehouden worden; bovendien moet 
deze voorzien zijn van een verwijderbaar filter. De op-
slagtank moet een afschot van 40 mm per meter hebben 
in de richting van de aftapdop van de bezinksels.

6.  De brandstofvaten (onderstaande figuur) moeten op een 
beschutte plaats opgeslagen worden om het binnendrin-
gen van water te voorkomen.

 Bovendien moeten zij een beetje schuin neergezet wor-
den zodat het water eventueel via de bovenste rand kan 
weglopen. De brandstofvaten mogen niet te lang opge-
slagen blijven voordat zij gebruikt worden.

7.  Als de brandstofvaten in de open lucht neergezet wor-
den moet de dop stevig vastgedraaid worden om te vo-
orkomen dat er water binnendringt.

8.  Na het vullen met brandstof van de opslagtanks of de 
vaten wordt geadviseerd om de brandstof minimaal 
twee uur te laten rusten zodat het eventuele water of de 
eventuele onzuiverheden kunnen bezinken voordat de 
brandstof gebruikt wordt.
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AFVALVERWIJDERING

-  Het afvalmateriaal mag niet zomaar in het milieu achter-
gelaten worden maar moet op de juiste manier wegge-
gooid worden. Afgewerkte smeermiddelen, accu’s, met 
vet besmeurde poetslappen, remschoenen enz. moeten 
bij gespecialiseerde en erkende bedrijven die verontrei-
nigend afval verwerken ingeleverd worden.

-  De oneigenlijke verwijdering van afval is een bedreiging voor 
het milieu. Afvalstoffen die potentieel gevaarlijk zijn, zijn: 
smeermiddelen, brandstof, koelvloeistof, filters en accu’s.

-  Het afval mag niet op de grond, in de afvoer of in het 
grondwater verspreid worden.

- Vraag bij de plaatselijke autoriteiten of de inzamelcentra 
om informatie over de juiste manier om het afval te her-
gebruiken of weg te gooien. 

OPMERKINGEN VAN ECOLOGISCHE AARD

 - ATTENTIE - 
 

Hieronder worden enkele aanbevelingen gegeven die 
van pas kunnen komen. Informeer naar de wettelijke vo-

orschriften die in dit verband in uw land gelden.

Vraag informatie aan bij de leveranciers van smeeroliën, 
brandstoffen, antivriesmiddelen, reinigingsproducten 
enz. voor wat betreft de effecten van deze producten op 
de mens en de natuur en de voorschriften die in acht 
genomen moeten worden voor het gebruik, de opslag 

en de verwijdering ervan.

- Vul de tanks niet bij met jerrycans die niet geschikt zijn 
of brandstoftankinstallaties onder druk omdat deze lek-
ken en verspreiding van grote hoeveelheden vloeistof 
kunnen veroorzaken.

- Moderne smeerolie bevat additieven.
 Verbrand verontreinigde stookolie en/of afgewerkte olie 

die in traditionele verwarmingsinstallaties gebruikt is niet.

- Voorkom dat er tijdens het erin gieten of overhevelen 
verbruikte motorkoelvloeistoffen, motorsmeerolie en 
transmissieolie, hydraulische olie, remolie enz. verspreid 
of gemorst wordt. Sla deze veilige op totdat zij verwi-
jderd worden wat op de meest geschikte wijze zoals 
bepaald door de wettelijke voorschriften of afhankelijk 
van de plaatselijke mogelijkheden gedaan moet worden.

- Moderne antivriesvloeistoffen en oplossingen daarvan, 
zoals bijvoorbeeld antivries en andere toevoegingen 
moeten om de twee jaar ververst worden. Men mag 
deze niet in de grond laten dringen, zij moeten opgevan-
gen worden en op geschikte wijze weggegooid worden.

- Kom niet rechtstreeks aan de airconditioningsinstallaties 
(optie), door deze open te maken. Deze installaties be-
vatten gas dat niet zomaar in de atmosfeer uitgestoten 
mag worden. Wend u zich tot de dealer of vakmensen 
die over speciale apparatuur beschikken en die in ieder 
geval de installatie moeten bijvullen.

- Elk lek of defect aan de koel- of hydraulische installatie 
van de motor moet onmiddellijk gerepareerd worden.

- Verhoog de druk in een onder druk staande installatie 
niet, omdat er hierdoor onderdelen kunnen barsten.
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(fig.1/B)

CONTROLE VAN DE WINDSNELHEID

-  Verandering van de windsnelheid kan tot talloze pro-
blemen leiden zoals het verlies van de stabiliteit van de 
machine, schommelen van de last, vermindering van het 
zicht door het opwaaien van stof, bladeren enz.

-  Bijkomstigheden die ongunstig zijn voor het gebruik van 
de machine zijn: 

 Ligging van het bouwterrein; het aërodynamische effect 
van gebouwen, bomen en andere constructies brengen 
een toename van de windsnelheid met zich mee.

 Hoogte van de uitgetrokken arm; hoe hoger de arm rechtop 
wordt gezet des te meer de windsnelheid toeneemt.

 Ruimte die de last in beslag neemt; hoe meer ruimte de 
last inneemt des te meer de last gevoeliger is voor de 
kracht van de wind.

 - ATTENTIE - 
De verreikers-telescoopladers van DIECI mogen gebruikt wor-
den tot een windsnelheid van 45 km/u die overeenstemt met 
12,5 m/s (6 op de schaal van Beaufort) gemeten op de grond.

 - ATTENTIE - 
Bij een temperatuur van 10°C geeft een windsnelheid 
van 32 km/h het gevoel van een temperatuur van 0°C op 
de blootgestelde lichaamsdelen, hoe hoger men komt 
des te meer de windsnelheid toeneemt en des te meer 

het gevoel van daling van de temperatuur toeneemt.

 - ATTENTIE - 
Bij vrij krachtige wind/frisse bries (fig. 1/B, nr. 5 op de 
schaal van Beaufort) mogen er nooit lasten opgehesen 

worden met een groter oppervlak dan 1 m2.

Hieronder vermelden wij het overzicht van de schaal van Be-
aufort (fig. 1/B) om de windsnelheid waarop u aan het werk 
bent bij benadering vast te stellen en dus de werkzaamheden 
te staken als er bepaalde waarden overschreden worden.

0

1

9

8

7

6

5

4

3

2

Stil/windstil

Zwak/flauwe koelte

Matig/lichte koelte

Matig/
matige koelte

Vrij krachtig/
frisse bries

Krachtig/
stijve bries

Hard/harde wind

Stormachtig

Storm

Rook stijgt recht of bijna recht omhoog

Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen.

Wind voelbaar in gezicht,
weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt.

Bladeren en twijgen constant in beweging,
vlaggen wapperen. 

Stof en papier waait op, kleine takken bewegen.

Bladeren van bomen ruisen,
gekuifde golden op meren en kanalen.

Grote takken bewegen,telegraaflijnen fluiten,
moeilijk om paraplu te gebruiken. 

Bomen bewegen, het is lastig om tegen
de wind in te lopen of te fietsen.
Takken breken af, voortbewegen zeer moeilijk,
wegverkeer wordt gehinderd. 
Lichte schade aan gebouwen
(schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg). 

0 - 0,2

0,3 - 1,5

1,6 - 3

3 - 5

5 - 8

8 - 11

11 - 14

14 - 17

17 - 21

21 - 24

Nr.
BENAMING

KNMI/ZEEVAART
UITWERKING SNELHEID

in m/s

SCHAAL VAN BEAUFORT VAN DE WINDSNELHEID

Zwak/flauw en stil
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(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

(fig. 5/B) Machine geplaatst op een glooiing

VLUCHT
(m)

DRUK
(Kg/cm)

13 mt
16 mt
17 mt
19 mt
21 mt
25 mt

10 kg/cm2

10 kg/cm2

10 kg/cm2

10 kg/cm2

10 kg/cm2

10 kg/cm2

(fig. 2/B) Tabel van de maximum druk die door de
 stempelpoten op het terrein uitgeoefend wordt

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

Steunspecificaties

Voet van de glooiing

De afstand “a” van de voet van de glooiing 
moet geschikt zijn ten opzichte van de hoogte 
"h" van de glooiing

Als de ondergrond goed is

Bij twijfel

BEOORDELING VAN DE STEVIGHEID
VAN DE ONDERGROND

De ondergrond waar de verreiker-telescooplader op gepla-
atst kan worden moet de machine en het maximum dra-
agvermogen kunnen ondersteunen.

 - ATTENTIE - 
Door het verzakken van de ondergrond waar de machi-

ne op steunt kan het voertuig kantelen.

-  Neem de volgende aanwijzingen in acht om kantelen 
van het voertuig te voorkomen:

 Vraag aan de werkgever (bouwopzichter, bouwassi-
stent) of er onder de stempels verborgen holtes kunnen 
zijn (leidingen, putten, oude tanks, zolders van souter-
rains, mesthopen enz.).

 Beoordeel de stevigheid van het terrein waarbij ook 
de tabellen en de grafieken die hiernaast vermeld zijn 
toegepast moeten worden. Bij twijfel moet u zich tot de 
bouwkundige ingenieur op het bouwterrein wenden of 
advies inwinnen bij een externe ingenieur.

 Al naargelang het type terrein en de geomorfologische 
eigenschappen ervan kan de ondergrond slechts in 
beperkte mate belasting verdragen. De tabel op fig. 3 
geeft aan wat de toegestane oppervlaktedruk onder de 
stempels van de verreiker-telescooplader is.

 Op basis van de “Tabel van de maximum druk die door de 
stempelpoten op de grond uitgeoefend wordt" (fig. 2/B) en 
de uit de tabel “Toegestane oppervlaktedruk op verschillende 
soorten terreinen” (fig. 3/B) genomen gegevens kan het no-
dige steunoppervlak afgeleid worden (grotere steunplaten).

 
 - ATTENTIE - 

Vraag in ieder geval advies aan een bouwkundige in-
genieur om een zo getrouw mogelijke en nauwkeurige 
beoordeling te maken van het terrein waarop u wilt wer-

ken en de grootte van de steunplaten.

 - ATTENTIE - 
Desgewenst kan DIECI grotere steunplaten leveren.
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A E

B

C

D

F

G

H

Microschakelaar stoel (fig. 7/B)

Microschakelaar handgreep bedieningshendel arm  (fig. 7/B)

Noodknop (fig. 7/B)

Sleutelschakelaar machinefuncties vanaf
bestuurdersplaats of radiobesturing (fig. 7/B)

Sleutelschakelaar machinefuncties (fig. 7/B)

Lastcontrolesysteem (fig. 7/B)

Schakelaar voor kantelbeveiliging (fig. 7/B)

Schakelaar voor parkeerrem (fig. 7/B)

(fig.7/B)

A

H

D

F

E

G

B

C

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De machine is voorzien van enkele veiligheidsvoorzieningen (naderingsschakelaars, microschakelaars en lastcontrolesystemen) 
die tegen verkeerde manoeuvres of onachtzaamheid beschermen.

Plaats van de veiligheidsvoorzieningen in de cabine
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(fig.8/B)

(fig.11/B)

(fig.10/B)

(fig.12/B)

1

1

1

1

(fig.9/B)

1

Plaats van de veiligheidsvoorzieningen op de machine

Microschakelaar waarneming poot omlaag
Machine poten met twee bewegingen
(fig. 8/B - pos. “1”)

Naderingsschakelaar waarneming bovenbouw op één lijn 
met chassis
(fig. 10/B - pos. “1”)

Naderingsschakelaar waarneming borgpen draaiing boven-
bouw erin gestoken
(fig. 11/B - pos. “1”)

Naderingsschakelaar blokkering pendelbeweging brug ingeschakeld
(fig. 12/B - pos. “1”)

Microschakelaar balk helemaal uitgeschoven en poot omlaag
Machine poten met acht bewegingen
(fig. 9/B - pos. “1”)
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Nooduitgang cabine (achterruit cabine)
(fig. 14/B)

Blokkeerklep op alle hydraulische cilinders
(fig. 15/B - pos. “1”)

Microschakelaar slagbegrenzing zakken arm
(fig. 13/B - pos. “1”)

Microschakelaar slagbegrenzing heffen arm
(fig. 13/B - pos. “2”)

(fig.17/B)

(fig.16/B)

(fig.15/B)

(fig.14/B)

1

1

1

(fig.13/B)

1
2

2

21

Veiligheidsstaaf voor ondersteuning arm.
(fig.16/B - pos."1")

 - AANDACHT:
De afstandhouder voor de steun van de arm mag uitsluitend ge-
bruikt worden tijdens de werkzaamheden van gewoon onderhoud.
In geval van onderhoud aan de cilinder voor optillen van de 
arm of van de betreffende blokkeerklep moet men verplicht 
de arm ondersteunen met behulp van een geschikt heftoe-
stel (Minimum draagvermogen 4 ton.)

 - AANDACHT:
Om de afstandhouder te plaatsen, gaat men als volgt tewerk:
- Sluit de telescooparm volledig;
-  Til de arm op voor de minimum noodzakelijke hoogte om 

de afstandhouder op de stang te plaatsen;
-  Blokkeer de afstandhouder (fig.17/B - Pos."1") met de 

daarvoor bestemde haken (fig.17/B - Pos."2").
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(fig.19/B)

1

(fig.18/B)

1

Regeleenheid met elektronische besturing van de armbe-
wegingen, met blokkering van belastende bewegingen (fig. 
18/B - pos. “1”)

BESTUURDERSCABINE
(fig. 19/B pos. “1”)

Alle machines zijn uitgerust met een bestuurderscabine die 
ook als veiligheidscel voor de bestuurder fungeert.

 - ATTENTIE - 
DE CABINE IS EEN VEILIGHEIDSONDERDEEL EN MOET 
DUS ALTIJD IN UITSTEKENDE STAAT VAN GEBRUIK 

GEHOUDEN WORDEN.

 - VERBOD - 
Het is STRENG VERBODEN om de constructie van de 
cabine te veranderen, er gaten in te maken of op de een 
of andere manier aan te tasten. In geval van manipulatie 
vervalt de wettelijke aansprakelijkheid van de fabrikant.

 Het is VERBODEN om onderdelen aan het frame van 
de cabine te lassen of onderdelen mechanisch met het 
frame van de cabine te verbinden.

 Indien er bevestigingsbouten vervangen moeten worden 
mogen er uitsluitend elementen van dezelfde weerstan-
dsklasse gebruikt worden.

 Er mogen nooit kettingen of kabels aan de cabine vast-
gemaakt worden om de machine weg te slepen.

 Indien de machine kantelt mag er niet geprobeerd wor-
den om tijdens het ongeluk uit de cabine te stappen.

 - ATTENTIE - 
DOOR IN DE CABINE TE BLIJVEN ZITTEN MET DE VEILI-
GHEIDSGORDELS OM  WORDT U BETER BESCHERMD.

ROPS-FOPS CABINE
(fig. 19/B pos. “1”) 

De machine is uitgerust met een goedgekeurde ROPS en FOPS 
bestuurderscabine. De bestuurder is dus beschermd tegen om-
slaan en vallende voorwerpen, zoals voorgeschreven voor grond-
verzetmachines. Om te voorkomen dat de bestuurder tegen de in-
wendige constructies van de cabine aanstoot is het verplicht om ti-
jdens het gebruik van de machine de veiligheidsgordel om te doen. 
De achterruit kan ook als nooduitgang gebruikt worden. Deze ruit 
kan volledig geopend worden door de speciale veerpen in de 
openingshandgreep eruit te halen. Tijdens het gewone gebruik 
van de machine is het VERBODEN om de ruit helemaal OPEN 
te doen, vanwege het risico van afhakken tussen arm en chassis.

 - ATTENTIE - 
ALS DE CABINE ZICHTBARE BESCHADIGINGEN VERTO-
ONT MOET DE CABINE VERVANGEN WORDEN WAARBIJ TE 
RADE GEGAAN MOET WORDEN BIJ EEN OFFICIEEL DIECI 

SERVICECENTRUM OF EEN ERKENDE DIECI GARAGE.
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Voorbeeld “A”
(zonder stempelpoten met bewegende bovenbouw)

Voorbeeld “B”
(met stempelpoten met bewegende bovenbouw)

LASTTABELLEN

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

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

Deze machine is uitgerust met een kantelbeveiligingsinrichting.

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

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

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

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

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

alvorens zich met een last te verplaatsen.
Controleer welke armaccessoire er op de machine gemonteerd is en raadpleeg daarna de juiste lasttabel.
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GEBRUIK VAN DE LASTTABELLEN EN INDICATOREN VAN DE ARM

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

informatie aangehouden worden.

De lasttabellen die van toepassing zijn op uw machine treft u in het blocnote in de cabine aan.

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

machine op wielen of stempels in een vlakke stand.

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

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

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

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

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

 - ATTENTIE - 
Het zwaartepunt van de last hoeft niet in het midden van de last te zijn; de plaats ervan moet dus vastgesteld worden.
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Voorbeeld
(met stempelpoten met bewe-

gende bovenbouw)

(fig.20/B)

C

A

B

Als het gewicht van de last bekend is moet de lasttabel (hoofdstuk “H” technische informatiebladen van de machine) geraadple-
egd worden en moet het segment opgezocht worden dat het gewicht er net boven aangeeft. 

Bijvoorbeeld: 
Op de voorbeeldlasttabel (fig. 20/C) is het bekende gewicht van de last 0,9 ton en moet het segment van 1,0 ton opgezocht wor-
den (fig. 20/C pos. “A“). 

De rand aan de linkerkant en de rand aan de bovenkant van dat gedeelte geven de stabiliteitsgrenzen van de machine met betrekking 
tot de last in kwestie aan. De arm mag niet voorbij de aangegeven grenzen schuin gezet of uitgeschoven worden (fig. 20/C pos. “B-C“).

Nadat de vorken onder de last geschoven zijn en alvorens de last op te heffen moeten de waarden op de hoek- en vluchtmeter 
van de arm gecontroleerd worden.

Zoals te zien is op de tabel beginnen de lijnen bij de schaalverdelingen van de hoek en de vlucht van de arm en en lopen zij 
door de dwarsdoorsnede van de tabel heen.  Stel vast waar de lijnen met betrekking tot de in aanmerking genomen waarden 
zich kruisen. Als het punt waar zij zich kruisen zich binnen het segment van de maximum last of rechts daarvan bevindt (bekend 
gewicht van de last) is de last binnen de veiligheidsgrenzen.

Als de lijnen zich boven het segment of aan de linkerkant ervan kruisen mag niet geprobeerd worden om de last op te heffen. 
Schuif de arm in. Als ook als de arm volledig ingeschoven is de waarden van de hoek en de vlucht van de arm zich buiten het 
segment van de maximum last kruisen mag niet geprobeerd worden om de last op te heffen. 

Als de last op de vorken ligt moet u de arm voordat u hem omhoog of omlaag doet eerst inschuiven. Hierdoor wordt het risico 
verminderd dat de machine onstabiel wordt.

Er moet rekening mee gehouden worden dat als de last hoog ligt (bijvoorbeeld op een steiger) dan moet deze eerst losgemaakt 
(opgeheven) worden alvorens de arm helemaal in te schuiven. 

Alvorens een last af te zetten moet de lasttabel geraadpleegd worden om de maximum afstand van de machine ten opzichte 
van het afzetpunt te bepalen. Het moet mogelijk zijn om de last af te zetten zonder de grenzen die aan de linkerkant of de gren-
zen die aan de bovenkant van het segment van de maximum last aangegeven zijn te kruisen.
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(fig.21/B)

A: voorblad

1

AXB 1373

MISURA PNEUMATICO
TYRES DIMENSIONS

DIMENSION DES PNEUS
DIMENSION DE LOS NEUMATICOS

REIFENMASS

CARATTERISTICHE
DETAILS

CARATTERISTIQUES
CARACTERISTICAS

EIGENSHAFTEN

BAR

12,5-18 12PR 3,0

12,5-20 12PR 3,5

18-19,5 16PR 4,5

16/70-20 14PR 3,5

18-22,5 16PR 4,5

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

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

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

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

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

445/65R22,5 168A8 8,5

445/65R22,5 169F 8,0

14.00-24 16PR 3,75

12,5 -18 10PR 3,0

10,5-18 10PR 3,75

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS KEY

LÉGENDES SYMBOLES
LEYENDA SÍMBOLOS
ZEICHENERKLÄRUNG

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

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

Posizione frontale
Front position
Position frontale
Posición frontal
Frontale Position

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

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

Stabilizzatori abbassati
Stabilizers lowered
Stabilisateurs abaissés
Estabilizadores bajados
Abgesenkte Stabilisatoren

Stabilizzatori alzati
Stabilizers raised
Stabilisateurs relevés
Estabilizadores subidos
Angehobene Stabilisatoren

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

AXB 1367

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

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

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

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

Posacentine
Centering handlers
Pose - charpente

Bogenausbau
Coloca - cimbras

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

Winde (Kapazität)
Cabrestante (Capacidad)

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

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

 

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

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS KEY

LÉGENDES SYMBOLES
LEYENDA SÍMBOLOS
ZEICHENERKLÄRUNG

AXB 1367

B: versnellingen C: bandenspanning D: belangrijkste veiligheidsvoorschriften

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

3

Notitieblok met essentiële informatie
(fig. 21/B - pos. “1”)

- A: voorblad

- B: bladzijde met versnellingen

- C: bladzijde met bandenspanning

- D: bladzijde met belangrijkste veiligheidsvoorschriften

- E: bladzijde voor deelname aan wegverkeer

- F: bladzijde met verklaring van de tekens (voorkant)

- G:  bladzijde met verklaring van de tekens (achterkant)

- H: lastschema’s



 Veiligheidsvoorschriften

B/42

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

LASTEN VERPLAATSEN

Een last van de grond opnemen

1. Rijd langzaam met de arm helemaal ingetrokken en de 
vorken in de horizontale stand op de hoogte van het op-
namepunt naar de op te heffen last toe.

 Houd de vorken zoveel als nodig is opgeheven om de 
grond niet te raken.

2. Schuif de vorken onder de op te heffen last totdat de last 
tegen het vorkenbord aanligt. Schakel de parkeerrem in en 
zet de versnellingskeuzeschakelaar in de neutrale stand.

3.  Hef de last iets op, kantel het vorkenbord naar achteren 
en zet het in de transportstand.

 - ATTENTIE - 
Houd altijd het lastzwaartepunt aan, kantel de vorken 
zoveel als nodig is om stabiliteit te garanderen en te vo-

orkomen dat de last er tijdens het remmen afvalt.

 - ATTENTIE - 
Vervoer nooit een last met opgeheven

en/of uitgetrokken arm.
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Een last van een hoog punt opnemen

1. Controleer of de vorken makkelijk onder de last gescho-
ven kunnen worden.

2. Rijd langzaam en voorzichtig naar de last toe en ga er 
loodrecht ten opzichte van staan met de vorken in de 
horizontale stand.

3. Denk er altijd aan dat u tussen des tapel en de machine 
de nodige afstand aanhoudt om de vorken onder de last 
te schuiven. Schuif de arm zo min mogelijk uit.

4. Nadat u de vorken onder de op te heffen last geschoven 
heeft totdat de last tegen het vorkenbord aanligt, moet 
u de parkeerrem inschakelen en de versnellingskeuze-
schakelaar in de neutrale stand zetten.

5. Hef de last iets op, kantel het vorkenbord naar achteren 
en zet het in de transportstand. 

6. Laat de last indien mogelijk zakken zonder de machine 
te verplaatsen. Doe de arm omhoog om de last te verwi-
jderen, laat daarna de uithouders inschuiven en laat de 
arm zakken om de last in de transportstand te zetten. 

7. Als het niet mogelijk is om met de machine heel langza-
am en heel voorzichtig achteruit te rijden moet u nadat 
u de last goed verwijderd heeft de uithouders laten 
inschuiven en de arm laten zakken om de last in de tran-
sportstand te zetten.

 - ATTENTIE - 
Houd altijd het lastzwaartepunt aan, kantel de vorken 
zoveel als nodig is om stabiliteit te garanderen en te vo-

orkomen dat de last er tijdens het remmen afvalt.

 - VERBOD - 
Het is STRENG VERBODEN om een last op te nemen als 

de machine niet vlak staat.

 - ATTENTIE - 
Vervoer nooit een last met opgeheven

en/of uitgetrokken arm.
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

Een last op een hoog punt afzetten

1. Breng de last in de transportstand tot voor de stapel.

2. Hef de arm op en schuif hem uit totdat de last zich boven 
de stapel bevindt. Rijd met de machine indien nodig heel 
langzaam en heel voorzichtig naar de stapel toe.

3. Schakel de parkeerrem in en zet de versnellingskeuze-
schakelaar in de neutrale stand.

4. Plaats de last horizontaal en leg hem bovenop de stapel, 
laat de uithouders zakken en inschuiven om de last op 
de juiste manier af te zetten.

5. Maak de vorken vrij door de uithouders afwisselend in 
te schuiven en de arm omhoog te laten gaan; rijd indien 
mogelijk heel langzaam en heel voorzichtig met de ma-
chine achteruit.

 - ATTENTIE - 
Houd altijd het lastzwaartepunt aan, kantel de vorken 
zoveel als nodig is om stabiliteit te garanderen en te vo-

orkomen dat de last er tijdens het remmen afvalt.

 - VERBOD - 
Het is STRENG VERBODEN om een last op te nemen als 

de machine niet vlak staat.

 - ATTENTIE - 
Vervoer nooit een last met opgeheven

en/of uitgetrokken arm.
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Een last met een ronde vorm opnemen

- Verplaats de vorken naar voren en schuif de telescoo-
parm uit, draai op het moment dat u de vorken onder de 
last schuift tegelijkertijd het vorkenbord naar achteren 
om de last erop te laten glijden.  Zet de last indien nodig 
met blokken vast.

 - ATTENTIE - 
Houd altijd het lastzwaartepunt aan, kantel de vorken 
zoveel als nodig is om stabiliteit te garanderen en te vo-

orkomen dat de last er tijdens het remmen afvalt.

 - ATTENTIE - 
Vervoer nooit een last met opgeheven

en/of uitgetrokken arm.

Lasten verplaatsen en bovenbouw draaien

- Dezelfde handelingen voor het opheffen van een last als 
de machine op één lijn is met het chassis moeten uitge-
voerd worden als de machine gedraaid is.

- Het draaien moet altijd gedaan worden terwijl de arm in 
de transportstand staat. 

- Vóór het draaien moet de blokkering van de pendelbe-
weging van de achterbrug aangebracht worden.

 - VERBOD - 
Het is STRENG VERBODEN om een last op te nemen als 

de machine niet vlak staat.

 - ATTENTIE - 
Houd altijd het lastzwaartepunt van de last aan.

 - VERBOD - 
Het is STRENG VERBODEN om de bovenbouw met op-

geheven en/of uitgetrokken arm te laten draaien.

 - ATTENTIE - 
Vervoer nooit een last met opgeheven

en/of uitgetrokken arm.
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS
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AXA 1506

DEXTRON 2

AXA 1492

AXA1163

VEILIGHEIDSSTICKERS

Op de machine zijn op de aangegeven punten veiligheidsstickers aangebracht. Deze zijn bedoeld om een leidraad voor uw veiligheid en die 
van anderen aan te reiken. Voordat u met de machine begint te werken moet u de inhoud en de plaats van de veiligheidsstickers controleren 
door met deze handleiding in uw hand om de machine heen te lopen. Bekijk de stickers met alle personen die de machine gaan gebruiken.

-  Zorg ervoor dat u de juiste plaats en de inhoud ervan volledig begrepen heeft.

-  Om er zeker van te zijn dat de stickers op de juiste manier geïnterpreteerd worden moet gecontroleerd worden of zij zich op de 
juiste plaats bevinden en moet ervoor gezorgd worden dat zij altijd schoon zijn. Het is STRENG VERBODEN om de waarschuwin-
gen die op de machine aangebracht zijn met oplosmiddelen of benzine schoon te maken; de stickers kunnen hierdoor verkleu-
ren.  De andere stickers dan de waarschuwings- en veiligheidsstickers moeten altijd op dezelfde manier behandeld worden.

-  In geval van aantasting, beschadiging of verlies van de stickers moeten zij vervangen worden, omdat zij op de juiste ma-
nier gelezen en geïnterpreteerd moeten kunnen worden. Zij moeten op dezelfde manier besteld worden als er reserveon-
derdelen besteld worden (vergeet niet om bij de bestelling het model en het serienummer van de machine door te geven).

- Wend u zich bij twijfel tot uw vertegenwoordiger of dealer.
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BAR 8,0 BAR 8,0

BAR 8,0BAR 8,0
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

(fig.29/B) (fig.30/B)

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

(fig.33/B)

(fig.28/B)

Veiligheidsstickers en plaats waar zij aangebracht zijn

 In de cabine op de rechterzijruit (fig. 28/B)

 - GEVAAR:
Personen uit de actieradius van de machine wegsturen alvo-
rens met het laden te beginnen.

 - GEVAAR:
In geval van onderhoud de hydraulische cilinders met veili-
gheidsborgen vastzetten.

 - GEVAAR:
Personen op een veilige afstand houden.

 - GEVAAR:
De afschermingen niet openmaken of verwijderen als de motor draait.

 - GEVAAR:
Wachten totdat de bewegende onderdelen tot stilstand 
gekomen zijn.

 - GEVAAR:
De motor afzetten en de sleutel eruit halen alvorens met on-
derhoud te beginnen.

 - GEVAAR:
Het werkgebied controleren en uit de buurt van elektrische bronnen blijven.
 Op de radiateur (fig. 29/B)

 - GEVAAR:
 Het gezicht beschermen. Stoom en heet water op hoge 
druk. De dop voorzichtig verwijderen.

 Op de motorkap (fig. 30/B)

 - GEVAAR:
Mogelijkheid van brandwonden.

 - GEVAAR:
Personen op een veilige afstand houden.
 Op de motorkap (fig. 31/B)

 - GEVAAR:
De afschermingen niet openmaken of verwijderen als de 
motor draait.

 - GEVAAR:
Wachten totdat de bewegende onderdelen tot stilstand 
gekomen zijn.
 Op de motorkap (fig. 32/B)

 - GEVAAR:
Niet openmaken, wachten totdat de bewegende onderdelen 
tot stilstand gekomen zijn.
 Op de stempelpoten (fig. 33/B)

 - GEVAAR:
 Mogelijkheid van verbrijzeling.
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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 8,0

Stickers m.b.t. gebruik en onderhoud

 Op de achterruit (fig. 34/B)

Geeft de uittrekrichting aan van de pen die de volledige ope-
ning van de ruit verhindert.

 Op de achterruit (fig. 35/B)

Geeft de nooduitgang aan.

 Aan de linkerkant van het dashboard (fig. 36/B)

Geeft de verplichting aan om tijdens het gebruik van het vo-
ertuig de veiligheidsgordels om te doen.

 Aan de zijkant van het remoliereservoir (fig. 37/B)

Geeft het type olie aan dat in de reminstallatie gebruikt is.

 Op het chassis (fig. 38/B)

Geeft de 4 punten aan waar de machine aan vastgemaakt 
kan worden in geval van ophijsen.

 Onder het chassis (fig. 39/B)

Geeft de 4 punten aan waar de machine aan gesleept of va-
stgemaakt kan worden in geval van transport.

 Op de niet beloopbare gedeelten (fig. 40/B)

 - GEVAAR:

Niet betreden, “breukgevaar”.

 Op de dieseltank (fig. 41/B).

Soort brandstof die gebruikt moet worden.

 Aan de zijkant van het hydraulische oliereservoir (fig. 42/B)

Lampje van het hydraulische oliepeil.

 Op het hydraulische oliereservoir (fig. 43/B)

Geeft de dop voor het bijvullen van de hydraulische olie aan.

 Onder de bestuurderscabine (fig. 44/B)

Geeft aan hoe de elektrische installatie van de machine lo-
sgekoppeld moet worden.
(Het is verplicht om de elektrische installatie van de machine 
door middel van de accuonderbreker uit te schakelen tijdens 
alle onderhoudswerkzaamheden waarbij voorgeschreven is 
dat de motor afgezet moet worden).

 Op de 4 spatborden (fig. 45/B)

Geeft de geadviseerde bandenspanning aan.
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OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA



C/1- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

DE MACHINE LEREN KENNEN
EN GEBRUIKEN

C



De machine leren kennen en gebruiken

C/2

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ELKE WIJZIGING DIE AAN DE MACHINE AANGEBRACHT IS 
BRENGT EEN NIEUWE TOETSING VAN DE OVEREENSTEMMING 
MET DE MACHINERICHTLIJN 98/37 “EG” MET ZICH MEE; DIT 
GELDT OOK IN GEVAL VAN REPARATIES WAARBIJ ONDERDELEN 

GEBRUIKT ZIJN DIE NIET ORIGINEEL ZIJN.

HET IS VERBODEN OM TE BEGINNEN TE WERKEN ALS DEZE HANDLEIDING 
NIET AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

WELKE ERVARING DE BESTUURDER OP DIT GEBIED OOK HEEFT HIJ MOET EERST 
DE PLAATS EN DE WERKING VAN ALLE INSTRUMENTEN EN DE BEDIENINGSIN-

STRUMENTEN LEREN ALVORENS DE MACHINE IN WERKING TE STELLEN.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE MATEN DIE IN DIT
HOOFDSTUK STAAN HEBBEN BETREKKING OP STANDAARD MACHINES.

UW MACHINE KAN OP UW VERZOEK UITGERUST ZIJN MET OPTIONELE
BEDIENINGSINSTRUMENTEN EN ACCESSOIRES.

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN 
HET TOEPASSEN VAN WERKTUIGEN OP DE MACHINE DIE NIET IN DEZE

HANDLEIDING VERMELD ZIJN, ZIJN STRENG VERBODEN.

HET IS STRENG VERBODEN OM DE MACHINE OP EEN ANDERE MANIER TE 
GEBRUIKEN DAN IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN IS.

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B” (VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN) 
GELEZEN EN BESTUDEERD TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK “C” GAAT 

LEZEN EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKEN. 



C/3- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

 - ATTENTIE:
De bestuurder mag de machine en alle bedieningsinstru-
menten uitsluitend gebruiken als hij op de juiste manier op 
de bestuurdersstoel zit. 

 - ATTENTIE:
De verreiker-telescooplader die in deze handleiding besch-
reven is mag niet in een gesloten ruimte werken of in een 
ruimte waar explosieve gassen kunnen zijn. Om in deze ru-
imten te werken moet overlegd worden met de fabrikant om 
de nodige veranderingen aan de machine aan te brengen.

 - ATTENTIE:
Werken op een helling kan gevaarlijk zijn. De toestand van 
het terrein kan al naargelang de weersomstandigheden (bijv. 
regen, sneeuw, ijs) veranderen. Er moet dus goed opgelet 
worden op de toestand van het terrein waar op gewerkt 
wordt en er moet op lage snelheid gereden worden.

 - ATTENTIE:
Tijdens het verplaatsen van een last op een helling moet 
met de last naar boven ten opzichte van de machine gere-
den worden om de stabiliteit ervan te vergroten. Alvorens 
met de machine op oprijplateaus of aanhangers te rijden is 
het verstandig om eventuele modder, ijs en olie die ongeluk-
ken kunnen veroorzaken te verwijderen.

 - ATTENTIE:
Op rulle, natte of modderige ondergronden moet langzaam 
en erg voorzichtig gereden worden.

 - ATTENTIE:
Geen of gebrekkige communicatie kan tot ernstige onge-
lukken leiden. Als er samen met andere personen gewerkt 
wordt moet gecontroleerd worden of de handseinen die u 
wilt toepassen door iedereen begrepen worden. Aangezien 
de werkplekken vaak lawaaierig zijn is het beter om geen 
gebruik te maken van verbale communicatie.

 - ATTENTIE:
Het is verboden om de bewegende hydraulische onderdelen van 
de machine te gebruiken om personen op te heffen, met uitzon-
dering van het gebruik dat in deze handleiding beschreven is.
   

 - ATTENTIE:
Alvorens de bewegende hydraulische onderdelen van de 
machine in werking te stellen moet eerst gecontroleerd wor-
den of de ruimte erom heen vrij is. 

 - ATTENTIE:
De machine mag uitsluitend door vakkundig en bevoegd per-
soneel gebruikt worden, dat deze handleiding gelezen moet 
hebben. Indien de machine op de openbare weg gebruikt 
moet worden moet de bestuurder in het bezit zijn van een 
geldig rijbewijs volgens de geldende voorschriften in het land 
waar met de machine gereden wordt (rijbewijs “B” voor Italië).

 - ATTENTIE:
De machine mag niet gebruikt worden als u onder invloed van alco-
hol of verdovende middelen bent of als u medicijnen slikt die slaapver-
wekkend kunnen zijn of die het reactievermogen kunnen beïnvloeden. 

 - ATTENTIE:
Alvorens te beginnen om de machine te gebruiken of al-
vorens erg ingewikkelde of gevaarlijke manoeuvres te ver-
richten is het absoluut noodzakelijk om op een vrij gedeelte 
van de bouwplaats waar geen obstakels zijn te oefenen.

 - ATTENTIE:
Dichtbij elk bedieningsinstrument is een duidelijk en elemen-
tair symbool aangebracht om de bediening makkelijker en 
duidelijker voor de bestuurder te maken.

 - ATTENTIE:
Als de diagonale stuurbeweging ingesteld wordt moet altijd 
op lage snelheid gereden worden.

 - ATTENTIE:
Als er een storing aan onderdelen optreedt waardoor risico’s 
kunnen ontstaan moet de machine onmiddellijk tot stilstand 
gebracht worden. De machine mag niet meer gebruikt wor-
den zolang de storing niet verholpen is.

 - ATTENTIE:
Te hard opgepompte of oververhitte banden kunnen klap-
pen: Om de banden op de juiste manier op te pompen 
moeten de aanwijzingen die in deze handleiding staan op-
gevolgd worden. De velgen mogen niet gelast of gesneden 
worden; alle reparatiewerkzaamheden moeten door een 
bandenspecialist uitgevoerd worden.

 - ATTENTIE:
De arm van de machine mag niet lange tijd omhoog en uit-
getrokken blijven staan, hierdoor kunnen de uithouders van 
de arm ontregeld worden; minimaal één keer per dag moe-
ten de uithouders ingeschoven worden.

 - ATTENTIE - 

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B”
(VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN) GELEZEN EN

BESTUDEERD TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK 
“C” GAAT LEZEN EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKEN.



