




ELKE TELESCOPISCHE ELEVATOR IS UITGERUST MET EEN EXEMPLAAR VAN DEZE HANDLEIDING,
EEN EXEMPLAAR VAN DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE MOTOR,
OPGESTELD DOOR DE FABRIKANT VAN DE MOTOR, EN  EEN EXEMPLAAR VAN DE HANDLEIDING
VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN IEDER ACCESSOIRE OF VAN IEDERE UITRUSTING DIE MET
DEZE MACHINE GEBRUIKT  KAN WORDEN.

DEZE HANDLEIDINGEN ZIJN OPGESTELD DOOR DE RESPECTIEVELIJKE FABRIKANTEN, OF
WORDEN GEHEEL EN GETROUW GEREPRODUCEERD DOOR DE FIRMA DIECI, MET DE SPECIFIEKE
TOESTEMMING VAN GENOEMDE FABRIKANTEN: DE HANDLEIDINGEN KUNNEN DOOR DE FIRMA
DIECI AANGEVULD ZIJN MET BIJKOMENDE SPECIFICATIES.

Oorspronkelijke titel:
handleiding voor gebruik en onderhoud

Dieci-102005
MTKeR

WAARSCHUWINGEN:
De volledige, geleverde  documentatie is een integraal en essentieel deel van het product en moet ter beschikking van
de gebruiker gesteld worden. De gebruikers moeten  vóór het gebruik de documentatie met aandacht gelezen hebben.

Een oneigenlijk , verkeerd of vreemd gebruik van de machine, of van de accessoires waarmee de machine uitgerust is, is niet
toegestaan, net zoals het niet toegestaan is ingrepen te verrichten die de structuur of de werking van de machine wijzigen.

www.dieci.com
VIA L. LANDINI, 19 - 42027

MONTECCHIO E. (RE) - ITALY
TEL. ++39 0522-869611
FAX  ++39 0522-869744

e-mail:mailbox@dieci.com

UFF. ASSISTENZA E RICAMBI
Tel. ++ 39 0522-869740 - FAX ++ 39 0522-869744

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y REPUESTOS
Tel. ++ 39 0522-869740 - FAX ++ 39 0522-869744

BUREAU ASSISTANCE ET PIEDES DE RECHANGE
Tel. ++ 39  0522-869740 - FAX ++ 39 0522-869744

ASSISTANCE AND SPARE PARTS
Tel. ++ 39 0522-869740 - FAX ++ 39 0522-869744
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ATTENTIE: EEN EXEMPLAAR VAN DEZE HANDLEIDING MOET ALTIJD TER BESCHIKKING VAN DE BEDIENER OP DE MACHINE BLIJVEN.

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

DE FIRMA  Dieci S.r.l. ZAL DE RECHTEN
DIE ZIJ ER OP GROND VAN DE WET OP
HEEFT BESCHERMEN.

VERVEELVOUDIGING VAN DE INHOUD
VAN DEZE HANDLEIDING,  GEHEEL
OF GEDEELTELIJK,  IS  VERBODEN:
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Geachte Klant,

Gefeliciteerd en hartelijk dank dat u voor een  gekozen heeft.

We hebben dit boekje samengesteld om u in staat te stellen de kwaliteit van deze machine volledig te kunnen
appreciëren.

We raden u aan het helemaal te lezen alvorens de vorkheftruck voor de eerste keer te gebruiken.

Het bevat belangrijke informatie, tips en aanwijzingen voor het gebruik, die u zullen helpen de technische kwaliteiten
van uw  volledig te benutten.

U zult bijzondere kenmerken en handigheidjes ontdekken; u zult boven essentiële informatie vinden betreffende de
zorg voor, het onderhoud, het veilig besturen en gebruik, en voor het in conditie houden van uw 

De technici van de firma  die u zullen bijstaan, wensen u VEEL WERKPLEZIER, en zijn ervan overtuigd dat
het met dit hulpmiddel eenvoudig zal zijn uw nieuwe vorkheftruck te waarderen.

Met vriendelijke groeten.

De Directie
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LET OP en WAARSCHUWING

Deze woorden en deze symbolen worden in deze
handleiding en op de stickers gebruikt om werkzaamheden
aan te duiden  die belangrijke gevolgen voor de veiligheid
van delen van de machine hebben (WAARSCHUWING) of
voor de veiligheid van de gebruiker (LET OP). U wordt
daarom verzocht elke keer dat u het volgende tegenkomt
zeer zorgvuldig te lezen wat beschreven wordt:

 - LET OP of WAARSCHUWING met dit symbool
ernaast.

OPMERKING: elke keer dat men het in dit boekje over links
en rechts heeft, heeft dit betrekking op het zicht op
de machine van de achterkant naar de voorkant ofwel vanaf
de plaats van de operateur die op de  bestuurdersplaats.

RECHTERKANT

LINKERKANT

INLEIDING

Het doel van deze publicatie:

is de gebruiker efficiënte en veil ige instructies te
verschaffen betreffende het gebruik en het onderhoud
van de telescopische vorkheftruck.

Wanneer deze instructies zorgvuldig worden opgevolgd,
zal uw machine u veel voldoening geven met betrekking
tot efficiëntie en levensduur. Uw werk wordt hierdoor
aanzienlijk vereenvoudigd.

Deze gebruiks- en onderhoudsinstructies worden
bovendien tijdens de levering door de dealer zelf
verschaft, zodat hij zich ervan verzekert dat deze goed
begrepen zijn.   Mochten desondanks delen van dit boekje
niet duidelijk zijn, neem dan contact op met uw
dichtstbijzijnde dealer en vraag om uitleg, omdat het
belangrijk is dat deze instructies begrepen zijn en
zorgvuldig in acht  genomen worden. Voer het periodieke
onderhoud methodisch uit en schrijf het aantal werkuren
van de machine op.

Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, is het belangrijk
enkel originele reserveonderdelen te gebruiken.   Onze
plaatselijke filialen leveren originele reserveonderdelen
en kunnen advies en instructies verschaffen over
de montage en het gebruik ervan. De montage van
niet originele reserveonderdelen kan schade aan andere
onderdelen veroorzaken. Daarom raden wij onze klanten
aan de noodzakelijke reserveonderdelen  uitsluitend
bij een erkend vertegenwoordiger of dealer te kopen.

Wanneer het voertuig onder bijzonder zware omstandig-
heden gebruikt dient te worden (bijv.: in zeer stoffige ruimtes
of op bouwplaatsen, op kleihoudend of zeer modderig
terrein), raden wij u aan uw dichtstbijzijnde dealer voor
specifieke instructies te raadplegen. Door het niet naleven
hiervan kan de garantie van de machine komen te vervallen.

OPMERKING: Deze handleiding is gepubliceerd om over
de hele wereld gebruikt te worden. De beschikbaarheid
van de uitrusting die keer op keer als fundamenteel of
vereist wordt aangeduid kan verschillen op grond van de
plaats waar de machine zal moeten werken. Alle details
betreffende de  uitrusting die in uw gebied beschikbaar
is, kunt u verkrijgen bij de dichtstbijzijnde dealers.

OPMERKING : Uit fabricatienoodzaak  kunnen de
standaardmachines in enkele details verschillen van de
details die in deze handleiding beschreven worden. De
firma behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand
bericht wijzigingen aan te brengen.