De machine leren kennen en gebruiken
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Rechterkant van de machine
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Linkerkant van de machine

10

DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE LEREN KENNEN - Stempelpoten met vier bewegingen
(Pegasus 70.11, 60.16, 30.16, 40.17, 38.16)

1. Cabine
2. Telescooparm
3. Vorkenbord
4. Stempelpoot linksvoor
5. Stempelpoot linksachter
6. Planetaire vertragingsaandrijving
7. Nivelleercilinder machine
8. Wiel
9. Linkerkoplamp
10. Accu

11. Gereedschapskist
12.	Oliefilter	hydrostatische	installatie
13. Hydraulische oliereservoir
14. Dieseltank
15. Blokkeercilinder pendelbeweging
16. Kap regeleenheid en regelkleppenblok
17. Regeleenheid
18. Regelkleppenblok
19. Linkerachterlicht
20. Voorste werklamp op cabine

1. Stempelpoot rechtsachter
2. Rechterachterlicht
3. Planetaire vertragingsaandrijving
4. Wiel
5. Blokkeercilinder pendelbeweging
6. Borgpen draaiing bovenbouw
7. Veiligheidsstang ter ondersteuning van arm
8. Motorkap

9. Dieselmotor
10. Nivelleercilinder
11. Rechterachteruitkijkspiegel
12. Rechterkoplamp
13. Stempelpoot rechtsvoor
14. Elektrische stekker kop arm
15. Werklamp kop arm
16. Voorste werklamp op cabine



C/5- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Rechterkant van de machine
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1. Cabine
2. Telescooparm
3. Vorkenbord
4. Stempelpoot linksvoor
5. Stempelpoot linksachter
6. Planetaire vertragingsaandrijving
7. Nivelleercilinder machine
8. Wiel
9. Linkerkoplamp
10. Accu

11. Gereedschapskist
12.	Oliefilter	hydrostatische	installatie
13. Hydraulische oliereservoir
14. Dieseltank
15. Blokkeercilinder pendelbeweging
16. Kap regeleenheid en regelkleppenblok
17. Regeleenheid
18. Regelkleppenblok
19. Linkerachterlicht
20. Voorste werklamp op cabine

1. Stempelpoot rechtsachter
2. Rechterachterlicht
3. Planetaire vertragingsaandrijving
4. Wiel
5. Blokkeercilinder pendelbeweging
6. Borgpen draaiing bovenbouw
7. Veiligheidsstang ter ondersteuning van arm
8. Motorkap

9. Dieselmotor
10. Nivelleercilinder
11. Rechterachteruitkijkspiegel
12. Rechterkoplamp
13. Stempelpoot rechtsvoor
14. Elektrische stekker kop arm
15. Werklamp kop arm
16. Voorste werklamp op cabine

DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE LEREN KENNEN - Stempelpoten met acht bewegingen
(Pegasus 45.19, 45.21, 50.21, 40.25)
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

1. Stempelpoot rechtsvoor
2. Stempelpoot linksvoor
3. Rechtervoorwiel
4. Linkervoorwiel
5.  Vorkenbord
6. Veiligheidsstang ter ondersteuning van arm
7. Rechterkoplamp
8. Linkerkoplamp
9. Cabine
10. Telescooparm
11. Linkerachteruitkijkspiegel
12. Rechterachteruitkijkspiegel

1. Stempelpoot rechtsachter
2. Stempelpoot linksachter
3. Rechterachterwiel
4. Linkerachterwiel
5.  Regelkleppenblok en regeleenheid
6. Achterruit - Nooduitgang
7. Rechterachterlicht
8. Linkerachterlicht
9. Linkerachteruitkijkspiegel
10. Rechterachteruitkijkspiegel
11. Aansluiting zwaailicht

1. Stempelpoot rechtsvoor
2. Stempelpoot linksvoor
3. Rechtervoorwiel
4. Linkervoorwiel
5.  Vorkenbord
6. Veiligheidsstang ter ondersteuning van arm
7. Rechterkoplamp
8. Linkerkoplamp
9. Cabine
10. Telescooparm
11. Rechterachteruitkijkspiegel
12. Linkerachteruitkijkspiegel

1. Stempelpoot rechtsachter
2. Stempelpoot linksachter
3. Rechterachterwiel
4. Linkerachterwiel
5.  Regelkleppenblok en regeleenheid
6. Achterruit - Nooduitgang
7. Rechterachterlicht
8. Linkerachterlicht
9. Rechterachteruitkijkspiegel
10. Linkerachteruitkijkspiegel
11. Aansluiting zwaailicht
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Machine stempelpoten met vier bewegingen
(Pegasus 70.11, 60.16, 30.16, 40.17, 38.16)

Machine pieds stabilisateurs huit mouvements 
(Pegasus 45.19, 45.21, 50.21 et 40.25)

Vooraanzicht

Achteraanzicht
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C/7- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Onderdelen aan de buitenkant

Open dak1. 

Linkerachteruitkijkspiegel2. 

Ruitenwisser voorruit3. 

Cabinedeur4. 

Bovenruit deur5. 

Deurklink6. 

Achterruit  / Nooduitgang7. 

Ruitenwisser achterruit8. 

Aansluiting zwaailicht9. 

Onderdelen aan de binnenkant

Stoel1. 

Deurklink2. 

Klink voor openen bovenruit3. 

Asbak4. 

Opbergvak5. 

Vak voor documenten6. 

Typeplaatje machine7. 

Handgreep om in/uit cabine te stappen8. 

Stuurwiel 9. 

Dashboard 10. 

Joystick  11. 

Cabineverlichting12. 
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CABINE
(Pegasus poten met vier bewegingen en met acht bewegingen)
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.2/C1)	

1

1

3

(fig.1/C)

(fig.2/C)
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IN OF UIT DE BESTUURDERSCABINE STAPPEN

Controleer voordat u in de cabine stapt of uw handen en 
uw schoenen schoon en droog zijn om te voorkomen dat u 
uitglijdt	en	valt.	Gebruik	alleen	de	speciale	handgrepen	(fig.	
1/C pos.”1”, “2”, “3”) om in de cabine te stappen, gebruik de 
bedieningsinstrumenten en het stuurwiel in de cabine hier 
niet voor. Stap altijd naar de bestuurderscabine toegedraaid 
in of uit de machine.

Alvorens uit de machine te stappen moet u de bovenbouw zo-
danig plaatsen dat de bestuurderscabine zich precies goed ten 
opzichte	van	de	opstaptreden	bevindt	(fig.	1/C	pos.	“4”).

 - ATTENTIE:
Het in of uit de cabine stappen is alleen toegestaan als de cabi-
ne op één lijn met de treden eronder staat.
Stap niet uit de machine en verlaat de machine niet als de 
bovenbouw in een andere stand staat. (zie lampje uitlijning bo-
venbouw blz.  C/15 - C/30)

DEURKLINK
De deur van de cabine is voorzien van een klink aan de buiten-
kant	met	een	slot	(fig.	2/C	pos.	“1”).

Om de deur open te doen:

-	 Steek	de	sleutel	in	het	slot	(fig.	2/C	pos.	“2”)	en	draai	de	sleu-
tel naar rechts of naar links om het slot open of dicht te doen. 

- Trek de klink naar u toe om de deur nadat u het slot 
open gedraaid heeft open te doen. 

OPMERKING:
Als het slot dicht is gaat de deur als u de klink beweegt niet open.

 - VERBOD - 
Het is STRENG VERBODEN om met

geopende cabinedeur te werken.

DEURKLINK AAN DE BINNENKANT

-	 Duw	de	klink	omhoog	om	de	deur	(fig.	2/C	pos.	“3”)	open	te	doen.

- Duw de deur naar buiten om de deur helemaal open te doen.

 - ATTENTIE:
Voordat u de deur naar buiten duwt moet u eerst controleren 
of het gebied vrij is van obstakels van welke aard dan ook.



C/9- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.4/C)
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(fig.3/C)
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RUIT VAN DE DEUR OPENDOEN
(fig.	3/C	pos.	“1”)

-  Om het raam open te doen moet u de hendel (fig. 3/C 
pos.”2”) naar beneden duwen.

-  Om het raam in de geopende stand vast te zetten moet 
u	het	raam	met	de	speciale	borg	(fig.	3/C	pos.	“3”)	vast-
zetten door er een beetje op te drukken.

	-		Druk	van	binnenuit	in	de	cabine	op	de	speciale	knop	(fig.	3/C	
pos. “4”) om het raam los te zetten en weer dicht te kunnen doen.

-  Om het raam dicht te doen moet u hem naar u toe trek-
ken en weer in de oorspronkelijke stand zetten. 

-  Draai de hendel naar links om het raam in de gesloten 
stand vast te zetten.    

 - ATTENTIE:
Voordat u het raam naar buiten duwt moet u eerst controleren 
of het gebied vrij is van obstakels van welke aard dan ook.

 - ATTENTIE:
Voordat u begint te werken moet u controleren of het raam 
van de deur vastgezet is, zowel als het raam in de geopen-
de stand als in de gesloten stand staat.

ACHTERRUIT
(fig.	4/C	pos.	“1”)

-  Om de ruit te openen moet u aan de hendel (fig. 4/C 
pos. “2”) trekken en de ruit naar buiten duwen.

De ruit blijft door de hendel zelf in de geopende stand staan.

NOODUITGANG
(fig.	4/C)

De nooduitgang is via de achterruit, wat daar ook op aangegeven is.

-  om de ruit indien nodig helemaal open te maken moet 
de borg (fig. 4/C pos.”3”) eruit getrokken worden en 
moet er tegen de ruit aan geduwd worden.

De borg moet tijdens de normale werkzaamheden altijd aan-
gebracht	zijn	zoals	getoond	op	de	figuur.

 - ATTENTIE:
De achterruit bevindt zich in de buurt van de telescoo-
parm, GEVAAR VAN AFHAKKEN.
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.5/C)

1 2

A

1

(fig.6/C)

1

(fig.7/C)

(fig.8/C)

1

DAK
(fig.	5/C)

Om	het	dak	open	te	doen	moet	u	de	hendels	(fig.	5/C	pos.	
“1” en “2”) vastpakken en met een draaiende beweging 
omhoog duwen (fig. 5/C pos. “A”). De stand wordt vastge-
houden doordat de hendels volledig gedraaid zijn. Om het 
dak dicht te doen moet u het omgekeerde doen.

 - ATTENTIE:
Als de hendels de geopende stand niet meer vasthouden 
moeten zij binnen de kortst mogelijke tijd vervangen worden, 
gevaar van bekneld raken.

CABINEVERLICHTING
(fig.	6/C	pos.	“1”)

-  Druk op de knop op de rand van de lamp om de verlich-
ting aan te doen. 

-  Om de verlichting uit te doen moet u het omgekeerde doen. 

ASBAK
(fig.	7/C	pos.	“1”)

-  Om hem open te doen moet u de bovenkant naar u toe trekken.

AANSLUITING MAX. 180 W
(fig.	8/C	pos.	“1”)

- Aansluiting van 12 V 180 W voor verbruikers op gelijk-
stroom (acculader, mobiele telefoon enz.)

 - ATTENTIE:
Sluit geen verbruikers met een hogere nominale spanning 
dan 12 V en een groter stroomverbruik dan 180 W aan. 
Gevaar van beschadiging van de elektrische installatie.



C/11- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

1

(fig.11/C)

1

(fig.10/C)

(fig.9/C)

1
OPBERGVAK
(fig.	9/C	pos.	“1”)

- Achter de stoel aangebracht.

VAK VOOR TECHNISCHE DOCUMENTATIE
(fig.	10/C	pos.	“1”)

De technische documentatie moet in het betreffende vak 
bewaard worden aan de binnenkant van de deur die toegang 
geeft tot de cabine (fig. 10/C pos. “1”). De gebruiks- en on-
derhoudshandleiding en de onderdelencatalogus moeten voor 
eventuele raadpleging altijd beschikbaar zijn in de machine.
 

 - ATTENTIE:
De gebruiksaanwijzing en de onderdelencatalogus horen bij 
de machine en moeten ook bij de machine gevoegd zijn tel-
kens als de machine van eigenaar verandert. De handleiding 
moet goed bewaard worden en moet altijd in de machine aan-
wezig zijn, in de door de gebruiker gesproken taal zodat snel 
raadplegen mogelijk is.  Als de handleiding gescheurd is en/of 
ook slechts voor een deel beschadigd is of onleesbaar gewor-
den is moet de handleiding onmiddellijk vervangen worden.

STUURWIEL (verstelling)
(fig.	11/C)

Om de schuine stand van het stuur te verstellen:

-		Draai	de	hendel	“1”	(fig.	11/C)	naar	de	voorkant	van	de	
machine om de bewegingen te deblokkeren.

-  Duw het stuurwiel van u af of trek het naar u toe om het 
in de gewenste stand te zetten.

-		Draai	de	hendel	“1”	(fig.	11/C)	naar	u	toe	om	het	stuur-
wiel in de stand waarin hij staat te blokkeren. Om het 
stuurwiel op de juiste manier te blokkeren moet u de 
hendel krachtig aandraaien.

Trek	de	hendel	“1”	(fig.	11/C1)	naar	links	en	draai	hem	als	deze	zich	
in de geblokkeerde stand op een punt bevindt waar hij in de weg zit. 

 - ATTENTIE:
Het stuurwiel is op de juiste manier afgesteld als de bestu-
urder met zijn rug goed tegen de rugleuning van de stoel 
met zijn elleboog iets gebogen het verste gedeelte van het 
stuurwiel kan vastpakken.
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

A

A

C

B

D

(fig.13/C)

(fig.12/C)

FE

STOEL
(fig.	12/C)

DIECI levert diverse modellen stoelen afhankelijk van de eisen 
van de klant. De machine is uitgerust met een veiligheidssyste-
em, “dodemansinrichting” genaamd, dat voorzien is van een 
elektrische microschakelaar op de bestuurdersplaats. De mi-
croschakelaar	is	in	het	zitkussen	geplaatst	(fig.	12/C	pos.	“A”).

De motor kan alleen gestart wordt als de bestuurder goed 
op de bestuurdersstoel zit en als de hendel vooruit/achteruit 
in de neutrale stand “N” staat .

Stoel verstellen
(fig.	13/C)

De stoel kan op verschillende manieren versteld worden: 

A	-	Plaatsing	in	de	lengterichting	van	het	blok	(fig.	13/C)

B	-	Plaatsing	in	de	lengterichting	van	de	stoel	(fig.	13/C)

C	-	Schuinstelling	van	het	zitkussen	(fig.	13/C)

D	-	Plaatsing	in	de	lengterichting	van	de	zitting	(fig.	13/C)

E	-	Afstelling	van	de	vering	(fig.	13/C)

F	-	Verstelling	van	de	schuine	stand	van	de	rugleuning	(fig.	14/C)

G	-	Verstelling	van	het	onderrugkussen	(fig.	14/C)

H	-	Verstelling	van	de	armleuningen	(fig.	14/C)

De stoel is op een blok gemonteerd dat in de lengterichting 
verschoven kan worden, de stoel kan samen met de bedie-
ningshendels van de arm naar voren of naar achteren ver-
schoven worden. De bestuurder kan de meest comfortabele 
rijhouding op basis van zijn postuur kiezen. 

-  Om het bedieningsblok in de lengterichting te verstellen 
moet u de hendel “A”	(fig.	13/C)	bewegen	en	het	blok	op	de	
geleiders verschuiven. Als de gewenste stand verkregen is 
moet u de hendel loslaten. Verschuif met kleine stukjes om 
er zeker van te zijn dat de borgpen goed op zijn plaats zit.

-  Om de stoel in de lengterichting te verstellen moet u de 
hendel “B”	(fig.	13/C)	bewegen	en	de	stoel	op	de	gelei-
ders verschuiven. Als de gewenste stand verkregen is 
moet u de hendel loslaten.

 Verschuif met kleine stukjes om er zeker van te zijn dat 
de borgpen goed op zijn plaats zit.

-  Om de schuine stand van het zitkussen te verstellen 
moet u de handgreep “C”	(fig.	13/C)	bewegen	en	het	vo-
orste gedeelte van het kussen forceren.

- Om de stand van het zitkussen te veranderen moet u de 
handgreep “D”	(fig.	13/C)	bewegen	en	het	kussen	op	de	
geleiders verschuiven. Als de gewenste stand verkregen is 
moet u de hendel loslaten. Verschuif met kleine stukjes om 
er zeker van te zijn dat de borgpen goed op zijn plaats zit.

-  Om de vering af te stellen moet u de hendel “E”	(fig.	13/C)	
draaien. Controleer de verstelling via de doorzichtige stro-
ok “F”	(fig.	13/C).	De	optimale	verstelling	wordt	verkregen	
als het gewicht dat op de doorzichtige strook aangege-
ven is overeenstemt met het gewicht van de bestuurder.



C/13- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

HH

G

F (fig.14/C)

I
I

(fig.15/C)

“A”

“C”

“B”

1

2

1
2

3

- Om de schuine stand van de rugleuning te verstellen 
moet	u	de	hendel	“F”	(fig.	14/C)	bewegen	en	de	leuning	
met de rug forceren;  de rugleuning past zich automa-
tisch aan de lichaamsvorm van de bestuurder aan.

- Om het onderrugkussen te verstellen moet u aan de knop 
“G”	(fig.	14/C)	aan	de	achterkant	van	de	rugleuning	draaien.

- Om de schuine stand van de armleuningen te verstel-
len	moet	u	aan	de	knop	“I”	(fig.	14/C)	draaien.	Met	een	
ronddraaiende beweging van de hele armleuning “H” 
(fig.	14/C)	is	het	mogelijk	om	hem	helemaal	omhoog	te	
klappen en naast de rugleuning te plaatsen.

 - ATTENTIE:
De stoel staat in de juiste stand als de bestuurder in staat is 
om met zijn rug tegen de rugleuning van de stoel aangeleu-
nd het rempedaal een volledige slag te laten maken.  

VEILIGHEIDSGORDELS
(fig.	15/C)

Om de veiligheidsgordel om te doen moet u het volgende doen:

1. Steek het bevestigingslipje (1) in de gesp (2) (tek. “A”).

2. Controleer of de gordel goed vastgeklikt is en zorg er daarna voor 
dat de veiligheidsgordel goed om uw lichaam heen zit (tek. “B”).

 - ATTENTIE:
De veiligheidsgordel is goed afgesteld als hij goed strak om 
uw middel zit.

Om de veiligheidsgordel af te doen moet u het volgende 
doen (tek. “C”):

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

2. Trek daarna het lipje (1) eruit.

 - ATTENTIE:
Rijd alleen met de machine met de veiligheidsgordel goed om, 
goed vastgemaakt en goed afgesteld. Door zonder veiligheid-
sgordel om te werken neemt het risico van ongelukken toe.

 - ATTENTIE:
Gebruik geen beschadigde of versleten veiligheidsgordels.
Gebruik geen veiligheidsgordels die op machines gemon-
teerd waren waarmee ongelukken gebeurd zijn.  Als de 
veiligheidsgordels versleten, beschadigd of uitgerekt zijn 
kunnen zij breken of meegeven met als gevolg dat de bestu-
urder ernstig letsel kan oplopen.
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

INSTRUMENTEN IN DE CABINE
(fig.	16/C)

1

2

4

5

6

9

7
8

12

13

14

15

316

17

10

Paneel met ventilatieopeningen1. 

Verstelbare stuurkolom2. 

Rechterdashboard3. 

Hendel voor verstellen stuurwiel4. 

Bedieningshendel bewegingen bovenbouw/arm5. 

“INCHING” pedaal6. 

Rempedaal7. 

Gaspedaal8. 

Stuurwiel9. 

Startsleutel10. 

Keuzeschakelaar machinefuncties11. 

Lastcontroledisplay12. 

Linkerdashboard13. 

Luchtbelwaterpas14. 

Versnellingshendel15. 

Multifunctionele hendel16. 

Middelste dashboard17. 

11

(fig.16/C)



C/15- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

MIDDELSTE DASHBOARD - CONTROLELAMPJES
(fig.	17/C)

Controlelampje	hydrostatisch	oliefilter
(rood)

Algemeen alarmlampje
(rood)

Controlelampje achteruitrijversnelling
(groen)

Controlelampje vooruitrijversnelling
(groen)

Controlelampje handrem
(rood)

Controlelampje mechanische
versnelling ingeschakeld (groen)

Controlelampje dynamo
(rood)

Controlelampje onvoldoende druk in
accumulator van parkeerrem
(rood)

Controlelampje exacte uitlijning tussen
bovenbouw en chassis (groen)

Controlelampje borgpen draaiing bovenbouw
aangebracht (rood)

Brandstofniveaumeter

Koelvloeistoftemperatuurmeter

(fig.17/C)

Controlelampje motoroliedruk
(rood)

Controlelampje hoge versnelling ingeschakeld
(groen)

Controlelampje uitlijning voorbrug
(geel)

Controlelampje uitlijning achterbrug
(geel)

Controlelampje blokkering oscillatie  achterbrug 
ingeschakeld
(geel)

Controlelampje stempelpoten goed omlaag gezet
(groen)

Controlelampje richtingaanwijzer
(groen)

Controlelampje grootlicht
(blauw)

A

Controlelampje voorgloeien bougies
(geel)

Controlelampje	verstopping	luchtfilter
(rood)

2

Niet gebruikt

Niet gebruikt
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

MIDDELSTE DASHBOARD - GEBRUIK VAN DE INSTRUMENTEN
(fig.	18/C)

Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter

De wijzer van het instrument geeft de hoeveelheid diesel die 
op dat moment in de tank zit aan. De maximum hoeveelheid 
wordt gesignaleerd doordat de wijzer op de letter “F” gaat sta-
an, de wijzer daalt geleidelijk over de rode streepjes heen die 
het minimum niveau (reserve) aangeven wat ook aangegeven 
wordt door het gele lampje. Als de wijzer op de letter “E” stopt 
dan betekent dat dat er geen brandstof meer in de tank zit. Om 
de motor niet te beschadigen wordt geadviseerd om ervoor te 
zorgen dat de wijzer altijd boven het minimum niveau blijft staan.

Toerenteller

Dit instrument geeft het toerental aan waarop de motor op 
dat moment draait.

Brandstofniveaumeter

Tijdens normaal gebruik beweegt de wijzer van de temperatuur 
tijdens normaal gebruik van het onderste gedeelte van de meter 
(min.) en stopt als het eerste kwart van de schaalverdeling be-
reikt wordt; dit is de optimale werktoestand voor de motor. Als de 
temperatuur te hoog oploopt en in de buurt van het maximum 
niveau (max.) komt moet de motor afgezet worden en moet de 
oorzaak achterhaald worden. Als het rode lampje gaat branden 
dan duidt dit op maximum temperatuuralarm. Om de motor als hij 
koud is niet te beschadigen moet er op een laag toerental gewerkt 
worden (max. 1500) totdat de koelvloeistof op temperatuur komt.

LCD scherm

Op het LCD scherm zijn de klok, de urenteller met weergave van de ge-
bruiksuren van de machine, de indicatie van de status van de versnelling 
waarbij met de letter “N” aangegeven wordt of de machine in de neutrale 
stand staat (versnellingshendel in de neutrale stand), snelheidsmeter 
(optie), afstandsmeter (optie), motorstoringen, service opgenomen.

(fig.18/C)
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(fig.19/C)

DASHBOARD AAN DE RECHTERKANT - SCHAKELAARS EN FUNCTIEKEUZESCHAKELAARS
(fig.	19/C)

Schakelaar voor alarmlichten
(rood)

Schakelaar voor ruitenwisser voorruit
(groen)

Schakelaar voor zwaailicht
(geel)

Keuzeschakelaar ventilatie
bestuurderscabine

Schakelaar voor kantelbeveiligingsinrichting 
(rood)

Schakelaar voor versnelling “II”
(rood)II

Schakelaar voor versnelling “I”
(rood)I

Schakelaar voor parkeerrem
(rood)

Schakelaar voor ruitenwisser
achterruit met ruitensproeier
(groen)

Schakelaar voor stempelpoten
(rood)

Schakelaar voor voorste werklampen
cabine (groen) optie

Schakelaar voor achterste werklampen 
cabine (groen) optie



De machine leren kennen en gebruiken

C/18

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS
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DASHBOARD AAN DE RECHTERKANT - SCHAKELAARS EN FUNCTIEKEUZESCHAKELAARS
(fig.	20/C)

6
7

9
8

10

13

14

2 3 4 5

11

12

19

1

18

15

16
17

(fig.20/C)
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DASHBOARD AAN DE RECHTERKANT - SCHAKELAARS-KEUZESCHAKELAARS-KNOPPEN

Keuzeschakelaar type besturing

Keuzeschakelaar machinefuncties
via machine of radiobesturing

Keuzeschakelaar machinefuncties
(vorken/gondel/lier)

Extra elektrische aansluiting

NOODKNOP
hydraulische installatie en uitschakelen motor

Keuzeschakelaar bediening stempels

Startsleutel machine

Kantelbeveiliging - 3B6

Schakelaar voor blokkering
pendelbeweging achterbrug

Keuzeschakelaar balk/poot
alleen bij stempelpoten met
8 bewegingen

Schakelaar voor nivellering
machine

Elektronisch handgas

Lasttabellen

Schakelaar voor stempel
VOOR rechts/links

Schakelaar voor stempel
ACHTER rechts/links

Waterpas

Schakelaar voor elektromagnetische 
klep kop arm optie

Schakelaar voor werklamp kop arm optie

4
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7

6

1

Wieluitlijning 
voor / achter
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(fig.22/C)

(fig.21/C)

A

0
1

2

CONTACTSLOT
(fig.	21/C	pos.	“A”)	(fig.	22/C)

Met het contactslot is het volgende mogelijk:

- De dieselmotor starten.
-  De instrumenten aanzetten.
-  De parkeerrem automatisch uitschakelen terwijl de die-
selmotor	draait	(fig.	22/C	pos.	“1”).

- De parkeerrem automatisch inschakelen als de motor uit 
is	(fig.	22/C	pos.	“0”).

Voorwaarden voor het starten

De machine mag alleen gestart worden als:

-  De bestuurder goed op de bestuurdersstoel zit.
-  De versnellingshendel in de neutrale stand “N” staat. 
-  De armleuning met de bedieningshendels aan de linkerkant 

op de juiste manier omlaag gezet is en vastgeklikt is (alle-
en bij een cabine met dubbele bedieningshendels - optie).

Instrumenten aanzetten

Door	de	sleutel	in	stand	“1”	(fig.	22/C)	te	draaien	wordt	de	stro-
om naar de elektrische/elektronische instrumenten ingeschakeld.
Als het dashboard aangezet wordt, wordt er een check-up van 
de instrumenten uitgevoerd waarbij alle lampjes gaan branden.

De volgende lampjes blijven aan totdat de motor gestart wordt:

- Acculampje
- Motoroliedruklampje

Al naargelang de functies die actief zijn kunnen er ande-
re lampjes blijven branden.

Indien er lampjes blijven branden die op storingen duiden 
mag de motor niet gestart worden; raadpleeg het hoofdstuk 
“Onderhoud” van deze handleiding of wend u zich tot de 
technische service van DIECI.
Een eerste geluidssignaal duidt erop dat het dashboard aan-
gegaan is met de betreffende werkingstest; een tweede gelu-
idssignaal duidt erop dat het lastcontrolepaneel aangegaan is.
Als de stroom naar de instrumenten ingeschakeld is moet ge-
controleerd worden of de letter “N” van versnelling in de neu-
trale stand op het LCD scherm van het dashboard verschijnt.  
Controleer aan de hand van het feit dat het betreffende lamp-
je gaat branden of de parkeerrem ingeschakeld is; als dit niet 
zo is moet u deze eerst inschakelen voordat u de motor start.

Starten

-		Draai	de	sleutel	in	stand	“1”	(fig.	22/C)	om	de	instrumen-
ten van stroom te voorzien.

-		Draai	de	sleutel	in	stand	“2”	(fig.	22/C)	en	laat	de	sleutel	een	
paar seconden in die stand staan om de motor te starten.

-  Als de motor gestart is moet u de sleutel loslaten.

Indien de motor niet binnen een tijd van 5 seconden start 
moet u het met regelmatige tussenpozen van 15 seconden 
opnieuw proberen om de startmotor niet te overbelasten.
Als het niet mogelijk is om de motor te starten moet u het 
hoofdstuk “Onderhoud” in deze handleiding raadplegen of 
moet u zich tot de technische service van DIECI wenden. 
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 - ATTENTIE:
Als de motor aangeslagen is schakelt de automatische parkeer-
rem uit. Controleer voor het starten altijd eerst of u de parkeer-
rem met de speciale schakelaar met de hand ingeschakeld heeft.

 - ATTENTIE:
Om de parkeerrem bij stilstaande motor te ontgrendelen zie 
de paragraaf “De machine slepen”.

Als de schakelaar van de rem ingeschakeld is wordt de hydro-
statische transmissie geblokkeerd en kan de machine niet rijden.

Als de motor aangeslagen is moeten alle waar-
schuwingslampjes van defecten/storingen uitgaan en mogen 
alleen de lampjes die betrekking hebben op de actieve fun-
cties blijven branden. Als dit niet zo is moet u het hoofdstuk 
“Onderhoud” in deze handleiding raadplegen of moet u zich 
tot de technische service van DIECI wenden.

Tijdens de eerste minuten dat de machine gebruikt wordt 
moet de verplaatsings- en hefsnelheid van de last laag ge-
houden worden om de motor en de hydraulische olie warm 
te laten worden. Alvorens de machine op volle belasting te 
gebruiken moet gewacht worden totdat de koelvloeistof van 
de motor de juiste temperatuur bereikt.

 - ATTENTIE:
Door het toerental van de motor hoog op te voeren voordat 
de juiste temperatuur en druk bereikt wordt kan ernstige scha-
de aan de motor en de hydraulische installatie veroorzaken. 
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(fig.24/C) 

N

(fig.23/C) 
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HENDELS DASHBOARD

Keuzehendel vooruit-/achteruitrijversnelling 
Met	deze	hendel	“1”	(fig.	23/C)	kan	van	richting	veranderd	wor-
den en kan de claxon gebruikt worden. Op het dashboard gaan 
de lampjes branden die de richting aangeven waarin de machi-
ne	zich	beweegt	(fig.	24/C	pos.	“F-R”).	Als	de	lampjes	uit	zijn	
staat de machine in de neutrale stand, dan wordt op het LCD 
scherm	de	letter	“N”	weergegeven	(fig.	24/C	pos.	“N”).	Wordt	
de hendel in de tussenstand gehouden dan staat de transmis-
sie in de neutrale stand en is de machine gedeeltelijk geremd.

De draaifunctie van de hendel is bij deze modellen niet actief.

 - ATTENTIE:
De VOORUIT-/ACHTERUITRIJVERSNELLING kan inge-
schakeld worden door de hendel naar boven te bewegen. 
Door de hendel zo te bewegen wordt de hendel tegen on-
verhoedse bewegingen beschermd.

-	 Door	de	hendel	in	de	richting	“F”	(fig.	23/C)	te	bewegen	
wordt de VOORUITRIJVERSNELLING ingeschakeld en 
gaat	het	lampje	“F”	(fig.	24/C)	branden.	

-		 Door	de	hendel	in	de	richting	“R”	(fig.	23/C)	te	bewegen	wordt	
de ACHTERUITRIJVERSNELLING ingeschakeld en gaat het 
lampje	“R”	(fig.	24/C)	branden.	Als	de	achteruitrijversnelling	in-
geschakeld wordt, wordt er een hoorbaar alarm ingeschakeld.

- Door op het uiteinde van de hendel te drukken wordt de 
claxon	(fig.	23/C	pos.	“2”)	ingeschakeld.

 ATTENTIE 

De bewegingen van de hendel zijn niet actief als:

-  De handrem ingeschakeld is.
-  De bestuurder niet goed op de bestuurdersstoel zit.
-  De gondel op de machine gemonteerd is, de elektrische stek-

ker van de gondel in de kop van de arm gestoken is en de 
keuzeschakelaar “machinefuncties” op de stand “gondel” staat.

-  De gondel op de machine van de grond opgeheven is 
en/of de arm uitgeschoven is, ook gedeeltelijk.

- De pendelbeweging van de achterbrug geblokkeerd is.
-  De poten van de machine omlaag gezet zijn.
-  Het elektronische handgas actief is.

Procedure om van richting te veranderen

- Verlaag de motorsnelheid tot het minimum.
- Kies de nieuwe richting.

 - ATTENTIE:
Het is gevaarlijk om de keuzehendel van de vooruit-/achterui-
trijversnelling te bedienen als de motor op een hoog toerental 
draait, de machine verandert namelijk plotseling van richting.
Als de keuzehendel van de vooruit-/achteruitrijversnelling in 
een andere stand dan de neutrale stand gezet wordt en de 
parkeerrem ingeschakeld is, wordt de hydrostatische tran-
smissie niet ingeschakeld.
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(fig.25/C) 
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MULTIFUNCTIONELE HENDEL

Richtingaanwijzers

- Trek de hendel naar u toe om aan te geven dat u 
rechtsaf	slaat	 (fig.25/C	pos.	“R”)

- Duw de hendel naar voren om aan te geven dat u linksaf 
slaat	(fig.	25/C	pos.	“L”).

De richtingaanwijzers functioneren alleen als het startslot in de stand 
staat	waarin	de	instrumenten	ingeschakeld	zijn	(fig.	22/C	pos.	“1”).

Een lampje op het middelste dashboard geeft aan dat de 
richtingaanwijzers ingeschakeld zijn.

Functies van de knoppen

-  Met de knop in het midden van de schakelaar wordt de rui-
tensproeier	van	de	voorruit	ingeschakeld	(fig.	25/C	pos.	“2”).

-  Met de knop aan het uiteinde van de schakelaar kunt u 
de	claxon	inschakelen	(fig.	25/C	pos.	“3”).

Lichten aandoen

Door	aan	de	knop	“1”	(fig.	26/C)	te	draaien	worden	de	lam-
pen ingeschakeld. 

De symbolen die op de knop aangebracht zijn geven als de knop 
op	de	pijl	staat	(fig.	26/C	pos.	“D”)	aan	dat	de	lampen	als	volgt	zijn:	

-	 Uit	(fig.	26/C	pos.	“A”)
-	 Parkeerlichten	(fig.26/C	pos.	“B”)
-	 Dimlichten	(fig.26/C	pos.	“C”)

Het grootlicht (fig. 26/C pos. “E”) wordt ingeschakeld door 
de hendel omhoog te doen om te knipperen en naar bene-
den te doen om het grootlicht constant aan te doen.
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3 2 1

(fig.27/C) 

PEDALEN

Gaspedaal
(fig.	27/C	pos.	“1”)

Het gaspedaal moet ingetrapt worden om het motortoerental 
te verhogen en losgelaten worden om het motortoerental te 
verlagen. Het pedaal werkt direct op de inspuitpomp van de 
motor in. Als de motor op het minimum toerental draait wordt 
de machine gedeeltelijk afgeremd.

Bedrijfsrempedaal
(fig.	27/C	pos.	“2”)

Het bedrijfsrempedaal moet ingetrapt worden om de machi-
ne langzamer te laten rijden of te stoppen. Dit pedaal werkt 
rechtstreeks in op de bedrijfsremmen in de differentieelbruggen.

Als het rempedaal ingetrapt wordt gaan de remlichten branden. 
De lichten blijven branden totdat het pedaal losgelaten wordt.

Controleer regelmatig of allebei de lichten goed functioneren.

 - ATTENTIE:
Als het pedaal niet vaak gebruikt is moet regelmatig ge-
controleerd worden of het pedaal nog goed functioneert. In 
geval van problemen moet u contact opnemen met de servi-
cedienst van DIECI.

“INCHING” pedaal
(fig.	27/C	pos.	“3”)

Met dit pedaal is het mogelijk langzame nauwkeurige vo-
orwaartse bewegingen te maken terwijl de motor op een 
hoog toerental draait. Dit pedaal werkt rechtstreeks op de 
hydrostatische pomp in en vermindert de capaciteit ervan.
Als het pedaal volledig ingetrapt wordt stopt de machine en 
blijft de machine gedeeltelijk afgeremd.

 - ATTENTIE:
Trap het pedaal niet op hoge snelheid in, de machine 
remt dan abrupt.
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(fig.28/C)
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(fig.29/C)

PARKEERREM

De parkeerrem moet telkens ingeschakeld worden als u 
de machine bij stilstaande of draaiende motor verlaat, in 
geval van stilstand, ook al is dit maar tijdelijk, telkens als de 
machine stilstaand werkt ook als de stempelpoten omlaag 
gezet zijn en de wielen van de grond af gezet zijn. De rem 
wordt automatisch ingeschakeld als de motor afgezet wordt.

Door op de schakelaar “A” (fig. 28/C) te drukken wordt de 
parkeerrem ingeschakeld, het feit dat het lampje op de 
knop en op het middelste dashboard (fig. 29/C pos. “1”) 
gaat branden geeft aan dat hij ingeschakeld is. Als de par-
keerrem ingeschakeld is kan de machine niet bewegen, de 
hydrostatische transmissie is uitgeschakeld.

Om de goede werking van de parkeerrem te controleren 
moet u handelen zoals hieronder beschreven:

1. Stap in de machine en doe de veiligheidsgordel om.

2. Start de motor.

3. Parkeer de machine op een vlakke en droge ondergrond.

4.	 Trap	het	parkeerrempedaal	(fig.	28/C	pos.	“A”)	in.

5. Doe de werktuigen omhoog totdat zij in de juiste tran-
sportstand staan. 

6. Schakel de lage versnelling in. 

7. Schakel de schakelaar van de vooruitrijversnelling in.

8. Als de machine niet in beweging gekomen is moet u het 
gaspedaal intrappen om het motortoerental geleidelijk tot 
1500 toeren/min. te laten oplopen. De machine mag niet 
in beweging komen.

9. Ga niet langer door met de test dan 20 seconden. 

10. Als de machine zich tijdens de test verplaatst heeft moet 
u de rem bij een servicecentrum van DIECI laten nakijken.

 - ATTENTIE:
In geval van storingen aan de parkeerrem mag u de machi-
ne niet gebruiken.

 - ATTENTIE:
Ongeoorloofde wijzigingen van de verhoudingen van de 
brug, het gewicht van de machine of de afmetingen van de 
wielen en de banden kunnen de goede werking van de par-
keerrem in het gedrang brengen.

 - ATTENTIE - 
Alvorens te controleren of de parkeerrem goed 
functioneert moet u eerst controleren of er geen 

mensen rondom de machine zijn.

Als	het	lampje	“2”	(fig.	29/C)	gaat	branden	moet	u	het	hoofd-
stuk “Onderhoud” in deze handleiding raadplegen.
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(fig.30/C)

(fig.31/C)

1

SCHAKELAAR VOOR HOGE/LAGE VERSNELLING
(fig.	30/C	pos.	“A”	en	“B”)

De machine is uitgerust met een mechanische versnel-
lingsbak met twee versnellingen (hoge/lage versnelling) voor 
het gebruik op bouwterreinen of om op de weg te rijden.

Om van versnelling te veranderen:

- Minder snelheid en breng de machine volledig tot stilstand.

- Trap het “inching” pedaal en het rempedaal in.

-		Houd	de	schakelaar	een	paar	seconden	in	stand	“A”	(fig.	
30/C) gedrukt om de lage versnelling “I” in te schakelen; 
als het lampje “2” op het dashboard uit is dan geeft dit 
aan	dat	hij	ingeschakeld	is	(fig.	31/C)

-	 Houd	de	schakelaar	een	paar	seconden	in	stand	“B”	(fig.	
30/C) gedrukt om de hoge versnelling “II” in te schake-
len; het lampje op het dashboard geeft aan dat hij inge-
schakeld	is	(fig.	31/C	pos.	“2”).

 - ATTENTIE:
Het	lampje	“1”	(fig.	31/C)	op	het	middelste	dashboard	blijft	
altijd branden als de mechanische versnelling ingeschakeld 
is. Als er van de lage snelheid “I” op de hoge snelheid “II” 
overgeschakeld wordt, wordt dit aangegeven doordat het 
lampje	“2”	(fig.	31/C)	gaat	branden.

 - ATTENTIE:
De hoge versnelling “II” mag alleen gebruikt worden voor 
het rijden op de weg, niet voor gebruik op de bouwterreinen 
of voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 - ATTENTIE - 
Probeer nooit met een rijdende machine van 

versnelling te veranderen.
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(fig.32/C)

1

NOODKNOP
(fig.	32/C	pos.	“1”)

Met de noodknop kan de motor afgezet worden en kunnen 
de bewegingen van de arm geblokkeerd worden.

-  Druk op de kop van de paddestoelknop om de knop in te 
schakelen.

-  Draai de knop in de richting van de pijl die op de knop 
van de knop getekend is om de knop uit te schakelen.

 - ATTENTIE:
De knop moet gebruikt worden als de operationele systemen van 
de arm onbestuurbaar worden of in alle andere noodgevallen.

LUCHTBELWATERPAS
(fig.	32/C	pos.	“2”)

Deze is aan de rechterkant van de bestuurder aangebracht 
en moet gebruikt worden om te controleren of de machine 
op de juiste manier waterpas gezet is.

 - ATTENTIE:
Om op een volkomen veilige manier te werken moet de machine 
vlak gezet worden, de maximaal toegestane schuine stand is 2°.
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(fig.34/C)
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NIVELLERING VAN DE VOORDIFFERENTIEELBRUG
(fig.	33/C	pos.	“1”)

Om te kunnen werken moet de machine altijd vlak staan, 
als de machine niet vlak staat kan de last vallen of kan de 
machine kantelen. Door de nivellering van de voordiffe-
rentieelbrug te gebruiken is het mogelijk om de machine 
ten opzichte van het horizontale werkvlak uit te lijnen.
Er moet altijd gecontroleerd worden of het voertuig op de jui-
ste manier vlak staat aan de hand van de luchtbelwaterpas 
in	de	cabine	(fig.	34/C	pos.	“2”).

De juiste volgorde voor het gebruik van de nivellering is als volgt:

1. Zet de eventuele last aan de grond.
2. Laat de telescooparm zakken en trek hem helemaal in. 
3. Plaats de bovenbouw op één lijn met het chassis.
4. Blokkeer de draaiing met de speciale borg.
5. Nivelleer de machine door middel van de betreffende 

schakelaar.

-  Druk de keuzeschakelaar in gedeelte “A” om de machine 
naar	links	te	nivelleren	(fig.	34/C).

-  Druk de keuzeschakelaar in gedeelte “B” om de machine 
naar	rechts	te	nivelleren	(fig.	34/C).

 - ATTENTIE:
Om op een volkomen veilige manier te werken moet de machine 
vlak gezet worden, de maximaal toegestane schuine stand is 2°.

Als de machine vlak gezet is moet constant gecontroleerd wor-
den of de machine nog op de juiste manier vlak staat aan de 
hand	van	de	luchtbelwaterpas	in	de	cabine	(fig.	34/C	pos.	“2”).