WAARSCHUWING: bij enkele illustraties zijn panelen of
beschermingen verwijderd om de figuur duidelijker te
maken. Gebruik de machine nooit zonder deze panelen of
beschermingen.
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Garantie: geldigheid

GARANTIE IN DIE LANDEN WAAR EEN ZICH EEN
SERVICEDIENST BEVINDT
- De garantie bestaat uit het vervangen of de reparatie

van  de kapotte onderdelen waarvan geverifieerd is
dat de oorzaak van het defect  aan het materiaal, de
bewerking en/of de montage ligt.

- De keuze of de kapotte onderdelen vervangen of
gerepareerd worden,  hangt van het  onaanvechtbare
oordeel van de firma DIECI af.

- De firma DIECI zal ervoor zorgen dat het defect met de
middelen en op de wijze die zij voor de meest
geschikte houdt, opgeheven wordt.

Voor rekening van de firma DIECI zijn:
- Het gebruikte materiaal.
- Het uurloon.
- De reiskosten.

Voor rekening van de klant zijn:
- De transport- en verpakkingskosten van de vervangen delen.
- Andere eventuele kosten die niet genoemd zijn bij

die,die voor rekening van de firma DIECI zijn.

GARANTIE  IN DIE LANDEN WAAR GEEN SERVICEDIENST IS
- Deze bestaat uitsluitend uit het gratis leveren, franco

fabriek van de firma DIECI, van de delen die niet meer
bruikbaar blijken te zijn,  waarvan geverifieerd is dat
de oorzaak van het defect  aan het materiaal, de
bewerking en/of de montage ligt.

CONTROLE VAN DE DEFECTE VERVANGEN ONDERDELEN
- De firma  DIECI kan,  alvorens garantie te verlenen,

vragen  de defecte onderdelen , die tijdens de reparatie
vervangen zijn, op haar kosten terug te sturen.

Aanvullende garantie betreffende uitgevoerde
reparaties en vervangen onderdelen
- Reparaties die onder de garantie vallen en ook die

hier buiten uitgevoerd zijn en de onderdelen die
tijdens de reparaties vervangen zijn, worden
gedurende 3 maanden vanaf de datum waarop de
reparatie uitgevoerd is gegarandeerd, in geval de
hoofdgarantie vervallen mocht zijn.

Garantie: aanvraag voor een reparatie die onder de
garantie valt

Garantie: melding
- Het defect moet door de gebruiker, de dealer of de

erkende  werkplaats  te worden gemeld en dient
binnen uiterlijk 8 dagen na het zich voordoen van het
defect  rechtstreeks aan de klantenservice van de fir-
ma DIECI te worden  doorgegeven.  De melding dient
een duidelijke beschrijving van het defect en de exacte
referenties van de machine te bevatten (type, model
en serienummer).  Deze referenties bevinden zich op
de machine op de plaatsen die in de ONDERHOUDS-
EN GEBRUIKSAANWIJZING aangeduid worden.

DE PLICHT DE MACHINE STOP TE ZETTEN
Wanneer het risico bestaat dat het defect de veiligheid
betreffende bedrijfsongevallen in gevaar kan brengen of
andere schade kan veroorzaken, is het verboden de
machine te gebruiken tot deze gerepareerd en getest
terugge-bracht wordt.

GARANTIE

Garantie: duur, ingang en inwerkingtreding

Garantie: duur
- De firma DIECI s.r.l. (vervolgens DIECI genoemd),

garan-deert haar producten gedurende 12 maanden
vanaf de  datum van levering aan de eindgebruiker,
maar niet langer dan 18 maanden vanaf de
verzendingsdatum vanuit de fabriek (verkoop aan
dealers).

Garantie: ingang
- De garantie begint te lopen vanaf de begindatum van de

garantie die op het "garantiebewijs" aangeduid is.
Wanneer  de levering door de dealer verzorgd wordt,
behoudt de firma  DIECI  zich het recht voor te kunnen
controleren dat de datum waarop de garantie begint,
overeenkomt met de datum waarop het  transport of de
levering plaatsvindt en die zich op het
transportdocument  van het product bevindt  waar de
garantie betrekking op heeft en/of met de datum van de
rekening. Deze kan ook eisen dat een originele kopie
van deze documenten getoond wordt.

Garantie: inwerkingtreding
- Het "garantiebewijs" dient door de firma DIECI zelf of

door de erkende dealers helemaal te zijn ingevuld op
het moment dat het product geleverd wordt.  De
inwerkingtreding van de garantie vindt automatisch
plaats wanneer het "garantiebewijs" door de firma
DIECI is ingevuld.  Wanneer deze door een dealer is
ingevuld, treedt deze in werking door de firma DIECI
binnen 8 dagen na de levering van het product een
kopie te sturen, ook per fax of e-mail.
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Slotbepalingen:

- In geen enkele van de geciteerde gevallen van niet
inwerkingtreding, het niet verlenen en beëindiging
van de garantie, kan de koper de ontbinding van het
contract, schadevergoeding of verlenging van de
garantie eisen.

- Eventuele garantiebepalingen die anders zijn dan
hetgeen boven beschreven wordt, dienen schriftelijk
overeengekomen  en door de partijen  ondertekend te
worden.

Ledere wijziging die aan de machine
aangebracht wordt houdt een nieuwe
controle in van de overeenstemming met de
machinerichtlijn 98/37  "CE" deze procedure
geldt ook in geval van  reparaties met niet
originele reserveonderdelen.

Voor ieder willekeurig geschil is uitsluitend de rechtbank
van Reggio Emilia - ITALIË competent.

Garantie: uitsluiting van de garantie

Niet onder de garantie vallen:

- Gebruiksonderdelen en onderdelen die onderhevig zijn
aan slijtage: koppeling, riemen, remblokjes,
geleideschoe-nen, rollen, olie en vloeistoffen, filters, enz.

- Elektrische installatie en onderdelen.
- Schade veroorzaakt door: weersomstandigheden,

natuurrampen, vandalisme, enz.
- Elk ander defect dat niet veroorzaakt wordt door een

fabrieksfout en waarvoor de firma DIECI niet
aansprakelijk  kan worden gesteld.

Bovendien zijn de volgende onderdelen uitgesloten, waarvoor
de garantie van de fabrikanten van deze producten geldt.

- Dieselmotor
- Assen en reductors
- Pompen en  hydraulische motoren
- Banden.

Bovengenoemde garantie zal door de firma DIECI
toegepast worden.

Oorzaken van de  niet inwerkingtreding, het niet
verlenen, de beëindiging  van de garantie

Garantie: niet inwerkingtreding
De garantie treedt niet in werking:

- Wanneer de firma DIECI geen kopie van het garantiebewijs
heeft ontvangen of  wanneer deze over tijd  is ontvangen, of
niet helemaal is ingevuld of wanneer deze niet door een
erkend rechtspersoon is ingevuld.

Garantie: het niet verlenen
Er wordt geen garantie verleend:

- Wanneer het defect niet op de vastgestelde manier en
binnen de vastgestelde termijn wordt gemeld.

- Wanneer men niet heeft  voldaan aan de vraag van de
firma DIECI de defecte onderdelen, die ti jdens de
reparatie vervangen zijn, terug te sturen.

- Wanneer  het verbod de machine te gebruiken niet
gerespecteerd is, beperkt tot de schade die
veroorzaakt is door deze overtreding.

Garantie: beëindiging
Het recht op garantie vervalt:

- Wanneer de koper  niet heeft voldaan aan de
contractuele plicht tot betaling.

- Wanneer de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig-
heid, nalatigheid, gebruik dat niet overeenkomt met de
indicaties die in de onderhouds- en gebruiksaanwijzing
staat beschreven (verkeerde manoeuvres , overlading,
ongeschikte brandstof, slecht onderhoud, de niet
inachtneming van de instrumenten, enz.)

- Wanneer het defect wordt veroorzaakt door toepassingen,
uitrustingen, wijzigingen of reparaties waarvoor de firma
DIECI geen toestemming heeft gegeven of bij het gebruik
van slechte onderdelen. (Hierom wordt aangeraden altijd
originele reserveonderdelen te gebruiken).

* Voor het "gewone periodieke aangeraden onderhoud"
dient men DE ONDERHOUDS- EN GEBRUIKSAANWIJZING
te raadplegen.
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Inleiding  -  Garantie
Identificatie  Machine

Mod. E.T. PEGASUS

IDENTIFICATIE MACHINE

MODELLEN  MACHINES

- De fabrikant maakt een serie gelijksoortige machines met verschillende technische kenmerken en prestaties.

- Voor iedere tabel of grafiek die in deze handleiding staat  of zich op de machine zelf bevindt, dient men zich aan de
code van het model van uw machine te houden.

TELESCOPISCHE VORKHEFTRUCKS PEGASUS

VERANTWOORDELIJKHEDEN

- De machines zijn in overeenstemming met de CE richtlijnen gemaakt, die op het moment van de commercialisering
van kracht zijn.

- Het niet naleven van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften of het gebruik van de machine wanneer deze niet
perfect  werkt, kunnen ongelukken veroorzaken waarvoor men strafrechtelijk vervolgd kan worden.

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen, voorwerpen of dieren  veroorzaakt door onjuist gebruik van
de machine of door structurele wijzigingen, toepassingen en veranderingen waarvoor geen toestemming gegeven is.

- De fabrikant behoudt zich tevens het recht voor uit technische en commerciële overwegingen, zonder voorafgaand
bericht, eventuele wijzigingen aan de machine aan te brengen.
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Fundamentele gegevensSerienummer bruggen

Type en serienummer chassis.

Serienummer motor

IDENTIFICATIE TELESCOPISCHE VORKHEFTRUCK

De machine wordt geïdentificeerd door een serienummer
dat aan de voorkant van het chassis en in de cabine
gestempeld is.  De motor heeft bovendien een eigen
serienummer dat op de basis ervan gestempeld is.

Om een vlugge en efficiënte service te verzekeren wan-neer
men reserveonderdelen bestelt, informatie of technische
uitleg vraagt, dient men altijd het serienummer van de motor
en van het chassis aan te duiden.

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

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

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

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

Eigenaar / Gebruiker .................................................................

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

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

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

Vervaldatum garantie.................................................................

OPMERKING:
De elevatoren met de commerciële benaming Pegasus
hebben een gedrukt nummer  (homologatiecode)  (zie de
eerste 4 nummers die op het frame gedrukt zijn)
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Inleiding  -  Garantie
Identificatie  Machine

Mod. E.T. PEGASUS

KEN DE DELEN VAN DE MACHINE

MACHINE: DE PLAATSEN VAN DE BELANGRIJKSTE DELEN - NOMENCLATUUR

1

78

1

4

2

3

6

5

RECHTERKANT

LINKERKANT

1) CABINE

2) HYDRAULISCHE VERDELER
CONTROLEMECHANISME

3) MANUELE POMP VERLAGEN ARM
(NOODTOESTAND KOOIEN)

4) MERKING CHASSIS

5) DRAAIENDE TOREN

6) REGELEENHEID ALARMINSTALLATIE (OPTIE)

7) WERKLAMPEN VOOR (OPTIE)

8) WERKLAMPEN ACHTER (OPTIE)
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LINKERKANTRECHTERKANT

17

3426 26 2827

29

3333 35

30 32

31

1

5

4

7

2

7

6

1110

12

13

15

15

14

18

18

20

21
25

24

23
23 38

9
16

LINKERKANT

RECHTERKANT

KEN DE DELEN VAN DE MACHINE

LINKERKANT VAN DE MACHINE
1)   URENTELLER
2)   ZEKERINGEN
3)   FILTERS HYDRAULISCHE-INSTALLATIE
4)   FILTER HYDROSTATISCHE INSTALLATIE
5)   TANK HYDRAULISCHE OLIE
6)   DIESELTANK
7)   EPICYCLOÏDALE  REDUCTOR
8)   ACCU
9)   GEREEDSCHAPSKIST
10)  LINKER VOORPOOT
11)  LINKER ACHTERPOOT
12)  TELESCOPISCHE ARM
13)  WERKTUIGHOUDER
14)  ZWAAILICHT
15)  WERKLICHTEN (OPTIE)
16)  STROOMVERBREKER ACCU

RECHTERKANT VAN DE MACHINE
17)  DIESELMOTOR
18)  HYDROSTATISCHE POMP
19)  POMP VOOR ARMBEWEGINGEN
20)  POMP BEWEGINGEN AANVULLENDE ARM
21)  DIESELFILTERS
22)  FILTER MOTOROLIE
23)  FILTER MOTOROLIE
24) ZEKERINGEN: algemene, starten, alternator en thermostarter.
25)  DOP VOOR BIJVULLEN MOTOROLIE
26)  EPICYCLOÏDALE REDUCTOR
27)  RECHTER ACHTERPOOT
28)  RECHTER VOORPOOT
29)  KUSSENBLOK
30)  PIN OM HET DRAAIEN VAN DE TOREN TE BLOKKEREN
31)  RADIATOR
32)  RADIATORDOP

ONDER DE MACHINE
33)  AANDRIJFASSEN
34)  HYDROSTATISCHE MOTOR
35) VERSNELLING
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Inleiding  -  Garantie
Identificatie  Machine

Mod. E.T. PEGASUS

ZIE VOOR DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN UW MACHINE :
"TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN" HOOFDSTUK "H"

2950

1920

2380

5946

920

4780
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VEILIGHEIDS - VOORSCHRIFTEN

B
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Mod. E.T. PEGASUS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HERKENNEN

Dit is het SYMBOOL DAT VOOR EEN MOGELIJK RISICO WAARSCHUWT

Ove compare questo simbolo "  " sulla macchina od in questo Manuale, occorre stare attenti a potenziali danni alle
persone. Seguire le precauzioni raccomandate e le norme di uso e manutenzione in condizioni di sicurezza.

DE SIGNALISATIEWOORDEN BEGRIJPEN

In deze handleiding worden woorden gebruikt ter signalisatie van de veiligheid, die de graad van gevaar aanduiden, zoals:

 - GEVAAR

 - LET OP

 - WAARSCHUWING

Bovengenoemde woorden gaan altijd vergezeld van het symbool dat voor een mogelijk gevaar waarschuwt.

LET OP - WAARSCHUWING - GEVAAR:
duiden een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet vermeden wordt, schade kan veroorzaken.

BELANGRIJK:
duidt een situatie aan die,  indien deze niet vermeden wordt, schade aan de machine kan veroorzaken.

OPMERKING:
duidt een aanvullende uitleg aan bij een informatie.

- LET OP:



B/3

ECOLOGIE

BELANGRIJKE CONSIDERATIES MET EEN ECOLOGISCH
KARAKTER

Vervolgens worden enkele aanbevelingen beschreven die
van hulp kunnen zijn.

Informeer u over de betreffende wettelijke voorschriften
die in uw land van kracht zijn.

Vraag informatie aan de leveranciers van smeerolies,
brandstoffen, antivries, schoonmaakmiddelen, enz. over
de effecten van deze op de mens en de natuur en
over de voorschriften waar men zich aan dient te houden
bij het gebruik, de opslag en het afdanken hiervan.