 - ATTENTIE:
De nivellering mag alleen gebruikt worden als de boven-
bouw op één lijn staan met het chassis en als de draaiing 
geblokkeerd is.

Als de blokkering van de achterdifferentieelbrug actief is, is 
het ook mogelijk om zonder stempelpoten te werken.
Zie	de	specifieke	lasttabellen	(fig.	34/C	pos.	“3”).

 - ATTENTIE:
De bestuurder moet voordat hij begint te werken de achter-
brug met de betreffende schakelaar blokkeren.

Het gebruik van de blokkering van de pendelbeweging van 
de achterbrug is verplicht als de machine zonder stempelpo-
ten gebruikt wordt.

 -  AANDACHT - 
DE NIVELLERING VAN DE DIFFERENTIAALBRUG VOORA-

AN IS NIET AANWEZIG BIJ HET MODEL PEGASUS 38.16
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BLOKKERING VAN DE PENDELBEWEGING VAN DE 
ACHTERBRUG
(fig.	35/C	pos.	“1”)

De	blokkering	van	de	pendelbeweging	van	de	achterbrug	(fig.	
35/C pos. “1”) voorkomt mogelijke pendelbewegingen van de 
machine tijdens het werken met de draaifunctie met de ma-
chine op wielen. Pendelbewegingen kunnen tot verlies van 
de last leiden of kanteling van de machine tot gevolg hebben.

 - ATTENTIE:
Alvorens de blokkering van de pendelbeweging in te scha-
kelen moet gecontroleerd worden of de machine op de juiste 
manier vlak gezet is aan de hand van de luchtbelwaterpas 
in de cabine (fig. 37/C pos. “2”). De machine moet tijdens 
de draaifase langs de verticale lijn op 360° vlak gezet zijn. 

De blokkering kan als volgt ingeschakeld worden:

-  Automatisch als de bovenbouw op één lijn met het chassis 
meer dan 15° naar rechts of naar links draait tijdens het gebru-
ik	op	wielen.	Het	lampje	op	het	middelste	dashboard	(fig.	38/C	
pos. “B”) geeft de automatische inschakeling aan wat gesigna-
leerd	wordt	door	de	naderingsschakelaar	(fig.	36/C	pos.	“A”).

-  Met de hand door de schakelaar van de blokkering van de pen-
delbeweging	op	het	rechterdashboard	te	gebruiken	(fig.	37/C	
pos. “1”). Door op de schakelaar te drukken zal het lampje op 
de schakelaar zelf en het middelste dashboard gaan branden 
(fig. 38/C pos. “B”) om aan te geven dat hij ingeschakeld is.

 - ATTENTIE:
Als de achterbrug geblokkeerd is rijdt de machine in geen 
enkele richting, om te rijden moet de bovenbouw op één lijn 
met de machine gezet worden en als de blokkering van de 
brug met de hand ingeschakeld is moet hij met de betreffen-
de schakelaar gedeblokkeerd worden.

 - ATTENTIE - 
De achterbrug moet met de hand geblokkeerd worden 
als de machine zonder stempelpoten gebruikt wordt.
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BLOKKEERPEN VAN DE DRAAIING
VAN DE BOVENBOUW
(fig.	39/C)

De blokkeerpen van de draaiing wordt gebruikt om de bo-
venbouw in de stand waarin deze ten opzichte van de on-
derwagen uitgelijnd is te blokkeren. De pen bevindt zich aan 
de	rechterkant	van	de	machine	(fig.	39/C	pos.	“1”).

 - ATTENTIE:
In de ruststand moet de blokkeerpen altijd op de speciaal daar-
voor	bestemde	plaats	opgeborgen	worden	(fig.	39/C	pos.	“2”).

 - ATTENTIE:
Tijdens het rijden op de weg moet de bovenbouw absoluut 
geblokkeerd zijn. 

Om de blokkering van de draaiing in te schakelen:

-  Zet de eventuele last aan de grond.

-  Laat de telescooparm zakken en trek hem helemaal in. 

-  Plaats de bovenbouw op één lijn met de onderwagen, het 
feit dat het lampje op het middelste dashboard gaat bran-
den	(fig.	41/C	pos.	“A”)	geeft	aan	dat	de	handeling	juist	is.

-  Schakel de parkeerrem in.

-  Schakel de machine uit en haal de contactsleutel eruit.

-  Stap uit de cabine en steek de blokkeerpen op de daar-
voor	bestemde	plaats	erin	(fig.	39/C	pos.	“3”).	

- De pen is op de juiste manier aangebracht als hij door 
de betreffende opening in het bovenste gedeelte van het 
chassis	gaat	(fig.	40/C	pos.	“1”)	totdat	hij	niet	verder	kan	
en in de opening in het onderste gedeelte van het chas-
sis	gaat	(fig.	40/C	pos.	“2”).	Als	de	pen	erin	gaat	wordt	
dit gesignaleerd doordat het lampje op het middelste 
dashboard	gaat	branden	(fig.	41/C	pos.	“B”).

-  Als de pen er niet goed ingaat moet u hem tegen de be-
treffende	opening	aan	plaatsen	(fig.	40/C	pos.	“1”),	weer	
in de cabine stappen en de bovenbouw met hele kleine 
bewegingen draaien totdat de pen in de betreffende 
opening	valt	(fig.	40/C	pos.	“2”).

 - ATTENTIE - 
Probeer de machine niet te draaien als de

blokkering aangebracht is.



C/31- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.42/C)

(fig.44/C)

(fig.43/C)
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STEMPELPOTEN

Het gebruik van de stempels verhoogt de stabiliteit van de 
machine tijdens de hefwerkzaamheden; als de machine op 
poten	geplaatst	is	moeten	de	betreffende	lastgrafieken	aan-
gehouden worden.
Het lastcontrolepaneel is in staat om automatisch te herken-
nen of er op banden of stempels gewerkt wordt.  

 - ATTENTIE:
De machine is goedgekeurd om op alle vier geheel of ge-
deeltelijk uitgeschoven stempels te werken. Het is dus niet 
toegestaan om met de verreiker-telescooplader op slechts 
1, 2 of 3 stempels te werken. 

 - ATTENTIE:
De machine wordt geacht op de juiste manier stabiel te staan 
als alle 4 de banden volledig van de grond opgeheven zijn.

De juiste nivellering van de machine op de stempels wordt aan-
gegeven door de luchtbelwaterpas die in de cabine gemonte-
erd	is	(fig.	43/C	pos.	“1”).	Bekijk	de	waterpas	om	er	zeker	van	
te zijn dat de machine vlak staat voordat u begint te werken. 

De machine is uitgerust met speciale lampjes die het vol-
gende aangeven:

-		Stempels	omhoog	(fig.	44/C	pos.	“A”)

-		Stempels	omlaag	(fig.	44/C	pos.	“B”)

-  Stempels uitgeschoven en geplaatst, gewicht van de 
machine	naar	behoren	ondersteund	(fig.	44/C	pos.	“C”).

Als deze lampjes niet gaan branden gebruik de machine dan 
niet totdat het defect achterhaald en verholpen is. 

Een veiligheidssysteem verhindert dat de stempels in wer-
king gesteld kunnen worden als de arm op een grotere ho-
ogte dan 1,5 m ten opzichte van het horizontale vlak staat. 

 - ATTENTIE:
Alvorens op de weg te gaan rijden moeten alle stempels 
omhoog gezet worden en volledig ingeschoven worden.

De juiste volgorde voor de plaatsing van de machine op 
stempels is als volgt:

1. Zet de eventuele last aan de grond.

2. Laat de telescooparm zakken en trek hem helemaal in.

3. Plaats de bovenbouw op één lijn met het chassis.

4. Zet de machine vlak.

5. Blokkeer de pendelbeweging van de achterbrug.

6. Laat de voorste poten zakken.

7. Laat de achterste poten zakken.

8. Zet de machine indien nodig met behulp van de stempels vlak.

Ga in de omgekeerde volgorde te werk om de stempelpoten 
in te trekken.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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PLAATSING VAN DE STEMPELPOTEN
MET VIER BEWEGINGEN
(Pegasus 70.11, 60.16, 30.16, 40.17, 38.16)

De stempels worden door middel van de hendel/keuzescha-
kelaar (fig. 45/C pos.”1”), de schakelaar van de gewenste 
poot	(fig.	45/C	pos.”2”,”3”,”4”,”5”)	en	de	schakelaar	van	de	
stempelpoten	(fig.	46/C	pos.”A”)	bediend.	

De schakelaars zijn voorzien van een lampje dat gaat bran-
den op het moment dat de poot gekozen wordt.

De hendel/keuzeschakelaar beschikt over een blokkeer-
mechanisme om onverhoedse manoeuvres te vermijden.
Om de poten te bedienen moet u op de knop aan de bo-
venkant	van	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	45/C	pos.”6”)	
drukken en de kop ervan tegelijkertijd optillen; beweeg hem 
naar	de	voorkant	van	de	machine	toe	(fig.	47/C	pos.	“A”)	om	
de poten te laten zakken of naar u toe (fig. 47/C pos. “B”) 
om de poten te heffen.

Om de hendel/keuzeschakelaar op de juiste manier vast te pa-
kken wordt geadviseerd om de handpalm naar boven te draa-
ien en de hendel tussen uw wijsvinger en uw middelvinger te 
schuiven	(fig.	47/C).	Druk	daarna	met	uw	duim	de	knop	aan	
de bovenkant van de hendel in en til tegelijkertijd de kop van 
de	hendel	met	uw	wijsvinger	en	middelvinger	op	(fig.	47/C).

Aanwijzingen voor de bediening

Kies de stempels die u wilt bedienen:

	 Schakelaar	poot	linksvoor	(fig.	45/C	pos.	“2”).

	 Schakelaar	poot	rechtsvoor	(fig.	45/C	pos.	“3”).

	 Schakelaar	poot	linksachter	(fig.	45/C	pos.	“4”).

	 Schakelaar	poot	rechtsachter	(fig.	45/C	pos.	“5”).

-	 Druk	de	schakelaar	“bediening	stempelpoten”	(fig.	46/C	pos.	
“A”) in en houd deze ingedrukt totdat de manoeuvre voltooid is.

-	 Verplaats	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	47/C	pos.	“1”)	
naar	de	voorkant	van	de	machine	toe	(fig.	47/C	pos.	“A”)	en	
houd hem in die stand om de stempelpoten te laten zakken.

-	 Verplaats	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	47/C	pos.	“1”)	
naar	u	toe	(fig.	47/C	pos.	“B”)	en	houd	hem	in	die	stand	
om de stempelpoten te heffen.

Het is mogelijk om meerdere poten tegelijk te kiezen door 
middel van de betreffende schakelaars en ze te bedienen 
door de hendel/keuzeschakelaar in de gewenste stand te 
zetten en de schakelaar van de manoeuvre in te drukken.

 - ATTENTIE:
Om op een volkomen veilige manier te werken moet de 
machine vlak gezet worden, de maximaal toegestane 
schuine stand is 2°.

Als de stempels geplaatst zijn moet aan de hand van de 
luchtbelwaterpas in de cabine gecontroleerd worden of de 
machine op de juiste manier vlak staat.
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PLAATSING VAN DE STEMPELPOTEN MET ACHT 
BEWEGINGEN
(Pegasuas 45.19, 45.21, 50.21, 40.25) 

De stempels worden door middel van de hendel/keuzescha-
kelaar	(fig.	48/C	pos.”1”),	de	keuzeschakelaar	van	de	balk	of	
de	poot	(fig.	48/C	pos.	“6”),	de	schakelaar	van	de	gewenste	
poot	(fig.	48/C	pos.”2”,”3”,”4”,”5”)	en	de	schakelaar	van	de	
stempelpoten	(fig.	49/C3	pos.”A”)	bediend.	
De schakelaars zijn voorzien van een lampje dat gaat bran-
den op het moment dat de poot gekozen wordt.
De hendel/keuzeschakelaar beschikt over een blokkeermecha-
nisme om onverhoedse manoeuvres te vermijden. Om de poten 
te bedienen moet u op de knop aan de bovenkant drukken en 
de kop ervan tegelijkertijd optillen; beweeg hem naar de voor-
kant	van	de	machine	toe	(fig.	47/C	pos.	“A”)	om	de	poten	te	laten	
zakken	of	naar	u	toe	(fig.	47/C	pos.	“B”)	om	de	poten	te	heffen.	
Om de hendel/keuzeschakelaar op de juiste manier vast te pa-
kken wordt geadviseerd om de handpalm naar boven te draa-
ien en de hendel tussen uw wijsvinger en uw middelvinger te 
schuiven	(fig.	47/C).	Druk	daarna	met	uw	duim	de	knop	aan	
de bovenkant van de hendel in en til tegelijkertijd de kop van 
de	hendel	met	uw	wijsvinger	en	middelvinger	op	(fig.	47/C).

Aanwijzingen voor de bediening

- Kies de stempels die u wilt bedienen:
•	 Schakelaar	“2”	poot	linksvoor	(fig.	48/C).
•	 Schakelaar	“3”	poot	rechtsvoor	(fig.	48/C).
•	 Schakelaar	“4”	poot	linksachter	(fig.	48/C).
•	 Schakelaar	“5”	poot	rechtsachter	(fig.	48/C).
-  Kies door middel van de speciale schakelaar (fig. 48/C pos. 
“6”)	het	uitschuiven	van	de	balk	van	de	stempelpoten	(fig.	48/C	
pos. “C”). 

-		Druk	de	schakelaar	“bediening	stempelpoten”	(fig.	49/C	pos.	
“B”) in en houd deze ingedrukt totdat de manoeuvre voltooid is.

-		Verplaats	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	47/C	pos.	“1”)	naar	
de voorkant van de machine toe (fig. 47/C pos. “A”) en houd 
hem in die stand om de manoeuvre uit te voeren.

-		Kies	door	middel	van	de	speciale	schakelaar	(fig.	48/C	pos.	“6”)	
het	dalen	van	de	stempelpoten	(fig.	48/C	pos.	“D”).

-		Verplaats	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	47/C	pos.	“1”)	naar	
de voorkant van de machine toe (fig. 47/C pos. “A”) en houd 
hem in die stand om de daalmanoeuvre uit te voeren.

-		Verplaats	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	47/C	pos.	“1”)	naar	
u	toe	(fig.	47/C	pos.	“B”)	en	houd	hem	in	die	stand	om	de	stem-
pelpoten te heffen.

-		Kies	door	middel	van	de	speciale	schakelaar	(fig.	48/C3	pos.	
“6”)	de	balk	van	de	stempelpoten	(fig.	48/C	pos.	“C”).

-		Verplaats	de	hendel/keuzeschakelaar	(fig.	47/C	pos.	“1”)	naar	u	
toe	(fig.	47/C	pos.	“B”)	en	houd	hem	in	die	stand	om	de	balken	
van de poten volledig te laten inschuiven.

Het is mogelijk om meerdere poten tegelijk te kiezen door 
middel van de betreffende schakelaars en ze te bedienen 
door de hierboven beschreven procedure op te volgen.

 - ATTENTIE:
Om op een volkomen veilige manier te werken moet de machine 
vlak gezet worden, de maximaal toegestane schuine stand is 2°.
Als de stempels geplaatst zijn moet aan de hand van de 
luchtbelwaterpas in de cabine gecontroleerd worden of de 
machine op de juiste manier vlak staat.

 - ATTENTIE - 
De balk van de poot kan alleen bewogen worden

als de stempelpoot volledig ingetrokken is.
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BEDIENINGSHENDEL (STANDAARD)

Proportionele elektrohydraulische servobesturing met 
bedieningshendel
(fig.	51/C	pos.	“1”)

De machine is uitgerust met een elektrohydraulische servo-
besturing die aan de rechterkant van de bestuurder aange-
bracht	is	(fig.	51/C	pos.	“1”).	

De servobesturing bedient het volgende: 

•	 Heffen/zakken	van	de	arm

•	 Neigen	van	de	vorken

•	 Uit.-/inschuiven	van	de	telescooparm

•	 Naar	rechts/links	draaien	van	de	bovenbouw

•	 Diensten

De joysticks zijn uitgerust met een veiligheidssysteem (“dodeman-
sinrichting”) waarmee de bewegingen uitgevoerd kunnen worden 
nadat er eerst op de knop aan de voorste handgreep van de be-
dieningshendel	(fig.	52/C	pos.	“C”)	gedrukt	is	en	deze	knop	tijdens	
de hele manoeuvre ingedrukt gehouden wordt. Op die manier wor-
den er ongewenste handelingen door de bestuurder vermeden.

- Om de last op te heffen moet de bedieningshendel “B” 
(fig.	52/C)	naar	achteren	getrokken	worden.

- Om de last te laten zakken moet de bedieningshendel 
“B”	(fig.	52/C)	naar	voren	geduwd	worden.

- Om de vork naar beneden te neigen moet de knop “1” 
ingedrukt worden en moet de bedieningshendel naar 
rechts	verplaatst	worden	(fig.	52/C).

- Om de vork naar boven te neigen moet de knop “1” in-
gedrukt worden en moet de bedieningshendel naar links 
verplaatst	worden	(fig.	52/C).

- Om de telescooparm uit te trekken (uit te schuiven) moet 
de keuzeschakelaar “A” naar de voorkant van de machi-
ne	gedrukt	worden	(fig.	52/C).

- Om de telescooparm in te trekken (in te schuiven) moet de 
keuzeschakelaar “A”	naar	zich	toe	gedrukt	worden	(fig.	52/C).

- Druk op de knop “2” en verplaats de bedieningshendel 
naar links of naar rechts om de werking van de extra 
werktuigen	op	de	kop	van	de	arm	te	bedienen	(fig.	52/C).

- Om de bovenbouw naar rechts te draaien moet de knop 
“3” ingedrukt worden en moet de bedieningshendel naar 
rechts	verplaatst	worden	(fig.	52/C).

- Om de bovenbouw naar links te draaien moet de knop 
“3” ingedrukt worden en moet de bedieningshendel naar 
links	verplaatst	worden	(fig.	52/C).

Het is mogelijk om de manoeuvres tegelijkertijd uit te voeren 
door de bedieningshendel langs de diagonalen te bewegen 
en de keuzeschakelaar “A”	te	bedienen	(fig.	52/C).

 - ATTENTIE - 
Druk in geval van nood op de noodknop (fig.	51/C	
pos.”2”), dan wordt de bedieningshendel inactief.
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DUBBELE BEDIENINGSHENDELS (OPTIE)

Proportionele elektrohydraulische servobesturing met 
twee bedieningshendels (optie)

De machine kan uitgerust zijn met 2 elektrohydraulische 
servobesturingen	waarvan	de	ene	aan	de	linkerkant	(fig.	53	
pos. “1”) en de andere aan de rechterkant (fig. 53/C pos. 
“2”) van de bestuurder geplaatst is.

Bij machines met dubbele joysticks is de armleuning met 
de bedieningshendel aan de linkerkant beweegbaar en is 
op die manier makkelijk in of uit de cabine stappen moge-
lijk. Als de armleuning niet goed op zijn plaats vastgeklikt is 
worden de bewegingen van de machine niet geactiveerd.

De joysticks zijn ook uitgerust met een veiligheidssysteem 
(“dodemansinrichting”) waarmee de bewegingen uitgevoerd 
kunnen worden nadat er eerst op de knop aan de voorste 
handgreep	van	de	bedieningshendel	(fig.	54/C	pos.	“2”,	fig.	
55/C pos. “2”) gedrukt is en deze knop tijdens de hele ma-
noeuvre ingedrukt gehouden wordt. Op die manier worden 
er ongewenste handelingen door de bestuurder vermeden.

De servobesturingen schakelen het volgende in: 

 Heffen/zakken van de arm

 Neigen van de vorken  

 Uit.-/inschuiven van de telescooparm 

 Naar rechts/links draaien van de bovenbouw

 Diensten

Bewegingen linkerjoystick
(fig.	54/C)

- Om de telescooparm uit te strekken (uit te schuiven) 
moet	u	de	joystick	naar	voren	duwen	(fig.	54/C	pos.	“A”).

- Om de telescooparm in te trekken (in te schuiven) moet 
u	de	joystick	naar	achteren	trekken	(fig.	54/C	pos.	“B”).

- Om de bovenbouw naar rechts te laten draaien moet u de 
bedieningshendel	naar	rechts	bewegen	(fig.	54/C	pos.	“D”).

- Om de bovenbouw naar links te laten draaien moet u de 
bedieningshendel	naar	links	bewegen	(fig.	54/C	pos.	“C”).

Bewegingen rechterjoystick
(fig.	55/C)

- Om de arm op te heffen moet de bedieningshendel “B” 
naar	achteren	getrokken	worden	(fig.	55/C	pos.	“B”).

- Om de arm te laten zakken moet de bedieningshendel 
naar	voren	geduwd	worden	(fig.	55/C	pos.	“A”).

- Om de vork omlaag te neigen moet u de bedieningshen-
del	naar	rechts	bewegen	(fig.	55/C	pos.	“D”).

- Om de vork omhoog te neigen moet u de bedieningshen-
del	naar	links	bewegen	(fig.	55/C	pos.	“C”).

-	 Druk	de	keuzeschakelaar	“1”	(fig.	55/C)	naar	de	voor-	of	
achterkant van de machine om de werking van de extra 
werktuigen op de kop van de arm te bedienen.

Het is mogelijk om de twee bedieningshendels gelijktijdig te bewegen.

 - ATTENTIE - 
Druk in geval van nood op de noodknop (fig.	53/C	

pos.”3”), dan wordt de bedieningshendel inactief.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.56/C)

(fig.57/C)

1

2

C

1

B

A

KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIES

De machine is uitgerust met een “keuzeschakelaar machi-
nefuncties” (fig. 56/C pos. “1”) die samen met het bedie-
ningspaneel	(fig.	56/C	pos.	“2”)	op	het	werktuig	dat	gebruikt	
moet worden ingesteld moet zijn. 

Er zijn drie keuzecategorieën:

•	 LIER
 om lieren, windassen, vakwerkverlengingen, vakwer-

kverlengingen met lier, beugels en een haak voor het 
vorkenbord	te	gebruiken	(fig.	57/C	pos.	“A”).	

•	 VORKEN
 om vorken, een haak voor het vorkenbord, graafbakken, 

mengbakken, zeven en een werktuig voor het plaatsen 
van boogformelen te gebruiken (fig. 57/C pos. “B”). 

•	 GONDELS
 om elk soort gondel dat op de machine gemonteerd kan 
worden	te	gebruiken	(fig.	57/C	pos.	“C”).

Kies het werktuig door de sleutel met de klok mee of tegen de 
klok in te draaien. De keuzeschakelaar is er één met een sleu-
tel om de mogelijkheid aan degene die verantwoordelijk is voor 
het bouwterrein te geven om nadat het werktuig gekozen is de 
sleutel eruit te halen en aan niemand anders toestemming te 
geven om aan de keuzeschakelaar te komen.

 - ATTENTIE:
Telkens vóór gebruik moet gecontroleerd worden of de “keu-
zeschakelaar machinefuncties” en het bedieningspaneel in-
gesteld zijn om met het werktuig te werken dat op de kop van 
de arm gemonteerd is. Om te weten welke werktuigen er op 
de machine toegepast kunnen worden moet u de prijslijst van 
DIECI raadplegen of u tot uw dealer/verkoper wenden.

 - ATTENTIE:
Het is niet toegestaan om andere werktuigen te monteren 
dan die door DIECI aangeboden worden.

 - ATTENTIE:
Er mogen uitsluitend originele werktuigen van DIECI gebruikt 
worden. DIECI kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld 
worden voor schade aan de machine, voorwerpen of personen 
die te wijten is aan het gebruik van niet originele werktuigen.

 - ATTENTIE - 
Het is VERBODEN om de machine met een ander 
werktuig erop gemonteerd te gebruiken als het werktuig 
dat met de “keuzeschakelaar van de machinefuncties” 

en het bedieningspaneel gekozen is.

 - ATTENTIE - 
Het werktuig dat met de “keuzeschakelaar van de ma-
chinefuncties” gekozen is moet altijd overeenstemmen 
met het werktuig dat op het display van het bedie-
ningspaneel ingesteld is. Het is VERBODEN om met 

andere instellingen te werken.
Als het gebruik van de gondel gekozen wordt dan is de 
mogelijkheid om een andere besturing dan de ingestelde 
besturing te kiezen uitgesloten.

 - ATTENTIE - 
HET IS ALLEEN TOEGESTAAN OM DE GONDEL VANUIT DE 
CABINE MET DE “KEUZESCHAKELAAR VAN DE MACHINE-
FUNCTIES” OP “VORKEN” (FIG. 57/C POS. ”B”) TE GEBRU-
IKEN OM DE GONDEL WEER AAN DE GROND TE ZETTEN 
INDIEN DE MEDEWERKER DIE ZICH ERIN BEVINDT ZICH 

ONWEL VOELT OF ZICH BEZEERD HEEFT.



C/37- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.58/C)

A

KANTELBEVEILIGING

De machine is uitgerust met een elektronische kantelbeveili-
ging	(fig.	58/C	pos.	“A”)	die	dient	om	de	bestuurder	te	helpen	
om een veilig gebruik van de machine te maken waarbij hij met 
zichtbare en hoorbare signalen gewaarschuwd wordt als er 
volgens de lasttabellen een gevaarlijk gebied genaderd wordt.

Alvorens te beginnen te werken moet het systeem ingesteld wor-
den op het werktuig dat op de arm gemonteerd is. Het verande-
ren van de “werkingsstand” op wielen/stempelpoten, voor/360° 
gebeurt automatisch. De inschakeling van het systeem wordt 
gesignaleerd door een hoorbaar alarm en op het display (fig. 
58/C pos. “A”).  Dan worden de bewegingen die de stabiliteit 
in het gedrang brengen (daalbeweging van de arm en uitschui-
ven van de arm) automatisch geblokkeerd. Het alarm wordt 
opgeheven als de veiligheidsomstandigheden hersteld worden.

In geval van alarm tijdens het gebruik van een haak, lier of 
windas blijven alleen de inschuifbeweging van de arm en de 
diensten aan de zijde van het neerlaten van de kabel actief. 

In geval van alarm tijdens het gebruik van de vorken blijven 
alleen de inschuifbeweging van de arm, de hefbeweging van 
de arm, de diensten en het neigen van het vorkenbord actief. 

In geval van alarm tijdens het gebruik van de gondel blijven 
alleen de inschuifbeweging van de arm, de hefbeweging 
van de arm en de diensten actief. 

De kantelbeveiliging is altijd actief.

 - ATTENTIE:
Dit systeem kan de goede ervaring van de bestuurder met be-
trekking tot een veilig gebruik van de machine niet vervangen; de 
verantwoordelijkheid voor het op een veilige manier werken met 
de machine blijft op de bestuurder rusten en dit geldt ook voor 
de inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsnormen. 

 - ATTENTIE:
De bestuurder moet in staat zijn om te bepalen of de door het 
instrument verstrekte gegevens juist en reëel zijn. Hij moet deze 
gegevens gebruiken om de machine op een veilige manier te 
kunnen gebruiken. Bij het controleren van het gewicht van de 
last moet hij controleren of de last van de grond opgeheven is.

Bij het aanzetten start het systeem een zelfdiagnosepro-
gramma om te controleren of het systeem en de zenders 
goed functioneren. In geval van storingen gaat het systeem 
in de veiligheidsstand staan en blokkeert het de manoeuvres.

Alvorens te beginnen te werken moet de bestuurder in ie-
der geval controleren of het instrument goed functioneert:

-  Controle van de grootheden die op het display weerge-
geven worden.

-  Controle of er meldingen of alarmen van het paneel zijn.
- Controle of het systeem dat de manoeuvres blokkeert 

goed functioneert.

 - ATTENTIE:
Aangezien het een elektronisch apparaat met diverse sensoren 
is kan het kantelbeveiligingssysteem onderhevig zijn aan storin-
gen of gebreken. De bestuurder moet de storingen kunnen vast-
stellen en deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen door zich tot 
een erkende garage of het servicecentrum van DIECI te wenden.

 - ATTENTIE - 
De bestuurder is verantwoordelijk voor de handmatige 
instelling van de lasttabellen en dus van de lastbegren-
zer. Bij het aanzetten blijft de laatste configuratie die 

gebruikt is automatisch ingesteld.

 - ATTENTIE - 
Een onjuiste instelling van het werktuig kan tot een on-
juiste werking van het systeem leiden en dus een geva-

arlijke werkingssituatie creëren.

 - ATTENTIE - 
De ingestelde tabel blijft zo ook nadat de machine uitgezet en 
weer aangezet wordt tot de volgende handmatige instelling.

 - ATTENTIE - 
Het kantelbeveiligingssysteem en de “keuzeschakelaar 
machinefuncties” zijn onafhankelijk van elkaar; daarom 
moet eerst de “keuzeschakelaar machinefuncties” inge-
steld worden en daarna het kantelbeveiligingssysteem.

Het werktuig dat met de “keuzeschakelaar machinefuncties” 
gekozen is moet altijd overeenstemmen met het werktuig dat 
op het display van het bedieningspaneel ingesteld is; het is 

verboden om met andere instellingen te werken.

 - ATTENTIE - 
ALVORENS TE BEGINNEN TE WERKEN MOET DE 
BESTUURDER DE HANDLEIDING VAN HET KANTEL-
BEVEILIGINGSSYSTEEM DAT BIJ DEZE HANDLEIDING 

GEVOEGD IS GELEZEN EN BESTUDEERD HEBBEN.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.59/C)

A

OVERBRUGGING VAN DE LASTBEGRENZER

Het is mogelijk om de beveiligingen te overbruggen door de 
knop	“A”	(fig.	59/C)	in	te	drukken	en	ingedrukt	te	houden	op	het-
zelfde moment dat er bewegingen met de joysticks uitgevoerd 
worden. In de cabine zal een geluidssignaal afgaan totdat de 
beveiligingen weer in de oorspronkelijke stand gebracht worden.

 - ATTENTIE - 
Als de beveiligingen overbrugd zijn mogen er geen ma-
noeuvres uitgevoerd worden die ten koste gaan van de 

stabiliteit van de machine. Kantelgevaar.

 - ATTENTIE - 
De	firma	DIECI wijst elke aansprakelijkheid van de hand 
voor het geval de bestuurder bewust of onbewust ver-
keerd	gebruik	maakt	van	de	knop	“A”	(fig.	59/C)	om	de	

beveiligingen te overbruggen.

 - ATTENTIE - 
ALS DE KNOP “A” (fig. 59/C) INGEDRUKT WORDT EN 
ER MANOEUVRES UITGEVOERD WORDEN DIE TEN 
KOSTE GAAN VAN DE STABILITEIT VAN DE MACHINE 

DAN KAN DE MACHINE KANTELEN.

 - ATTENTIE:
Tijdens de normale gebruiksomstandigheden van de machi-
ne mag de knop niet gebruikt worden. De knop mag alleen 
gebruikt worden nadat de blokkering door het kantelbeveili-
gingssysteem gesignaleerd is.

 - VERBOD - 
Het is VERBODEN om de deblokkeerknop te gebruiken 
om met lasten te werken die het door de fabrikant bepa-

alde vermogen overschrijden.

De knop mag alleen in uiterste gevallen gebruikt wor-
den, in geval van storingen of in geval van storingen die 

het gebruik ervan rechtvaardigen. 

Het gebruik is ALLEEN toegestaan voor bevoegd perso-
neel dat opgeleid is voor het gebruik ervan.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM DE KNOP VOOR DE 
OVERBRUGGING VAN DE KANTELBEVEILIGING TE GEBRU-
IKEN ALS ER EEN WERKTUIG MET EEN HAAK GEMONTE-

ERD IS (HAAK VOOR VORKENBORD, LIER, WINDAS).



C/39- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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(fig.60/C)

(fig.61/C)
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A

(fig.62/C)

1

RADIOBESTURING (optie)
(fig.	60/C	pos.	“1”)

De machine als deze hierop ingesteld is staat de inschakeling 
van de telescooparm met de radiobesturing toe. De radiobestu-
ring biedt de mogelijkheid om alle bewegingen van de arm en 
het draaien van de bovenbouw op afstand te bedienen waarbij 
de bedieningsinstrumenten in de cabine verdubbeld worden.

De bewegingen die met de radiobesturing uitgevoerd kun-
nen worden zijn:

 Uit-/inschuiven van de telescooparm

 Heffen/dalen van de telescooparm

 Neigen

 Draaien van de bovenbouw

 Diensten

Om de radiobesturing in te schakelen:

- Zet de eventuele last aan de grond.

- Monteer het werktuig op de kop van de arm, als dit nog 
niet gemonteerd is.

- Plaats de bovenbouw op één lijn met het chassis.

- Zet de machine waterpas en blokkeer de achterbrug.

- Zet de machine op de stempelpoten.

-	 Draai	de	keuzeschakelaar	“1”	(fig.	61/C)	tegen	de	klok	in	en	zet	
hem	op	de	stand	“A”	(fig.	61/C)	met	het	symbool	van	de	antenne.

Nadat de radiobesturing ingesteld is moet altijd het werktuig 
ingesteld worden dat gebruikt wordt. De keuzeschakelaar is er 
één met een sleutel om de mogelijkheid aan degene die verant-
woordelijk is voor het bouwterrein te geven om nadat het werktu-
ig gekozen is de sleutel eruit te halen en aan niemand anders 
toestemming te geven om aan de keuzeschakelaar te komen.

 - ATTENTIE:
Het gebruik van de radiobesturing is alleen toegestaan als 
de machine op de stempelpoten gezet is.

 - ATTENTIE:
Als de keuzeschakelaar op de stand “radiobesturing” (fig. 
61/C pos. “A”) gezet is worden de bedieningsinstrumenten 
in de cabine uitgeschakeld.

 - ATTENTIE:
Blijf altijd op een veiligheidsafstand van de machine en de 
last staan en blijf altijd uit het gebied dat bezet wordt als de 
machine kantelt en de last valt.

Alvorens de machine met de radiobesturing te gebruiken moet 
het gebruik ervan geleerd worden door de gebruiks- en on-
derhoudshandleiding van de fabrikant die samen bij de han-
dleiding van de machine verstrekt wordt aandachtig te lezen.

Ontvanger van de radiobesturing
(fig.	62/C	pos.	“1”)

In het achterste gedeelte van de machine wordt de ontvanger van 
de radiobesturing geïnstalleerd. Als de radiobesturing in de cabine 
ingesteld wordt, schakelt de ontvanger in. Voor de werkingsspe-
cificaties	moet	u	de	gebruiks-	en	onderhoudshandleiding	van	de	
fabrikant van de radiobesturing aandachtig lezen en bestuderen.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.63/C)
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(fig.64/C)

(fig.65/C)

2

1

A
B

C

A

B

C

KEUZESCHAKELAAR VAN DE BESTURING
(fig.	63/C	pos.	“1”)

Door	aan	de	keuzeschakelaar	(fig.	53/C	pos.	“1”)	te	draaien	
kunnen er 3 verschillende besturingen ingesteld worden:

Normale besturing	-	(fig.	65/C	pos.	“A”)
 Met deze besturing kan de stuurbeweging alleen voor 

gemaakt worden. 
 Om de besturing voor in te schakelen moet u de keu-

zeschakelaar “1” (fig. 64/C) op de stand “A” (fig. 64/C) 
draaien die op de sticker van de stuurfuncties staat.

Straalbesturing	-	(fig.	65/C	pos.	“B”)
 Dit type besturing laat de maximale stuuruitslag naar 

rechts en naar links toe.
 Om de besturing voor in te schakelen moet u de keu-

zeschakelaar “1” (fig. 64/C) op de stand “B” (fig. 64/C) 
draaien die op de sticker van de stuurfuncties staat.

Krabbenbesturing	-	(fig.	65/C	pos.	“C”)
 Met dit type besturing kan de krabbengang ingesteld 

worden, voor- en achterwielen parallel (zijwaartse ver-
plaatsing van de machine).

 Om de krabbenbesturing in te schakelen moet u de hen-
del “1” (fig. 64/C) op de stand “C” (fig. 64/C) zetten die 
op de sticker van de stuurfuncties staat.

 - ATTENTIE - 
Het instellen van de besturing moet bij
stilstaande machine gedaan worden.

 

 - ATTENTIE:
Om op de weg te rijden is het verplicht om de stuurbedieningshen-
del	in	pos.	“B”	(fig.	64/C)	te	zetten	en	met	de	speciale	borg	(fig.	
64/C pos. “2”) te blokkeren (stand met 4 sturende wielen).

 - ATTENTIE:
Alvorens een nieuwe besturing in te stellen moeten de wie-
len uitgelijnd worden door de hieronder beschreven proce-
dure op te volgen. Ook het uitlijnen van de wielen moet bij 
stilstaande machine gedaan worden.

Uitlijning (standaard)

1. Zet de keuzeschakelaar “1” (fig. 64/C) op de stand die 
op het plaatje van de besturingsfuncties met  “B”  gemar-
keerd	is	(fig.	64/C).	

2. Draai net zolang aan het stuur, en kijk daarbij naar de 
achterwielen, totdat zij helemaal recht staan.

3.	 Zet	de	keuzeschakelaar	“1”	(fig.	64/C)	op	de	stand	die	op	het	pla-
atje	van	de	besturingsfuncties	met		“A”		gemarkeerd	is	(fig.	64/C).	

4. Draai net zolang aan het stuur, en kijk daarbij naar de 
voorwielen, totdat zij helemaal recht staan.

5. Nu zijn de voor- en achterwielen op één lijn en kan de 
gewenste besturing dus ingesteld worden.

 - ATTENTIE:
Er wordt geadviseerd om de wielen regelmatig (om de 8-10 uur) 
uit te lijnen al naargelang hoe lang de machine gebruikt wordt.



C/41- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.66/C)

(fig.67/C)
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KEUZESCHAKELAAR UITLIJNING WIELEN
(fig.66/C	Pos.”3”)	

De	keuzeschakelaar	(fig.66/C	Pos.”3”)	activeert	de	voorzie-
ning die signaleert dat de voorwielen en achterwielen uitge-
lijnd zijn met het chassis.
De optische signalering gebeurt via de twee controlelampen op 
het	dashboard,	controlelamp	“1”	(fig.67/C)	signaleert	de	uitlij-
ning	van	de	wielen	van	de	voorbrug,	controlelamp	“2”	(fig.67/C)	
signaleert de uitlijning van de wielen van de achterbrug.

Voor het uitlijnen van de wielen:

1. Ga naar een vrije zone waar de ondergrond stevig en vlak is.

2.  Druk op de knop voor uitlijning van de wielen en houd inge-
drukt tot het uitlijnen voltooid is. 

3.	 Plaats	de	keuzeschakelaar	“1”	(fig.66/C)	in	de	stand	die	met	
“B”	(fig.66/C)	aangeduid	wordt	op	het	label	met	stuurfuncties.

4. Draai aan het stuur terwijl u naar het lampje kijkt voor uitlij-
ning	van	de	achterwielen	(fig.67/C	Pos.”2”)	tot	het	aangaat.

5.  In deze toestand zijn de wielen van de achterbrug uitgelijnd 
met het chassis.

6.	 Plaats	de	keuzeschakelaar	“1”	(fig.66/C)	in	de	stand	die	met	
“A”	(fig.67/C)	aangeduid	wordt	op	het	label	met	stuurfuncties.

7. Draai aan het stuur terwijl u naar het lampje kijkt voor uitlij-
ning	van	de	voorwielen	(fig.67/C	Pos.”1”)	tot	het	aangaat.

8.  In deze toestand zijn de wielen van de voorbrug uitge-
lijnd met het chassis.

 - AANDACHT:
Het is aanbevolen om regelmatig de wielen uit te lijnen (iedere 
8-10 uur) volgens het continue gebruik van de machine.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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(fig.69/C)

(fig.70/C)
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(fig.71/C)
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SCHAKELAAR VOOR ZWAAILICHT

Het	zwaailicht	moet	bovenop	de	bestuurderscabine	(fig.	69/C	
pos. “1”) geplaatst zijn en moet altijd ingeschakeld zijn, zowel 
op het bouwterrein als tijdens het rijden op de openbare weg.

-		Plaats	het	zwaailicht	op	de	bestuurderscabine	(fig.	69/C	pos.	“1”).

-  Steek de stroomstekker in de aansluiting aan de achter-
kant	van	de	cabine	(fig.	69/C	pos.	“2”).

-		Bedien	de	betreffende	schakelaar	“A”	(fig.	70/C)	om	hem	
in te schakelen. Het feit dat het lampje op de schakelaar 
gaat branden geeft aan dat hij ingeschakeld is.