ENKELE SUGGESTIES
1. Vul de tanks niet met jerrycans of  tankinstallaties  die

onder druk staan en niet geschikt zijn, omdat deze
lekken kunnen veroorzaken en aanzienlijke
hoeveelheden vloeistoffen kunnen morsen.

2. Vermijd over het algemeen dat de huid in contact komt
met vloeibare brandstoffen, smeerolie, zuren,
oplosmiddelen, enz. Een groot gedeelte van deze
producten bevatten substanties die mogelijk
schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

3. Moderne smeerolie bevat additieven. Verbrand geen
vervuilde brandbare olie en/of olie die voor
conventionele verwarmingsinstallaties gebruikt is.

4. Mors tijdens het overgieten geen gebruikte
koelvloeistoffen voor de motor, smeerolie voor de motor
of de aandrijfinrichting, hydraulische olie, remolie, enz.
Zet deze tot het moment dat ze afgedankt worden op een
veilige plaats. Het afdanken dient op de geschikte wijze
te gebeuren, zoals voorzien door de wettelijke
voorschriften of volgens de plaatselijke mogelijkheden.

5. Moderne antivries vloeistoffen en hun oplossingen,
zoals antivries en andere additieven, dienen om de
twee jaar te worden vervangen. Deze mogen niet in de
grond binnendringen. Het opvangen en  afdanken
ervan dient op geschikte wijze te geschieden.

6. Grijp niet rechtstreeks in op airconditioninginstallaties
(optie), door deze te openen. Deze bevatten gas dat
niet vrij in de atmosfeer mag komen. Wendt u tot de
dealer of gespecialiseerde technici die over speciaal
gereedschap beschikken en die de installaties hoe
dan ook moeten bijvullen.

7. Repareer elke lekkage of defect van de koel- of
hydraulische installaties van de machine onmiddellijk.

8. Verhoog nooit de druk in een installatie die onder druk
staat. Hierdoor kunnen onderdelen ontploffen.

VERPLICHTINGEN
Het afval  dient op de juiste manier te worden afgedankt.
Afgewerkte olie, accu's,  lappen die bevuild zijn met
smeer, remblokjes, enz. dienen aan erkende firma's te
worden geleverd, die gespecialiseerd zijn in het afdanken
van vervuilend afval.
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Mod. E.T. PEGASUS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Deze vorkheftruck is ontworpen en gemaakt als
zelfbewegende machine, met bestuurdersplaats, met
luchtbanden, bestemd voor het gebruik of geasfalteerd,
natuurlijk of onregelmatig terrein.  Het bestaat uit een
ondersteunendehoofdstructuur die geschikt  is de
uittrekbare arm te dragen en 360° te draaien. Op de
kop van de arm kan de vork of ander werktuig dat door
de firma Dieci goedgekeurd is, worden gemonteerd.
Indien normaal gebruikt,  voert de machine ophef-,
draai-en plaatsingswerkzaamheden van ladingen uit
door middel van het uitstrekken/intrekken, omhooghalen/
neerlaten van de arm.

Leder ander gebruik wordt beschouwd als in
tegenstrijd met het gebruik dat door de firma DIECI
voorzien is en die daarom niet aansprakelijk kan
worden gesteld voor schade aan voorwerpen of aan de
machine zelf, of voor verwondingen van personen die
hierdoor kunnen ontstaan.

De inachtneming van de gebruiks-, onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden die in dit boekje beschreven
worden, zijn essentiële elementen die het gebruik dat
door de fabrikant voorzien is kwalificeren.

Deze machine dient uitsluitend te worden gebruikt,
bestuurd of gerepareerd door personen die van tevoren
over dit werkmiddel en de veiligheidsvoorschriften
geïnstrueerd  zijn en die bovendien bevoegd zijn met de
machine zelf te werken.

De gebruiker dient de algemene veiligheidsvoorschriften
en die betreffende het voorkomen van ongevallen,
alsmede de verkeersregels, in geval van gebruik op
openbare wegen, in acht te nemen.

Ledere wijziging die eigenmachtig aan de machine is
aangebracht, ontheft de firma DIECI van elke vorm van
aansprakelijkheid die voortkomt uit daarop volgende
schade of letsel.

WERK ALTIJD ONDER VEILIGE OMSTANDIGHEDEN

Dit waarschuwingssymbool duidt belangrijke
mededelingen aan die uw veiligheid betreffen.

Lees de beschreven veiligheidsvoorschriften aandachtig
door en houdt u aan de voorzorgsmaatregelen die
aangeraden worden om eventueel mogelijk gevaar te
vermijden, uw gezondheid  te beschermen en ongedeerd
te blijven.

In dit boekje zult u dit symbool in combinatie met de
volgende sleutelwoorden terugvinden:

LET OP: Wanneer de waarschuwing ertoe dient mogelijke
schade aan de machine te voorkomen, waarbij ook de
veiligheid van de operateur betrokken kan worden.

GEVAAR: - In tegenwoordigheid van waarschuwingen die
specifiek mogelijk gevaar voor de operateur of andere
rechtstreeks betrokken personen aanduiden.

De niet inachtneming van de instructies die voorafgegaan
worden door bovengenoemde sleutelwoorden (LET OP
en GEVAAR) kan de oorzaak zijn van ernstige ongevallen
of zelfs de dood van de personen die erbij betrokken zijn.

Bovendien bevat dit boekje ook schuingedrukte
instructies, voorafgegaan door de woorden OPMERKING
en WAARSCHUWING, met de volgende betekenis ter
bescherming van de machine:

OPMERKING: - Legt de nadruk op de juiste techniek of de
procedure die de operateur moet opvolgen.

WAARSCHUWING: - Maakt de operateur duidelijk dat het
gevaar bestaat de machine te beschadigen wanneer hij
zich niet aan een bepaalde procedure houdt.
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VEILIG WERKEN

ALGEMENE INSTRUCTIES

EEN ANDER GEBRUIK VAN DE MACHINE DAN WAT
BESCHREVEN WORDT IN DEZE HANDLEIDING IS
STRENG VERBODEN.

Alle functies, procedures, die inherent zijn aan het
gebruik  en de u i t rust ing van de machine met
werktu ig  en d ie  n ie t  in  deze  handle id ing
beschreven worden, zijn streng verboden.

Alle onderhoudsprocedures of -werkzaamheden
die NIET in deze handleiding beschreven worden,
zijn streng verboden en dienen door een erkende
garage verricht te worden.

- LET OP:
GEBRUIK DE MACHINE NIET IN STAAT VAN
DRONKENSCHAP, ONDER INVLOED VAN VERDOVENDE
MIDDELEN OF INDIEN GENEESMIDDELEN INGENOMEN
ZIJN DIE SLAPERIGHEID KUNNEN VEROORZAKEN OF HET
REACTIEVERMOGEN KUNNEN WIJZIGEN.

Bij het maken van deze machine is er alles aan
gedaan om uw werk veiliger te maken. Voorzichtigheid
is echter onvervangbaar en er bestaat geen betere
regel om ongelukken te voorkomen.

Lees dit boekje aandachtig door alvorens over te gaan
tot de inwerkingstelling, het gebruik, onderhoud,
voltanken of andere werkzaamheden aan de machine.

De tijd die u aan het lezen besteedt, zal u  de juiste
kennis over uw vorkheftruck verschaffen, waardoor u
tijd en moeite bespaart.  Bovendien zal het u helpen
eventuele ongelukken te voorkomen.

Lees alle veiligheidsvoorschriften die op de machine
aangebracht zijn en respecteer de voorschriften die
deze bevatten, alvorens over te gaan tot de
inwerkingstelling, het gebruik, het voltanken of het
uitvoeren van onderhoud. Vervang de beschadigde,
kwijtgeraakte of onleesbare plaatjes steeds
onmiddellijk. Maak deze schoon wanneer ze bedekt
zijn met modder, cement of afval.
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Mod. E.T. PEGASUS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

(fig.1/B)

(fig.2/B)

DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPVOLGEN

Neem de veiligheidsaanduidingen zorgvuldig in acht
en volg deze op. Lees alle veiligheidsinstructies in
deze handleiding.

De veiligheidsaanduidingen  dienen te worden
aangebracht, onderhouden en vervangen wanneer dit
nodig mocht zijn.

Indien een veiligheidsaanduiding  of deze handleiding
beschadigd of kwijt is, moet een vervanging op
dezelfde manier als een reserveonderdeel bij de DIE-
CI dealer besteld worden (verzeker u ervan dat het
model en het serienummer van de machine bij de
bestelling aangeduid worden).

Leer de machine en de bediening ervan op de juiste
en veilige manier te gebruiken.

Sta het gebruik enkel toe aan getraind, gekwalificeerd
personeel, dat bevoegd is de machine te gebruiken.

Houd de machine onder de geschikte
werkomstandigheden.

Niet toegestane wijzigingen van de machine kunnen
de werking en/of de veiligheid ervan in gevaar brengen
en de levensduur beïnvloeden.

De veiligheidsinstructies die in dit hoofdstuk
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  beschreven worden
zijn ervoor bestemd de basis veiligheidsprocedures van
de machine toe te lichten. In geval van twijfel dient men
zich tot de rechtstreekse verantwoordelijke te wenden
alvorens over te gaan tot het gebruik of het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden op de machine.

VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

Men dient voorbereid te zijn op het uitbreken van brand
of het zich voordoen van een ongeval.

Houd de verbandtrommel en het brandblusapparaat
onder handbereik.

Lees de instructies op het brandblusapparaat
aandachtig door om deze op de juiste wijze te
gebruiken.

Stel  de procedures vast die de prioriteit hebben om
het hoofd te kunnen bieden aan brand en ongevallen.

Houd de telefoonnummers van artsen, ambulance,
ziekenhuizen en brandweer voor noodgevallen
duidelijk in het zicht dichtbij de telefoon.
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(fig.3/B)

(fig.4/B)

(fig.5/B)

BESCHERMENDE KLEDING

Draag aansluitende kleding en de middelen ter
voorkoming van ongevallen die geschikt zijn voor het
soort werk.

In sommige gevallen, waarbij men in een ongemakkelijke
werkomgeving werkt, is het noodzakelijk geschikte
kleding of middelen te dragen:

Men dient te beschikken over:

 Een beschermende helm;

 Beschermende schoenen;

 Een beschermende bril of een beschermend masker;

 Beschermende handschoenen;

 Een bescherming tegen geluidsoverlast;

 Reflecterende kleding;

 Waterdichte kleding;

 Een respirator of filterend masker;

Verzeker u ervan de kleding en middelen ter voorkoming
van ongevallen op de juiste manier,  voor het soort werk
dat gedaan moet worden, te dragen.

Draag geen wijde kleding, kettingen, riemen of andere
accessoires die in de bedieningshendels  of andere
onderdelen van de machine verstrikt kunnen raken.

Om de machine veilig te laten werken is de algehele
aandacht van de operateur nodig. Draag geen
koptelefoon om naar de radio of muziek te luisteren,
terwijl men met de machine werkt.

ZICH TEGEN HET LAWAAI BESCHERMEN

Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan
gehoorverlies en doofheid veroorzaken.

Draag een beschermmiddel voor het gehoor, zoals
een koptelefoon of oordoppen om zich tegen te harde
en vervelende geluiden te beschermen.

DE MACHINE CONTROLEREN

Controleer de machine iedere dag of voor iedere
dienst zorgvuldig. Voer ook een zorgvuldige controle
uit voor elke nieuwe werkperiode.

Bij de externe controle om de machine heen, dient
men  alle punten die in het hoofdstuk ONDERHOUD
beschreven worden na te kijken.
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(fig.6/B)

(fig.7/B)

(fig.8/B)

HET GEBRUIK VAN HANDGREPEN EN TRAPJES

Vallen is één van de meest voorkomende oorzaken
van letsel bij het personeel.

Bij het in- en uit de machine stappen, dient men altijd  naar
de machine toe gedraaid te zijn  en er op drie punten met
de trapjes en de handgrepen contact mee te houden.

Gebruik de bediening niet als handgreep.

Spring niet van machine af. Nooit in of uit de machine
stappen, terwijl deze in beweging is.

Houd de treeplank, de trapjes en de handgrepen altijd
schoon om uitglijden te voorkomen.

HET REGELEN VAN DE STOEL VAN DE OPERATEUR

Een onjuiste afstelling van de stoel kan de operateur
snel vermoeien, waardoor hij verkeerde handelingen
zou kunnen uitvoeren.

De stoel dient te worden afgesteld op grond van de
lengte en het gewicht van de operateur.

De operateur dient in staat te zijn de pedalen
helemaal in te drukken en de bedieningshendels op
de juiste wijze te bedienen, terwijl zijn rug goed tegen
de rugleuning van de stoel leunt.

Is dit niet het geval, dan dient men de stoel naar voren
of naar achteren  te schuiven en opnieuw te controleren.

DE VEILIGHEIDSRIEMEN OMDOEN

De machine is voorzien van een cabine die in staat is het
gewicht van de machine zelf te dragen, wanneer deze
om mocht kiepen (ROPS). Het is  dus noodzakelijk
dat de operateur door middel van een veiligheidsriem
aan de stoel gebonden is, zodat hij niet naar
buiten geslingerd  en eventueel  verpletterd wordt.

Alvorens de machine in werking te stellen, dient men
de veiligheidsriem, de gesp en de bevestiging aan de
carrosserie nauwkeurig na te kijken.  Indien één van
deze onderdelen beschadigd of versleten mocht zijn,
dient de veiligheidsriem of het onderdeel vervangen te
worden, alvorens de machine in werking te stellen.

Blijf gedurende de hele tijd dat de machine werkt, zitten
met de veiligheidsriem op de juiste wijze  omgedaan,
om het risico op letsel bij een ongeval te verminderen.

Bij een ongeval van betekenis dienen de
veiligheidsriemen vervangen te worden, ook al lijken
deze op het oog niet beschadigd.



B/9

(fig.11/B)

(fig.10/B)

(fig.9/B)

(fig.12/B)

DE MACHINE OP VEILIGE MANIER MANOEUVREREN
EN GEBRUIKEN

Alvorens de machine te laten werken, dient men zich
te verzekeren van de plaats waar het personeel zich bevindt.

Gedurende de werk- of verplaatsingsfasen dient men
de verlichte waarschuwingsinrichting altijd in werking
te houden. Dit is nodig om het personeelte
waarschuwen dat de machine zich begint te bewegen.

Wanneer men in een zeer drukke ruimte werkt, dient
men een persoon  te gebruiken om tekens te geven.

DE MACHINE ENKEL VANAF DE BESTUURDERSPLAATS
LATEN WERKEN

Het starten van de motor met onjuiste procedures kan
onverwachte bewegingen van de machine veroorzaken,
waarbij gevaar voor personen kan ontstaan.