SCHAKELAAR VOOR VOORSTE LAMPEN CABINE
(OPTIE)
(fig.	70/C	pos.	“B”)

Bedien de betreffende schakelaar (fig. 70/C pos. “B”) om 
de	voorste	werklampen	op	de	cabine	(fig.	71/C	pos.	“1”)	in	
te schakelen. Het feit dat het lampje op de schakelaar gaat 
branden geeft aan dat zij ingeschakeld zijn.

SCHAKELAAR VOOR ACHTERSTE LAMPEN CABINE
(OPTIE)
(fig.	70/C	pos.	“C”)

Bedien	de	betreffende	schakelaar	(fig.	70/C	pos.	“C”)	om	de	achter-
ste	werklampen	op	de	cabine	(fig.	71/C	pos.	“2”)	in	te	schakelen.	
Het feit dat het lampje op de schakelaar gaat branden geeft 
aan dat zij ingeschakeld zijn.



C/43- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.72/C)
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(fig.73/C)
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BEDIENING RUITENWISSER VOORRUIT
(fig.	72/C	pos.	“1”)

- Bedien de keuzeschakelaar (fig. 72/C pos. “1”) om hem in te schakelen.
- De eerste klik schakelt de eerste snelheid in (langzaam).
- De tweede klik schakelt de tweede snelheid in (snel).

Het feit dat het lampje op de keuzeschakelaar gaat branden 
geeft aan dat hij ingeschakeld is.

 - ATTENTIE:
Versleten ruitenwisserbladen bemoeilijken het zicht en vero-
orzaken krassen op de ruit.

BEDIENING RUITENWISSER ACHTERRUIT
(fig.	72/C	pos.	“2”)

-	 Bedien	de	keuzeschakelaar	(fig.	72/C	pos.	“2”)	om	hem	
in te schakelen.

- De eerste klik schakelt de achterruitenwisser in.
- Door hem helemaal in te drukken en ingedrukt te hou-

den wordt de achterruitensproeier ingeschakeld.

Het feit dat het lampje op de keuzeschakelaar gaat branden 
geeft aan dat hij ingeschakeld is.

 - ATTENTIE:
Versleten ruitenwisserbladen bemoeilijken het zicht en vero-
orzaken krassen op de ruit.

KEUZESCHAKELAAR ALARMLICHTEN
(fig.	72/C	pos.	“3”)

Door de keuzeschakelaar (fig. 72/C pos. “3”) te bedienen 
worden de alarmlichten ingeschakeld (richtingaanwijzers al-
lemaal knipperend aan). Het feit dat het lampje op de keuze-
schakelaar gaat branden geeft aan dat zij ingeschakeld zijn.

ELEKTRONISCH HANDGAS
(fig.	73/C	pos.	“1”)

Hiermee is het mogelijk om het motortoerental op te voeren en con-
stant te houden zonder dat het gaspedaal ingetrapt hoeft te worden.

-	 Bedien	de	keuzeschakelaar	(fig.	73/C	pos.	“1”)	om	hem	
in te schakelen.

- De eerste klik brengt de motor op een toerental van 1400 toeren.
- De tweede klik brengt de motor op een toerental van 1800 toeren.

Het feit dat het lampje op de keuzeschakelaar gaat branden 
geeft aan dat zij ingeschakeld zijn.

 - ATTENTIE:
Als de machine uitgeschakeld wordt moet de motor altijd op 
het minimum toerental gebracht worden.

 - ATTENTIE:
Gebruik het elektronische handgas in de cabine niet tijdens 
het gebruik van de gondel en/of de radiobesturing.

 - ATTENTIE:
Als het elektronische handgas ingeschakeld is rijdt de ma-
chine niet, de hydrostatische transmissie is uitgeschakeld.
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(fig.74/C)

MANUELE MECHANISCHE GASHENDEL
(Pegasus 38.16)
(fig.74/C	Pos.”1”)

Laat toe om de toeren van de motor te versnellen en con-
stant te houden zonder het gaspedaal in te drukken.
Om de gashendel te activeren:

-  Trek de hendel naar u toe om de toeren van de motor te 
verhogen.

 Bij de eindaanslag is de motor op maximumtoeren. 
-  Duw de hendel naar de voorkant van de cabine om de 

toeren van de motor te verminderen. Bij de eindaanslag 
is de motor op minimumtoeren.

 - AANDACHT:
Het minimum motortoerental is 900rpm.
Het toegelaten maximum motortoeren met de manuele 
gashendel is 2500rpm.

 - AANDACHT:
Wanneer de machine wordt uitgezet, moet de motor altijd op 
het minimum toerental worden gebracht.

 - AANDACHT:
Gebruik de manuele gashendel in de cabine niet tijdens het 
gebruik van de korf en/of van de radiobesturing.

 - AANDACHT:
Wanneer de manuele gashendel ingeschakeld is, rijdt de 
machine niet, de hydrostatische transmissie is uitgeschakeld.

1
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(fig.75/C)
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(fig.77/C)

SCHAKELAAR VOOR ELEKTROMAGNETISCHE 
KLEP KOP ARM
(OPTIE)
(fig.	75/C	pos.	“1”)

De schakelaar wordt alleen geïnstalleerd als de elektromagneti-
sche	klep	op	de	kop	van	de	arm	aanwezig	is	(fig.	75/C	pos.	“2”).
Als de elektromagnetische klep toegepast wordt is het moge-
lijk om de hydraulische bedieningen te verdubbelen en kun-
nen ze dus ook op de kop van de arm aangebracht worden.

- Bedien de knop (fig. 75/C pos. “1”) om de stroom naar 
de elektromagnetische klep in te schakelen die ervoor 
zorgt dat de oliestroom omgeleid wordt.

De	keuzeschakelaar	(fig.	75/C	pos.	“1”)	wordt	parallel	aan	
de normale bedieningen van de diensten gebruikt; eerst 
moet met de keuzeschakelaar gekozen worden waar de 
oliestroom naar toe omgeleid moet worden en daarna mo-
eten de manoeuvres met de gewone bedieningen van de 
diensten uitgevoerd worden. 

SCHAKELAAR VOOR WERKLAMP KOP ARM
(OPTIE)
(fig.	75/C	pos.	“C”)

Bedien de betreffende schakelaar (fig. 75/C pos. “2”) om 
de werklamp op de kop van de arm (fig. 77/C pos. “1”) in 
te schakelen. Het feit dat het lampje op de schakelaar gaat 
branden gaat aan dat hij ingeschakeld is. 
Op verzoek van de klant kunnen er twee werklampen geïn-
stalleerd worden, één aan de rechter- en één aan de linker-
kant van de telescooparm.

(fig.76/C)

1
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(fig. 80/C) (Weergave van de luchtstroom)

1

4

5 A

VENTILATIE BESTUURDERSCABINE

Om de ventilatie in te schakelen moet de keuzeschakelaar 
(fig.	78/C	pos.	“1”)	met	de	klok	mee	gedraaid	worden.

De klikken geven respectievelijk het volgende aan:
-	Uit	(fig.	78/C	pos.	“A”)
-	Eerste	snelheid	(fig.	78/C	pos.	“B”)
-	Tweede	snelheid	(fig.	78/C	pos.	“C”)
-	Derde	snelheid	(fig.	78/C	pos.	“D”)

-	 Draai	de	keuzeschakelaar	(fig.	78/C	pos.	“1”)	tegen	de	
klok in om de luchtstroom te verminderen of om de ven-
tilatie uit te schakelen.

-	 Om	de	luchtopeningen	(fig.	79/C	pos.	“1-2-3-4-5”)	open	
te doen moet u op één kant ervan drukken en de richting 
van de luchtstroom regelen door middel van de lamellen 
of door de luchtopening zelf te draaien. 

- Om de luchtopeningen dicht te doen moet u tegen de la-
mellen aanduwen en ze in de horizontale sluitstand zetten.

Regeling van de luchttemperatuur

Om de temperatuur van de lucht die uit de luchtopeningen komt te 
regelen	moet	u	aan	de	speciale	kraan	(fig.	79/C	pos.	“A”)	draaien.
Door de kraan naar het rode gedeelte van de schaalverdeling 
te draaien stijgt de temperatuur, terwijl de temperatuur als u de 
kraan naar het blauwe gedeelte van de schaalverdeling draait 
daalt totdat de temperatuur de buitentemperatuur nadert.
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(fig.81/C)
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(fig.82/C)

LUCHTRECIRCULATIE

Als de ventilatie in de cabine ingeschakeld is, is het mogelijk 
om de recirculatie via de speciale opening (fig. 81/C pos. 
“1”) in te schakelen.

- Door de hendel “2” (fig. 81/C) naar de rechterkant van 
de machine te draaien wordt de luchtrecirculatie inge-
schakeld; een gedeelte van de lucht wordt opnieuw 
aangezogen naar de binnenkant van de cabine waarbij 
de van buitenaf ingevoerde lucht verminderd wordt.

 
-	 Draai	aan	de	knop	(fig.	81/C	pos.	“2”)	van	de	hendel	“2”	
(fig.	81/C)	om	de	hendel	te	blokkeren	of	te	deblokkeren.

- Ga op de omgekeerde manier te werk om de luchtrecir-
culatie uit te schakelen.

OPMERKING:
Er wordt geadviseerd om de luchtrecirculatie toe te passen 
als	er	op	erg	stoffige	plaatsen	met	de	machine	gewerkt	wordt.

 - ATTENTIE:
Gebruik de luchtrecirculatie niet erg lang achter elkaar om-
dat de lucht verontreinigd kan raken en zuurstofarm kan 
worden met het risico dat de bestuurder onwel kan worden. 
Er wordt geadviseerd om de luchtrecirculatie met tussenpo-
zen van tien minuten in en uit te schakelen.
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(fig.85/C)

(fig.86/C)

TERUGHALEN VAN DE TELESCOOPARM

Met de hand terughalen van de telescooparm

 - ATTENTIE - 
Dit moet door twee medewerkers gedaan worden die 
daarvoor opgeleid zijn, er verstand van hebben en hier 
toestemming voor hebben van degene die verantwoor-

delijk is voor de veiligheid.
1.   De hendel voor het uitvoeren van de bewegingen eruit 

trekken en op de betreffende plaats in het regelkleppen-
blok	(fig.	85	pos.	“A”-”B”-”C”)	steken.

2.   De hendel van het regelkleppenblok bedienen om de 
betreffende manoeuvre uit te voeren (fig. 85), waarbij 
rekening gehouden moet worden met het volgende:

 - HENDEL A OMHOOG - arm omhoog
 - HENDEL A OMLAAG - arm omlaag
 - HENDEL B OMHOOG - bovenbouw draait naar rechts
 - HENDEL B OMLAAG - bovenbouw draait naar links
 - HENDEL C OMHOOG - arm inschuiven
 - HENDEL C OMLAAG - arm uitschuiven
 - HENDEL D - Neigen (NIET GEBRUIKEN)
 - HENDEL E - Diensten (NIET GEBRUIKEN)
3.   De twee medewerker moet de stang die in de gereed-

schapskist ligt pakken en in de behuizing van de noo-
dhandpomp	(fig.	86	pos.	“1”)	steken.

4.   Om de bewegingen uit te voeren moet de noodpomp inge-
schakeld worden, de tweede medewerker moet de stang eerst 
aan de ene kant en daarna aan de andere kant tot aan de 
slagbegrenzing doorduwen om de installatie onder druk te zet-
ten; dit moet gedaan worden totdat de manoeuvre voltooid is.

5.   De punten “1” en “3” moeten voor elke afzonderlijke ma-
noeuvre uitgevoerd worden.

6.   Aan het einde van het terughalen van de arm moet alles weer 
in de oorspronkelijke toestand gebracht worden; het deurtje 
van de regeleenheid moet weer dichtgedaan worden en de 
stang moet weer in de gereedschapskist teruggelegd worden.

 - ATTENTIE - 
Alvorens te pompen moet de hendel van het regelkleppenblok 
bediend worden om de gewenste manoeuvre uit te voeren. 
Door te pompen zonder de hendel te bewegen wordt de olie 
uit het regelkleppenblok afgevoerd met als gevolg waarvan de 
krachtsinspanning om de manoeuvres uit te voeren groter is.

 - ATTENTIE - 
Tijdens het gebruik van de noodpomp zijn de kantelbeveili-
gingssystemen uitgeschakeld. Het is verplicht om de lasttabel 
(die in het notitieblok in de cabine en in de gebruiks- en on-
derhoudshandleiding staat) te raadplegen alvorens welke ma-
noeuvre dan ook met de hendels van het regelkleppenblok uit te 
voeren. Op die manier is het mogelijk om, aan de hand van de 
hellingmeter en de letters op de arm, de juiste stand waarin de 
gondel staat en het werkgebied waarbinnen deze kan werken, te 
weten te komen. Tijdens het terughalen van de gondel mogen er 
geen bewegingen uitgevoerd worden die ten koste gaan van de 

stabiliteit van de machine, anders bestaat er kantelgevaar.

 - ATTENTIE - 
Voor het terughalen mogen uitsluitend de hendels “A”, ”B” en “C” 
(fig.	85)	gebruikt	worden.	De	hendels	“D”	en	“E”	(fig.	85)	voor	het	
neigen en voor de diensten mogen niet gebruikt worden omdat 
hierdoor de gezondheid van personen in gevaar gebracht kan 
worden en er schade aan voorwerpen aangericht kan worden.
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1

TERUGHALEN TELESCOOPARM
PEGASUS 38.16

Terughalen telescooparm met manueel systeem

 - AANDACHT - 
Deze handelingen moeten uitgevoerd worden door twee
gekwalificeerde en ervaren operatoren, die toelating 

kregen van de veiligheidsverantwoordelijke.
1.  Haal de hendel voor uitvoering van bewegingen eruit, steek ze 

in	de	speciale	houder	op	de	verdeler	(fig.87	Pos.”A”-”B”-”C”).
2.  Bedien het knopje van de verdeler van het uit te voeren 

manoeuvre	(fig.87),	denk	daarbij	aan	het	volgende:
 - HENDEL A NAAR BOVEN - arm neerlaten. 
 - HENDEL A NAAR BENEDEN - arm omhoog. 
 - HENDEL B NAAR BOVEN - rotatie mast naar rechts. 
 - HENDEL B NAAR BENEDEN - rotatie mast naar links. 
 - HENDEL C NAAR BOVEN - arm uitschuiven. 
 - HENDEL C NAAR BENEDEN - arm intrekken. 
 - HENDEL D - Richten (NIET GEBRUIKEN) 
 - HENDEL E - Bedieningen (NIET GEBRUIKEN)
3.  de tweede operator moet de staaf die in de gereed-

schapsdrager zit uittrekken en die insteken in de voor-
ziene	plaats	van	de	noodhandpomp	(fig.88	Pos.”1”).

4.  Om de bewegingen uit te voeren, moet men de noodpomp 
in werking zetten, de tweede operator moet de staaf tot 
aan de eindaanslag duwen, eerst aan één kant, daarna 
aan de andere kant, om druk te geven op de installatie, dit 
moet uitgevoerd worden totdat het manoeuvre voltooid is.

5.  Voer de punten “1” en “3” van de instructies uit voor elk manoeuvre.
6.  Als het terughalen voltooid is, alle startomstandigheden 

terugzetten; sluit het luik van de verdeelinstallatie, zet de 
staaf weer in de bak met gereedschap.

 - AANDACHT - 
Vooraleer het pompen uit te voeren, moet men de hendel van 
de verdeler bedienen om het gewenste manoeuvre uit te voe-
ren. Het pompen zonder de verplaatsing van de hendel vero-
orzaakt	het	aflaten	van	de	olie	van	de	verdeler	met	bijgevolg	
grotere krachtinspanningen om de manoeuvres uit te voeren.

 - AANDACHT - 
Tijdens de omstandigheden van gebruik van de noodpomp 
zijn de antikantelsystemen uitgeschakeld. Het is verplicht 
om het laaddiagram te raadplegen  (terug te vinden in het 
boekje in de cabine en in de Handleiding voor gebruik en 
onderhoud) vooraleer een willekeurig manoeuvre uit te vo-
eren via de hendels van de verdeler. Op deze manier kan 
men aan de hand van de inclinometer en de letters op de 
arm de exacte positie terugvinden waarin de kooi zich be-
vindt en van de werkzone waarin men werkzaamheden kan 
uitvoeren. Tijdens het terughalen van de kooi mogen geen 
bewegingen worden uitgevoerd die de stabiliteit van de ma-

chine beïnvloeden, gevaar voor omkantelen.

 - AANDACHT - 
Voor de handelingen van terughalen mogen uitsluitend de 
hendels	“A”,”B”,“C”	gebruikt	worden	(fig.87).	De	hendels	“D”	
en	”E”	(fig.87)	voor	het	richten	en	bedieningen	mogen	niet	
gebruikt worden omdat ze de gezondheid van personen en 

voorwerpen in gevaar kunnen brengen.

(fig.88/C)

A B C
D E

(fig.87/C)
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(fig.90/C)
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DE MACHINE SLEPEN

De machine mag alleen in geval van nood en op lage snelheid (max. 
4 km/uur) en op korte afstanden (max. 500 m) gesleept worden.

De uit te voeren handelingen zijn de volgende: 

-  De versnelling in de neutrale stand zetten.

-  De negatieve parkeerrem ontgrendelen.

-  De sleepstang tussen het slepende voertuig en het de-
fecte voertuig verbinden.

 - ATTENTIE - 
Probeer de machine nooit te starten door middel 

van slepen of duwen terwijl de hydrostatische 
transmissie ingeschakeld is.

Als de motor uitgeschakeld is functioneert de stuurbekrach-
tiging niet. Als het tijdens het slepen van de machine niet 
mogelijk is om de motor laten draaien moet er rekening mee 
gehouden worden dat de kracht die nodig is om het stuur te 
gebruiken veel meer is dan normaal. 

Als de motor uitgeschakeld is, is de parkeerrem ingeschakeld.
Als het tijdens het slepen van de machine niet mogelijk is 
om de motor te laten draaien moet de parkeerrem handma-
tig uitgeschakeld worden door de aanwijzingen in de para-
graaf “De negatieve parkeerrem bij uitgeschakelde motor 
uitschakelen” op te volgen.

 - ATTENTIE:
Blijf als de motor draait tijdens het slepen op de bestuurder-
splaats zitten om te voorkomen dat de parkeerrem automa-
tisch ingeschakeld wordt.

De sleepstang moet aan de daarvoor bestemde bevesti-
gingspunten voor het slepen van de machine die met het spe-
ciale	symbool	aangegeven	zijn	(fig.	90/C)	vastgemaakt	worden.

 - ATTENTIE:
Het is verplicht om de machine met een sleepstang te 
slepen. De sleepstang moet bemeten zijn voor een slee-
pkracht van 10.000 kg.

Sleep de machine niet op de openbare weg en op erg lange afstan-
den en indien mogelijk moeten het gele zwaailicht en de alarm-
lichten aan gelaten worden. Sleep de machine niet op een helling.

 - ATTENTIE - 
Ga nooit tussen het slepende voertuig en het voertuig 

dat gesleept wordt staan.

 - ATTENTIE - 
Er wordt geadviseerd om de hierboven beschreven

handelingen door vakmensen te laten uitvoeren.
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(fig.91/C)
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(fig.93/C)
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De versnelling in de neutrale stand zetten

Beschrijving van de wijze waarop gehandeld moet worden:

-  Zet de motor af.

-		Draai	de	hendel	(fig.	91/C	pos.	“1”)	van	de	hydraulische	
kraan naar het midden van de machine toe en zet hem in 
de gesloten stand. De kraan bevindt zich onder de machi-
ne in het midden in de buurt van de vertragingsaandrijving.

-  Zet de pen van de versnellingskeuzeschakelaar (fig. 
92/C pos. ”2”) met een schroevendraaier in de neutrale 
stand, halverwege de slag.

 - ATTENTIE:
Alvorens de machine te slepen moet u het dashboard aanzet-
ten en controleren of het lampje “versnelling ingeschakeld” op 
het middelste dashboard uit is en of de letter “N” op het LCD 
scherm verschenen is. Als dit niet zo is moet u de handelin-
gen om de versnelling in de neutrale stand te zetten herhalen.

 - ATTENTIE:
Na	afloop	van	het	slepen	moet	u	de	kraan	weer	opendraa-
ien en in de oorspronkelijke stand zetten.
Om de versnelling in te schakelen moet u de speciale scha-
kelaar bedienen zoals beschreven in de paragraaf “Schake-
laar voor hoge/lage versnelling”.

De negatieve rem bij uitgeschakelde motor uitschakelen

Beschrijving van de wijze waarop gehandeld moet worden:

-  Draai de contramoeren aan beide kanten van het mid-
delste blok van de achterbrug (fig. 93/C pos. “2”) los.

-  Draai de schroeven (fig. 93/C pos. “1”) aan totdat u 
weerstand voelt; controleer het aantal slagen dat u de 
schroeven gedraaid heeft om de schroeven na het sle-
pen weer in de oorspronkelijke stand te kunnen brengen.

-  Draai de schroeven daarna nog 1,5 slag aan.

Op die manier is de rem ontgrendeld. Breng na het slepen 
alles weer in de oorspronkelijke toestand.

 - ATTENTIE:
Het is heel BELANGRIJK om de schroeven met hetzelfde 
aantal slagen aan te draaien als waarmee zij losgedraaid zijn.

 - ATTENTIE - 
GEBRUIK DE MACHINE NOOIT MET UITGESCHAKELDE 
HANDREM. BRENG NA HET SLEPEN ALLES WEER IN

DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND.

 - ATTENTIE - 
Er wordt geadviseerd om de hierboven

beschreven handelingen door
vakmensen te laten uitvoeren.
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Disengage the parking brake negative with motor 
uit (Pegasus 38.16)

1.		 Plaats	een	schroevendraaier	zoals	in	de	figuur	(fig.91	/C).

2.  Geef een droge slag met een rubberen hamer op het 
handvat van de schroevendraaier.

 
3.  Nu is de parkeerrem uitgeschakeld, hij wordt automa-

tisch weer ingeschakeld bij het opstarten van de motor. 
In deze omstandigheden kan de machine gesleept wor-
den. Om de rem opnieuw in werking te stellen, volstaat 
het om de motor te starten.

(fig.94/C)

(fig.95/C) Parkeerrem ingeschakeld (fig.96/C) Parkeerrem uitgeschakeld
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(fig.97/C)

(fig.98/C)

KATALYSATORZUIVERINGSSYSTEEM (optie)
(fig.	97/C)

Duur

Aangezien hij niet actief deel neemt aan de chemische 
reactie die hij teweegbrengt is de duur van de katalysator 
theoretisch onbeperkt. In bijzondere gevallen zoals: niet 
goed afgestelde motoren, trillingen van het voertuig en de 
slijtwerking die het gas op de steun heeft is de levensduur 
van de katalysator toch beperkt. In de praktijk is de duur 
van de katalysator ongeveer 10.000 werkuren.

Onderhoud

De hoge temperatuur van het gas activeert de katalysator en 
verhindert dat de uitlaatgassen op het honingraatgedeelte neer-
slaan; daardoor hoeft er minder onderhoud uitgevoerd te worden.
Er wordt geadviseerd om de uitlaat in ieder geval na elke 500 wer-
kingsuren schoon te maken. Richt u voor de reiniging van de 
katalystische zuivering tot een erkend dieci servicecentrum.

WATERZUIVERINGSSYSTEEM (optie)
(fig.	98/C)

Het waterzuiveringssysteem is volledig gemaakt van roestvast ti-
taniumstaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en corrosie-
ve zwavelhoudende bestanddelen die in de uitlaatgassen zitten.

Het systeem bestaat uit een horizontale cilinder (bemeten 
op basis van het vermogen van de motor) die het waterre-
servoir vormt, twee bevestigingsbeugels en een cilindrische 
toren die aan de bovenkant van het waterreservoir aange-
bracht is waar een afscheider in geplaatst is.

De gassen worden via een inlaatpijp in het zuiveringssysteem 
geleid en in fijne deeltjes door het water gevoerd. De kool-
stofhoudende deeltjes worden als zij met het water in aanraking 
komen zwaar en zinken op de bodem van het waterreservoir.
De gassen worden daarna naar de afscheider geleid die er-
voor zorgt dat de koolstofhoudende deeltjes die niet met het 
water binden weer teruggewonnen worden. De witte rook 
die uit de uitlaat komt is gewoon waterdamp.

Onderhoud

Het onderhoud aan het waterzuiveringssysteem is HEEL 
ERG BELANGRIJK en bestaat uit het strikt verversen van 
het water om de 8 werkuren, waarbij het waterreservoir 
via de afvoerkogelklep geleegd moet worden en er scho-
on water via de vul- en peildop ingegoten moet worden.

De daadwerkelijke doelmatigheid van het zuiveringssysteem is te 
merken bij het verwisselen van het water dat er als zwart slib uit zal 
zien. Ongeveer na elke 300 werkuren moet het zuiveringssyste-
em schoongemaakt worden: laat het water eruit lopen en maak de 
binnenkant een paar minuten met een hogedrukstraal schoon. Om 
het zuiveringssysteem in ieder geval altijd schoon te houden levert 
DIECI het additief TAM dat telkens bij het verversen aan het water 
toegevoegd moet worden. Het additief TAM dient bovendien om de 
zuivering te verbeteren: het neutraliseert zwavelzuur en zwaveligzuur.
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OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA
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DE MACHINE LEREN KENNEN EN
GEBRUIKEN

GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN

“MIDDELSTE DASHBOARD”
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ELkE wIjzIGING DIE AAN DE MAcHINE AANGEBRAcHT IS 
BRENGT EEN NIEuwE TOETSING vAN DE OvEREENSTEMMING

MET DE MAcHINERIcHTLIjN 98/37 “EG” MET zIcH MEE;
DIT GELDT OOk IN GEvAL vAN REpARATIES wAARBIj

ONDERDELEN GEBRuIkT zIjN DIE NIET ORIGINEEL zIjN.

HET IS VERBODEN OM TE BEGINNEN TE WERKEN ALS DEZE HANDLEIDING 
NIET AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

WELKE ERVARING DE BESTUURDER OP DIT GEBIED OOK HEEFT
HIJ MOET EERST DE PLAATS EN DE WERKING VAN ALLE INSTRUMENTEN

EN DE BEDIENINGSINSTRUMENTEN LEREN ALVORENS DE MACHINE
IN WERKING TE STELLEN.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE MATEN DIE IN DIT
HOOFDSTUK STAAN HEBBEN BETREKKING OP STANDAARD MACHINES.

UW MACHINE KAN OP UW VERZOEK UITGERUST ZIJN MET OPTIONELE
BEDIENINGSINSTRUMENTEN EN ACCESSOIRES.

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN 
HET TOEPASSEN VAN WERKTUIGEN OP DE MACHINE DIE NIET IN DEZE

HANDLEIDING VERMELD ZIJN, ZIJN STRENG VERBODEN.

HET IS STRENG VERBODEN OM DE MACHINE OP EEN ANDERE MANIER TE 
GEBRUIKEN DAN IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN IS.

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B” (VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN) 
GELEZEN EN BESTUDEERD TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK “C” GAAT 

LEZEN EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKEN.
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MIDDELSTE DASHBOARD
(fig. 100/C)

Controlelampje hydrostatisch oliefilter
(rood)

Algemeen alarmlampje 
(rood)

Controlelampje achteruitrijversnelling 
(groen)

Controlelampje vooruitrijversnelling 
(groen)

Controlelampje handrem 
(rood)

Controlelampje mechanische versnelling
ingeschakeld (groen)

Controlelampje dynamo 
(rood)

Controlelampje onvoldoende druk in
accumulator van parkeerrem 
(rood)

Controlelampje exacte uitlijning tussen
bovenbouw en chassis (groen)

Controlelampje borgpen draaiing bovenbouw
aangebracht (rood)

Brandstofniveaumeter

Koelvloeistoftemperatuurmeter

(fig.100/C)

Controlelampje motoroliedruk 
(rood)

Controlelampje hoge versnelling
ingeschakeld (groen)

Controlelampje uitlijning voorbrug 
(geel)

Controlelampje uitlijning achterbrug 
(geel)

Controlelampje blokkering achterbrug ingeschakeld 
(geel)

Controlelampje stempelpoten goed omlaag gezet 
(groen)

Controlelampje richtingaanwijzer 
(groen)

Controlelampje grootlicht 
(blauw)

A

Controlelampje voorgloeien bougies 
(geel)

Controlelampje verstopping luchtfilter
(rood)

2

Niet gebruikt

Niet gebruikt



De machine leren kennen en gebruiken

Geïntegreerde systemen

C/58

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

A B

C

(fig.101/C)

1 2 3 4

891211 7 6

5

Vkmip/h
X12 X11 X9 X7 X5

X10 X6
X8

X13
X14

X1

DP9

COL1 DP5

RPM

AM

LCD SCHERM

De functie die op het display weergegeven zullen worden zijn:

-  Urenteller (6 cijfers waarvan één achter de komma plus zandloper) (fig. 101/C pos. “C”)

-  Klok (4 cijfers) (fig. 101/C pos. “A”).

-  Snelheidsmeter (3 cijfers waarvan één achter de komma plus km/h, m/h en mph) (fig. 101/C pos. “C”)

-  Afstandsmeter (6 cijfers waarvan één achter de komma plus km en mijlen) (fig. 101/C pos. “C”)

-  Neutrale stand versnelling ingeschakeld (fig. 101/C pos. “B”).

-  Motorstoringen (enkel elektronische motor)
 (grote E knippert + 3 cijfers boven) (fig. 101/C pos.”A”, fig.101/C pos.”B”, fig. 101/C pos.”C”).

-  Service (grote S knippert + aantal uren die tot de service ontbreken) (fig. 101/C pos.”A”, fig. 101/C pos.”B”)

Snelheidsmeter (optie)

Met de snelheidsmeter is het mogelijk om de snelheid van de machine onmiddellijk te laten weergeven.

Afstandsmeter (optie)

Met de afstandsmeter is het mogelijk om de door de machine afgelegde kilometers te laten weergeven.
Het instrument is gecombineerd met de snelheidsmeter.
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(fig.102/C)

KNOPPEN

Op het paneel zijn twee geïntegreerde knoppen aanwezig. Tijdens de normale werking hebben de twee knoppen dezelfde functie.

- Knop “1” (fig. 102/C) om de weergaven van het display te veranderen.

- Knop “2” (fig. 102/C) om de weergaven van het display te veranderen.

Verandering van de weergave van het display

Door op knop “1” (fig. 102/C) of knop “2” (fig. 102/C) te drukken wordt de weergave van het display cyclisch veranderd volgens onderstaande logica:

1. Urenteller en klok

2. Snelheid en klok

3. Afstandsmeter en klok

4. Urenteller en klok

De normale weergave van het display is Klok en urenteller, als er een snelheidsmeter geïnstalleerd is gaat het display automa-
tisch over naar de weergave Klok en snelheid.

Instelling van de klok

Om de klok in te stellen:

- Schakel het dashboard uit.

- Druk op knop “2” (fig. 102/C) en houd hem ingedrukt.

- Zet het dashboard aan.

- Houd knop “2” (fig. 102/C) 1,5 seconde gedurende de “check” ingedrukt.

- Nu bevindt u zich in de functie “Instelling”.

Druk als de cijfers van de minuten knipperen:

- op knop “1” (fig. 102/C) om het cijfer te verhogen;

- op knop “2” (fig. 102/C) om de keuze te bevestigen.

Druk als de cijfers van de uren knipperen:

- op knop “1” (fig. 102/C) om het cijfer te verhogen;

- op knop “2” (fig. 102/C) om de keuze te bevestigen.

De instelfase is beëindigd en het instrument begint normaal te functioneren (waarbij de begincheck wordt overgeslagen).

1 2
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.103/C)

CONTROLELAMPJES BEGINCHECK

 
JA

 
JA

 
JA

 
JA

 
JA

 
NEE

 
NEE

 
JA

 
JA

 
JA

A
 

JA

2
 

JA

CONTROLELAMPJES BEGINCHECK

 
JA

 
JA

 
JA

 
JA

 
JA

 
NEE

 
NEE

 
JA

JA

 
JA

 
JA

 
JA

BEGINCHECK DASHBOARDINSTRUMENTARIUM

Bij het aanzetten schakelt het paneel een paar controlelampjes, de zoemer en alle segmenten van het display gedurende 1,5 seconde in.
Hierna zijn de tabellen (fig. 103/C) vermeld waarin alle controlelampjes van het dashboard zijn vermeld en het gedrag op het 
moment van de check.
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LAMPJE 1 LAMPJE 2 GELUIDSSIGNAAL (ZOEMER)

COMBINATIE 1 JA (1,5 SECONDE)

COMBINATIE 2 JA (1,5 SECONDE)

COMBINATIE 3
 

JA (1,5 SECONDE)

COMBINATIE 4 JA (1,5 SECONDE)

COMBINATIE 5 JA (1,5 SECONDE)

COMBINATIE 6
(enkel elektronische motor)

JA (1,5 SECONDE)

(fig.104/C)

CONTROLELAMP ALGEMEEN ALARM

De controlelamp noodsituatie/algemeen alarm gaat aan in de volgende gevallen:

-  in geval van een fout van de motor (enkel elektronische motor)

-  wanneer één van de controlelampen oplicht, vermeld in de tabel hieronder

-  wanneer de motor over zijn toeren gaat

-  in geval van uitsluiting van het antikantelsysteem met de drukknop By-Pass.
 De controlelamp gaat knipperend aan, tegelijk met het geluid van del buzzer (T=1” Duty Cycle 50%).

-  in geval van laag niveau vloeistof gashendel
 De controlelamp gaat knipperend aan (T=5”; 3”on - 2”off). De buzzer gaat af bij de eerste signalering van het alarm gedu-

rende T=1.5”.

Motorstoringen
(enkel elektronische motor)
De motor is uitgerust met een elektronische regeleenheid die rechtstreeks met het middelste dashboard communiceert. De sto-
ringen worden door het algemene alarmlampje gesignaleerd samen met een geluidssignaal dat 1,5 seconde duurt en de weer-
gave van de storingscode op het LCD scherm.

Inschakeling van dashboardlampjes
(enkel elektronische motor)
Sommige waarschuwingslampjes die erg belangrijk zijn voor de levensduur van de machine en het volkomen veilige gebruik 
van de machine zijn gecombineerd met het algemene alarmlampje (fig. 104/C) met een geluidssignaal dat 1,5 seconde duurt.

Motor buiten toeren

De toestand buiten toeren wordt gesignaleerd bij het bereiken van 2600rpm op de toerenteller.
Dit wordt gesignaleerd door het knipperend aangaan van de controlelamp algemeen alarm en door het continue akoestisch si-
gnaal (buzzer).
Het alarm houdt op wanneer de motor onder 2570rpm gedaald is.
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Vkmip/h

RPM

AM
3

(fig.105/C)

1 2

Motorstoringen
(enkel elektronische motor)
De motorstoringen worden gesignaleerd doordat het “algemene alarmlampje” gaat branden en er een geluidssignaal (zoemer) dat 1,5 seconde 
duurt afgaat en de storingscode op het LCD scherm wordt weergegeven (fig. 105/C pos. “3”).  De storing blijft weergegeven totdat de bestuur-
der  knop “1” (fig. 105/C) of “2” (fig. 105/C) 3 sec. lang ingedrukt houdt. Het “algemene alarmlampje” blijft aan totdat de storing opgehouden is.
Door knop “1” (fig. 105/C) of “2” (fig. 105/C) 3 seconden lang ingedrukt te houden, wordt de storing niet meer weergegeven 
maar wordt deze wel in het geheugen vastgehouden. 
Er moet 1 seconde gewacht worden voordat de tweede storing weergegeven wordt, de aanwezigheid van de storing wordt ge-
signaleerd door het geluid van de zoemer gedurende 1,5 seconde en de weergave op het display van de nieuwe storing. Dezel-
fde procedure moet voor alle volgende storingen gebruikt worden.

Storingsmenu
(enkel elektronische motor)
Om in het Storingsmenu te komen moeten de knoppen “1” (fig. 105/C) en “2” (fig. 105/C) 3 seconden lang gelijktijdig ingedrukt gehou-
den worden. Door de rechterknop 2 snel in te drukken (korter dan 3 seconden) wordt overgegaan naar de volgende storing, bij de laatste 
zal de aanduiding “ESC” weergegeven worden. Om het menu te verlaten moet u de linkerknop “1” 3 seconden lang ingedrukt houden.
Door knop “2” (fig. 105/C) nogmaals in te drukken wordt weer begonnen bij de eerste storing. Het paneel houdt tot tien storingen 
in het geheugen vast.
Als bij het inschakelen van de machine één of meer storingen aanwezig is zal het “algemene alarmlampje” gaan branden, de 
zoemer gedurende 1,5 seconde afgaan en op het display zal de storingsmelding weergegeven worden. Als de storing verdwijnt 
blijft hij toch in het geheugen staan.

Storingsmeldingen hebben voorrang op serviceaanduidingen.
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Hieronder volgt een voorbeeld voor het doorlopen van het storingsmenu op het display.

Vkmip/h

RPM

AM

Vkmip/h

RPM

AM

Vkmip/h

RPM

AM

Indien er geen storingen zijn om weer te geven wordt direct overgegaan naar de laatste weergave met de aanduiding “ESC”.

(fig.106/C)

(fig.107/C)
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Vkmip/h

RPM

AM
1

2

(fig.108/C)

SERVICE

Als SERVICE bereikt wordt, wordt op het LCD scherm de letter “S” (fig. 108/C pos. “2”) met het betreffende aantal uren (fig. 
108/C pos. “1”) van de SERVICE weergegeven.
Dit wordt alleen weergegeven als het dashboard aangezet worden gedurende een tijd van 10 seconden waarbij de letter “S” knippert.

De telling van de uren wordt bestuurd door het paneel.

Om de 250 uur en telkens bij het inschakelen moet de letter “S” (knipperend) en de bereikte servicetermijn (bijv. 250, 500, 1000  enz.) 
zoals vermeld in de tabel weergegeven worden.