Start de motor alleen vanaf de bestuurdersplaats.

Start de motor NOOIT door kortsluiting tussen de
uiteinden van de kabeltjes van de startmotor.

Alvorens de motor te starten, dient men zich ervan te
verzekeren dat alle bedieningshendels zich in de neu-
trale stand bevinden.

STARTEN MET BEHULP VAN DE HULPACCU

Het gas van de accu kan ontploffen waardoor ernstige
schade kan ontstaan.

Indien de motor met behulp van hulpaccu's gestart moet
worden, dient men zich aan de handelingen te houden
die in het hoofdstuk GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
beschreven worden.

De operateur dient zich op de bestuurdersplaats te
bevinden zodat de machine onder controle is,
wanneer de motor begint te lopen. Om met behulp
van hulpaccu's te starten, zijn  twee personen nodig.

Gebruik geen accu's die in een zeer koude ruimte
opgeslagen zijn.

Fouten bij het uitvoeren van de startprocedure met
behulp van hulpaccu's kunnen de elektronische
controlecentrales beschadigen, het ontploffen van de
accu's of een onverwachte beweging van de machine
veroorzaken.

VERVOER GEEN PASSAGIERS MET DE MACHINE

Alleen de operateur mag zich in de machine bevinden.
  Passagiers zijn niet toegestaan.

Passagiers kunnen het zicht van de operateur
belemmeren, waardoor de machine NIET onder
veilige omstandigheden werkt.
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BESCHERMING TEGEN VAN BOVEN
NEERVALLENDE VOORWERPEN

De machine is uitgerust met een cabine die tegen het
van boven neervallende voorwerpen beschermt  (FOPS).

Wanneer het gevaar van neervallende voorwerpen bestaat,
is het gebruik van een helm in ieder geval verplicht.

TEKENS GEVEN BIJ WERKZAAMHEDEN  WAARBIJ
MEERDERE MACHINES BETROKKEN ZIJN

Bij werkzaamheden waarbij meerdere machines
nodig zijn, dienen tekens te worden gegeven
die normalerwijze bij alle betrokken personeel bekend
zijn. Duid bovendien een persoon aan voor het geven
van tekens en het coördineren van het werkgebied.
Men dient zich ervan te verzekeren dat alle personeel
de orders opvolgt van degene die de tekens geeft.

DE MACHINE OP VEILIGE WIJZE BESTUREN

LET OP:

Als er op hellende wegen gereden wordt moet heel goed
op het toerental van de motor gelet worden; een erg
hoog toerental kan mechanische defecten tot gevolg
hebben. Het is dus belangrijk om niet op hoge snelheid
van hellingen af te rijden en om de motor niet over zijn
toeren te jagen.

LET OP:

Het ri jden op aflopend terrein kan  slippen of
omkiepen veroorzaken waarbij de bestuurder of
andere personen ernstig letsel kunnen oplopen.

Het ri jden op terrein dat zijdelings afloopt kan
omkiepen of slippen veroorzaken. Men dient daarom
de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

HET WERKGEBIED CONTROLEREN ALVORENS
MET HET WERK TE BEGINNEN

Wanneer men aan de rand van een afgraving dient te
werken of op een wegzakkende bodem, bestaat de
mogelijkheid dat de machine omkiept.

Onderzoek de gesteldheid en de toestand van het terrein
op het werkgebied alvorens met het werk te beginnen.

Houd de machine op afstand van de randen van de
afgravingen en van de rand van de weg.

Wanneer men op een helling of in de buurt van de
rand van een weg werkt, dient een persoon te worden
gebruikt om tekens te geven.

Wanneer men op bevroren terrein werkt, dient men
erg goed op te passen. Wanneer de temperatuur hoger
wordt, heeft men minder houvast en wordt het glad.

(fig.14/B)

(fig.16/B)

(fig.15/B)

(fig.13/B)
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LET OP

(fig.18/B)

(fig.17/B)

VERZEKER U ERVAN DAT U NIEMAND IN GEVAAR
BRENGT BIJ HET ACHTERUITRIJDEN EN HET DRAAIEN
VAN DE TOREN.

 Om ongelukken bij het draaien en achteruitrijden te
     voorkomen:

 Controleer de ruimte om de machine heen.

ALVORENS ACHTERUIT TE RIJDEN OF DE TOREN TE
DRAAIEN, DIENT MEN ZICH ERVAN TE VERZEKEREN DAT
NIEMAND ZICH BINNEN DE ACTIERADIUS VAN DE
MACHINE BEVINDT.

VERZEKER U ERVAN DAT ZICH NIEMAND IN
HET WERKGEBIED BEVINDT. GEBRUIK HET
GELUIDSSIGNAAL OF ANDERE SIGNALEN OM DE
AANWEZIGE PERSONEN TE WAARSCHUWEN
ALVORENS DE MACHINE IN WERKING TE STELLEN.

- MAAK GEBRUIK VAN EEN PERSOON OP DE GROND OM
HET ACHTERUITRIJDEN TE BEWAKEN, WANNEER
HET ZICHT VAN DE OPERATEUR BELEMMERD WORDT.

- HOUD ALTIJD ZICHTBAAR CONTACT MET DE
PERSOON DIE ZICH OP DE GROND BEVINDT.

Gebruik manuele tekens, die overeenkomen met de
plaatselijke voorschriften, wanneer de
werkomstandigheden een persoon vereisen die
tekens geeft.

Houd de ramen, spiegels en lichten schoon en in
goede staat.

Stof, regen, mist, enz. kunnen het zicht verminderen. Met
het verminderen van het zicht, dient men ook snelheid
te minderen en de geschikte  verlichting te gebruiken.

De machines zijn voorzien van verlichting die alleen
dient om zich te verplaatsen. Bij werkzaamheden in
het donker, dient men voor een geschikte  externe
verlichting te zorgen.

PLAATS DE BEWEGENDE DELEN NOOIT BOVEN
PERSONEN

Verplaats, draai of hef het werktuig nooit op boven
personen.  Het ontsnappen van ladingen van het
werktuig of stoten kan schade veroorzaken.

ZICH BESCHERMEN TEGEN RONDVLIEGENDE SCHERVEN

Onder bijzondere omstandigheden kunnen tijdens
werkzaamheden deeltjes materiaal wegschieten. In
dit geval is het  belangrijk een beschermende bril te
dragen  en iedereen weg te sturen die er geen draagt.
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(fig.19/B)

(fig.21/B)

(fig.20/B)

 MET AANDACHT WERKEN

Gedurende de manoeuvres of het rijden, dient men te
letten op de veel plaatsinnemende delen boven de
machine. Er zijn delen die buiten de afmetingen van
de cabine uitsteken.

VERMIJD HOOGSPANNINGSKABELS

Werk nooit  op minder dan 5 meter afstand van
hoogspanningskabels.

Het vochtige terrein vergroot het gebied waarop
personen door elektrische schokken getroffen zouden
kunnen worden.

DE MACHINE ONDER VEILIGE OMSTANDIGHEDEN
PARKEREN

Om ongelukken te voorkomen:

Parkeer op een vlak terrein.

Plaats de stabilisatoren op het terrein.

Laat de motor zonder lading gedurende 10 seconden
stationair lopen.

Zet de sleutel op de stopstand van de motor;

Haal de sleutel uit het sleutelblok.

Blokkeer de hydraulische bediening met de daarvoor
bestemde mechanismen (waar  voorzien).

Sluit de ramen en doe de deur van de cabine op slot.

Plaats de wiggen in geval van nood onder de wielen.

De parkeerrem wordt bij uitgeschakelde motor
automatisch ingeschakeld.

Trek de arm in en plaats hem omlaag.
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(fig.23/B)

(fig.22/B)

ONDER VEILIGE OMSTANDIGHEDENGEVAARLIJKE
VLOEISTOFFEN HANTEREN - BRAND VOORKOMEN

Hanteer de brandstof met aandacht: deze is zeer
brandbaar. Indien de brandstof in brand vliegt, kan
zich een explosie en/of brand voordoen.

Rook niet bij het tanken en tank ook niet bij open vuur
of vonken.

Schakel de motor altijd uit alvorens te tanken.

Tank in de open lucht.

Alle soorten brandstof, de meeste smeermiddelen en
enkele soorten antivries zijn brandbaar.

Sla brandbare vloeistoffen ver van plaatsen met
brandgevaar op.

Brand of doorboor geen houders die onder druk staan.

Bewaar geen lappen die met smeermiddel doordrenkt
zijn; deze kunnen brand veroorzaken en oorzaak zijn
dat aanwezige voorwerpen vanzelf in brand vliegen.

TRANSPORT ONDER VEILIGE OMSTANDIGHEDEN

Wanneer een machine op of van een transportmiddel
geladen wordt, bestaat altijd het gevaar dat deze
omkiept.

Verzeker u ervan dat de plaatselijke voorschriften
gerespecteerd worden wanneer de machine over
openbare wegen getransporteerd wordt.

Regel een vrachtwagen of een geschikte oplegger
voor het transport van de machine.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u
een machine laadt of lost:

1. Kies een stevig en gelijkgemaakt terrein.

2. Gebruik een laadvlak of een korte steile helling.

3. Vraag hulp aan iemand die zich op de grond bevindt
om de manoeuvres te controleren.

4. Kies altijd de traagste snelheid.

5. Zet geen werktuig in werking op momenten van
twijfelachtig evenwicht.

6. Haak de machine met de daarvoor bestemde ringen
aan het transportmiddel vast.
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(fig.26/B)

(fig.24/B)

(fig.27/B)

(fig.25/B)

ONDERHOUD VEILIG UITVOEREN

Om ongelukken te voorkomen:

Check de onderhoudsprocedures alvorens met het
werk te beginnen.

Houd het werkgebied schoon en droog.

Smeer de machine niet en voer geen
onderhoudswerkzaamheden uit, wanneer deze in
beweging is.

Houd handen, voeten en kleding uit de buurt van
bewegende delen.

Alvorens onderhoud op de machine uit te voeren:

1. Parkeer de machine op een vlak terrein.
2. Plaats de grijper op de grond.
3. Laat de motor gedurende 10 seconden zonder lading

stationair lopen om deze af te laten koelen.
4. Draai de sleutel in het sleutelblok op de stopstand van

de motor.
5. Haal de sleutel uit het sleutelblok.
6. Laat de resterende druk van de hydraulische installatie

door de hendels van de hydraulische verdelers
herhaaldelijk bij uitgeschakelde motor te bewegen.

7. Breng een bord met het opschrift "onderhoud in
uitvoering" aan. Dit bord kan op de manipulators of op
de deur van de cabine worden aangebracht.

8. Laat de motor afkoelen.

Laat de machine niet onbewaakt, wanneer de motor
voor onderhoudswerkzaamheden  moet lopen.
Men dient zich ervan te verzekeren dat de supports stevig
genoeg zijn, als de machine opgetild dient te worden.
Indien men onder opgetilde bewegende delen moet
werken (armen, vork, enz.) dienen deze met
afstandsstukken op de stangen van de cilinders te
worden geblokkeerd of dient men deze op daarvoor
berekende supports te laten rusten.
Repareer eventuele schade onmiddellijk.
Vervang versleten of defecte onderdelen.
Verwijder ophopingen van vet, olie en afval.
Koppel de kabels van de accu los alvorens
werkzaamheden op het elektrische systeem of
booglaswerkzaamheden op de machine uit te voeren.
In het geval van elektrische laswerkzaamheden, dient
men de aarde van het lasapparaat in de buurt van het
gebied dat gelast moet worden aan te sluiten.
Voorkom in ieder geval dat de elektriciteit kogellagers,
scharnieren, hydraulische cilinders of onderdelen met
wederzijdse stroming doorkruist.
Men dient zich voor het gewone onderhoud aan deze
handleiding te houden.

BLIJF UIT DE BUURT VAN BEWEGENDE DELEN

Het verstrikt raken in bewegende delen kan schade
veroorzaken.

Om ongelukken te voorkomen, dient men zich ervan te
verzekeren dat handen, voeten, kleding, juwelen en
haren niet verstrikt kunnen raken wanneer men in de
buurt van bewegende delen werkt.
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(fig.30/B)

(fig.29/B)

(fig.28/B)

BRANDWONDEN VERMIJDEN

Straal van warme vloeistoffen:

Na de werking is de koelvloeistof van de motor warm
en staat onder druk. Het contact met het uitstromen
van warm water of stoom kan ernstige brandwonden
veroorzaken.

Vermijd mogelijk letsel veroorzaakt door stralen heet
water. Verwijder de dop van de radiator niet zolang de
motor nog warm is. Om deze te open dient de dop
helemaal losgedraaid te worden. Alvorens de dop te
verwijderen dient alle druk weggenomen te worden.

Vloeistoffen en warme oppervlakken:

De olie van de motor, van de reductors en van het
hydraulische systeem worden tijdens het gebruik van
de machine warm. De motor, de onbuigzame en
flexibele slangen en andere onderdelen worden heet.

Wacht tot de onderdelen afgekoeld zijn alvorens met
onderhouds-en reparatiewerkzaamheden te beginnen.

LET OP DE  ONDER DRUK STAANDE VLOEISTOFFEN

Vloeistoffen zoals brandstof of hydraulische olie, die
onder druk staan, kunnen de huid of de ogen
binnendringen en ernstig letsel veroorzaken.

Voorkom dit gevaar door de druk eerst van het
hydraulische leidingnet of andere lijnen te nemen.

Alvorens de motor opnieuw in werking te stellen, dient
men zich ervan te verzekeren dat alle
verbindingstukken op de juiste manier stevig
vastgedraaid zijn.

Zoek eventuele lekken met behulp van een stuk
karton. Let er hierbij op dat de handen en het lichaam
beschermd zijn tegen de onder druk staande
vloeistoffen. Draag een gezichtsmasker of een
beschermende bril om de ogen te beschermen.

Wanneer zich een ongeval voordoet, dient men zich
onmiddellijk tot een arts te wenden. Elke willekeurig
vloeistof die onder de huid geïnjecteerd is, dient
binnen enkele uren operatief verwijderd te worden om
infecties te voorkomen.
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(fig.33/B)

(fig.32/B)

(fig.31/B)

BRANDPREVENTIE

Controleer dat er geen lekken van brandbare
vloeistoffen zijn:

Het lekken van brandstof, olie en smeermiddelen kan
brand en ernstig letsel veroorzaken.

Om olie- en dieselolielekken te voorkomen, dient
gecontroleerd te worden dat er geen slangklemmen
ontbreken en dat deze stevig vast zitten, dat geen
flexibele slangen in elkaar gedraaid zijn en niet
onderling over elkaar heen wrijven.

Buig geen onder druk staande slangen. Monteer nooit
beschadigde slangen.

Controleer dat er geen kortsluiting is:

Kortsluiting kan brand veroorzaken.