De servicemelding wordt automatisch uitgeschakeld als er 20 uur na de weergave van de onderhoudsbeurt verstreken zijn.
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LIJST VAN DE STORINGEN
(enkel elektronische motor)

Display
 CODE Type Component Description

001 Diagnostic Throttle Position Sensor data erratic intermittent or incorrect

002
Diagnostic Throttle Position Sensor Voltage above normal or shorted high
Diagnostic Secondary throttle position sensor Voltage above normal or shorted high

004
Diagnostic Throttle Position Sensor Voltage below normal or shorted low
Diagnostic Secondary throttle position sensor Voltage below normal or shorted low

006
Diagnostic Throttle Position Sensor abnormal frequency, pulse width, or period
Diagnostic Secondary throttle position sensor abnormal frequency, pulse width, or period

008
Diagnostic Throttle Position Sensor Bad Device or component
Diagnostic Secondary throttle position sensor Bad Device or component

010 Diagnostic Engine Oil pressure Sensor Voltage above normal or shorted high
011 Diagnostic Engine Oil pressure Sensor Voltage below normal or shorted low

012 Diagnostic Engine Oil pressure Sensor Engine oil pressure sensor 5V
supply connection open circuit

013 Event Engine Oil pressure Sensor Low oil pressure - WARNING
014 Event Engine Oil pressure Sensor Low oil Pressure - DERATE
015 Event Engine Oil pressure Sensor Low Oil Pressure - SHUTDOWN
016 Event Inlet Manifold Air Temp Sensor High Intake manifold temperature - WARNING
017 Event Inlet Manifold Air Temp Sensor High Intake manifold temperature - DERATE
018 Diagnostic Inlet Manifold Air Temp Sensor Voltage above normal or shorted high
019 Diagnostic Inlet Manifold Air Temp Sensor Voltage below normal or shorted low
020 Diagnostic Inlet Manifold Pressure Sensor Voltage above normal or shorted high
021 Diagnostic Inlet Manifold Pressure Sensor Voltage below normal or shorted low

022 Diagnostic Inlet Manifold Pressure Sensor Inlet Manifold Pressure Sensor
5V supply connection open circuit

023 Event Engine Coolant Temp Sensor High coolant temp - WARNING
024 Event Engine Coolant Temp Sensor High coolant temp - DERATE
025 Diagnostic Engine Coolant Temp Sensor voltage above normal or shorted high
026 Event Engine Coolant Temp Sensor High coolant temp SHUTDOWN
027 Diagnostic Engine Coolant Temp Sensor Voltage below normal or shorted low
028 Diagnostic Fuel Rail pressure sensor Voltage above normal or shorted high
029 Diagnostic Fuel Rail pressure sensor Voltage below normal or shorted low
030 Diagnostic Keyswitch data erratic, intermittent, or incorrect
031 Diagnostic ECM battery power Excessive battery power
032 Diagnostic ECM battery power Low battery power
033 Diagnostic ECM battery power intermittent
034 Diagnostic Speed/Timing sensor abnormal signal frequency
035 Event Engine Speed Engine Overspeed - WARNING

036
Diagnostic Throttle Position Sensor Idle validation switch
Diagnostic Secondary throttle position sensor data erratic, intermittent, or incorrect

038 Diagnostic Customer or system parameters data incorrect
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039 Diagnostic Engine software data incorrect
040 Diagnostic SAE J1939 data link Abnormal update
041 Diagnostic Turbo Wastegate Solenoid Current Low
042 Diagnostic Turbo Wastegate Solenoid Current High
043 Diagnostic Turbo Wastegate Turbo Wastegate not responding
044 Diagnostic Cylinder #1 Injector Injector Data Incorrect
045 Diagnostic Cylinder #1 Injector Injector Current Low
046 Diagnostic Cylinder #1 Injector Injector Current High
047 Diagnostic Cylinder #1 Injector Injector not reponding
048 Diagnostic Cylinder #2 Injector Injector Data Incorrect
049 Diagnostic Cylinder #2 Injector Injector Current Low
050 Diagnostic Cylinder #2 Injector Injector Current High
051 Diagnostic Cylinder #2 Injector Injector not reponding
052 Diagnostic Cylinder #3 Injector Injector Data Incorrect
053 Diagnostic Cylinder #3 Injector Injector Current Low
054 Diagnostic Cylinder #3 Injector Injector Current High
055 Diagnostic Cylinder #3 Injector Injector not reponding
056 Diagnostic Cylinder #4 Injector Injector Data Incorrect
057 Diagnostic Cylinder #4 Injector Injector Current Low
058 Diagnostic Cylinder #4 Injector Injector Current High
059 Diagnostic Cylinder #4 Injector Injector not reponding
060 Diagnostic Cylinder #5 Injector Injector Data Incorrect
061 Diagnostic Cylinder #5 Injector Injector Current Low
062 Diagnostic Cylinder #5 Injector Injector Current High
063 Diagnostic Cylinder #5 Injector Injector not reponding
064 Diagnostic Cylinder #6 Injector Injector Data Incorrect
065 Diagnostic Cylinder #6 Injector Injector Current Low
066 Diagnostic Cylinder #6 Injector Injector Current High
067 Diagnostic Cylinder #6 Injector Injector not reponding

068 Diagnostic 8V DC supply ECM 8V DC supply – voltage
above normal or shorted high

069 Diagnostic 8V DC supply ECM 8V DC supply – voltage
below normal or shorted low

070 Diagnostic Primary Engine Speed Sensor abnormal signal frequency
071 Diagnostic Secondary Engine Speed Sensor abnormal signal frequency
072 Diagnostic 5V sensor DC supply voltage above normal or shorted high
073 Diagnostic 5V sensor DC supply voltage below normal or shorted low
074 Diagnostic Primary to secondary speed sig calibration fault
075 Diagnostic Primary to secondary speed sig Calibration required
076 Diagnostic Fuel Rail Pump Output current low
077 Diagnostic Fuel Rail Pump Output current high
078 Diagnostic Fuel Rail Pump Not responding
079 Diagnostic Glow Plug Start Aid relay Current Low
080 Diagnostic Glow Plug Start Aid relay Current High
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081 Event Exhaust High Temperature
082 Event Fuel Rail pressure sensor Low Fuel Rail Pressure
083 Event Fuel Rail pressure sensor High Fuel Rail Pressure 
084 Event Intake Manifold pressure sensor Low Intake Manifold Pressure
085 Event Intake Manifold pressure sensor High Intake Manifold Pressure 
086 Diagnostic Intake Manifold pressure sensor Pressure Abnormal Rate of Change
087 Diagnostic Key Switch Erratic
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OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA
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“LASTBEGRENZER – 3B6”
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Ref. Beschrijving   Aant.
1 Bedieningspaneel 1
2 Kabelhaspel met hoek-/vluchtsensoren met dubbele zenders 1
3 Drukzenders 4
4 Begrenzingseenheid 1

SAMENSTELLING

2

3

1

4

ALGEMEEN

Het MidMac-ST02 systeem is een lastbegrenzer voor de verreikers-telescoopladers van de serie Pegasus. De belangrijkste 
kenmerken zijn:

• Begrenzingsbeheer volgens de norm ISO13000 en EN280

• Black Box en alarmbeheer met 500 voorvallen die in het geheugen opgeslagen kunnen worden
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De getoonde gegevens geven de bestuurder een indicatie over de werkomstandigheden.
De aangegeven gewichten en maten zijn onderhevig aan een foutmarge (10% op de maximum waarden).

Bijv. 3,6 ton > 4,0 ton > 4,4 ton

BEELDEENHEID

Bedienerspaneel

Lasttoestand % en alarmen

1. LCD balk op het alfanumerieke display die het percentage van de opgeheven last aangeeft ten opzichte van de maximum 
last die in die werkomstandigheden opgeheven kan worden.

2. GROENE referentie: Veiligheidszone.

3. GELE referentie: Vooralarmzone (opgeheven last 90% groter dan toegestane last).

4. RODE referentie: Blokkeerzone (opgeheven last 100% groter dan toegestane last).

5. Groene lampje aan: Veiligheid.

6. Gele lampje aan: Vooralarm (extern geluidssignaal actief).

7. Rode lampje aan: Blokkering bewegingen (extern geluidssignaal actief).

2.2 4.0 6.1 11

21 3 4

6

7

5
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BELANGRIJKSTE WERKGEGEVENS

8.  GEWICHT VAN DE OPGEHEVEN LAST

 Onderstaand grafisch symbool: (ACT) Lezing in “ton”, met een cijfer achter de komma

9.  MAXIMUM TOEGESTANE LAST in de huidige configuratie van de machine.

 Onderstaand grafisch symbool: (MAX) Lezing in “ton”, met een cijfer achter de komma

10. WERKVLUCHT (meting van de afstand van het midden van de draaikrans tot de uitstek van het punt waar de last op aangebracht is).

 Onderstaand grafisch symbool: (R) Lezing in “meter”, met een cijfer achter de komma

11. WERKCONFIGURATIE

OPMERKING: 
Indien oorspronkelijk het Engelse meetstelsel ingesteld is zijn de lasten aangegeven in “pond/1000” en de geometri-
sche gegevens in “voet”.

2.2 4.0 6.1 11

98 10 11
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

LEZING VAN AANVULLENDE WERKGEGEVENS

Door één keer op de “ENTER” toets te drukken worden gedurende enkele seconden de waarden met betrekking tot de aanvul-
lende lezingen weergegeven.
Daarna gaat het display weer terug naar de belangrijkste lezingen ACT, MAX, R.

12. LENGTE VAN DE ARM

 Lezing in “meter”, met een cijfer achter de komma

13. HOEK VAN DE ARM

 Lezing in “graden”.

14. HOOGTE VANAF DE GROND

 Lezing in “meter”, met een cijfer achter de komma

OPMERKING:
 Indien oorspronkelijk het Engelse meetstelsel ingesteld is zijn de lasten aangegeven in “pond/1000” en de geometri-
sche gegevens in “voet”.

6.7 48.5 7.5 11
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C/75- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

WEERGAVE VAN WERKTUIG EN WERKINGSSTAND

De instelling van de werkingsstand (OM Operation Mode) is daarentegen automatisch omdat deze door externe microschake-
laars gekozen wordt. In de hoofdpagina die normaal weergegeven wordt worden de tabel van het gekozen werktuig (T) en de 
werkingsstand (OM) van de machine in de gemarkeerde zone in de vorm van cijfers weergegeven.

In het voorbeeld dat op de figuur getoond wordt is de aangegeven werktoestand:

  OM = 1
  Stempels 360°
  T = 1
  Vorken

VORKEN
STEMPELS 360°

Met verwijzing naar de symbolen die op het paneel staan zijn de mogelijke instellingen als volgt:

Belangrijkste OM (automatisch):

1 = Stempels 360°

2 = Stempels voor

3 = Banden 360°

4 = Banden voor

T (Handmatig) instelbaar op het paneel:

1 = Vorken    0 = Gondel 800 kg   I = ..................

2 = Jib 2500   A = Stutplaatsers    L = ..................

3 = Gondel 300 kg   B = Gondel 1000 kg   M= Korf_stutpl.

4 = Jib 4500    C = Jib 1300    N= Korf2002P

5 = Lier 3,8 t     D = ..................    X= ..................

6 = Lier 2,5 t     E = ..................

7 = Korf500_AFDM    F = ..................

8 = Jib 1000    G = Haak

9 = arm POS-NEG  H = .................. 

OPMERKING: Niet op alle machines kan het hele assortiment werktuigen gemonteerd worden.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ONGECODEERDE WEERGAVE VAN WERKTUIG EN WERKINGSSTAND

Voor een beter begrip van de werkomstandigheden, d.w.z. van de werkingsstand (OM) en het werktuig (Tool)-(t), kunnen zij in 
de vorm van tekst weergegeven worden: door op de toets INDEX te drukken toont de beeldeenheid de ongecodeerde aandui-
ding van de huidige werkingsstand en de tabel van het gekozen werktuig.
Deze weergave wordt 3 seconden lang vastgehouden, daarna gaat het paneel weer terug naar de hoofdwerkweergave.

INSTELLING VAN WERKTUIG EN WERKINGSSTAND

Beginnend bij de basisweergave moet u de sleutel gedraaid houden en op de toets INDEX drukken om naar de pagina te gaan waar de 
teksten met betrekking tot de huidige werkingsstand (OM) en de tabel (T) met betrekking tot het werktuig dat gebruikt wordt vermeld zijn.
Druk in deze toestand meerdere keren op de toets INDEX om de juiste tabel in te stellen: bij elke druk op de knop wordt op vol-
gorde één van de beschikbare werktuigen ingesteld. Tijdens deze fase gaat het systeem automatisch op de blokkeerstand staan.
Druk nadat u de juiste tabel ingesteld heeft op de ENTER toets om de instelling te bevestigen en de controle werkzaam te maken en laat de sleutel los.

VORKEN
STEMPELS 360°

VORKEN
STEMPELS 360°



C/77- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Alarms 
2.2 4.0 6.1 11

18

ZELFDIAGNOSE EN ALARMMELDINGEN

De lastbegrenzer is uitgerust met een zelfdiagnosesysteem dat de storingen van de zenders, breuken van de kabels en inwen-
dige defecten aan de elektronica herkent.
Als er een storing herkend wordt gaat de lastbegrenzer in de veiligheidstoestand staan en blokkeert hij gevaarlijke manoeuvres 
en toont het weergavepaneel tegelijkertijd de LCD balk aan het einde van de schaalverdeling.

Om de door het systeem gesignaleerde alarmcode weer te geven moet u 3 keer op de “ENTER” toets drukken totdat het volgende scherm we-
ergegeven wordt: PØ3 ALARMS

Op basis van de alarmcode kan het defect achterhaald worden.
De codes met betrekking tot de vastgestelde storing staan in het aanhangsel “Alarmcodes” met de betreffende oorzaak en de suggesties om de 
juiste werking te herstellen.
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   P02

   P100 W 4.1 M5.0
   A 45 L 8.5 R6.0

P = Verschildruk hefcilinder
W = Last afgelezen door het systeem (t)
M = Maximum toegestane last in de huidige stand
A = Armhoek
L = Armvlucht
R = Vlucht van midden vorken tot midden draaikrans

   P03: Alarms

   Alarm     xx
   Warning xx

Alarm: Code opgetreden alarm (0 = geen alarm)
Warning: Warningcode (0 = OK)
(4= Gondel waargenomen maar betreffende tabel niet ingesteld)

   P04: Pressures

   P100 L: xxx H: xxx
   P40 l: xxx h: xxx

Bovenste regel
P = Verschildruk hefcilinder
L: Druk zijde bodem
H: Druk zijde stang

Onderste regel
p = Verschildruk compensatiecilinder
I: Druk zijde bodem compensatiecilinder
h: Druk zijde stang compensatiecilinder

   P05: Boom

   A 11.1 12.2 1.1
   L 8.5 8.6 0.1

Lezingen hoeken en vlucht hoofdarm vanaf haspel
Bovenste regel: Hoek 1, Hoek 2 en verschil tussen de 2 hoeken
Onderste regel: Vlucht 1, Vlucht 2 en verschil

   P6: Act1A

   ACT1A A:aaaa
   ccc Eee L:ssss

Haspel hoofdarm: Linkerzender
Zie Instelling hoeken

   P7: Act1B Rechterzender
Zie Instelling hoeken

   P08: AI0-3

   0 B111 2 B222
   1 B333 3 xxxx

Lezingen analoge kanalen 0-3
0: Drukzender zijde bodem
1: Drukzender zijde stang
2: Drukzender op compensatiecilinder zijde bodem
3: Drukzender op compensatiecilinder zijde stang

   P09: AI4-7

   4 B111 5 B222
   6 B333 7 xxxx Lezing analoge kanalen 4-7

DIAGNOSEWEERGAVE

De diagnosefuncties zijn altijd toegankelijk zonder password.
Vanuit het hoofdscherm wordt de ENTER toets gebruikt om in de diagnosefunctie te komen.
Daarna kunt u het scherm naar voren of naar achteren doorlopen om de gewenste pagina te kiezen.
Om het zoeken naar de pagina te vergemakkelijken wordt het nummer van de pagina en een identificatietekst op de paginawissel weergegeven.



C/79- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Beschrijving

Geheugengegevens kloppen niet

Lezing hoekzender 1 lager dan minimum waarde

Lezing hoekzender 1 hoger dan maximum waarde

Lezing vluchtzender 1 lager dan minimum waarde

Lezing vluchtzender 1 hoger dan maximum waarde

Lezing vlucht 1 in meter lager dan minimum waarde

Lezing vlucht 1 in meter hoger dan maximum waarde

Lezing drukzender in hoofdcilinder (zijde bodem)
lager dan minimum

Lezing drukzender in hoofdcilinder (zijde bodem)
hoger dan maximum

Lezing drukzender in hoofdcilinder (zijde stang)
lager dan minimum

Lezing drukzender in hoofdcilinder (zijde stang)
hoger dan maximum

Lezing hoekzender 2 lager dan minimum waarde

Lezing hoekzender 2 hoger dan maximum waarde

Lezing vluchtzender 2 lager dan minimum waarde

Lezing vluchtzender 2 hoger dan maximum waarde

Lezing vlucht 2 in meter lager dan minimum waarde

Lezing vlucht 2 in meter hoger dan maximum waarde

Lezing drukzender in compensatiecilinder
(zijde bodem) lager dan minimum

Lezing drukzender in compensatiecilinder
(zijde bodem) hoger dan maximum

Alarmcode

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ALARMEN VAN MIDAC
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Alarmcode

20

21

22

23

24

44

45

46

90

91

92

93

94

95

96

97

Beschrijving

Lezing drukzender in compensatiecilinder (zijde stang)
lager dan minimum

Lezing drukzender in compensatiecilinder (zijde stang)
hoger dan maximum

Fout in lezing van Watch-dog relais

Geen ontvangst van can bus ACT 1

Geen ontvangst van can bus ACT 2

Fout in controle van CRC van systeemprogramma

Fout in controle van CRC van systeemprogramma

Fout in controle van CRC van systeemprogramma

Lezing vluchtzenders klopt niet

Lezing hoekzenders klopt niet

De 2 lezingen van signaal stempels op de grond kloppen niet

De 2 lezingen van signaal stempels op de grond kloppen niet

De 2 lezingen van signaal stempels op de grond kloppen niet

Fout in lezing out blokkering

Fout in lezing blokkering arm

Fout in lezing blokkering minimum hoek



C/81- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

1
3

4

IDR1

3F 4F

2

1F 2F

4

4

4

DIAGNOSTICA LINEA CAN-BUS LIMITATORE
CONNETTORE 9C. VASCHETTA FEMMINA

5

5

5

5

Ref. Quantity Title / Name
1 1 Main Unit Midac
2 1 Display indicator
3 1 Cable Reel
4 4 Pressure Transducer
5 4 Pressure Ansducer Connector

AANHANGSEL: ELEKTRISCHE SCHEMA’S

DIAGNOSE CAN-BUS LIJN LASTBEGRENZER
STEKKERVERBINDING
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ALARMEN

Alarmen E2prom

Dit alarm geeft aan dat het systeem waargenomen heeft dat één of meer gegevens die in het gebied E2PROM parameters op-
geslagen zijn beschadigd zijn.

Mogelijke oorzaken:

• Systeem nog niet geprogrammeerd

• Inschakeling met lege accu

• Inschakeling van een nieuwe accessoire dat nog niet geprogrammeerd is

Wat te doen:

•  Als het alarm zich voorgedaan heeft na het toepassen van een nieuwe accessoire, hoeft het gewicht slechts ingesteld en 
opgeslagen te worden.

•  Eventueel moet geprobeerd worden om het systeem uit en weer in te schakelen. Soms kan dit alarm optreden bij inscha-
keling met lege accu.

•  Als laatste mogelijkheid, tenzij er iets defect is, moet de machine opnieuw ingesteld worden of moet het bestand met de 
oorspronkelijke instellingen geladen worden.

ALARM DRUKZENDERS

De toegepaste zenders geven tijdens de werkingsomstandigheden een variabele stroom op de uitgang.
Het systeem controleert of het afgelezen signaal binnen het werkingsbereik is.

Normaal worden er 2 alarmen voortgebracht:

• Als de waarde onder de minimum waarde is

• Als de waarde boven de maximum waarde is

In geval van de hefcilinder is alleen het alarm op de minimum waarde aanwezig omdat het kan gebeuren dat de druk als er een 
grote last opgeheven wordt de grens van de zender bereikt.
Het systeem is in ieder geval veilig omdat er een overbelastingstoestand van de lastbegrenzer optreedt.

De mogelijke oorzaken kunnen zijn:

• Breuk van de aansluitkabel

• Kortsluiting op de aansluitkabel

• Defect aan de drukzender

• Storing aan de kaart

Wat te doen:

•  Als het alarm optreedt als u de arm beweegt dan is het raadzaam om de kabel te controleren, het is nagenoeg zeker dat 
de kabel onderbroken is of dat er kortsluiting is op een deel dat beweegt.

•  Probeer om de stekkerverbinding los te draaien en controleer of de contacten niet geoxideerd zijn. Het kan gebeuren dat 
er doordat hij niet goed bevestigd is water in de stekkerverbinding gekomen is.

•  Meet de stroom op de stekkerverbinding en controleer eventueel de continuïteit van de aansluitingen. Let op de kous 
van de afscherming; het kan gebeuren dat een klein draadje dat uitsteekt kortsluiting op een signaal veroorzaakt.

•  Vervang de zender eventueel.

•  Het is veel zeldzamer maar het kan zijn dat er een storing aan de kaart is. In ieder geval moet alvorens de kaart te 
vervangen de werking van het ingangskanaal gecontroleerd worden door te proberen om de zenders te verwisselen.



C/83- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Alarm
Niveau 1

Geen verbinding van positief signaal
Schuif niet aangesloten
Kortsluiting van afscherming met schuif
Zender defect

Alarm
Niveau 2

Massa van zender niet aangesloten
Zender defect

Alarm
Niveau 3

Instelling niet uitgevoerd
Zender mechanisch verschoven, dus ontregeld
Zender defect

Alarm
Niveau 4

Instelling niet uitgevoerd
Zender mechanisch verschoven, dus ontregeld
Zender defect

ALARM HOEK- EN VLUCHTZENDERS

De hoek- en vluchtzenders die typische potentiometers zijn geven een nuttig signaal binnen hun werkingsbereik tussen de 0,25 en 4,75 V.

Het programma zet de spanning om in ingang en met de juiste procedures geeft het de gemeten grootheid typerend weer in:

• Centimeter voor afstandsmaten

• Tienden graden voor hoekmaten

• Kg * 10 voor gewichtsmaten

Er zijn 4 alarmniveaus voorzien:

1.  Lezing van het niet omgezette signaal lager dan 0,15 V

2.  Lezing van het niet omgezette signaal hoger dan 4,75 V

3.  Waarde van het omgezette signaal lager dan het minimum

4.  Waarde van het omgezette signaal hoger dan het maximum

Met name bieden de alarmen 1 en 2 de mogelijkheid om eventuele fouten in de instelling van tevoren vast te stellen.
Uitgaande van een machine waarvan de minimum vlucht 5 m is en de maximum vlucht 15 m treedt alarm 3 alleen op als de ge-
meten vlucht kleiner is dan 4,7 m terwijl als alarm 4 optreedt als deze groter is dan 15,3 m. De toleranties voor het optreden van 
deze alarmen zijn 0,3 m voor de vluchten en 4 graden voor de hoeken.
Er is een vertraging van ongeveer 1 seconde voor het optreden van elk alarm voorzien.

ALARM OVEREENSTEMMING ZENDERS LASTBEGRENZER

Om veiligheidsredenen worden de vluchten en de hoeken afgelezen door 2 verschillende zenders en worden de waarden vergeleken.

Er zijn alarmen voorzien als het verschil tussen de waarden van de 2 zenders groter is dan:

• 0,3 meter voor wat betreft de vlucht

• 4 graden voor wat betreft de hoek

Het alarm wordt voortgebracht als de 2 signalen minimaal 1 seconde lang verschillen.

Oorzaken:

• Storing aan de zender of de aansluitingen

• Zenders niet op één lijn

Wat te doen:

• Bij defecten zijn de controles hetzelfde als bij het controleren van de zenders.

• Eventueel moeten de zenders ingesteld worden.
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OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA



D/1- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

D

ONDERHOUD
 EN

AFSTELLINGEN



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/2 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

 

ELKE WIJZIGING DIE AAN DE MACHINE AANGEBRACHT IS BRENGT EEN
NIEUWE TOETSING VAN DE OVEREENSTEMMING MET DE MACHINERICHTLIJN 

98/37 “EG” MET ZICH MEE; DIT GELDT OOK IN GEVAL VAN REPARATIES
WAARBIJ ONDERDELEN GEBRUIKT ZIJN DIE NIET ORIGINEEL ZIJN.

ALLE ONDERHOUDSPROCEDURES OF -WERKZAAMHEDEN DIE NIET IN DEZE 
HANDLEIDING BESCHREVEN ZIJN MOETEN DOOR EEN ERKENDE GARAGE 

EN VAKMENSEN UITGEVOERD WORDEN. 

ALLEEN DE VOLGENDE CONTROLES MOGEN DOOR DE BESTUURDER
UITGEVOERD WORDEN: CONTROLE VLOEISTOFPEIL, REINIGING

LUCHTFILTERS, CONTROLE BANDENSPANNING. DEZE HANDELINGEN
MOETEN MET INACHTNEMING VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING UITGEVOERD WORDEN.

 DE GERIBBELDE PLATEN (OPPERVLAKKEN MET NOPPEN) EN DE CABINEVLOER
ZIJN DE ENIGE DELEN VAN DE MACHINE WAAR OP GELOPEN MAG WORDEN, 

VOOR DE DELEN WAAR ONDERHOUD AAN UITGEVOERD MOET WORDEN DIE NIET 
VANAF DE GROND BEREIKBAAR ZIJN MOET EEN LADDER GEBRUIKT WORDEN 
(WAARVAN DE EIGENSCHAPPEN GESCHIKT MOETEN ZIJN VOOR HET DOEL).

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B” EN “C”
(VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/DE MACHINE LEREN KENNEN EN GEBRUIKEN)
GELEZEN EN BESTUDEERD TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK “D” GAAT LEZEN. 

HET IS VERBODEN OM MET HET ONDERHOUD AAN DE MACHINE TE
BEGINNEN ALS DIT HOOFDSTUK NIET AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.



D/3- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
INLEIDING
 
Deze machine is ontwikkeld en gebouwd om maximale 
prestaties, besparing en gebruiksgemak in de diverse be-
drijfsomstandigheden te bieden. Vóór de aflevering is de 
machine zowel bij de fabrikant als door de dealer gekeurd 
om in optimale staat geleverd te kunnen worden. Om de 
machine in deze staat te houden en een storingsvrije wer-
king te kunnen garanderen is het belangrijk dat het routine-
onderhoud zoals vermeld in deze handleiding op de voorge-
schreven termijnen bij een DIECI dealer uitgevoerd wordt.
 

Onderhoud

Dit gedeelte van de handleiding verstrekt alle details over de 
onderhoudsvoorschriften die in acht genomen moeten worden 
om de machine van DIECI in uitstekende staat te houden.
 
Dit hoofdstuk bevat bovendien informatie over de nodige 
afstellingen zodat de machine op de juiste manier ingesteld 
kan worden. Om de beste resultaten te bereiken is het be-
langrijk om periodiek onderhoud aan de machine uit te voe-
ren. Er wordt geadviseerd om alle onderhoudsbeurten in het 
kader van het door DIECI geadviseerde serviceprogramma 
uit te voeren. Denk er bovendien aan dat de verantwoordelij-
kheid om de machine in een veilige werkingsstaat te houden 
en in een geschikte staat om op de openbare weg te kunnen 
rijden bij de eigenaar en/of de gebruiker berust.

Om de prestaties van de machine te behouden is het van 
essentieel belang dat men zich voor de eerste onderhoud-
sbeurt binnen een maand na de aankoopdatum van de 
machine of in ieder geval na de eerste 250 werkingsuren tot 
een DIECI dealer wendt.
Het is verstandig om de onderhoudsbeurt ruim van tevoren 
bij de dealer te plannen.

Uit het onderhoudsprogramma dat op de volgende bla-
dzijden staat blijkt duidelijk dat veel van de belangrijkste 
onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door de vakmensen 
van DIECI uitgevoerd mogen worden. Alleen het onderhoud-
spersoneel van de DIECI dealers is namelijk opgeleid om 
deze specifieke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren 
en alleen zij beschikken over het speciale gereedschap en 
de nodige testapparatuur om maximale veiligheid, nauwkeu-
righeid en doelmatigheid te garanderen. 

Aan het einde van deze handleiding is een blad opgenomen 
voor de registratie van de onderhoudswerkzaamheden waar-
door het mogelijk is om de werkzaamheden te plannen en op 
chronologische volgorde te registreren. Na elke onderhoud-
sbeurt moet de dealer de datum waarop de onderhoudsbeurt 
uitgevoerd is, zijn handtekening en stempel op het blad zetten. 

Er moet bovendien opgemerkt worden dat een correct on-
derhoud aan de machine niet alleen de betrouwbaarheid 
ervan verbetert maar de machine hierdoor ook op den duur 
zijn waarde behoudt.  

Service aan de eigenaar / bestuurder
 
DIECI wil graag, samen met de dealers, volledig aan de eisen 
van haar klanten voldoen. Als er eventueel problemen zijn 
kunt u dus altijd terecht bij de serviceafdeling van uw dealer.
 
Bij het afstellen van de machine verstrekt de dealer de na-
men van de contactpersonen van de technische service.

Om goede service van uw dealer te krijgen verzoeken 
wij u om het volgende te doen:
 
1 - Geef uw naam, adres en telefoonnummer op.

2 - Geef het model en het chassisnummer van de ma-
chine aan.

3 - Geef de aankoopdatum en de werkingsuren aan.

4 - Omschrijf de aard van de storing.

Er wordt op gewezen dat alleen DIECI dealers toegang heb-
ben tot de beschikbare middelen bij DIECI om service aan 
de klanten te verlenen. Bovendien kunnen zij een grote ver-
scheidenheid aan programma’s aanbieden voor wat betreft 
garantie, onderhoud tegen vaste prijzen, veiligheidscontro-
les, waaronder begrepen gewichtsproeven, die zowel aan 
de wettelijke als aan de verzekeringsvoorschriften voldoen.

Servicevoorinspectie

Als uw nieuwe mAcHiNE van DIECI 50 diensturen gema-
akt heeft wordt geadviseerd om de aanwijzingen die in het 
hoofdstuk GARANTIE staan nauwlettend op te volgen.

Periodiek onderhoud

Een slecht onderhouden machine is een gevaar voor de 
bestuurder en de personen erom heen. Er moet erop toe-
gezien worden dat het onderhoud en de smering uitgevoerd 
wordt volgens de in de onderhoudswerkzaamheden aange-
geven termijnen om de machine in een efficiënte en veilige 
werkingsstaat te houden. 

Afgezien van het dagelijkse onderhoud zijn de onderhoud-
swerkzaamheden gebaseerd op werkuren van de machine. 
controleer de urenteller om de termijnen voor de on-
derhoudswerkzaamheden te bepalen. Gebruik de machine 
niet als de machine nagekeken moet worden. Zie erop toe 
dat alle defecten die tijdens het onderhoud geconstateerd 
worden onmiddellijk gerepareerd worden. 

Voer het onderhoud aan de machine op de in de tabel op 
“blz. D/5” aangegeven termijnen uit en gebruik alleen sme-
ermiddelen van goede kwaliteit.



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/4 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Er wordt geadviseerd om het onderhoud aan het einde van de werkdag 
uit te voeren zodat de olie heet is en makkelijk afgetapt kan worden.

Alvorens met het onderhoud te beginnen moet u de motor 
afzetten, de contactsleutel uit het dashboard halen, de wiel-
blokken achter de wielen leggen en de speciale borgen op 
de hydraulische cilinders aanbrengen.

Alvorens een vetspuit te gebruiken moeten eerst de koppe-
lingen schoongemaakt worden.

Alvorens de aftap- en vuldoppen te verwijderen moet het 
gedeelte erom heen eerst schoongemaakt worden.

Er moet altijd een geschikte bak gebruikt worden om de ver-
bruikte olie en diesel op te vangen.

 - ATTENTIE - 

ALS DE MACHINE BESTEMD IS VOOR WERKZAAMHEDEN IN 
KRITIEKE OMSTANDIGHEDEN (STOF, MODDER, ZAND) MOET 
DE ONDERHOUDSTERMIJN MET 50% VERKORT WORDEN.

Veiligheidsvoorschriften tijdens de onderhoudswerkza-
amheden

Bij het verversen van olie is het belangrijk om enkele fun-
damentele voorschriften voor de persoonlijke hygiëne in 
acht te nemen. Draag beschermende kleding, overalls, PVc 
handschoenen enz. Zodra u de olie ververst heeft moet u de 
vuile olie waarmee u in aanraking komt met water en zeep 
afwassen. De met olie besmeurde kleren moeten uitgetrok-
ken en schoongemaakt worden.
Langdurig contact met olie kan schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid hebben.

Het is dus belangrijk om de volgende aanwijzingen op te volgen.

- Houd handen, gereedschap en kleren uit de buurt van 
bewegende delen. 

- Kom niet aan de uitlaatpijp en de uitlaat die heet kunnen 
zijn en brandwonden kunnen veroorzaken.

- Laat personen die geen ervaring op dit gebied hebben 
niet in de buurt van de machine komen.

- Werk niet onder de machine als een krik de enige steun is. 

- Plaats als veiligheidsmaatregel een paar bokken onder 
de machine.

Het milieu beschermen
Het is bij de wet verboden om de riolering, het water of de 
grond te verontreinigen. Er moet gebruik gemaakt worden van 
officiële vuilstortplaatsen, met inbegrip van plaatsen die specia-
al door de gemeente daarvoor bestemd zijn of garages die over 
gereedschap beschikken voor het opvangen van verbruikte olie. 
Wend u bij twijfel tot de gemeente voor de nodige inlichtingen.

 - ATTENTIE - 

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B” EN “C”
(VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/DE MACHINE LEREN 
KENNEN EN GEBRUIKEN) GELEZEN EN BESTUDEERD 
TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK “D” GAAT LEZEN 
EN ONDERHOUD AAN DE MACHINE GAAT UITVOEREN.

INRIJPERIODE

De hieronder vermelde werkzaamheden moeten één keer bij 
het verstrijken van de aangegeven termijn na de inbedrijfstel-
ling van de nieuwe machine uitgevoerd worden; daarna moet 
u zich aan het algemene onderhoudsprogramma houden.

Na 10 werkuren:

• Eventuele lekken controleren en verhelpen.

• Hydraulische koppelingen en bouten controleren en aan-
draaien.

Na 50 werkuren:

• Eventuele lekken controleren en verhelpen.

• Hydraulische koppelingen en bouten controleren en aandraaien.

• Filter hydrostatische transmissie vervangen.

Na 250 werkuren:

• Motorolie verversen.

• Motoroliefilterelement vervangen.

• Dieselfilterelement vervangen.

• Oliefilterelement hydraulische installatie vervangen.

Na 500 werkuren:

• Olie hydraulische installatie verversen.

Aanhaling bouten draaikrans:

controleren of de bouten van de draaikrans goed aangeha-
ald zijn tussen:

• Draaikrans en bovenste gedeelte van chassis

• Draaikrans en onderste gedeelte van chassis 

De aanhaling moet met een momentsleutel die op 20 kgm 
ingesteld is gecontroleerd worden. Dit moet na de eerste 
100 werkuren gedaan worden en daarna na elke 500 uren.



D/5- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

 Pegasus

VERKLARING M.B.T. DE TRILLINGSEMISSIE

 Verklaarde trillingsemissiewaarde volgens de norm EN 12096

1) Trillingswaarden op de stoel

Trillingsemissiewaarde gemeten op = 1,5 m/s2
Afwijking K = 0,4 m/s2

Waarden bepaald volgens de norm EN 13059

2) Trillingswaarden op het stuur

Trillingsemissiewaarde gemeten op = 4,5 m/s2
Afwijking K = 2,2 m/s2     

Waarden bepaald volgens de norm EN 13059

VERKLARING VAN 1E TEST FABRIKANT

De firma DIECI S.r.l. verklaart dat elk voertuig dat in haar 
fabriek vervaardigd wordt, voordat het op de markt gebracht 
wordt, statische en dynamische tests ondergaan heeft die die-
nen om de juiste werking ervan te toetsen en om na te gaan 
of het voertuig overeenstemt met de Europese richtlijnen die 
er op van toepassing zijn. Na afloop van de gedane tests 
wordt het CE certificaat afgegeven dat betrekking heeft op de 
geteste machine met inbegrip van de geleverde accessoires.

Elk product van DIECI met cE markering wordt geleverd met het 
bijbehorende certificaat, dat ten behoeve van de wettelijke ver-
plichtingen door de rechtmatige eigenaar bewaard moet worden.
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D/6 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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Linkerkant van de machine

1. cabine
2. Telescooparm
3. Vorkenbord
4. Stempelpoot linksvoor
5. Stempelpoot linksachter
6. Planetaire vertragingsaandrijving
7. Nivelleercilinder machine
8. Wiel
9. Linkerkoplamp
10. Accu

11. Accuonderbreker
12. Oliefilter hydrostatische installatie
13. Hydraulische oliereservoir
14. Dieseltank
15. Blokkeercilinder pendelbeweging
16. Kap regeleenheid en regelkleppenblok
17. Regeleenheid
18. Regelkleppenblok
19. Linkerachterlicht

8. motorkap
9. Dieselmotor
10. Nivelleercilinder
11. Rechterkoplamp
12. Stempelpoot rechtsvoor
13. Elektrische stekker kop arm

Rechterkant van de machine

1. Stempelpoot rechtsachter
2. Rechterachterlicht
3. Planetaire vertragingsaandrijving
4. Wiel
5. Blokkeercilinder pendelbeweging
6. Borgpen draaiing bovenbouw
7. Veiligheidsstang ter ondersteuning van arm

DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE LEREN KENNEN - Stempelpoten met vier bewegingen
(Pegasus 70.11, 60.16, 30.16, 40.17, 38.16)
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1. Stempelpoot rechtsachter
2. Rechterachterlicht
3. Planetaire vertragingsaandrijving
4. Wiel
5. Blokkeercilinder pendelbeweging
6. Borgpen draaiing bovenbouw
7. Veiligheidsstang ter ondersteuning van arm

Linkerkant van de machine

1. cabine
2. Telescooparm
3. Vorkenbord
4. Stempelpoot linksvoor
5. Stempelpoot linksachter
6. Planetaire vertragingsaandrijving
7. Nivelleercilinder machine
8. Wiel
9. Linkerkoplamp
10. Accu

11. Gereedschapskist
12. Oliefilter hydrostatische installatie
13. Hydraulische oliereservoir
14. Dieseltank
15. Blokkeercilinder pendelbeweging
16. Kap regeleenheid en regelkleppenblok
17. Regeleenheid
18. Regelkleppenblok
19. Linkerachterlicht

8. motorkap
9. Dieselmotor
10. Nivelleercilinder
11. Rechterkoplamp
12. Stempelpoot rechtsvoor
13. Elektrische stekker kop arm

Rechterkant van de machine

DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE LEREN KENNEN - Stempelpoten met acht bewegingen
(Pegasus 45.19, 45.21, 50.21, 40.25)
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D/8 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE LEREN KENNEN

Onderkant van de machine

1. Voorbrug
2. Achterbrug

3. Transmissieas
4. Rijvertragingsaandrijving

motor van de machine

1. Luchtfilter
2. motor
3. Hydraulische pomp

4. Regeleenheid zekeringen
5. Radiateur



D/9- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

1. Luchtfilter
2. motor
3. Hydraulische pomp

4. centrale zekeringen
5. Radiator

12

3
4

5

mechanische motor Pegasus 38.16
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D/10 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

*

Na 50
uur

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAMMA

Aan de linkerkant worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld; de grafiek toont de periode in uren en laat bij 
benadering de plaats van het te onderhouden onderdeel zien.  Het sterretje (*) geeft het onderhoud in geval van gebruik op bij-
zondere plaatsen aan. 

• Dieseltank legen
• Lekken slangen hydraulische
 installatie controleren
• Scharnierpen arm smeren
• Pennen voet en kopneigcilinder 

smeren
• Pennen voet en kop
 hefcilinder smeren
• Pennen voet en kop
 cilinder stempels smeren
• Pennen voet en kop
 nivelleercilinder smeren
• Pennen eenheid
 stempelpoten smeren
• Draaikrans bovenbouw smeren
• Draaipennen (PIVOT)
 voor- en achterwielen smeren
• Bussen pendelbeweging
 achterbrug smeren
• Bussen pendelbeweging
 voorbrug smeren
• Kruisstukken en cardankoppelingen 
 transmissieassen smeren
• Glijschoenen arm smeren

• Motoroliepeil controleren

• Luchtfilter reinigen

• Koelvloeistofniveau radiateur
 controleren

• Verstopping radiateur controleren

• Hydraulisch oliepeil controleren

Na 10
uur



D/11- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

*

*

Na 100
uur

Na 250
uur

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAMMA

Aan de linkerkant worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld; de grafiek toont de periode in uren en laat bij benadering 
de plaats van het te onderhouden onderdeel zien.  Het sterretje (*) geeft het onderhoud in geval van gebruik op bijzondere plaatsen aan.

• Differentieelbruggen smeren

• Bandenspanning controleren

• Aanhaling bouten in het algemeen
 controleren

• Verstopping radiateur controleren

• Remoliepeil controleren

•  Controle oliepeil van de gashendel.

• Uitrekking kettingen arm controleren

• Stickers controleren

• Motorolie verversen

• Motoroliefilter vervangen

• Luchtfilter vervangen

• Elektrolytpeil accu controleren

• Elektrische installatie controleren

• Dynamoriem controleren

• Wielmoeren aandraaien

• Vochtwerende zak verzamelleiding 
 draaiverbinding vervangen

• Hydraulisch oliefilter vervangen
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D/12 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Na 1000
uur

Na 500
uur

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAMMA

Aan de linkerkant worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld; de grafiek toont de periode in uren en laat bij benadering 
de plaats van het te onderhouden onderdeel zien.  Het sterretje (*) geeft het onderhoud in geval van gebruik op bijzondere plaatsen aan.

 Bovenste en onderste bouten
 draaikrans aanhalen

 Koelvloeistof verversen

 Olie differentieelcarter verversen

 Olie planetaire
 vertragingsaandrijvingen verversen

 Olie versnellingsbak verversen

 Remolie verversen

 Verversing olie gashendel.

 Olie hydraulische installatie
 verversen

• Luchtfilter vervangen

• Dieselfilter vervangen

• Dieseltank legen

• Filter dieselinspuitpomp reinigen

• Olie hydraulische installatie verversen

• Oliefilter hydraulische installatie
 vervangen of reinigen

• Extern hydraulisch oliefilter vervangen

• Oliepeil planetaire
 vertragingsaandrijvingen controleren

• Oliepeil versnellingsbak controleren

• Oliepeil motorvertragingsaandrijving 
draaiing bovenbouw controleren

• Glijschoenen arm vastzetten

• Kettingspanning controleren

• Motoroliefilter vervangen



D/13- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

 cAPAciTEiT
38.16
9,00 lt
1,25 lt
1,25 lt
7,50 lt
7,75 lt
1,50 lt

140,00 lt
3,00 lt
1,80 lt

14,00 lt
175,00 lt
4,00 kg

CAPACITEIT VAN DE TE SMEREN ONDERDELEN

 BEScHRiJViNG EENHEiD          cAPAciTEiT

 mOTOROLiE       9,00 lt
 OLiE VERTRAGiNGSAANDRiJViNG VOORWiELEN  1,25 lt
 OLiE VERTRAGiNGSAANDRiJViNG AcHTERWiELEN 1,25 lt
 OLIE DIFFERENTIEEL VOORAS     7,50 lt
 OLIE DIFFERENTIEEL ACHTERAS     7,75 lt
 OLiE VERSNELLiNGSBAK    1,50 lt
 OLiE HYDRAULiScHE iNSTALLATiE              170,00 lt
 OLiE REmciRcUiT      3,00 lt
 OLiE VERTRAGiNGSAANDRiJViNG DRAAiiNG DRAAiKRANS 1,80 lt
 KOELVLOEISTOF      14,00 lt
 DiESEL VOOR AANDRiJViNG              180,00 lt
 VET                    4,00 kg

VERGELIJKINGSTABEL OLIESOORTEN

VOOR WAT BETREFT DE VERBRUIKSHOEVEELHEID VAN DE PRODUCTEN ZIE CAPACITEIT VAN DE TE SMEREN 
ONDERDELEN in hoofdstuk “G” (TECHNISCHE GEGEVENS EN TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE MACHINE)

HJDRUS

AGIP

CHEVRON

ESSO

IP

MOBIL 

ROLOIL

TEXACO

TOTAL

SHELL

Q8
SUPER
GREASE G2

GR
mU/EP2

DURALiTH
EP2

BEAcON
EP2

ATHESiA EP
GREASE2

mOBiLUX 2

LiTEX
EP/2

MULTIFAK
EP2

mULTiS
EP2

BRAKE FLUID COOLING FLUIDAXLES AND  
  GEARBOX  OIL

ENGINE OIL HyDRAULIC OIL GREASE

SUPER
GREASE G2

TORQUE FLUID 62

1 - MOBILFLUID 422
2 - MOBILFLUID 424
3 - MOBILUBE 85W/90 LS
4 - MOBILAND 20W/40

1 - DONAX TD
2 - LS 90
3 - SPIRAX HD

1 - DA
2 - JID

RUBIA XT

URSA SUPER TD

DOLOMITI SUPER
HD TURBO 15W40

RIMULDA D

T700 SAE 15W40

DELVAC SUPER 
1300

TAURUS TURBO 
15W40

ESSOLUBE XT 201

DELO 450 15W40

SIGMA TURBO ARNICA/46

EP HyDRAULIC 46

INVAROL EP46

LI/46

HJDRO NV46

HAENDEL 46

TELLUS T46

EQUIVIS ZS/46

RANDO HD Z 46

DEXRON FLUID 2

DEXRON 2 EXTRA

DEXRON 2

ATF DEXRON 2

HIDROMATIC DEX

ATF 220

AUTO 14

ATF DEXRON 2

DEXRON 2

DEXRON 2

ANTIFREEZER

PERMANENT

ANTIFREEZER

SIGIL GREEN

ROL FLUID

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

GEBRUIK GEEN OLIE
OP SyNTHETISCHE BASIS
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D/14 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.2/D)

(fig.1/D)

(fig.3/D)

2

2

1

2

1

MOTORKAP OPENMAKEN
(fig. 1/D)

De motorkap is voorzien van een uitwendige hendel met slot 
(fig. 1/D pos. “1”).

Om hem open te maken:

-  Steek de sleutel in het slot (fig. 1/D pos. “2”) en draai de sleu-
tel naar rechts of naar links om het slot open of dicht te doen.

-  Trek de hendel naar u toe om de motorkap open te ma-
ken als u het slot open gedraaid heeft.

OPMERKING:
Als het slot dicht is gaat de kap als u de hendel beweegt niet open.

Om de borgstang (fig. 2/D pos. “1”) aan te brengen:

-  Haal de stang van zijn plaats.

-  Zet het uiteinde met de haak tegen het borgelement in 
de motorkap aan (fig. 2/D pos. “2”).

- Laat de haak van de stang in de borg van de motorkap glijden.

-  Ga andersom te werk om de motorkap dicht te doen.

 - ATTENTIE:
Als u de borgstang niet gebruikt moet hij altijd op zijn plaats 
opgeborgen worden.

 - VERBOD - 

Het is STRENG VERBODEN om met een
open motorkap te werken.

Aan het einde van de onderhoudswerkzaamheden moet 
de motorkap altijd dichtgedaan en op slot gedaan worden.

MOTOR

VOOR HET ONDERHOUD AAN DE MOTOR, DE DIESEL-
FILTERS ENZ. MOET U ZICH STRIKT AAN DE AANWIJ-
ZINGEN VAN DE FABRIKANT HOUDEN DIE IN HET SPE-
CIALE BOEKJE DAT BIJGEVOEGD IS STAAN.

HET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSBOEKJE VAN DE 
MOTOR HOORT BIJ DE DOCUMENTATIE DIE BIJ DE 
MACHINE VERSTREKT WORDT.

Werkings- en
onderhoudshandleiding



D/15- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

PEDALEN

Gaspedaal
(fig. 4/D pos. “1”)

Het gaspedaal is elektronisch en vergt als zodanig geen 
routineonderhoud.

Gashendel
Pegasus 38.16 (Mechanische motor)
(fig.5/D Pos.”1”)

De gashendel bestuurt mechanisch de injectiepomp. Het 
reservoir van de olie voor de gashendel bevindt zich aan de 
rechterflank van de cabine. Het lage peil van de olie van de 
gashendel wordt gesignaleerd door het oplichten van de con-
trolelamp “1”(fig.7/D) op het dashboard. De controlelamp gaat 
oplichten knipperend (T=5”; 3”on-2”off) en gaat vergezeld van 
de akoestische signalering door de buzzer gedurende T=1,5”.

Wanneer de controlelamp oplicht:
-  Onderbreek de werkzaamheden.
-  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
-  Zet de machine uit en neem de startsleutels weg.
-  Sluit de deur van de cabine met de sleutel.
-  Verwijder de behuizing aan de rechter buitenkant van de 

cabine (fig.6/D Pos.”1”).
-  Schroef de dop los van het reservoir met olie voor de 

gashendel (fig.6/D Pos.”2”) en vul bij tot de olie weer op 
het correcte peil is.

-  Schroef de dop weer op het reservoir en hermonteer de 
behuizing van de cabine.

- Hervat de werkzaamheden.

 - AANDACHT:
Het peil is correct wanneer de olie zich 1cm onder de vuldop 
bevindt.

 - AANDACHT:
Vooraleer de normale werkzaamheden te hervatten, contro-
leer of de controlelamp van het alarm uit is.

 - AANDACHT:
inspecteer regelmatig de staat van de flexibele leidingen 
en/of de buizen van de remmen. Een aanzienlijke verlaging 
van het peil duidt op lekken in de installatie. Wendt u tot de 
dealer van DIECI voor het vervangen van een beschadigde, 
aangetaste of kapotte leiding.

(fig.4/D)

(fig.7/D)

(fig.6/D)

(fig.5/D) (Pegasus 38.16)
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1

1

1

1

2
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D/16 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.10/D)

3 2 1

1

(fig.8/D)

MIN

MAX

B

A

(fig.11/D)

cc

Remmen
(fig.8/D Pos.”2”, fig.9/D Pos.”2”)

De hydraulische remmen moeten niet afgesteld worden.

controleer regelmatig het reservoir dat zich bevindt achter de 
stoel (fig.10/D Pos.”1”), de olie mag niet onder de laagste mar-
kering ”B” (MIN) (fig.11/D) staan; voor de intervallen raadpleeg 
de overzichtstabel in het begin van het hoofdstuk (pag. D/5).

Om bij te vullen:

-  Draai de dop van het reservoir (fig.11/D Pos.”c”) los 
door te draaien in tegenwijzerzin.

-  controleer of er voldoende olie aanwezig is, zoniet moet 
het reservoir worden bijgevuld tot aan niveau “A”(mAX) 
(fig.11/D).

-  Draai de dop van het reservoir (fig.11/D Pos.”c”) los 
door te draaien in wijzerzin, niet te hard vastschroeven.

-   Reinig indien er gemorst werd.

Een lichte daling van het niveau is te wijten aan normaal 
verbruik van de remschijven.

 - AANDACHT:
Wanneer de loop van het rempedaal te diep is of te elastisch, 
waarschuw de dealer van DIECI om het defect op te lossen.

 - AANDACHT:
inspecteer regelmatig de staat van de flexibele leidingen 
en/of de buizen van de remmen. Een aanzienlijke verlaging 
van het peil duidt op lekken in de installatie. Wendt u tot de 
dealer van DIECI voor het vervangen van een beschadigde, 
aangetaste of kapotte leiding.

 - AANDACHT:
gebruik steeds olie van het voorgeschreven type, zoals 
aangegeven in de tabel met smeermiddelen (Zie pag. D/12 
tabel met oliën).

 - AANDACHT:
De olie van de remmen is zeer gevaarlijk, voor de veiligheid-
smaatregelen raadpleeg hoofdstuk “B”.

 - AANDACHT:
Dit type olie kan de gelakte oppervlakken aantasten en de 
delen in plastic van het dashboard.

 AANDACHT 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om te werken met het peil 

van de remolie onder dit minimum “B” (MIN) (fig.11/D).
De remmen zouden onregelmatig kunnen werken,

met gevaar op ongevallen als gevolg.

(fig.9/D) (Pegasus 38.16)

3 2 1



D/17- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

3 2 1
(fig.12/D)

(fig.13/D) (Pegasus 38.16)

3 2 1

Bedieningspedaal (inching) van de hydrostatische motor
(fig.12/D pos.”1”, fig.13/D pos.”1”)

Dit pedaal vergt geen enkele afstelling omdat het rechtstre-
eks verbonden is met de inching klep die de bewegingsfun-
cties van de hydrostatische pomp hydraulisch bedient.
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(fig.14/D)

1

A

(fig.15/D)

PARKEERREM
(fig. 14/D pos. “1”)

Parkeerrem met elektrische bediening, vergt geen enkel 
routineonderhoud.

 - ATTENTIE:
Als de rem niet goed functioneert moet u de DIECI dealer 
hiervan op de hoogte stellen om het euvel te verhelpen.

Als het lampje “A” (fig. 15/D) gaat branden dan duidt dit 
erop dat de druk van de rembekrachtiging laag is. in deze 
toestand kan de rem zijn functies niet vervullen en wordt 
hierdoor geriskeerd dat de veiligheid van de machine in het 
gedrang gebracht wordt.

Als het lampje gaat branden:

-  Onderbreek de werkzaamheden.

-  Zet de machine op een vlakke ondergrond.

-  Schakel de machine uit en leg blokken achter de wielen.

- Stel de oorzaak van de storing vast.

Ga naar een erkende DIECI garage om het probleem op te lossen.

 - VERBOD - 

Het is STRENG VERBODEN om met een
defecte parkeerrem te werken.



D/19- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.16/D)

(fig.17/D)

1 2

1

Hydraulisch oliepeil
(fig. 16/D pos. “1”)

Het hydraulische oliereservoir is onder de bestuurderscabi-
ne geplaatst (fig. 16/D pos. “1”).
Het peil kan via de doorzichtige dop aan de zijkant van het 
reservoir gecontroleerd worden (fig. 16/D pos. “2”). 
Het peil is juist als de olie zichtbaar is door de doorzichtige dop 
terwijl alle cilinders van de machine in de transportstand staan.

Voor een juiste controle van het peil:

-  Parkeer de machine op een vlak terrein.

-  Laat de hele arm inschuiven en laat hem zakken.

-  Zet de cilinders in de transportstand.

-  Zet de motor af.

-  Controleer het oliepeil via de doorzichtige dop (fig. 16/D pos. “2”).

Indien de olie niet op het juiste peil is moet u de vuldop (fig. 
10/D pos. “1”) verwijderen en olie van het door DIECI ge-
adviseerde soort erin gieten. Voeg de nodige hoeveelheid 
eraan toe om de olie op het juiste peil te brengen.

Het routineonderhoud moet op de voorgeschreven termijnen 
uitgevoerd worden (blz. D/9-10-11). 

 - ATTENTIE:
Tijdens het bijvullen mag het aangegeven niveau niet over-
schreden worden en moet eventuele gemorste olie onmid-
dellijk afgeveegd worden.
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(fig.18/D)

Hydraulische olie verversen en filters vervangen

Voor de termijnen zie de samenvattende tabel aan het begin 
van het hoofdstuk (blz. D/9-10-11).

in het reservoir zijn drie gaasfilters (fig. 18/D pos. “1”) vo-
orhanden die voorkomen dat er deeltjes die schadelijk zijn 
voor de hydraulische installatie in terecht komen.

Het verversen van de hydraulische olie, het vervangen van de 
inwendige filters van het reservoir en het uitwendige hydrosta-
tische filter moet altijd op volgorde gedaan worden. Het is niet 
mogelijk om slechts aan één van de onderdelen te werken.

Om de olie op de juiste manier te verversen en de filters op 
de juiste manier te vervangen:

-  Zet de machine op een vlakke ondergrond.

-  Laat de arm helemaal inschuiven, laat de arm volledig 
zakken en zet de cilinders in de transportstand.

-  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.

-  Zet een bak die groot genoeg is onder de aftapdop.

-  Verwijder de aftapdop (fig. 18/D pos. “2”) om de olie eru-
it te laten stromen; verwijder de vuldop (fig. 18/D pos. 
“3”) om dit sneller te laten verlopen. 

-  Als het reservoir helemaal leeg is moet u de flens (fig. 
18/D pos. “4”) verwijderen door de betreffende bouten los 
te draaien om aan de binnenkant ervan te kunnen komen.

-  Verwijder de filters (fig. 18/D pos. “1”) aan de binnenkant 
van het reservoir met een vorksleutel.

- Doe de nieuwe filters erin en zet ze met de vorksleutel vast.

-  Breng de flens (fig. 18/D pos. “4”) weer op zijn plaats 
aan en draai de betreffende bouten vast.

-  Doe de aftapdop (fig. 18/D pos. “2”) er weer in. 

-  Vul het reservoir tot het juiste niveau via de betreffende 
dop (fig. 18/D pos. “3”).

-  Start de machine en beweeg de hydraulische cilinders 
om eventuele luchtbellen te laten ontsnappen. 

-  controleer het hydraulische oliepeil opnieuw en vul dit 
eventueel bij.

 - ATTENTIE:
Verbruikte olie is potentieel gevaarlijk afval voor het 
milieu en moet op de juiste manier weggegooid worden.



D/21- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.19/D)

(fig.20/D)

1

Filter hydrostatische installatie
(fig. 19/D pos. “1”)

Om dit op de juiste manier te vervangen moet u op de vol-
gende manier te werk gaan:

1.  Parkeer de machine op een vlak terrein.

2.  Laat de arm helemaal inschuiven, laat de arm volledig 
zakken en zet de cilinders in de transportstand.

3. Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.

4. Zet een bak onder het filter om de eventuele olie die er tijdens 
het vervangen van het filter uitstroomt op te kunnen vangen.

5. Verwijder het filterelement door dit met een bandsleutel 
los te draaien (fig. 23/D).

6. maak de steun van het filter met een schone doek die 
geen pluisjes achterlaat schoon en controleer of de oude 
dichtingsring verwijderd wordt.

7.  Neem het nieuwe filter en vul dit met hydraulische olie 
van het door DIECI goedgekeurde soort. Smeer de nieu-
we afdichtingspakking met dezelfde olie.

8.  Draai het filter alleen met behulp van de handen vast en 
let daarbij op dat de afdichting die u daarvoor gesmeerd 
heeft op de juiste manier geplaatst wordt.

9.  Start de machine en controleer of er geen lekken zijn.

 - ATTENTIE:
Verbruikte olie is potentieel gevaarlijk afval voor het 
milieu en moet op de juiste manier weggegooid worden.
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(fig.21/D)

BRANDSTOFTANK
(fig. 21/D pos. “1”)

Schoonmaken

Om hem op de juiste manier schoon te maken:

1.  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

2. Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan. 

3.  Zet een bak die groot genoeg is onder de aftapdop (fig. 
21/D pos. “3”) om de brandstof die er tijdens het schoon-
maken uitstroomt op te kunnen vangen.

4.  Draai de vuldop van de tank (fig. 21/D pos. “2”) eruit.

5.  Draai de aftapdop van de tank (fig. 21/D pos. “3”) eruit.

6.  Laat de brandstof eruit stroom en giet er daarna tien liter 
schone brandstof via de vulopening in om eventuele 
achtergebleven onzuiverheden te verwijderen.

7.  Doe de aftapdop er weer in en draai hem volledig aan.

8.  Vul de tank met schone brandstof en draai de dop er weer op.

 - ATTENTIE - 

Brandstof is heel licht ontvlambaar.

Rook niet en kom tijdens deze handelingen niet in 
de buurt met open vuur.

Brand- of explosiegevaar.

 - ATTENTIE - 

Verbruikte brandstof is potentieel gevaarlijk afval voor het 
milieu en moet op de juiste manier weggegooid worden.



D/23- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

3cm

1

3

3

1

(fig.22/D)

(fig.24/D)

(fig.23/D)

2

12 2

RADIATEUR
(fig. 22/D pos. “1”)

 - ATTENTIE - 

Deze werkzaamheden moeten bij een koude motor
uitgevoerd worden.

Schoonmaken van het radiateurrooster

Het rooster van de radiateur (fig. 22/D pos. “2”) moet zoveel 
mogelijk schoon gehouden worden om een betere warmtewis-
seling tussen de radiateur en de lucht die erin rond stroomt toe 
te staan. Om het vuil te verwijderen moet u een straal lucht 
op lage druk van buiten naar binnen in de radiateur blazen, 
d.w.z. van de luchtuitstroomkant naar de motor toe (fig. 22/D).
Ga daarna met de straal lucht over de inwendige delen van de 
motorruimte heen die vuil worden; maak de ruimte tussen de 
radiateur en de luchtinlaat (fig. 22/D pos. “3” ) met een poetslap 
schoon. Als het vuil erg aangekoekt is wordt geadviseerd om 
het vuil met een straal water op lage druk van binnen de mo-
torruimte naar buiten toe los te weken, voordat u lucht gebruikt.

 - ATTENTIE:
Alvorens stralen lucht of water op de motor te gebruiken moet 
u het gebruiks- en onderhoudsboekje van de motor lezen.

 - ATTENTIE:
De lamellen voor de warmtewisseling zijn erg kwetsbaar, ge-
bruik geen poetslappen of borstels om ze schoon te maken. 
Water- en luchtstralen moeten horizontaal gericht worden.

Koelvloeistofniveau controleren

Tijdens normaal gebruik van de machine moet het koelvlo-
eistofniveau 3 cm onder de dop van de radiateur gehouden 
worden (fig. 23/D pos. “1”).

De controle of het koelvloeistofniveau juist is moet als volgt 
verricht worden:
1.  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2.  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-

bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.  
3.  Verwijder de kap op de motorkap (fig. 24/D pos. “1”) door de 

betreffende schroeven (fig. 24/D pos. “2”) los te draaien om bij 
de dop van de radiateur (fig. 24/D pos. “3”) te kunnen komen.

4.  Draai de dop van de radiateur (fig. 24/D pos. “3”) langzaam tot 
de veiligheidspal naar links.

5.  Laat de druk en de stoom afblazen.
6.  Draai de dop eraf.
7.  controleer het koelvloeistofniveau en vul dit indien nodig bij 

door er een mengsel van water en antivries in te gieten.
8.  Voer de handelingen in de omgekeerde volgorde uit om de 

dop er weer op te doen.

 - ATTENTIE:
indien het tijdens normale werkomstandigheden nodig is om 
vaak bij te vullen doet u er goed aan om te controleren of er 
geen lekken in het koelsysteem zijn. Wend u in geval van 
problemen tot de technische service van DIECI.

 - ATTENTIE:
Gebruik gedemineraliseerd water om het koelsysteem bij te 
vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt kalkaanslag en vro-
egtijdige veroudering van het koelsysteem.
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(fig.25/D)

(Aflaatbuis radiator 
38.16)
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(fig.26/D)
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3

Koelvloeistof verversen

Om de koelvloeistof op de juiste manier te verversen:

1.  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2.  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-

bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.
3.  Doe de motorkap open en zet hem vast.
4.  Verwijder de onderkant van de motorruimte (fig. 26/D pos. “1”) 

door de betreffende schroeven (fig. 26/D) eruit te draaien.
5.  Zet een bak die groot genoeg is onder de radiateur om de 

koelvloeistof die er tijdens het verversen uit stroomt op te 
kunnen vangen.

6. Verwijder de kap (fig. 25/D pos. “1”) door middel van de 
betreffende schroeven (fig. 25/D pos. “2”) om de vuldop (fig. 
25/D pos. “4”) te kunnen verwijderen om dit sneller te laten 
verlopen.

7.  Verwijder de koppeling (fig. 25/D pos. “3”) om de koelvloei-
stof uit de radiateur te laten stromen.

8.  Laat het koelsysteem helemaal leeglopen.
9.  controleer de staat van de koppelingen en de betreffende 

bevestigingen, vervang ze indien nodig.
10. maak de radiateur met schoon water schoon door het water 

door de vuldop (fig. 25/D pos. “4”) erin te gieten en door het 
water uit de opening van de koppeling (fig. 25/D pos. “3”) te 
laten stromen. Voeg indien nodig een reinigingsproduct aan 
het schone water toe.

11. Na het schoonmaken moet u de aftapopening weer afsluiten 
door de koppeling (fig. 25/D pos. “3”) er weer in te doen.

12. Vul het koelsysteem via de dop (fig. 25/D pos. “4”) tot het 
juiste niveau (3 cm onder de dop van de radiateur) met koel-
vloeistof dat u daarvoor klaargemaakt heeft.

13. Doe de dop (fig. 25/D pos. “4”) dicht en start de motor en laat 
de motor een paar minuten op het laagste toerental draaien.

14. controleer of er geen lekken zijn, controleer het niveau en 
voeg er eventueel nog vloeistof aan toe.

15. Doe na afloop de kap (fig. 25/D pos. “1”) met de betreffende 
schroeven (fig. 25/D pos. “2”) weer dicht.

 - ATTENTIE - 

Gebruik gedemineraliseerd water om het koelsysteem 
te vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt kalkaanslag 

en vroegtijdige veroudering van het koelsysteem.

 - ATTENTIE:
Als u dit doet moet u de nodige persoonlijke bescher-
mingsmiddelen dragen.

 - ATTENTIE:
Verbruikte koelvloeistof is potentieel gevaarlijk afval voor 
het milieu en moet op de juiste manier weggegooid worden.

 - ATTENTIE - 

De radiateur moet altijd met een oplossing van gedistilleerd 
water en antivries gevuld worden om corrosie te voorko-
men en te voorkomen dat het water in het systeem bevriest.

De mengpercentages staan op
de verpakking van de antivries.



D/25- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.27/D)

(fig.28/D) (Luchtfilter Pegasus 38.16) 

(fig.29/D) (Luchtfilter Pegasus 38.16) 

LUCHTFILTER
(fig.27/D Pos.”1”, fig.28/D Pos.”1”)

Reiniging / Vervanging patronen
Een luchtfilter in slechte toestand leidt tot vermindering van 
vermogen, excessief brandstofverbruik en vermindering van 
de levensduur van de motor.

Bij de elektronische motor wordt de verstopping van de fil-
ter (fig.27/D Pos.”1”) gesignaleerd door de speciale contro-
lelamp op het centrale dashboard; op het moment van de si-
gnalering van de verstopping kan men verder blijven werken, 
maar niet langer dan 10 uur. Het onderhoud moet alleszins 
uitgevoerd worden op de voorgeschreven tijdsintervallen.

Bij de mechanische motor wordt de verstopping van de filter 
(fig.28/D Pos.”1”) gesignaleerd door een optische indicator (fig.29/D 
Pos.”1”). Deze toonthet exacte moment waarop men het onderhoud 
en de vervanging moet uitvoeren, omwille van verstopping. De indica-
tor blijft geblokkeerd in de stand alarm (rood). Na het uitvoeren van de 
nodige interventies, moet men drukken op de kop om terug te bren-
gen in ruststand. Op het moment van de signalering van de verstop-
ping kan men verder blijven werken, maar niet langer dan een uur.

De reiniging van de filter gebeurt met perslucht, maximum 
3 Bar, op een afstand van niet minder dan 150mm, erop let-
tend om het filterelement niet te beschadigen.
Gebruik een natte doek die geen resten achterlaat voor de 
reiniging van de doos en de plaatbedekking.

 - AANDACHT:
Het is aanbevolen om de filters enkel te reinigen wanneer 
de controlelamp de verstopping meldt, of op de voorgesch-
reven tijdsintervallen. Een onnodige reiniging en te frequent 
uitgevoerd stelt de elementen bloot aan schade door het 
hanteren zodat stof of vuil kunnen binnendringen en schade 
aan de motor veroorzaken.

 - AANDACHT:
Wanneer de filterelementen in contact komen met vloeistof-
fen van eender welke aard, moeten ze vervangen worden.
controleer regelmatig de aanzuigmoffen, vervang ze onmiddellijk 
wanneer ze versleten of beschadigd zijn. controleer regelmatig de 
sluiting van de bouten en de banden. De lucht mag niet in circula-
tie in de motor gebracht worden zonder eerst door de filter te gaan.

 - AANDACHT:
Wanneer de dichting beschadigd raakt, moet men die vervangen.

 - AANDACHT:
Zorg ervoor dat de filter correct en onbeschadigd gemonteerd is.

 - AANDACHT:
Om de complete efficiëntie van de filter te verzekeren, wordt aanbe-
volen om de filter compleet met alle delen en onderdelen te gebru-
iken. Elk versleten deel moet zo snel mogelijk vervangen worden.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om te werken met een 

motor zonder luchtfilter.
De motor zuigt constant lucht aan tijdens het gebruik; het aan-
wezige stof die in circulatie zou komen, veroorzaakt ernstige

1

1

1
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(fig.35/D)
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(fig.36/D)

(fig.37/D)

(fig.38/D)

(fig.39/D)
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Reinigen / Vervangen van luchtfilters elektronische mo-
torregeling

1.  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

2.  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in 
de cabine een bord met het opschrift “onderhoud in uit-
voering” aan.  

3.  Doe de motorkap open en zet hem vast.

4.  Trek de borghendeltjes (fig. 36/D pos. “1”) die op de vier 
hoeken van de kap van het filter (fig. 35/D pos. “2”) aan-
gebracht zijn naar u toe.

5. Haal de kap (fig. 35/D pos. “2”) eraf.

6.  Duw de hendel aan de binnenkant (fig. 37/D pos. “1”) naar 
de motor toe (zoals aangegeven door de pijl) en trek hem 
daarna naar u toe om het secundaire filter eruit te halen.

7.  Laat het papieren filter (fig. 38/D pos. “1”) van de steun 
af glijden door het gedeelte met de pakking naar bene-
den te draaien. Houd er één hand onder om te voorko-
men dat het valt en beschadigd wordt.

8.  Haal het primaire filter (fig. 39/D pos. “1”) eruit door het 
lipje (fig. 39/D pos. “2”) aan de zijkant of het plastic stukje 
in het midden (fig. 39/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.
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(fig.40/D)

(fig.41/D)

(fig.42/D)

(fig.43/D)

Tijdens het vervangen van de filterelementen moet niet al-
leen de filterbehuizing schoongemaakt worden maar ook de 
primaire aanzuigleiding.
Hieronder worden de te verrichten handelingen vermeld:

1. maak het klembandje van de aanzuigslang van de motor 
aan de kant van het luchtfilter los (fig. 40/D pos. “1”).

2.  maak het klembandje van de aanzuigslang aan de voor-
kant los (fig. 41/D pos. “1”).

3.  Draai de bevestigingsschroeven van het filter die onder 
de steunplaat aangebracht zijn eruit (fig. 41/D pos. “2”).

4.  Verwijder het filter en let er daarbij op dat u de pakking 
aan de voorkant verwijdert zonder hem te beschadigen.

5.  Ga op een speciale werkbank aan het werk om het filter 
makkelijk te kunnen demonteren.

6. Verwijder de bout aan de voorkant van het filter (fig. 42 D 
pos. “1”) en verwijder de luchtinlaatkorf (fig. 42/D pos. “2”). 

7. Gebruik voor het schoonmaken een natte doek die geen 
pluisjes achterlaat. maak alle luchtinlaatopeningen schoon.

8. Verwijder de plaat aan de voorkant van het filter (fig. 
43/D pos. “1”) door de betreffende bouten (fig. 43/D pos. 
“2”) eruit te draaien en maak deze ook schoon met een 
natte doek die geen pluisjes achterlaat.

9. Herhaal dezelfde handelingen in de omgekeerde volgor-
de om alles weer te monteren.
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(fig.46D)

(fig.48/D)

(fig.47/D)
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(fig.49/D)
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Reiniging / Vervanging patronen luchtfilter mechanische 
motor
(Pegasus 38.16)

1. Schroef de draaiknop “1” (Fig.46/D) los in tegenwijzerzin 
1. en verwijder de afdekking “2” (Fig.46/D).

2.  Neem de draaiknop “3” (Fig.47/D) weg door te draaien 
in tegenwijzerzin om de voorfilter ”4” (Fig.47/D) eruit te 
kunnen halen.

3.  Haal de voorfilter ”4” (Fig.48/D) eruit.

4.  Demonteer de filter “7” (Fig.49/D) van het karkas “8” 
(fig.49/D) door de bout ”6” (Fig.49/D) los te schroeven 
met een sleutel, zoals in de figuur, erop lettend om de 
sluitring niet te verliezen of te beschadigen.
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(fig.50/D)

(fig.51/D)

(fig.52/D)
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5.  Haal de filter ”7” (Fig.50/D) eruit.

6.  Reinig of vervang de filters en hermonteer alles door 
dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit te vo-
eren, erop lettend om de bouten en draaiknoppen niet te 
hard vast te zetten.

Binnenin de inklemming van de afdekking is er een dich-
tingsring “1” (Fig.51/D) die voorkomt dat er lucht naar buiten 
stroomt. Door atmosferische invloeden neigt het rubber wa-
aruit de ring is samengesteld om te verslijten, waardoor het 
nodig is deze te vervangen wanneer er barstjes ontstaan.
Om die te verwijderen, gebruik een platte schroevendraaier 
van kleine afmetingen; om de nieuwe dichting in te brengen, 
leg die op zijn plaats en breng die in met een lichte druk 
erop. De dichtingsring wordt daarna precies op zijn plaats 
teruggebracht door de afdekking opnieuw te monteren.

Tijdens de montage van de filter, moet de klep (fig.51/D 
Pos.”1”) zich altijd zo laag mogelijk bevinden ten opzichte 
van de filter. Anders komt de werking van de uitstoot in het 
gedrang, waardoor de levensduur van de filter verkort wordt.

 - AANDACHT:
controleer regelmatig de staat van de stofafvoerklep, indien 
ze versleten is, moet ze vervangen worden. Niet werken 
zonder de afvoerklep.



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/30 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

mAX

miN

5

2

3
4

1

2

2

c2

c2

1

(fig.55/D)

(fig.56/D)

VERTRAGINGSAANDRIJVING DRAAIING MET 
PEILSTOK
Oliepeil controleren
De olie van de vertragingsaandrijving wordt tijdens het ge-
bruik van de machine heet en neemt in omvang toe. Het 
oliepeil moet dus gecontroleerd worden als de temperatuur 
in de buurt van de omgevingstemperatuur komt.

Dit moet als volgt gecontroleerd worden:

-  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

-  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.  

-  Hef de telescooparm zoveel mogelijk op en breng de 
veiligheidsstang erop aan.

-  Demonteer de beschermkap van de draaiende onderde-
len (fig. 55/D pos. “1”) door de vier borgschroeven (fig. 
55/D pos. “2”) eruit te draaien.

-  Draai de dop (fig. 56/D pos. “1”) eraf; maak de peilstok 
schoon met een doek die geen pluisjes achterlaat en 
draai de dop daarna weer op zijn plaats erop.

-  Draai de dop (fig. 56/D pos. “1”) er weer af en controleer 
het oliepeil op de peilstok (fig. 56/D pos. “2”). 

-  Als het peil zich onder het minimum (fig. 56/D pos. “4”) (MIN.) be-
vindt moet u bijvullen via de opening van de dop (fig. 56/D pos. 
“1”) en de olie op het juiste peil brengen (fig. 56/D pos. “3”) (MAX.).

-  Voer de handelingen daarna in de omgekeerde volgorde uit 
om alles weer in de oorspronkelijke toestand te brengen.

Olie vertragingsaandrijving draaiing verversen

Ververs de olie op de nodige termijnen en ga daarbij als volgt te werk:

-  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

-  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.  

-  Hef de telescooparm zoveel mogelijk op en breng de 
veiligheidsstang erop aan.

-  Demonteer de beschermkap van de draaiende onderde-
len (fig. 55/D pos. “1”) door de vier borgschroeven (fig. 
55/D pos. “2”) eruit te draaien.

-  Zet een bak die groot genoeg is onder de vertragingsa-
andrijving om de koelvloeistof die er tijdens het verver-
sen uit stroomt op te kunnen vangen.

-  Verwijder de aftapdop (fig. 56/D pos. “5”) en daarna de vuldop 
(fig. 56/D pos. “1”) om het aftappen sneller te laten verlopen.

-  Doe na het aftappen de aftapdop (fig. 56/D pos. “5”) er 
weer in en draai hem volledig aan.

-  Vul de vertragingsaandrijving via de opening van de vul-
dop (fig. 56/D pos. “1”) met olie van het goedgekeurde 
type, tot het juiste peil (fig. 56/D pos. “3”) (MAX.).

-  Voer de handelingen daarna in de omgekeerde volgorde uit 
om alles weer in de oorspronkelijke toestand te brengen.

 - ATTENTIE:
Op sommige machines worden “onderhoudsvrije” ver-
tragingsaandrijvingen geïnstalleerd. In dat geval hoeft 
het oliepeil niet gecontroleerd te worden en hoeft de 
olie niet ververst te worden.
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(fig.57/D)

(fig.58/D)

VERTRAGINGSAANDRIJVING DRAAIING ZONDER 
PEILSTOK

Oliepeil controleren

De olie van de vertragingsaandrijving wordt tijdens het ge-
bruik van de machine heet en neemt in omvang toe. Het 
oliepeil moet dus gecontroleerd worden als de temperatuur 
in de buurt van de omgevingstemperatuur komt.

Dit moet als volgt gecontroleerd worden:

-  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

-  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.  

-  Hef de telescooparm zoveel mogelijk op en breng de 
veiligheidsstang erop aan.

-  Demonteer de beschermkap van de draaiende onderde-
len (fig. 57/D pos. “1”) door de vier borgschroeven (fig. 
57/D pos. “2”) eruit te draaien.

-  Draai de peildop (fig. 58/D pos. “2”) eruit en controleer of de 
olie ter hoogte van het lage gedeelte van de opening staat.

-  Als de olie niet op het juiste peil is moet u de vuldop (fig. 
58/D pos. “1”) eruit draaien en bijvullen totdat de olie uit 
de peildop (fig. 58/D pos. “2”) komt.

-  Voer de handelingen daarna in de omgekeerde volgorde uit 
om alles weer in de oorspronkelijke toestand te brengen.

Olie vertragingsaandrijving draaiing verversen

Ververs de olie op de nodige termijnen en ga daarbij als 
volgt te werk:

-  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

-  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan.  

-  Hef de telescooparm zoveel mogelijk op en breng de 
veiligheidsstang erop aan.

-  Demonteer de beschermkap van de draaiende onderde-
len (fig. 57/D pos. “1”) door de vier borgschroeven (fig. 
57/D pos. “2”) eruit te draaien.

-  Zet een bak onder de vertragingsaandrijving om de 
eventuele olie die er tijdens het verversen uitstroomt op 
te kunnen vangen.

-  Verwijder de aftapdop (fig. 58/D pos. “3”) en daarna de vuldop 
(fig. 58/D pos. “2”) om het aftappen sneller te laten verlopen.

-  Doe na het aftappen de aftapdop (fig. 58/D pos. “3”) er 
weer in en draai hem volledig aan.

-  Draai de vuldop (fig. 58/D pos. “1”) eruit en giet er olie 
van het goedgekeurde type in totdat de olie uit de peil-
dop (fig. 58/D pos. “2”) komt.

- Voer de handelingen daarna in de omgekeerde volgorde uit 
om alles weer in de oorspronkelijke toestand te brengen.

 - ATTENTIE:
Bij sommige machines worden rotatiereductoren geïn-
stalleerd met “nul-onderhoud”. De controle van het peil 
en het verversen van de olie mag niet uitgevoerd worden.
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BLOKKEERKLEPPEN VOOR DE CILINDERS

De blokkeerkleppen voor de cilinders verhinderen de on-
beheerste beweging van de zuigers van de cilinders indien 
de hydraulische druk wegvalt of indien er een slang barst. 
De kleppen zijn rechtstreeks op de cilinders gemonteerd.
 
Werking terugslagkleppen cilinders controleren

 - ATTENTIE:
Tijdens de controles moeten alle personen uit de actieradius 
van de machine weggestuurd worden.

 - ATTENTIE:
Tijdens het controleren moet één beweging tegelijk gecon-
troleerd worden. 

 - ATTENTIE:
Gebruik de machine in geval van defecten niet totdat de de-
fecten gerepareerd zijn.
 

A) Hefcilinders van de arm: (fig. 61/D)

1. Start de motor. Ga na of de parkeerrem ingeschakeld is 
en of de transmissie in de neutrale stand staat. 

2. Laat de arm ongeveer 45° omhoog gaan. 

3. Terwijl de motor op een 1400 toeren draait moet u de be-
dieningshendel bewegen om de arm te laten zakken. Zet 
tijdens de beweging van de arm de motor af. De bewe-
ging van de arm moet langzamer worden en daarna stop-
pen naarmate de motor langzamer gaat draaien en stopt.

Als de arm na het stoppen van de motor blijft bewegen dan 
zijn de blokkeerkleppen van de hefcilinders defect. Verhelp 
het defect binnen de kortst mogelijke tijd, neem contact op 
met de technische service van DIECI.

B) Uitschuifcilinder van de arm: (fig. 62-63/D)

1. Start de motor. Ga na of de parkeerrem ingeschakeld is 
en of de transmissie in de neutrale stand staat. 

2. Doe de arm helemaal omhoog en schuif hem helemaal uit. 

3. Terwijl de motor op een 1400 toeren draait moet u de be-
dieningshendel bewegen om de arm te laten zakken. Zet 
tijdens de beweging van de arm de motor af. De bewe-
ging van de arm moet langzamer worden en daarna stop-
pen naarmate de motor langzamer gaat draaien en stopt.

Als de arm na het stoppen van de motor blijft bewegen dan 
is de blokkeerklep defect. Verhelp het defect binnen de 
kortst mogelijke tijd, neem contact op met de technische 
service van DIECI.

 (fig. 61/D) Blokkeerklep van de hefcilinder van de arm

(fig. 62/D) Blokkeerklep van de buitenste uitschuifcilinder van de arm

(fig. 63/D) Blokkeerklep van de binnenste uitschuifcilinder van de arm
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(fig. 64/D) Blokkeerklep van de buitenste neigcilinder van het vorkenbord

(fig. 65/D) Blokkeerklep van de nivelleercilinder

(fig. 66/D) Blokkeerklep van de blokkeercilinder van de pendelbeweging

(fig. 67/D) Blokkeerklep van de daalcilinder van de stempel-
poten met 4 bewegingen - uitschuifcilinder met 8 bewegingen

(fig. 68/D) Blokkeerklep van de cilinder van de stempelpoten 
met 8 bewegingen

C) Neigcilinder van de vorken (neiging): (fig. 64/D)

1. Start de motor en neem een last met de vorken op (bijv. 
een lading bakstenen of een paar balen hooi).

 Kantel de vorken helemaal naar achteren. 

2.  Schakel de parkeerrem in en zet de transmissie in de 
neutrale stand. 

3. Verwijder de arm zoveel als nodig is van de grond zodat 
de voorwaartse neiging van de vorken mogelijk is. 

4. Terwijl de motor op 1400 toeren draait moet u de bedie-
ningshendel bewegen om de vorken naar voren te laten 
neigen. Zet tijdens de beweging van de vorken de motor af. 
De neigbeweging moet langzamer worden en daarna stop-
pen naarmate de motor langzamer gaat draaien en stopt.

Als de vorken na het stoppen van de motor blijven zakken of 
bewegen dan is de blokkeerklep defect.
Verhelp het defect binnen de kortst mogelijke tijd, neem con-
tact op met de technische service van DIECI.

D) Nivelleercilinders en blokkering van de pendelbeweging 
van de achterbrug: (fig. 65-66/D)

1. Start de motor. Ga na of de parkeerrem ingeschakeld is 
en of de transmissie in de neutrale stand staat.

2.  Zet de machine door middel van het nivelleersysteem vlak 
en schakel de blokkering van de pendelbeweging van de 
achterbrug in (laat de machine op banden ingesteld staan).

3. Hef de arm zoveel als nodig is van de grond op om de 
bovenbouw te draaien zonder op obstakels te stuiten.

4. Schuif de arm helemaal uit.

5. Beweeg terwijl de machine op het minimum toerental 
draait de bedieningshendel van de draaiing van de bo-
venbouw en laat de bovenbouw 360° draaien.

Als de machine tijdens het draaien niet stabiel blijft zijn de 
blokkeerkleppen van de nivelleercilinders of de blokke-
erkleppen van de pendelbeweging defect. Verhelp het de-
fect binnen de kortst mogelijke tijd, neem contact op met de 
technische service van DIECI. 

E) Cilinders van de stempelpoten: (fig. 67-68/D)
 
1. Start de motor. Ga na of de parkeerrem ingeschakeld is 

en of de transmissie in de neutrale stand staat.

2. Zet de machine op de stempelpoten en zet de machine 
door middel hiervan vlak.

3. Schuif de arm helemaal uit.

4. Beweeg terwijl de machine op het minimum toerental 
draait de bedieningshendel van de draaiing van de bo-
venbouw en laat de bovenbouw 360° draaien.

Als de machine tijdens het draaien niet stabiel op de stempelpo-
ten blijft staan zijn de blokkeerkleppen van de cilinders defect. 
Verhelp het defect binnen de kortst mogelijke tijd, neem con-
tact op met de technische service van DIECI. 
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(fig.71/D)

(fig.72/D)
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VERTRAGINGSAANDRIJVING EN 
DIFFERENTIEELBRUGGEN

De figuren gelden als richtlijn en het kan gebeuren dat zij niet 
kloppen met de onderdelen die op uw machine gemonteerd zijn.
De verwijzingen naar de onderhoudsopeningen hebben 
betrekking op de volgende bladzijden waar twee standaard 
bruggen met een vertragingsaandrijving op afgebeeld zijn 
om de onderdelen beter te herkennen.

Vertragingsaandrijving

Olie verversen
(fig. 71/D)

1.  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond 
terwijl de olie van het differentieel nog warm is.

2. Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan. 

3.  Zet een bak onder de aftapdoppen om de eventuele olie die 
er tijdens het verversen uitstroomt op te kunnen vangen.

4.  Verwijder de aftapdop (fig. 71/D pos. “”G”) en de vul-/peil-
dop (fig. 71/D pos. “F) om de olie volledig af te tappen.

5.  Laat de olie er volledig uit stromen.

6.  Doe de aftapdoppen er weer op en draai ze goed aan.

7.  Giet er schone olie, van het goedgekeurde type, via de 
vul-/peildop in (fig. 71/D pos. “F”).

8.  Het peil is juist als de olie uit de vul-/peildop (fig. 71/D 
pos. “F”) stroomt.

9.  controleer eventuele lekken uit de aftapdoppen.

10. Doe de vul-/peildop er weer op en draai hem volledig aan.

Voor-/achterdifferentieelbrug

Olie verversen
(fig. 72/D)

1.  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond 
terwijl de olie van het differentieel nog warm is.

2. Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan. 

3.  Zet een bak onder de aftapdoppen om de eventuele olie die 
er tijdens het verversen uitstroomt op te kunnen vangen.

4.  Verwijder de aftapdop (fig. 72/D pos. “”G”) en de vul-/peil-
dop (fig. 72/D pos. “F) om de olie volledig af te tappen.

5.  Laat de olie er volledig uit stromen.

6.  Doe de aftapdoppen er weer op en draai ze goed aan.

7.  Giet er schone olie, van het goedgekeurde type, via de 
vul-/peildop in (fig. 72/D pos. “F”).

8.  Het peil is juist als de olie uit de vul-/peildop (fig. 72/D 
pos. “F”) stroomt.

9.  controleer eventuele lekken uit de aftapdoppen.

10. Doe de vul-/peildop er weer op en draai hem volledig aan.
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(fig.74/D) (fig.75/D)
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Planetaire vertragingsaandrijving

Olie verversen
(fig. 73/D - fig. 74/D - fig. 75/D)

1.  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond 
terwijl de olie van het differentieel nog warm is.

2. Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan. 

3.  Zet een bak onder de aftapdoppen om de eventuele olie die 
er tijdens het verversen uitstroomt op te kunnen vangen.

4.  Draai de naaf van het wiel (fig. 73/D pos. “1”) zodat de 
opening (fig. 73/D pos. “M”) aan de onderkant (fig. 74/D) 
komt te zitten en verwijder daarna de oliedop.

5.  Laat de olie er volledig uit stromen.

6.  Draai de naaf van het wiel zodanig dat de opening (fig. 73/D 
pos. “M”) in de middelste stand (fig. 75/D) komt te staan.

7.   Vul de vertragingsaandrijving via de opening (fig. 75/D) 
tot het juiste peil. 

 Het peil is juist als de olie uit de oliedop stroomt.

8.  Doe de oliedop van de planetaire vertragingsaandrijving 
er weer op en draai hem goed aan.  

9. Doe dit bij alle vier de vertragingsaandrijvingen.
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(fig.78/D)
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VERTRAGINGSAANDRIJVING

Verklaring van de tekens

E Oliepeildop

F  Olievul- en peildop

G Aftapdop

H Ontluchtingsdop

M Oliedop
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(fig.78/D)

DIFFERENTIEELBRUG

Verklaring van de tekens

E Oliepeildop

F  Olievul- en peildop

G Aftapdop

H Ontluchtingsdop

M Oliedop
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(fig.80/D)

GLIJSCHOENEN VAN DE TELESCOOPARM

Smeren
(fig.80/D)

De glijschoenen moeten gesmeerd gehouden worden om 
slijtage ervan zoveel mogelijk te vermijden en de bewegin-
gen soepel te houden.

Schuif de arm volledig uit en controleer het oppervlak ervan.
indien de laag vet dun of vuil is (zand, stof, spaanders enz.) 
moet u het volgende doen:

-  Terwijl de arm volledig horizontaal uitgeschoven is moet u de laag 
vet op het oppervlak van de uithouders met een doek verwijderen. 

-  Gebruik een kwast om een laag vet van het goedgekeurde 
type aan de vier kanten van de telescooparm aan te brengen.

-  Beweeg de telescooparm meerdere keren om het vet 
gelijkmatig te verspreiden.

-  Verwijder het overtollige vet.

 - ATTENTIE - 

Tijdens de fase van de visuele controle en het opbrengen van vet 
moet de machine uitgeschakeld zijn en moet de sleutel uit de ca-
bine verwijderd zijn om onverhoedse manoeuvres te vermijden. 

 - ATTENTIE:
in geval van gebruik van de machine in belastende om-
standigheden en erg stoffige omgevingen moet het smeren 
vaker gedaan worden.

 - ATTENTIE:
Gebruik alleen de smeermiddelen die in de tabellen van 
DIECI staan. Andere smeermiddelen kunnen ernstige scha-
de aan de glijoppervlakken veroorzaken.

Slijtage van de glijschoenen

Voor de termijnen zie de samenvattende tabel aan het begin 
van het hoofdstuk.

Slijtage van de glijschoenen kan tot schommelbewegingen 
en speling tussen de ene uithouder en de andere leiden, 
met als gevolg dat de nauwkeurigheid van de bewegingen 
verloren gaat en het gevaar bestaat dat de last valt. Hoe 
zwaarder de werkomstandigheden hoe groter de slijtage. 
Het onderhoud aan de glijschoenen van de telescoo-
parm moet uitgevoerd worden door een erkende garage.
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(fig.81/D)
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(fig. 82/D) - Tabel van de viscositeit van de kettingolie

(fig. 83/D) - Onderdelen van een standaard ketting

BUITENSTE KETTINGEN VAN DE ARM
(fig.81/D)

Smeren

Het smeren tijdens het bedrijf maakt het mogelijk om:

-  een vloeistof tussen de contactoppervlakken aan te bren-
gen om slijtage te verminderen en vastlopen te vermijden;

-  de kettingen tegen corrosie te beschermen;

-  het lawaai tussen oppervlakken die blootgesteld zijn aan 
stoten te verminderen.

Het smeren moet als volgt gedaan worden:

-  in de lengte, op een plaats waar de scharnierverbin-
dingen weinig belast worden zodat het smeermiddel er 
makkelijker in kan dringen.

-  in de breedte, tussen de platen zodat de olie makkelijker 
in de scharnierverbinding kan dringen.

De viscositeit van de olie moet geschikt zijn voor de omgevin-
gstemperatuur. Een te geringe viscositeit zorgt ervoor dat het sme-
ermiddel eruit loopt en door een te grote viscositeit kan het smeer-
middel niet in de scharnierverbindingen dringen. Om de juiste vi-
scositeit te weten moet u de tabel hiernaast raadplegen (fig. 82/D).

 - ATTENTIE:
in geval van bijzondere toepassingen, gebruik in ongunstige omstandi-
gheden enz., kunt u altijd terecht bij de technische service van DIECI.

 - VERBOD - 

Het is STRENG VERBODEN om de kettingen met vet te smeren.

Slijtage controleren

Op de nodige termijnen moet het volgende gecontroleerd worden:

- De configuratie van de installatie.

- De staat van de ketting, om de sporen van wrijving te 
onderzoeken die op een onjuiste configuratie van de 
installatie kunnen duiden. De slijtage van het profiel van 
de zijplaten vanwege contact met de riemschijven en 
de geleidesystemen. De slijtage op de zijkanten van de 
buitenste platen en de koppen van de pennen vanwege 
contact met de flenzen of eventuele geleidesystemen.

- De slijtage van de scharnierverbindingen van de kettin-
gen zowel door middel van rechtstreekse meting van de 
lengte met een meetinstrument of meetlat, als visueel.

- De slijtage van de platen van de hefkettingen type Fleyer. 

 - ATTENTIE - 

Het is verplicht om de kettingen te vervangen als de
slijtage door uitrekken meer bedraagt dan 2% bedraagt.
Bij het vervangen van de ketting is het VERPLICHT om 

ook de betreffende rollen te vervangen.



D/41- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.84/D)

(fig.85/D)

(fig.86/D)

Flyer kettingen
Flyer kettingen
Steek inch
Steek mm

Steek Steek 

Vaststelling van slijtage door uitrekking

-  controleer het type ketting dat geïnstalleerd is, dat aan de 
buitenste platen ervan aangegeven is; als dit niet leesbaar is 
neem dan contact op met de technische service van DIECI.

-  Stel de steek van de ketting in de tabel vast (fig. 84/D)
 (bijv. ketting Fleyer AL8/BL8 steek 1”/25,40 mm) en ver-

menigvuldig dit met 10.

-  meet 10 steken van de ketting die gecontroleerd moet 
worden op (fig. 85/D).

-  Als de maat groter is dan 2% dan de aangegeven steek in de 
tabel vermenigvuldigd met tien, moet de ketting als versleten be-
schouwd worden en is het verplicht om de ketting te vervangen.

 2% van de maat = [maat: 100] x 2

 - ATTENTIE:
De meting moet op meerdere punten uitgevoerd worden omdat 
het kan gebeuren dat de slijtage niet gelijkmatig is en dit moet 
gedaan worden terwijl de ketting gespannen is.  Het meten kan 
met een schuifmaat of een liniaal gedaan worden (fig. 68/D).

Controleren, schoonmaken, smeren

-  Parkeer de machine op een vlakke en egale ondergrond.

-  Zet de machine op de steunpoten.

-  Schuif de telescooparm in de horizontale stand helemaal uit.

-  Zet de motor af en haal de contactsleutel eruit, breng in de ca-
bine een bord met het opschrift “onderhoud in uitvoering” aan. 

-  maak de kettingen schoon met een schone doek die geen plui-
sjes achterlaat om het meest oppervlakkige vuil te verwijderen.

-  Borstel de kettingen daarna krachtig af om al het vuil te 
verwijderen, doe dit met een harde nylon borstel en schone 
diesel. Blaas de kettingen daarna met perslucht schoon.

-  controleer de kettingen zorgvuldig zoals beschreven in 
de paragraaf “Slijtage controleren”.

-  Smeer de kettingen iets met een met olie doordrenkte 
kwast (zie de paragraaf “smeren”).

-  Verwijder de overtollige olie met een schone doek van 
het hele oppervlak van de kettingen.

-  Beweeg de telescooparm meerdere keren om de olie 
gelijkmatig te verspreiden. 

 - ATTENTIE:
indien de kettingen vervangen moeten worden moet u zich 
tot de technische service van DIECI wenden.

 - ATTENTIE - 

De kettingen kunnen broos geworden zijn door waterstof.

Het is STRENG VERBODEN om op zure plaatsen te wer-
ken en er mag maar zo min mogelijk tijd op oxiderende 

en corrosieve plaatsen gewerkt worden.
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(fig.90/D)

(fig.91/D)
Rechterkant van de machine

SMEERNIPPELS
machine met stempels met vier bewegingen (Pegasus 70.11, 60.16, 30.16, 40.17, 38.16)

Linkerkant van de machine



D/43- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.92/D)

(fig.93/D)

SMEERNIPPELS
machine met stempels met acht bewegingen (Pegasus 45.19, 45.21, 50.21, 40.25)

Rechterkant van de machine

Linkerkant van de machine
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D/44 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.94/D)

(fig.95/D)

SMEERNIPPELS
Telescooparmen met één/twee/drie uithouders
De verwijzingen naar de smeernippels van de armen met twee uithouders zijn hetzelfde als de armen met drie uithouders.



D/45- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

(fig.96/D)

SMEERNIPPELS
Transmissieassen en differentieelbruggen

Voorste transmissieas

Differentieelbrug

Planetaire vertragingsaandrijving

Achterste transmissieas
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D/46 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

1

(fig.97/D)

(fig.98/D)

1

ACCUONDERBREKER
(fig. 97/D pos. “1”)

De accuonderbreker bevindt zich onder de cabine naast de 
accu. De accuonderbreker dient om de stroomvoorziening 
naar de elektrische installatie te onderbreken door het circuit 
op de minpool te openen.

-  Draai aan de hendel en zet hem in de verticale stand om 
het circuit te openen en de stroomvoorziening te onder-
breken (fig. 98/D pos. “1”).

-  Draai aan de hendel en zet hem in de horizontale stand 
om de oorspronkelijke toestand te herstellen en het cir-
cuit te sluiten (fig. 97/D pos. “1”). 

 - ATTENTIE - 

De accuonderbreker mag alleen bij uitgeschakelde
machine gebruikt worden. 

 - ATTENTIE - 

Telkens als er onderhoud aan de machine uitgevoerd 
wordt is het verplicht om op de accuonderbreker in te 

werken om het elektrische circuit te openen.



D/47- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

1

1

(fig.99/D)

(fig.100/D)

ZEKERINGEN
(fig. 99/D pos. “1”)

Hoofdregeleenheid

De hoofdstroomkring is beveiligd door middel van zekerin-
gen die op de elektronische hoofdprintplaat (fig. 99/D pos. 
“1”) aangebracht zijn.
Om bij de elektronische printplaat te komen moet u het pla-
stic aan de linkerkant onder het dashboard verwijderen door 
de betreffende schroeven eruit te draaien.
in geval van elektrische storingen is het eerste wat gedaan 
moet worden om de storing te lokaliseren controleren of de 
zekeringen intact zijn.  De zekeringen moeten er met een 
speciale tang uit gehaald worden.

Om een zekering te vervangen moet u hem met een specia-
le tang uit zijn behuizing halen en door een andere zekering 
met dezelfde klasse, kwaliteit en ampèresterkte vervangen.

 - ATTENTIE:
Voordat u het plastic onder het dashboard verwijdert moet u 
de stroomvoorziening van de machine door middel van de 
accuonderbreker uitschakelen.

 - ATTENTIE:
Probeer een zekering op geen enkele manier te repareren.

Regeleenheid van de motor
(fig. 100/D pos. “1”)

De stroomkringen van de motor en de bijbehorende onderde-
len zijn beveiligd door middel van een regeleenheid met zeke-
ringen die in de motorruimte (fig. 100/D pos. “1”) geplaatst is. 
Verwijder de deksel van de kast om bij de zekeringen te 
kunnen komen. in geval van elektrische storingen is het eer-
ste wat gedaan moet worden om de storing te lokaliseren 
controleren of de zekeringen intact zijn. 

Om een zekering te vervangen moet u hem met een specia-
le tang uit zijn behuizing halen en door een andere zekering 
met dezelfde klasse, kwaliteit en ampèresterkte vervangen. 
Alle andere werkzaamheden mogen uitsluitend door bevo-
egd personeel uitgevoerd worden.

 - ATTENTIE:
Alvorens in de motorruimte te komen moet u de machine 
uitschakelen en de startsleutel eruit halen en de stroomvoor-
ziening van de machine met de accuonderbreker onderbreken.

 - ATTENTIE:
Probeer een zekering op geen enkele manier te repareren.

 - ATTENTIE - 

De hoofdzekering van de machine bevindt zich in de
regeleenheid van de motor.
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(fig.101/D)

(fig.102/D)

(fig.103/D)

(fig.104/D)
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1

VERLICHTING

De verlichting van de machine moet altijd deugdelijk zijn en 
goed functioneren. De werking ervan moet elke dag gecon-
troleerd worden. Als het verlichtingsblok beschadigd is moet 
het beschadigde gedeelte onmiddellijk vervangen worden. 
Een doorgebrand lampje moet meteen vervangen worden.

KOPLAMP
(fig. 101/D)

De koplamp bestaat uit richtingaanwijzer, stadslicht, dimlicht 
en grootlicht.

Om bij de lampjes te kunnen komen:

-  Breng de machine tot stilstand en schakel de stroomvo-
orziening met de accuonderbreker uit.

-  Verwijder de stroomstekker van de lamp aan de achterkant.
-  Verwijder de voorkant van de lamp door de betreffende 

schroeven in het achterste kapje eruit te draaien.
Om de lamp weer dicht te maken moet u in de omgekeerde 
volgorde te werk gaan waarbij u erop moet letten dat de 
afdichtingspakking op de juiste plaats aangebracht wordt.

Lampje van de richtingaanwijzer vervangen
(fig. 102/D pos. “1”)

-  Druk op de bovenkant van het lampje.
-  Draai het lampje waarbij u het ingedrukt moet houden 

om het van de vergrendeling los te maken.

Doe hetzelfde om het nieuwe lampje erin te doen.

Lampje van het stadslicht vervangen
(fig. 103/D pos. “1”)

-  Pak de achterkant beet waar de elektrische aansluitin-
gen (fig. 103/D pos. “2”) aangebracht zijn.

-  Draai en trek de achterkant naar u toe.
-  Als u de steun eruit gehaald heeft moet u op de boven-

kant van het lampje drukken.
-  Draai het lampje waarbij u het ingedrukt moet houden 

om het van de vergrendeling los te maken.

Doe hetzelfde om het nieuwe lampje erin te doen. Doe de 
steun weer in zijn behuizing.

Lampje van het dimlicht/grootlicht vervangen
(fig. 104/D pos. “1”)

-  Verwijder de stroomstekker door hem naar u toe te trekken.
-  Doe de borglipjes (fig. 104/D pos. “2”) omhoog en schuif 

ze naar de zijkant om het lampje los te maken.
-  Nadat u het lampje vervangen heeft moet u in de omgekeer-

de volgorde te werk gaan om het lampje weer vast te zetten 
en weer aan te sluiten. Houd de inkepingen van de lamp aan 
(fig. 104/D pos. “3”) om hem er op de juiste manier in te doen.

 - ATTENTIE - 

De lampjes zijn erg breekbaar. Wees er voorzichtig mee. 
De lampjes van het dimlicht mogen niet met blote

handen vastgepakt worden.
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(fig.106/D) (fig.107/D)

(fig.108/D)

(fig.109/D)

(fig.110/D)
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(fig.105/D)

3

ACHTERLICHT
(fig. 105/D)

Het achterlicht bestaat uit richtingaanwijzer, rood achterlicht, 
remlicht en achteruitrijlicht.

Om bij de lampjes te kunnen komen:

-  Breng de machine tot stilstand en schakel de stroomvo-
orziening met de accuonderbreker uit.

-  Verwijder de stroomstekker van de lamp aan de achterkant.
-  Verwijder de voorkant van de lamp door de betreffende 

schroeven in het achterste kapje eruit te draaien.

 - ATTENTIE:
Om de lamp weer dicht te maken moet u in de omgekeerde 
volgorde te werk gaan waarbij u erop moet letten dat de 
afdichtingspakking op de juiste plaats aangebracht wordt.

Lampjes van het achterlicht vervangen

-  Druk op de bovenkant van het lampje.

-  Draai het lampje waarbij u het ingedrukt moet houden 
om het van de vergrendeling los te maken.

Doe hetzelfde in de omgekeerde volgorde om het nieuwe 
lampje erin te doen. 

WERKLAMP
(fig. 106/D)

Lampjes vervangen
(fig. 108/D pos. “1”)

-  Breng de machine tot stilstand en schakel de stroomvo-
orziening met de accuonderbreker uit.

-  Verwijder de stroomstekker van de lamp aan de achterkant
 (fig. 107/D pos. “1”).
-  Druk op de aansluiting van de stekker op de lamp
 (fig. 107/D pos. “2”).
-  Draai de aansluiting waarbij u hem ingedrukt moet hou-

den om het van de vergrendeling los te maken.

Doe hetzelfde in de omgekeerde volgorde om het nieuwe 
lampje erin te doen. 

WERKLAMP MET DUBBELE REFLECTOR
(fig. 109/D)

Lampjes vervangen
(fig. 110/D pos. “1”)

-  Breng de machine tot stilstand en schakel de stroomvo-
orziening met de accuonderbreker uit.

-  Verwijder de schroeven aan de voorkant van de lamp.
-  Verwijder de stroomstekkers van de lampjes (fig. 110/D pos. “2”).
-  Druk op de borglipjes en schuif ze naar de binnenkant 

om ze los te maken (fig. 110/D pos. “3”).
Doe hetzelfde in de omgekeerde volgorde om het nieuwe 
lampje erin te doen. Houd de inkepingen van de lamp aan 
(fig. 110/D pos. “4”) om hem er op de juiste manier in te doen. 
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D/51- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

TABEL VOORSPANWAARDEN EN AANHAALKOPPELS
VAN BOUTEN EN MOEREN VAN KLASSE 2
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214608.3
199102.1

248153.7
229955.1

8.47
10.37

13.94
17.21

20.41
25.07

40.22
49.52

68.86
84.84

109.53
135.13

170.29
211.61

234.96
290.32

332.17
412.78

454.43
567.58

574.31
713.68

9749.4
8998.2

14269.1
13199.2

17894.2
16531.2

28489.0
26334.8

41533.2
38408.0

56779.8
52522.4

78484.3
72728.5

95066.1
87972.3

122476.0
113494.2

152610.4
141583.7

176464.9
163523.6

6.35
7.78

10.45
12.90

15.30
18.80

30.16
31.14

51.64
63.63

82.15
101.34

127.72
158.71

176.22
217.74

249.13
309.58

340.82
425.69

430.73
535.26

7312.1
6748.6

10701.8
9899.4

13420.7
12398.4

21366.8
19751.1

31149.9
28806.0

42584.9
39391.8

58863.2
54546.3

71299.6
65979.2

91857.0
85120.6

114457.8
106187.8

132348.6
122642.7

5.30
6.48

8.71
10.76

12.75
15.67

25.14
30.95

43.03
53.03

68.46
84.45

106.43
132.26

146.85
181.45

207.61
257.98

284.02
352.74

358.94
446.05

4.24
5.19

6.97
8.60

10.20
12.54

20.11
24.76

34.43
42.42

54.77
67.56

85.14
105.80

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 van bouten en moeren met grove draad
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Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/52 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

60° ovale inzetstukken - BSP schroefdraad
SCHROEFDRAAD

N.m

1/18-28
 

12-14

TABEL AANHAALKOPPELS
VAN DE HyDRAULISCHE FITTINGEN

1/4-19
 

14-16

3/8-19
 

25-28

1/2-14
 

45-60

5/8-14
 

55-70

3/4-14
 

90-110

1”-11
 

120-140

1”1/2-11
 

200-245

1”1/4-11
 

170-190

60° ovale inzetstukken - METRISCHE schroefdraad

SCHROEFDRAAD

N.m

10x1
 

12-14

12x1,5
 

13-15

14x1,5
 

15-18

16x1,5
 

25-28

18x1,5
 

27-30

22x1,5
 

50-60

26x1,5
 

60-75

30x1,5
 

110-130

28x1,5
 

80-100

DIN FITTINGEN SERIE / RANGE “L”
SCHROEFDRAAD

N.m

12x1,5
 

13-15

14x1,5
 

15-18

16x1,5
 

25-28

18x1,5
 

27-30

22x1,5
 

50-60

26x1,5
 

30-75

36x1,5
 

120-140

30x2
 

85-105

45x1,5
 

170-190

52x1,5
 

190-230

DIN FITTINGEN SERIE / RANGE “S”
SCHROEFDRAAD

N.m

14x1,5
 

15-18

16x1,5
 

25-28

18x1,5
 

27-30

20x1,5
 

43-54

22x1,5
 

50-62

30x2
 

90-110

24x1,5
 

60-75

36x2
 

125-145

42x2
 

170-190

52x2
 

200-245



D/53- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE

Aanzuigfilter
hydraulische olie verstopt

Het oliefilter
demonteren en vervangen

Hydrostatische transmissie defect
De transmissie
repareren of vervangen

HyDRAULISCHE
INSTALLATIE 

VAN DE
TRANSMISSIE

Storing aan de dieselmotor
Het gebruiks- en
onderhoudsboekje
van de motor raadplegen

De machine verliest snelheid

De machine rijdt in geen enkele 
richting

 - ATTENTIE:
Blijf tijdens het verplaatsen of
slepen van de machine op de 
stoel zitten, anders schakelt 
de parkeerrem automatisch in
(binnen een tijd van 20 seconden).

in de stoel ingebouwde
dodemanssensor neemt
aanwezigheid van man niet waar

Goed gaan zitten

Stempelpoten staan omlaag Alle stempelpoten
helemaal omhoog doen

Vooruit- / achteruitrijhendel
niet ingeschakeld (lampje uit)

De hendel in de
gewenste stand zetten

Lage-hoge versnelling
niet ingeschakeld (lampje uit)

Op vrijgaveschakelaar
voor rijden drukken

Achterbrug geblokkeerd De brug deblokkeren

Volgt op blz. D/54

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE

Rijrichtingshendel ingeschakeld De hendel in de neutrale stand zetten

Geen brandstof De tank vullen

Accu leeg De accu opladen of vervangen

Zekering doorgeslagen De zekering vervangen

Overige

De motor gaat niet draaienMOTOR

Het gebruiks- en
onderhoudsboekje
van de motor raadplegen

De bestuurder zit
niet op de bestuurdersstoel

Goed op de
bestuurdersstoel gaan zitten

Elektronisch handgas ingeschakeld Elektronisch handgas uitschakelen

Accuonderbreker niet
aangesloten De accuonderbreker aansluiten

LOKALISEREN VAN STORINGEN

 - ATTENTIE:

De werkzaamheden om storingen te verhelpen mogen uitsluitend door personeel uitgevoerd worden dat hiermee belast is.

Er mogen geen herstelwerkzaamheden aan de machine uitgevoerd worden als de “Gebruiksvoorschriften” en de “Veiligheidsvo-
orschriften” van de machine niet eerst gelezen zijn.

Dit symbool :  Geeft aan dat de storing die geconstateerd is NiET zonder een erkende DIECI Service garage in te 
schakelen verholpen kan worden.

De lokalisering van storingen van het lastcontroledisplay en het LCD scherm van het middelste dashboard st aat in hoofdstuk “G”.



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/54 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

LOKALISEREN VAN STORINGEN

Het hydraulischeoliepeil contro-
leren

De rem uitschakelen

De machine rijdt in geen enkele 
richting

 - ATTENTIE:
Blijf tijdens het verplaatsen of 
slepen van de machine op de 
stoel zitten, anders schakelt 
de parkeerrem automatisch in
(binnen een tijd van 20 seconden).

HyDRAULISCHE
INSTALLATIE 

VAN DE
TRANSMISSIE

Het luik onder de machine is 
gesloten (aandrijving machine)

Hydrostatische transmissie defect De transmissie repareren of
vervangen

Elektrisch circuit defect Het circuit repareren

Geen olie in oliereservoir - remmen
De installatie ontluchten
of het reservoir bijvullen

Rempomp defect

Remschijven versleten De remschijven vervangen

Repareren of vervangen

De machine remt nietREMMEN

Wielen niet goed uitgelijnd De wielen opnieuw uitlijnen

Fout in keuze van type besturing De hendel op een
ander type besturing zetten

Regelkleppenblok defect
Het regelkleppenblok
repareren of vervangen

Er lekt olie uit de hydraulische 
cilinders van de stuurinrichting De pakkingen vervangen

De machine rijdt dwars
De wielen blijven niet uitgelijndSTUURINRICHTING

Vloeistof in circuit niet geschikt Vergelijkende tabel van
de oliesoorten controleren

Vloeistoflek uit het circuit Op lekken controleren

Hydraulisch oliepeil onvoldoende

Parkeerrem ingeschakeld

Het luik opendoen

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE



D/55- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

Hydraulisch oliepeil
in reservoir onvoldoende Bijvullen

Betreffende hydraulische pomp defect De pomp repareren of vervangenDe machine heft de last niet op

TELESCOOPARM 
(GIEK)

instelling regelkleppenblok laag controleren en de regelklep
opnieuw instellen

Stoffen in de
hefcilinders binnengedrongen De pakkingen vervangen

Hydraulische pomp defect
(pomp draaiing bovenbouw)

manometer monteren
en druk controlerenBovenbouw draait niet

(op zichzelf)

Bedrijfsdruk laag Regelkleppenblok instellen

DRAAIING 
BOVENBOUW

Hydraulische motor defect
Afvoerslang losmaken en controle-
ren of de olie er op de juiste manier 
uit stroomt. Eventueel verversen 

Elektrische knoppen defect Stroom op bobine controleren.
Bobines doorgebrand

Borgpen draaiing
bovenbouw erin gestoken

Veiligheidssystemen ingeschakeld
(lampje en geluidsalarm in werking)

Stekker eruit halen

Zie het hoofdstuk
“De machine leren kennen”

Zie het hoofdstuk
“De machine leren kennen”

Elektrische installatie defect De zekeringen en de elektrische
installatie controleren

De arm schuift niet uit Veiligheidssystemen ingescha-
keld (lampje en geluidsalarm aan)

Zie het hoofdstuk
“De machine leren kennen”

Veiligheidssystemen
ingeschakeld

De arm gaat niet omlaag

LOKALISEREN VAN STORINGEN

Veiligheidssystemen ingescha-
keld (lampje en geluidsalarm aan)

Zie het hoofdstuk
“De machine leren kennen”

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE

EENHEID STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/56 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

AANWIJZINGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET CONTROLEREGISTER
 Het “CONTROLEREGISTER” moet opgesteld worden in overeenstemming met de eisen die bepaald worden door de Essen-

tiële Veiligheidseisen zoals bedoeld in par. 4.4.2.b van Bijlage I van de Machinerichtlijn 98/37/EG, om bewijs van de juiste uit-
voering van alle controle- en onderhoudswerkzaamheden van de machine met betrekking tot de veiligheid ervan te bewaren.

 in het controleregister moeten behalve alle activiteiten met betrekking tot de levensduur en het gebruik van de machine (vervangen 
van onderdelen, revisies, defecten enz.) ook alle controles op driemaandelijkse en jaarlijkse basis zoals bepaald door de geldige wet-
telijke bepalingen genoteerd worden, waaronder die in het hoofdstuk “Onderhoud” en “Werktuigen” van deze handleiding vermeld zijn.

 Bovendien moeten de naam van de onderhoudsmonteur en de datum van de onderhoudsbeurt duidelijk vastgesteld kunnen worden. 
 Er wordt geadviseerd om dit controleregister op te stellen, bij te houden en gedurende de hele levensduur van de 

machine goed te bewaren.
 Hierna worden enkele bladzijden blanco gelaten om u te helpen om uw eigen controleregister te maken.

PLICHTEN EN WIJZE VAN AANMELDING BIJ HET I.S.P.E.S.L.
 Het ministerieel Besluit van 12/09/1959, onder Titel ii – Artikel 7, legt aan de werkgever, de gebruiker van hefwerktuigen met 

een motor met een draagvermogen van > 200 kg en hoogwerkers voor het opheffen van personen, de plicht op om de in-
bedrijfstelling van de machine bij de voor de betreffende regio bevoegde instantie (op dit moment is dit het I.S.P.E.S.L.) te mel-
den en daarbij de plaats waar de machine geïnstalleerd is te vermelden opdat deze instantie de eerste controle kan verrichten.

 Het vervullen van deze plicht wordt bevestigd door Artikel 11 - Lid 3 van het Presidentieel Besluit nr. 459 van 24/07/1996, 
een landelijke wet die de Machinerichtlijn 98/37/EG overneemt.

 Het aanmelden bij het i.S.P.E.S.L. moet gedaan worden door bij de mededeling van inbedrijfstelling van de machine een ko-
pie van de EG-Verklaring van overeenstemming van de machine zoals bedoeld in Bijlage IIA van het ministerieel Besluit 
nr. 459/96 – de machinerichtlijn 98/37/cE te voegen.

 De originele verklaringen (EG-Verklaring van overeenstemming – Bijlage IIA oftewel Verklaring van de Fabrikant – Bijlage IIB) 
moeten door de opdrachtgever bewaard worden.

 De aanmelding bij het i.S.P.E.S.L. kan door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst verzonden worden.
 Het is de taak van het i.S.P.E.S.L. om mededeling te doen dat de inbedrijfstelling van de machine plaatsgevonden heeft aan de 

plaatselijke toezichthoudende instantie (ASL = Plaatselijke Gezondheidsdienst) die met de latere jaarlijkse controles belast is.

PERIODIEKE CONTROLES EN REGISTRATIEMETHODEN
 De werkgever/gebruiker van de machine heeft de plicht om de machine aan de wettelijke (Presidentieel Besluit 547 van 27/4/55; 

ministerieel Besluit van 12/9/59 en Wetsbesluit nr. 626 van 19/9/94) voorgeschreven periodieke controles te onderwerpen.
 Hij heeft bovendien de plicht om het onderhouds- en controleprogramma dat in deze Gebruiks- en onderhoudshandleiding 

van de machine beschreven is in acht te nemen.
 De inspectie- en periodieke controleactiviteiten alsmede de onderhoudswerkzaamheden moeten aan gespecialiseerd perso-

neel dat speciaal daarmee belast is of een door de fabrikant DIECI S.r.l. erkende garage overgelaten worden.
 De werkgever/gebruiker van de machine moet de resultaten van de controles in het controleregister registreren of door per-

soneel dat daarmee belast is en ten behoeve daarvan geïnstrueerd is laten registeren.
 De periodieke controles die in het “controleregister” genoteerd moeten worden zijn:

 a) Driemaandelijkse periodieke controles die betrekking hebben op de werking en/of de doelmatigheid van
  hijskabels/-kettingen volgens Artikel 179 van het Presidentieel Besluit nr. 547 van 27/4/55.
 b) Jaarlijkse periodieke controles die betrekking hebben op de werking en de instandhouding van de machine ten
  behoeve van de veiligheid (jaarlijkse keuringen, controle op corrosie, controle van instellingen enz.) volgens
  Artikel 194 van het Presidentieel Besluit nr. 547 van 27/4/55.

 De wet legt administratieve boetes op aan degene die de driemaandelijkse en jaarlijkse controles niet uitvoert.
 Het controleregister waarin ook de controles genoteerd moeten worden moet op verzoek getoond worden aan de functiona-

rissen die op basis van de geldige wetgeving met de controle belast zijn.
 Na de jaarlijkse periodieke controle geeft de functionaris van de ASL een rapport van geschiktheid af of schrijft de nodige maa-

tregelen voor waaraan voldaan moet worden. De gebruiker moet het rapport van de controle bij het controleregister bewaren.
 indien de plaatselijke toezichthoudende instantie (ASL) niet optreedt dan wordt er geadviseerd om toch een jaarlijkse contro-

le door een vakman te laten verrichten en de resultaten van de controle in het controleregister te noteren.
 De evaluaties van de controles moeten op de volgende bladzijden geregistreerd worden die daarvoor bestemd zijn waarbij het resul-

taat van de controle, de datum, de handtekening en de eventuele opmerkingen van de medewerker aangegeven moeten worden.
 Als de bladzijden die in deze handleiding daarvoor bestemd zijn niet voldoende zijn voor de notities die in de loop van de leven-

sduur van de machine gemaakt worden moeten er extra bladen gebruikt worden die op dezelfde manier ingevuld moeten worden.



D/57- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE MACHINE

Fabrikant: Dieci S.r.l.

model: ......................................................................................  serienummer ................................................bouwjaar ..........................

code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

max. draagvermogen [kg]:.................................................................................................................................................................. 

code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

max. draagvermogen [kg]:.................................................................................................................................................................. 

code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

max. draagvermogen [kg]:..................................................................................................................................................................  

code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

max. draagvermogen [kg]:.................................................................................................................................................................. 

Eigenaar:  ...................................................................................................................................................................................................

Datum van inbedrijfstelling van de machine:.............................................................................................................................................

VOOR ANDERE CONTROLES OF AANMELDINGEN BIJ DAARVOOR AANGEWEZEN
INSTANTIES MOET DE PLAATSELIJKE GELDIGE WETGEVING IN HET
LAND WAAR DE MACHINE GEBRUIKT WORDT GERAADPLEEGD WORDEN.



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/58 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA 



D/59- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

REGISTRATIE VAN DE PERIODIEKE CONTROLES
EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

       h

       h

Dieseltank legen
Lekken slangen hydraulische installatie controleren
Scharnierpen arm smeren
Pennen voet/ kop neigcilinder smeren
Pennen voet/ kop hefcilinder smeren
Pennen voet/ kop nivelleercilinder smeren
Pennen voet/ kop cilinder stempels smeren
Pennen eenheid stempelpoten smeren
Draaikrans bovenbouw smeren
Draaipennen voor-/achterwielen smeren
Bussen pendelbeweging voor-/achterbrug smeren
Kruisstukken en cardankoppelingen transmissieassen smeren
Glijschoenen arm smeren

50

100

Luchtfilter reinigen
Differentieelbruggen smeren
Bandenspanning controleren
Aanhaling bouten in het algemeen controleren
Verstopping radiateur controleren
Remoliepeil controleren
Staat en uitrekking kettingen arm controleren
Stickers controleren

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - ATTENTIE  - 
De vet gedrukt weergegeven onderhoudswerkzaamhe-
den zijn de werkzaamheden die DIECI van fundamenteel 

belang acht voor de veiligheid van personen.

 - ATTENTIE  - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/60 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

    

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA 



D/61- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

       h

motorolie verversen
Motoroliefilter vervangen
Luchtfilter vervangen
Elektrolytpeil accu controleren
Elektrische installatie controleren
Dynamoriem controleren
Wielmoeren aandraaien
Vochtwerende zak draaiverbinding vervangen
Hydraulisch oliefilter vervangen

250

Datum
       h

Luchtfilter vervangen
Dieselfilter vervangen
Dieseltank legen
Ffilter dieselinspuitpomp reinigen
Olie hydraulische installatie verversen
Voorfilter oliereservoir vervangen
Extern hydraulisch oliefilter vervangen
Oliepeil differentieelcarter controleren
Oliepeil planetaire vertragingsaandrijvingen controleren
Oliepeil versnellingsbak controleren
Oliepeil motorvertragingsaandrijving draaiing bovenbouw controleren
Glijschoenen arm vastzetten
Kettingspanning controleren

500

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - ATTENTIE  - 
De vet gedrukt weergegeven onderhoudswerkzaamhe-
den zijn de werkzaamheden die DIECI van fundamenteel 

belang acht voor de veiligheid van personen.

 - ATTENTIE  - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.



Onderhoud en afstellingenModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

D/62 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA 



D/63- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

       h

       h

1000

Koelvloeistof verversen
Olie differentieelcarter verversen
Olie planetaire vertragingsaandrijvingen verversen
Olie versnellingsbak verversen
Olie motorvertragingsaandrijving draaiing bovenbouw verversen
Olie hydraulische installatie verversen
Bovenste en onderste bouten draaikrans aanhalen

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Datum Handtekening Datum Handtekening

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

 - ATTENTIE  - 
De vet gedrukt weergegeven onderhoudswerkzaamhe-
den zijn de werkzaamheden die DIECI van fundamenteel 

belang acht voor de veiligheid van personen.

 - ATTENTIE  - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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D/64 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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D/65- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

       h

       h

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - ATTENTIE  - 
De tabellen moeten duidelijk en in de daarvoor bestem-

de vakjes ingevuld worden.

 - ATTENTIE - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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D/66 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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D/67- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

       h

       h

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - ATTENTIE  - 
De tabellen moeten duidelijk en in de daarvoor bestem-

de vakjes ingevuld worden.

 - ATTENTIE - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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D/68 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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D/69- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

       h

       h

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - ATTENTIE  - 
De tabellen moeten duidelijk en in de daarvoor bestem-

de vakjes ingevuld worden.

 - ATTENTIE - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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D/70 - ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO PER MOTIvI DI STAMPA
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SCHEMA'S ELEKTRISCHE
INSTALLATIES

Elektronische motor
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Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS Elektrische schema’s en installaties

LEGENDE DOOS ZEKERINGEN – TEK. Nr. 01171037

POS BESCHRIJVING HOEV.

1 TIJDTIMER 3” 12V 

2 CENTRALE ANTIHERH. WAARSCH.KORF 

3 PRINTCIRCUIT 

4 DIODEN 1N 4007 ZWART 

5 DIODE P 600 M 

6 INCHING 12 V 

7 BUZZER 

8 VERMOGENTERMINAL M6 

9 VERMOGENTERMINAL M5 

10 CONNECTOR MICRO RELAIS KAARTEN 

11 CONNECTOR ZEKERINGENHOUDER KAARTEN

12 CONNECTOR RELAISHOUDER KAARTEN 

13 CONNECTOR C.S. 18 WEGEN F 90° 

14 CONNECTOR C.S.15 WEGEN F 90° 

15 CONNECTOR C.S.12 WEGEN F 90° 

16 CONNECTOR C.S.9 WEGEN F 90° 

17 CONNECTOR C.S.6 WEGEN F 90° 

18 CONNECTOR C.S.21 WEGEN F 90° 

19 RELAIS MICRO MET DIODE 12V 

20 ZEKERING A MES 7,5 A 

21 ZEKERING A MES 15 A 

22 ZEKERING A MES 10 A 

23 ZEKERING A MES 3° 

24 ZEKERING A MES 5 A 257005 

25 EXT. TANDVEERRING 5  DIN 6798 INOX 

26 EXT. TANDVEERRING 6  DIN 6798 INOX 

27 ZESK. MOER M5 UNI 5588-65 INOX 

28 MOER M6 UNI 588 INOX A2 

29 BLOK.MOER HOOG M 3 DIN 982 INOX 

30 MOER M4 BLOK UNI 7473 INOX A2 

31 SCHROEF TC + 3X12 UNI 7687 INOX 

32 SLUITRING 3,5X13,6X2 CERTENE 

33 SLUITRING 4,4X10X1,1 NYLON 

34 AFSTANDSRING DCK 19     3X2 

35 ANTITRIL M/F M4X10 H15 INOX V0



E/3



E/4

Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS Elektrische schema’s en installaties

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA



E/5

LEGENDE BASISINSTALLATIE – TEK. Nr. E25800-036

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
A1 Centrale Perkins  
A31 AUTORADIO  
A110 RADIO  
B3 MICRO STABILISATOR ACHTERAAN  
B4 MICRO STABILISATOR VOORAAN  
B5 SNELHEIDSENSOR  
B10	 Druksensor	luchtfilter	verstopt	 	
B12 SENSOR BRANDSTOFPEIL  
B13 Druksensor hydraulische olie  
B27 MICRO STOEL  
B28 DRUKREGELAAR REM  
B31 DRUKREGELAAR ACCUMULATOR  
B34 MICRO MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 
B35 DRUKREGELAAR 2e MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 
B38 MICRO INCHING  
E1 Werklicht rechts achteraan  
E2	 Werklicht	rechts	vooraan	 	
E4	 Werklicht	links	vooraan	 	
E18 Werklicht links achteraan  
E22 LANTAARN RECHTS ACHTERAAN  
E23 LANTAARN LINKS ACHTERAAN  
E24 LICHT NUMMERPLAAT  
E25 KOPLAMP RECHTS  
E26 KOPLAMP LINKS  
E27 ZWAAILICHT  
F1 ZEKERING STABILISATOREN 15A  
F2 ZEKERING AUTORADIO 3A  
F3 ZEKERING BUZZER EN ACHTERUITRIJLICHT 5A  
F4 ZEKERING KEUZE VERSNELLING TRAAG/SNEL 7.5A 
F5 ZEKERING HYDRAULISCHE KOPPELING ACHTERAAN 
F6 ZEKERING ANTIKANTELSYSTEEM 7.5A  
F7 ZEKERING 15A  
F8 ZEKERING MECHANISCHE VERSNELLING 5A  
F9 ZEKERING BLOK AS 10A  
F10 ZEKERING VOEDINGEN CONTROLELAMPEN EN SCHAKELAARS 
F11 ZEKERING VOEDING OMSCHAKELING LICHTEN EN STOPLICHTEN 10A
F12 ZEKERING SENSOREN 3A  
F13 ZEKERING 7,5A  
F14 ZEKERING STANDLICHTEN 5A  
F15 ZEKERING STANDLICHTEN 5A  
F16 ZEKERING GROTE LICHTEN 10A  
F17 ZEKERING CLAXON 10A  
F18 ZEKERING DIMLICHTEN 10A  
F19 ZEKERING RUITENWISSER VOORAAN 15A  
F20 ZEKERING RUITENWISSER ACHTERAAN 15A  
F21 ZEKERING OPTIONAL 15A  
F22 ZEKERING WERKLICHTEN VOORAAN 20A  
F23 ZEKERING WERKLICHTEN ACHTERAAN 20A  
F24 ZEKERING F7.5A  
F25 ZEKERING VENTILATOR VERWARMING 15A
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LEGENDE BASISINSTALLATIE – TEK. Nr. E25800-036

NAAM BESCHRIJVING PAGINA

F26 ZEKERING PARKEERREM + VERSNELLINGSOMSCHAKELING 7.5A 
F27 ZEKERING MOTOR STILLEGGEN + MICRO STOEL 7.5A 
F28 ZEKERING WARNING 7.5A 
F29 ZEKERING ZWAAILICHT 7.5A 
F30 ZEKERING AUTORADIO 5A 
F31 ZEKERING OPTIONAL 
F32 ZEKERING STROOMAANSLUITING 7.5A 
F33 ZEKERING KEUZESCHAKELAAR KORF 7.5A 
F34 ZEKERING AIRCONDITIONING 15A 
F35 ZEKERING KORF 15A 
F36 ZEKERING VOEDING INSTRUMENT 3A 
FG1 HOOFDZEKERING + 30  
FG2 ZEKERING ALTERNATOR  
FG3 ZEKERING STARTRELAIS 
FG4 ZEKERING BOUGIES 
FG5 Zekering ECU Motor 
G1 ACCU 
G2 ALTERNATOR 
H2 BUZZER ACHTERUITRIJDEN 
H3 CLAXON 
H4 LUIDSPREKER LINKS 
H5 LUIDSPREKER RECHTS 
H7 PLAFONDLAMP 
H1 BUZZER ALARM INSTRUMENT 
K5 RELAIS ACTIVERING OPSTART MET VERSNELLING IN NEUTRAAL 
K6 TIMER MICRO STOEL 
K11 RELAIS ACTIVERING OPSTART VANUIT CABINE MET BESTUURDER 
K16 FREQUENTIERELAIS MOTOR AAN 
K3M	 Relais	opstart		
K4M Relais bougies 
K5M Noodrelais 
K3	voed.+15	 Relais	3e	snelheid	ventilatie	
KS2	 Relais	3e	snelheid	ventilatie
M1 STARTMOTOR
M2 RUITENWISSER VOORAAN
M7 RUITENWISSER VOORAAN 
M8 RUITENSPROEIER ACHTERAAN 
M9 RUITENSPROEIER VOORAAN 
M10 VERWARMING 
M32 PNEUMATISCHE COMPRESSOR STOEL 
M33 Airconditioning 
P1 INSTRUMENT 
R1 Weerstand 
R8 Weerstand CAN 
R14 Bougies 
S1 Noodsch. 
S2 SCHAKELAAR VENTILATOR 
S5 Sch. wissers achteraan  
S6 Sch. werklicht achteraan 
S8 Sch. schakelen
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NAAM BESCHRIJVING PAGINA

S9	 Sch.	nivellering	
S11	 Sch.	elektroklep	kop	arm	
S12	 Sch.	blok	brug	manueel	
S13	 Sch.	stabilisator	voor.	links	
S14	 Sch.	stabilisator	voor.	rechts	
S15 Sch. zwaailicht 
S16	 Sch.	uitsluiting	antikantelsysteem	
S17 Sch. stabilisator acht. links 
S18 Sch. stabilisator acht. rechts 
S20 Sch. airconditioning 
S21	 Schakelaar	parkeerrem	
S22 keuzeschakelaar besturing 
S28	 Schakelaar	wissers	vooraan	
S37 VERSNELLINGSOMSCHAKELING 
S39 MICRO STOPLICHTEN 
S40 OMSCHAKELING LICHTEN 
S41	 Sch.	opstartschakelbord	
S42 ACCUSCHAKELAAR 
S43 SENSOR BLOK AS 
S44 SENSOR SCHUIFMAST EN HEFBOOM 
S45 OPTIONELE AFSTANDSSENSOR 
S48	 Sch.	werklicht	vooraan	
S50	 Activering	stabilisator	
S51	 sch.	balk	voet	
S52 AFSTANDSSENSOR CABINE UITGELIJND 
S53 AFSTANDSSENSOR CABINE GEBLOKKEERD 
S54 STROOMAANSLUITING 
S103 Sch. elektrisch contact 
S104 Sch gashendel 
S105 KEUZESCHAKELAAR NEERLATEN STABILISATOREN
S106 Sch. contr. uitlijning wielen 
S106.1 KEUZESCHAKELAAR STABILISATOREN OMHOOG
S107 KEUZESCHAKELAAR BEWEGING BALK 
S108 KEUZESCHAKELAAR BEWEGING VOET 
S111	 Paddenstoelvormige	noodschakelaar	
X29	 Gaspedaal	
Y1 ELEKTROKLEP VERSNELLING VOORUIT 
Y2 ELEKTROKLEP ACHTERUITRIJDEN 
Y4 ELEKTROKLEP NIVELLERING LINKS 
Y5 ELEKTROKLEP NIVELLERING RECHTS 
Y6 EK STABILISATOR OMHOOG VOORAAN RECHTS/BALK STABILIS. VOORAAN RECHTS
Y7 EK STABILISATOR NEERLATEN VOORAAN RECHTS/VOET STABILIS. VOORAAN RECHTS
Y8 EK STABILISATOR OMHOOG VOORAAN LINKS/BALK STABILIS. VOORAAN LINKS
Y9 EK STABILISATOR NEERLATEN VOORAAN LINKS/VOET STABILIS. VOORAAN LINKS
Y10 EK STABILISATOR OMHOOG ACHTERAAN RECHTS/VOET STABILIS. ACHTERAAN RECHTS
Y11 EK STABILISATOR NEERLATEN ACHTERAAN RECHTS/BALK STABILIS. ACHTERAAN RECHTS
Y12 EK STABILISATOR OMHOOG ACHTERAAN LINKS/VOET STABILIS. ACHTERAAN LINKS
Y13 EK STABILISATOR NEERLATEN ACHTERAAN RECHTS/BALK STABILIS. ACHTERAAN LINKS
Y14	 ALGEMENE	EK	STABILISATOREN/	SELECTIE	NEERLATEN	STABILIS.	PEGASUS	18/21	m
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Y15 ELEKTROKLEP BLOK BRUG ACHTERAAN RECHTS
Y16 ELEKTROKLEP BLOK BRUG ACHTERAAN LINKS
Y17 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y18 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y19 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y20 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y21 ELEKTROKLEP 2e MECHANISCHE VERSNELLING HURT
Y22 ELEKTROKLEP 1e MECHANISCHE VERSNELLING HURT
Y23 ELEKTROKLEP PARKEERREM 
Y36	 ELEKTROKLEP	KEUZE	STABILISATOREN	OMHOOG	PEGASUS	18/21	m
Y98 ELEKTROKLEP HULPPOMP 
Y99 ELEKTROKLEP STABILISATOREN 
X10.1.p	 CONNECTOR	INTERFACE	LIJN	CABINE	ONDERAAN	MET	LIJN	KOOI
X10.2.p	 CONNECTOR	INTERFACE	LIJN	CABINE	ONDERAAN	MET	LIJN	KOOI
X10.3.p	 CONNECTOR	INTERFACE	LIJN	CABINE	ONDERAAN	MET	LIJN	KOOI
X4 CONNECTOR INTERFACE LIJN DASHBOARD RECHTS MET LIJN OPTIONAL
X1 CONN. INTERFACE LIJN DASHBOARD LINKS MET LIJN CABINE OND.
X1 CONNECTOR INTERFACE LIJN MOTOR MET KOPPELING
X1 CONNECTOR INTERFACE LIJN MOTOR MET LIJN DASHBOARD 386 
X12 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN DASHB. RECHTS
X13 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE 
X14 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE 
X15 CON. INTERFACE LIJN CABINE BOV. MET LIJN CABINE OND.
X17.1 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN ELEKTROKLEPPEN 
X17.2 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN ELEKTROKLEPPEN
X19 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN DASHBOARD RECHTS
X2 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN DASHBOARD LINKS
X2.1 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN ELEKTROKLEPPEN
X20 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE
X22 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE
X23 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN DASHBOARD RECHTS
X25 CON. INTERFACE LIJN DASHBOARD RECHTS MET LIJN CABINE OND.
X26 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE
X3 CON. INTERFACE LIJN DASHBOARD LINKS MET LIJN CABINE OND.
X32 STROOMAANSLUITING 
X5 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN TOREN PEGASUS
X6 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN MOTOR
X7 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE
X99 CON. INTERFACE LIJN CABINE OND. MET LIJN CENTRALE
XR RELAIS DUBBELE ACTIVERING BEWEGING STABILISATOREN

LEGENDE BASISINSTALLATIE – TEK. Nr. E25800-036

NAAM BESCHRIJVING PAGINA



E/9

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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VERDELER

SEGNAAL 1 UITSTREKKEN
SEGNAAL 2 OPTILLEN
SEGNAAL 3 BEDIENINGEN
SEGNAAL 4 ROTATIE
SEGNAAL 5 RICHTEN

GND
12V VERDELER (+ALG EK)

STEKKER KOP ARM (24 POLEN)

SIGN. RICHTING ARM OMHOOG
IN GASHENDEL DOOR TOETSENBORD
SIGN. RCIHTING SCHUIFMAST INTREKKEN
SIGN. RICHTING A
SIGN. RICHTING B
SEGNAAL 1 UITSTREKKEN
SEGNAAL 2 OPTILLEN
SEGNALEN 3 BEDIENINGEN
SEGNAAL 4 ROTATIE
SEGNAAL 5

GND
WERKLICHT OUT

12V
NOODKNOP
12V A KORF
12V A HIJSLIER
LAMP. MACHINE OK
EK KOP ARM
CLAXON
START MOTOR

LAMP ANTIKANTELSYSTEEM OK
ALARM DOOR KOP ARM
12V	VERD.	(door	manipulator	mand)
SEGNAAL	KORF	(voor	extra	Radiob.)

EINDAANSLAG ARM en knipp. Radiob..

12V FLS1 (BENEDENARM)
GND
-
12V FLS2 (BOVENARM) )DOOR 3B6)
TERUGKEER FLS1 (BENEDENARM)
KNIPPEREND

CABINE (Keuzesch. en sch. Gashendel)

12V
GASHENDEL (disingage)
GASHENDEL	(raise-resume)
NOODKNOP (BEUGEL)
NOODKNOP (BEUGEL)

SEL. VORKEN
SEL. HIJSLIER
SEL. KORF
SEL. RADIOBESTURING

IN/OUT MIDAC (3B6)

12V POSITIEVEVOEDING MIDAC
GND VOEDING MIDAC
IN ANTIKANTELSYSTEEM
-
OUT STABILISATOREN NEERGELATEN 2
-
OUT KORF NIET INGESCHAKELD
OUT STABILISATOREN NEERGELATEN 1

CABINE EN OP MACHINE

STOP DIESEL 12V
STOP DIESEL TERUGKEER
START MOTOR
CLAXON
EK KOP ARM
POMP 2
-
12V

KORF	NIET	INGESCHAKELD	(out	x	Cabine)
-

STABILISATOREN 1 NEERGELATEN
VERPLAATSING STABILISATOREN
UITSLUITING ANTIKANTELSYSTEEM

GND
GND

12 V VOEDING KAART
12V VOEDING KAART
WERKLICHT IN

MANIPULATOR 1 of 2

SIGN. RICHTING ARM OMHOOG
SIGN. RICHTING NEERLATEN A HIJSLIER
SIGN. RCIHTING SCHUIFMAST INTREKKEN
SIGN. RICHTING A
SIGN. RICHTING B
SEGNAAL 1 UITSTREKKEN
SEGNAAL 2 OPTILLEN
SEGNAAL 3 BEDIENINGEN
SEGNAAL 4 ROTATIE
SEGNAAL 5 RICHTEN 

12V VOEDING
GND
12V VERDELER
DRUKKNOP A
DRUKKNOP B
DRUKKNOP C

RADIOBESTURING

SIGN. RICHTING ARM OMHOOG
SIGN. RICHTING E NEERLATEN HIJSLIER
SIGN. RCIHTING SCHUIFMAST INTREKKEN
SIGN. RICHTING A
SIGN. RICHTING B
SEGNAAL 1 UITSTREKKEN
SEGNAAL 2 OPTILLEN
SEGNAAL 3 BEDIENINGEN
SEGNAAL 4 ROTATIE
SEGNAAL 5 RICHTEN

12V VOEDING RADIOBESTURING
GND
12V VERDELER
RADIOBESTURING OK (out door radio)
GASHENDEL
GASHENDEL
CLAXON
START MOTOR
KORF	NIET	INGESCHAKELD	(x	red.	Snelheid	Radio)
-

STAB.	NEERGELATEN	2	(IN	x	E3001)
ARM OMLAAG (OUT DOOR 3B6)
-
COM. GASHENDEL
GASHENDEL SNELH_1
ARM OMLAAG VOOR KORF COM
ARM OMLAAG VOOR KORF NC

FUNCTIES RELAIS
UITSTREKKEN
HEFSYSTEEM
BEDIENINGEN
ROTATIE
RICHTEN
12V VERDELER
KORF
HIJSLIER
STAB	OUT	(x	CONTROLELAMP	CABINE)
STABILISATOREN 1)
STOP
STABILISATOREN 2
POMP 2
KNIPPERLICHT RADIOBESTURING
MANIPULATOR	(Proportionele	signalen)
MANIPULATOR	(Proportionele	signalen)
MANIPULATOR	(Proportionele	signalen)	
RADIOBESTURING
ARM	OMLAAG	(x	korf)
GASHENDEL

V
G
L
H
B

6N
6Z

H-R
C
M-V
-
-
V
G
L
H
-

N
C-V

B-R
L-N
R
H-N
Z-N
B
C
B-N

R-N
Z-N
Z 
G-R

B-R
N
-
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ELEKTRISCHE SCHEMA'S EN
INSTALLATIES

Mechanische Motor 38.16_400°
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LEGENDE DOOS ZEKERINGEN – TEK.Nr. 01171037

POS BESCHRIJVING HOEV.

1 TIJDTIMER 3” 12V  

2 CENTRALE ANTIHERH. WAARSCH.KORF 

3 PRINTCIRCUIT   

4 DIODEN 1N 4007 ZWART   

5 DIODE P 600 M   

6 INCHING 12 V   

7 BUZZER   

8 VERMOGENTERMINAL M6   

9 VERMOGENTERMINAL M5   

10 CONNECTOR MICRO RELAIS KAARTEN 

11 CONNECTOR ZEKERINGENHOUDER KAARTE

12 CONNECTOR RELAISHOUDER KAARTEN 

13 CONNECTOR C.S. 18 WEGEN F 90°  

14 CONNECTOR C.S.15 WEGEN F 90°  

15 CONNECTOR C.S.12 WEGEN F 90°  

16 CONNECTOR C.S.9 WEGEN F 90°  

17 CONNECTOR C.S.6 WEGEN F 90°  

18 CONNECTOR C.S.21 WEGEN F 90°  

19 RELAIS MICRO MET DIODE 12V  

20 ZEKERING A MES 7,5 A   

21 ZEKERING A MES 15 A   

22 ZEKERING A MES 10 A   

23 ZEKERING A MES 3A   

24 ZEKERING A MES 5 A 257005   

25 EXT. TANDVEERRING 5  DIN 6798 INOX 

26 EXT. TANDVEERRING 6  DIN 6798 INOX 

27 ZESK. MOER M5 UNI 5588-65 INOX  

28 MOER M6 UNI 588 INOX A2   

29 BLOK.MOER HOOG M 3 DIN 982 INOX 

30 MOER M4 BLOK UNI 7473 INOX A2  

31 SCHROEF TC + 3X12 UNI 7687 INOX 

32 SLUITRING 3,5X13,6X2 CERTENE  

33 SLUITRING 4,4X10X1,1 NYLON   

34 AFSTANDSRING DCK 19     3X2   

35 ANTITRIL M/F M4X10 H15 INOX V0
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LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-038F_38.16_400° (mechanische motor)

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
A65 CENTRALE VOORVERWARMING    
A74 ELEKTRONISCHE GASHENDEL    
B23a THERMISCH CONTACT WATER MOTOR    
B23b THERMISTOR BOUGIES    
B24 SENSOR INDICATOR BRANDSTOFPEIL    
B23as THERMOSTAAT INSTRUMENT TEMPERATUUR WATER   
B26 DRUKREGELAAR MOTOROLIE    
B27 MICRO STOEL    
B28 DRUKREGELAAR REM    
B31 DRUKREGELAAR ACCUMULATOR    
B4 MICRO STABILISATOR ACHTERAAN    
B61 THERMISTOR VOORVERWARMING FILTER    
B63 MICRO STABILISATOR VOORAAN    
B64 SNELHEIDSENSOR    
B79 DRUKREGELAAR VLOEISTOF GASHENDEL    
E1 Werklicht rechts achteraan    
E2 Werklicht rechts voor    
E4 Werklicht links voor    
E7 PLAFONDLAMP    
E18 Werklicht links acht.    
E22 LANTAARN RECHTS ACHTERAAN    
E23 LANTAARN LINKS ACHTERAAN    
E24 LICHT NUMMERPLAAT    
E25 KOPLAMP RECHTS    
E26 KOPLAMP LINKS    
E27 ZWAAILICHT    
F1 ZEKERING STABILISATOREN 15A    
F2 ZEKERING AUTORADIO 3A    
F3 ZEKERING BUZZER EN ACHTERUITRIJLICHT 5A   
F4 ZEKERING KEUZE VERSNELLING TRAAG/SNEL 7.5A   
F5 ZEKERING SCHAKELAAR BESTURING HEFS.OPTIONEEL 5A 
F6 ZEKERING SCHAKELAAR GASHENDEL 7.5A    
F7 ZEKERING PNEUMATISCHE STOEL 15A    
F8 ZEKERING MECHANISCHE VERSNELLING 5A   
F9 ZEKERING BLOK AS 10A    
F10 ZEKERING VOEDINGEN CONTROLELAMPEN SCHAKELAARS 
F11 ZEKERING VOEDING OMSCHAKELING LICHTEN EN STOPLICHTEN 10A 
F12 ZEKERING SENSOREN 3A    
F13 ZEKERING SCHAKELAAR ELEKTROKLEPPEN KOP ARM OPTIONAL+VOED. LIJN OPTIONAL 7.5A 
F14 ZEKERING STANDLICHTEN 5A    
F15 ZEKERING STANDLICHTEN 5A    
F16 ZEKERING GROTE LICHTEN 10A    
F17 ZEKERING CLAXON 10A    
F18 ZEKERING DIMLICHTEN 10A    
F19 ZEKERING RUITENWISSER VOORAAN 15A   
F20 ZEKERING RUITENWISSER ACHTERAAN 15A   
F21 ZEKERING OPTIONAL 15A    
F22 ZEKERING WERKLICHTEN VOORAAN 20A    
F23 ZEKERING WERKLICHTEN ACHTERAAN 20A   
F24 ZEKERING OPTIONAL 7,5A    
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LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-038F_38.16_400° (mechanische motor)

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
F25 ZEKERING VENTILATOR VERWARMING 15A 
F26 ZEKERING PARKEERREM + VERSNELLINGSOMSCHAKELING 7.5A 
F27 ZEKERING MOTOR STILLEGGEN + MICRO STOEL 7.5A 
F28 ZEKERING WARNING 7,5° 
F29 ZEKERING ZWAAILICHT 7.5A 
F30 ZEKERING AUTORADIO, PLAFONDLAMP EN ACCULADER RADIOBESTURING 5A
F31 ZEKERING OPTIONAL 10A 
F32 ZEKERING STROOMAANSLUITING 7.5A 
F33 ZEKERING KEUZESCHAKELAAR STUUR 7.5A 
F34 ZEKERING AIRCONDITIONING 15A 
F35 ZEKERING OPTIONAL 15A 
F36 ZEKERING VOEDING INSTRUMENT 3A 
F61 ZEKERING KORF EN RADIOBESTURING 15A 
F71 VOORZIENING ZEKERING GASHENDEL  
F72 VOORZIENING ZEKERING VOED. +30 
FG1 ZEKERING ALTERNATOR 80A 
FG2 HOOFDZEKERING 80A 
FG4 ZEKERING STARTRELAIS 40A 
G1 ACCU 
G2 ALTERNATOR 
H2 BUZZER ACHTERUITRIJDEN 
HA1 BUZZER ALARM INSTRUMENT 
HA3 CLAXON  
HA4 LUIDSPREKER LINKS 
HA5 LUIDSPREKER RECHTS 
K1 RELAIS GROTE LICHTEN 
K1M STARTRELAIS 
K2 RELAIS CLAXON 
K2M RELAIS VOORVERWARMING FILTER 
K3 RELAIS UITSCHAKELING AANDRIJVING 
K3M RELAIS THERMOSTARTER 
K3PG RELAIS VOEDING +15 
K4 RELAIS BUZZER EN ACHTERUITRIJLICHT 
K6 TIMER MICRO STOEL 
K7 RELAIS DIMLICHTEN 
K8 RELAIS ANTIKANTELSYSTEEM DEDALUS 
K9 RELAIS SNELLE HYDRAULISCHE VERSNELLING 
K10 RELAIS ACHTERUITRIJDEN 
K12 RELAIS REMMING STABILISATOREN MET KORF INGESCHAKELD 
K13 RELAIS REMMING STABILISATOREN DOOR OPTIONELE SENSOR 
K14 RELAIS BLOK AUTOMATISCHE BRUG 
K15 RELAIS VERSNELLING VOORUIT 
K17 RELAIS KEUZESCHAKELAAR STUUR 
K18 RELAIS REMMINGEN DOOR SENSOR UITREKKEN/OPTILLEN 
K19 RELAIS BEPERKING NIVELLERING 
K20 RELAIS CONTROLELAMPEN MECHANISCHE VERSNELLINGEN 
K21 INCHING 
K5 RELAIS ACTIVERING OPSTART MET VERSNELLING IN NEUTRAAL 
K60 RELAIS UITSLUITINGEN ABSORPTIE VERBRUIKSTOESTELLEN 
K73 RELAIS GASHENDEL (OPTIONEEL) 
K11 RELAIS ACTIVERING OPSTART VANUIT CABINE TERWIJL BESTUURDER NEERZIT



E/37

LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-038F_38.16_400° (mechanische motor)

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
K16 FREQUENTIERELAIS MOTOR AAN 
KR RELAIS KNOP MANIPULATOR 
K401 CENTRALE VARIATIE TOEREN OPTIONAL 
KS2 Relais 3e snelheid ventilatie 
M1 STARTMOTOR 
M2 MOTOR RUITENWISSER ACHTERAAN 
M7 MOTOR RUITENWISSER VOORAAN 
M8 POMP RUITENSPROEIER ACHTERAAN 
M9 RUITENSPROEIER VOORAAN 
M10 MOTOR VENTILATOR 
M33 Motor airconditioning 
P1 INSTRUMENT 
R5 VOORVERWARMING FILTER 
R1 Weerstand 
R510 Weerstand 
S0 ACCUSCHAKELAAR 
S1 Noodsch. 
S2 Sch. ventilator 
S5 Sch. wissers achteraan 
S6 Sch. werklicht achteraan 
S8 Sch. schakelen 
S9 Sch. nivellering  
S11 Sch. ek kop arm opt. 
S12 sch. blok brug manueel 
S13 Sch. stabilisator voor. links 
S14 Sch. stabilisator voor. rechts 
S15 Sch. zwaailicht 
S16 Sch. uitsluiting antikantelsysteem 
S17 Sch. stabilisator acht. links 
S18 Sch. stabilisator acht. rechts 
S20 Sch. airconditioning 
S21 Sch. parkeerrem 
S22 Sch. keuze stuur 
S25	 drukregelaar	filter	hydraulische	olie	
S28 Sch. wissers vooraan 
S34 MICRO MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 
S35 DRUKREGELAAR 2e MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 
S37 VERSNELLINGSOMSCHAKELING 
S38 MICRO INCHING 
S39 MICRO STOPLICHTEN 
S40 OMSCHAKELAAR LICHTEN-PIJLEN 
S43 SENSOR BLOK AS 
S44 SENSOR VERMINDERING ROTATIESNELHEID BIJ EINDAANSLAG 
S48 sch. werklicht vooraan  
S50 SCHAKELAAR ACTIVERING STABILISATOREN 
S51 Sch. balk voet 
S52 AFSTANDSSENSOR CABINE UITGELIJND 
S53 AFSTANDSSENSOR CABINE GEBLOKKEERD 
S103 Sch. elektrische besturing opt. 
S104 SCHAKELAAR GASHENDEL
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LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-038F_38.16_400° (mechanische motor)

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
S105 KEUZESCHAKELAAR NEERLATEN STABILISATOR 
S106.1 KEUZESCHAKELAAR STABILISATOR OMHOOG 
S107 KEUZESCHAKELAAR BEWEGING BALK 
S108 KEUZESCHAKELAAR BEWEGING VOET 
S106 Sch. contr. uitlijning wielen 
S110 RADIO 
S111 Alarm 
S113 SCHAKELAAR VORKEN 
S114 SCHAKELAAR LIER 
S115 SCHAKELAAR KORF 
S116 SCHAKELAAR RPM 
X44 BY-PASS BENEDENARM 
X54 STROOMAANSLUITING 
Y0 ELEKTROKLEP MOTOR STILLEGGEN 
Y1 ELEKTROKLEP VERSNELLING VOORUIT 
Y2 ELEKTROKLEP ACHTERUITRIJDEN 
Y7 ELEKTROKLEP STABILISATOR NEERLATEN VOORAAN RECHTS/VOET STABILISATOR VOORAAN RECHTS
Y9 ELEKTROKLEP STABILISATOR NEERLATEN VOORAAN LINKS/VOET STABILISATOR VOORAAN LINKS 
Y10 ELEKTROKLEP STABILISATOR OMHOOG ACHTERAAN RECHTS/VOET STABILISATOR ACHTERAAN RECHTS
Y12 ELEKTROKLEP STABILISATOR OMHOOG VOORAAN LINKS/VOET STABILISATOR ACHTERAAN LINKS 
Y14 HOOFDELEKTROKLEP STABILISATOREN/SELECTIE NEERLATEN STABILISATOREN PEGASUS 18/21m 
Y15 ELEKTROKLEP BLOK BRUG ACHTERAAN RECHTS 
Y16 ELEKTROKLEP BLOK BRUG ACHTERAAN LINKS. 
Y17 ELEKTROKLEP BESTURING  
Y18 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y19 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y20 ELEKTROKLEP BESTURING 
Y21 ELEKTROKLEP 2e MECHANISCHE VERSNELLING HURT 
Y22 ELEKTROKLEP 1e MECHANISCHE VERSNELLING HURT 
Y23 ELEKTROKLEP PARKEERREM 
Y36 ELEKTROKLEP KEUZE STABILISATOREN OMHOOG PEGASUS 18/21 m 
Y99 ELEKTROKLEP STABILISATOREN 
X45 CONNECTOR lijn korf 
X46 CONNECTOR lijn korf 
X47 CONNECTOR lijn korf 
X4 CONNECTOR lijn opt 
X1 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. DASHBOARD LINKS 
X1 CONNECTOR A DASHBOARD 386 
X12 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. DASHBOARD RECHTS 
X13 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X14 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X15 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. CABINE BOVENAAN 
X19 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. DASHBOARD RECHTS 
X2 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. DASHBOARD LINKS 
X20 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X21 CONNECTOR INTERFACE L.BESTUURDERSPLAATS- KOPPELING 
X22 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X23 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. DASHBOARD RECHTS 
X24a CONNECTOR VOED. OPTIONAL 
X25 CONNECTOR INTERFACE L. BESTUURDERSPLAATS-L. DASHBOARD RECHTS 
X26 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN
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LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-038F_38.16_400° (mechanische motor)

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
X3 CONNECTOR INTERFACE L.BESTUURDERSPLAATS – L. DASHBOARD LINKS
X4 CONNECTOR INTERFACE L.BESTUURDERSPLAATS – L. DASHBOARD LINKS
X44 CONNECTOR BY-PASS BENEDENARM 
X45 CONNECTOR LIJN KORF 
X48 CONNECTOR INTERFACE L.BESTUURDERSPLAATS – KOPPELING 
X49 CONNECTOR INTERFACE L.BESTUURDERSPLAATS – KOPPELING 
X68 CONNECTOR L. ELEKTROKLEPPEN - KOPPELING 
X69 CONNECTOR L.MOTOR – KOPPELING 
X7 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X70 CONNECTOR INTERFACE L.BESTUURDERSPLAATS – L. TOREN 
X8 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X99 CONNECTOR INTERFACE CENTRALE RELAIS ZEKERINGEN 
X150 AANSLUITING ACCU OPLADEN RADIOBESTURING

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/3F/3- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ELKE WIJZIGING DIE AAN DE MACHINE AANGEBRACHT IS 
BRENGT EEN NIEUWE TOETSING VAN DE OVEREENSTEMMING 

MET DE MACHINERICHTLIJN 98/37 “EG” MET ZICH MEE;
DIT GELDT OOK IN GEVAL VAN REPARATIES WAARBIJ

ONDERDELEN GEBRUIKT ZIJN DIE NIET ORIGINEEL ZIJN.

HET IS VERBODEN OM TE BEGINNEN TE WERKEN ALS DEZE HANDLEIDING NIET 
AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

ALLE UIT EIGEN BEWEGING AANGEBRACHTE VERANDERINGEN AAN DE
MACHINE ONTHEFFEN DIECI VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR

SCHADE OF LETSEL DAT HIERDOOR VEROORZAAKT WORDT.

VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN MAG U DE CONSTRUCTIE 
OF DE AFSTELLING VAN DE DIVERSE ONDERDELEN VAN DE MACHINE NIET 
ZELF VERANDEREN (HYDRAULISCHE DRUK, INSTELLING VAN DE BEGRENZERS, 

MOTORTOERENTAL, MONTAGE VAN EXTRA WERKTUIGEN ENZ.). DIT GELDT 
OOK VOOR HET BUITEN WERKING STELLEN OF VERANDEREN VAN DE
VEILIGHEIDSSYSTEMEN. IN DIT GEVAL KAN DE FABRIKANT OP GEEN

ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE MATEN DIE IN DIT HOOFDSTUK 
STAAN HEBBEN BETREKKING OP STANDAARD MACHINES.

UW MACHINE KAN OP UW VERZOEK UITGERUST ZIJN MET OPTIONELE
BEDIENINGSINSTRUMENTEN EN ACCESSOIRES.

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN 
HET TOEPASSEN VAN WERKTUIGEN OP DE MACHINE DIE NIET IN DEZE

HANDLEIDING VERMELD ZIJN, ZIJN STRENG VERBODEN.

HET IS STRENG VERBODEN OM DE MACHINE OP EEN ANDERE MANIER TE
GEBRUIKEN DAN IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN IS.

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B” (VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN)
GELEZEN EN BESTUDEERD TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK “C”

GAAT LEZEN EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKEN.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/5F/5- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/6

Hydraulische installatieModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/7F/7- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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Hydraulische installatieModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/9F/9- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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Hydraulische installatieModel VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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G/3

 ATTENTIE 
Tijdens het gebruik van de gondel is de aanwezigheid van een persoon op de 

grond verplicht.

 ATTENTIE 
Om de werktuigen te gebruiken moet u de lasttabellen raadplegen.

 ATTENTIE 
Om de werktuigen met de radiobesturing te gebruiken moet u de aanwijzingen in 

de bijgevoegde handleiding lezen.

 ATTENTIE 
Om de werktuigen met lastbegrenzer (met display) (optie) te gebruiken moet u de 

aanwijzingen in de bijgevoegde handleiding lezen.

 ATTENTIE 
Voordat u accessoires op de machine monteert moet u controleren of het 
accessoire geschikt is voor de machine volgens datgene wat op de verklaringen 

van overeenstemming die door de fabrikant afgegeven zijn staat.
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Technische gegevens Model VERREIKER-TELESCOOPLADER PEGASUS

Pegasus 38.16
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a
su
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3
8
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6

(Cod. AXE3177 - 1/2011 v0)

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, 
rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is 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.
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3,8

ENGINE
IVECO NEF - TA - 74 kW ENGINE
Maximum power:............................. 74 kW (101 hp) at 2200 rpm
Operating principle:............................. four-stroke, diesel engine
Cylinder number and layout:............................. 4, vertical in line
Displacement:.............  4485 cm3 - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

SY
M

BO
LS

 K
EY Extendable

front Basket
Extendable

three-sided basket
Jib

(Measurements)

Winch
(Capacity)

Continuous
rotation

Front
position

Stabilizers
raised

Front
fixed basket

Three-sided
fixed basket

Jib
(Measurements)

Fork-carrying
plate hook

Non-continuous
rotation

Do not work
on tyres

Stabilizers
lowered

DO NOT maneuver 
if the machine
is NOT levelled

TYRES
Tyres:.........................................................................  405/70x20"

PERFORMANCES
Maximum capacity:........................................................ 3.800 kg
Capacity at maximum height on stabilizers:.................. 2.000 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 1.700 kg
Capacity at maximum boom extension on stabilizers:...... 300 kg
Capacity at maximum boom extension on tyres:.............. 300 kg
Maximum lifting height on stabilizers:............................. 15,70 m
Maximum lifting height on tyres:..................................... 13,80 m
Maximum horizontal boom extension:............................ 13,35 m
Boom extension at maximum height:............................... 3,70 m
Fork tilting angle:.................................................................. 134°
Tearing force:............................................................. 5.700 daN
Towing force:............................................................. 7.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 40 %
Total empty weight:...................................................... 13.100 kg
Max speed:..................................................................... 30 km/h

TRANSMISSION
Transmission:............... Hydrostatic with variable capacity pump
Hydraulic engine:............................... with automatic adjustment
Reversing gear:............................................... Electro - hydraulic
Inching pedal for controlled forward movement
Servocontrolled 2 speed gearbox

REFUELLING (litre)

Hydraulic system (total):...................................................... 245
Fuel tank:............................................................................... 126

STANDARD DEVICES
Hydraulic movements with proportional control distributor .
Anti-tipping device with block for hazardous movements.
Turret rotation 400°.
Oscillation block on rear axle.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof FOPS approved driver’s cab, with heating.
Stabilizers.

OPTIONALS AND ACCESSORIES
Optionals and Accessories:............... see the relevant catalogue.

HYDRAULIC SYSTEM
Gear pump with capacity at max speed:......................... 100 lt/1'
Max working pressure:.................................................... 230 bar
Control distributor with joystick:...................... 5 in 1 proportional

DIFFERENTIAL AXLES
Steering axles:......................... 2, with planetary reduction gears
Type of steering:..................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:...................................................................... levelling
Rear axle:........................................ oscillating (can be blocked)
Service brake:.................... oil bath on the 4 wheels with double
 hydraulic system and servo brake
Negative parking brake.

Equipment

Forks
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