Maak de elektrische verbindingen schoon en blokkeer
deze. Controleer voor elke dienst dat er geen
elektrische kabels los zitten, in elkaar gedraaid,
verhard of beschadigd zijn.

GEBRUIK DE MACHINE NIET wanneer elektrische
kabels beschadigd, in elkaar gedraaid zijn, enz.

Verwijder brandbare materialen:

Brandstof, olie, vet, afval, puin of opgehoopte stof van kolen
of andere brandbare stoffen kunnen brand veroorzaken.

Voorkom brand door de machine dagelijks te
controleren en schoon te maken en door brandbare
stoffen onmiddellijk te verwijderen.

Controleer het sleutelblok:

In geval van brand kan een defect aan het
uitschakelmechanisme van de motor het werk van de
brandweer belemmeren.

HET WEGGAAN IN GEVAL VAN BRAND

Indien brand ontstaat, dient men op de volgende
manier van de machine weg te gaan:

Schakel de motor uit, als hier nog tijd voor is, door de
sleutel in het sleutelblok om te draaien.

Ga weg van de machine. Probleem alleen de brand  te
blussen als u over een efficiënte brandblusser
beschikt.

E' PROIBITO FUMARE QUANDO SI USA LA MACCHINA
E DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RI-
FORNIMENTO.
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(fig.36/B)

(fig.35/B)

(fig.34/B)

LET OP DE UITLAATGASSEN

De uitlaatgassen van de motor zijn giftig en kunnen
schade aan de gezondheid toebrengen.

Wanneer men in gesloten ruimtes moet werken, dient
men zich ervan te verzekeren dat er voldoende
ventilatie is en moet de machine met daarvoor
bestemde zuiveringsinstallaties uitgerust worden.

VOORKOM DAT ACCU'S ONTPLOFFEN

Het gas van accu's kan ontploffen.

Houd het bovenste gedeelte van de accu uit de buurt
van vonken, vrije vlammen en brandende sigaretten.

Controleer nooit of de accu geladen is door een
metalen voorwerp tussen de klemmen te plaatsen.
Gebruik een spanningsmeter of een dichtheidsmeter.

Laad geen erg koude accu's op, omdat deze kunnen
ontploffen. Verwarm de accu op 16°C.

Het elektrolyt van de accu's is een zeer bijtend zuur.
Wanneer de accu ontploft, kan het elektrolyt in de
ogen worden gespoten waardoor mogel i jke
blindheid kan worden veroorzaakt.

Draag een beschermende bril wanneer onderhoud op
de accu wordt uitgevoerd.

OP DE JUISTE MANIER AFVAL DUMPEN

Het niet op de juiste manier dumpen van afval is een
bedreiging voor het milieu. Onder potentieel gevaarlijk
afval vallen: smeermiddelen, brandstof, antivries,
filters en accu's.

Gooi geen afval op het terrein, op stortplaatsen of op
waterdoorlatende bodems.

Win bij de plaatselijke autoriteiten of ophaaldiensten
informatie in over de juiste manier van recyclen of
dumpen van het afval.
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VEILIGHEIDSMECHANISMEN

De machine is voorzien van enkele veiligheidsmechanismen die bij het gebruik beschermen tegen verkeerde
manoeuvres of vergetelheid. (Proximity, Microschakelaar en Controle van de lading).

Waar deze zich bevinden en waar deze voor dienen:

(fig.37/B)

3

2
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1

- fig.37/B - Pos."1" Microschakelaar die onder de bekleding van de zitting geplaatst is: als de operateur van de
bestuurdersplaats opstaat of deze verlaat bij ingeschakelde versnelling, stopt de machine. De motor kan alleen
gestart worden als de operateur op de bestuurdersplaats zit en de elektrische versnellingspook in zijn vrij staat.
(Zie voor completere informatie : blz. C/6) Bij sommige modellen is de microschakelaar binnenin de doos geplaatst
die de linker manipulator bevat fig.37/B Pos."2" (de veiligheidsprocedure is dezelfde als voorheen beschreven.

- fig.37/B - Pos."3" Microschakelaars die zich in de greep van de manipulators voor de armbewegingen bevinden:
indien de microschakelaars niet ingedrukt worden, komt het contact voor de armbewegingen niet tot stand.

- fig.37/B - Pos."4" Controlesysteem van de lading: Deze staat het toe de functies van de machine tijdens het gebruik te zien
en te programmeren.

- fig.37/B - Pos."5" De sleutel om de functies van de machine te kiezen, in combinatie met het controlesysteem van de
lading staat de machine toe op 3 verschillende manieren te werken:
- Vorkensymbool: de machine is geschikt om voorwerpen te verplaatsen met  traditionele armbewegingen van een
  telescopische  hijsinrichting  , “optillen van voorwerpen”,
- Liersymbool: de machine is geschikt voor werkzaamheden om voorwerpen op te tillen,
- Symbool personenkooi, de machine is geschikt om personen op te tillen.

- fig.37/B - Pos."6" Sleutel om functies van de machine mee te kiezen die bestuurd worden door de afstandsbediening
of vanaf de bestuurdersplaats.

- fig.37/B - Pos."7" Noodstopknop blokkering armbeweging.

- fig.37/B - Pos."8" Contact parkeerrem: deze wordt iedere keer dat de dieselmotor uitgeschakeld wordt automatisch
ingeschakeld. Als het contact van de parkeerrem ingeschakeld wordt, wordt de hydrostatische aandrijving
automatisch uitgeschakeld.

- fig.37/B - Pos."9" Contact omkiepbeveiliging (het controlelampje "contact ingeschakeld" brandt  als het toegestane
draagvermogen overschreden wordt. De verzwarende bewegingen worden geblokkeerd (uitschuiven en neerlaten arm).

.  - LET OP: Lees hoofdstuk “C” aandachtig door voor gedetailleerdere informatie.
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(fig.38/B)

uitvoering met opklapbare poten

uitvoeringmet uittrekbare poten

(fig.39/B)

uitvoering met uittrekbare/opklapbare poten

1

2

3

(fig.40/B)

1

2

1

PLAATS VAN DE VEILIGHEIDSMECHANISMEN

- (fig.38/B - Pos."1-2-3")
Microschakelaar voor aanwezigheid neergelaten poot.
Deze microschakelaars geven weer dat de
stabilisatorpoten volledig geplaatst zijn. Als deze
toestand voor alle vier de poten geldt, informeert een
verlicht controlelampje op het rechter dashboard u
over de correcte manoeuvre.

- (fig.39/B - Pos."1")
Naderingsschakelaar voor aanwezigheid toren in lijn
met het chassis (een verlicht controlelampje op het
rechter dashboard informeert  u over de correcte
manoeuvre).

- (fig.39/B - Pos."2")
Naderingsschakelaar voor automatische inschakeling
blokkering oscillaties achterste brug bij draaiende
toren en op wielen werkende machine. (een verlicht
controlelampje op het rechter dashboard informeert  u
over de correcte manoeuvre).

- (fig.40/B - Pos."1")
Naderingsschakelaar voor aanwezigheid aangebrachte
pin ter blokkering van de draaiing van de toren.
Om de pin aan te brengen, dient men de toren met het
chassis uit te lijnen, zoals voorheen beschreven. (een
verlicht controlelampje op het rechter dashboard
informeert  u over de correcte manoeuvre).
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1

(fig.43/B)

1

(fig.41/B)

(fig.42/B)

1

2

- (fig.41/B - Pos."1")
Naderingsschakelaar voor contact blokkering van
de stabilisatorpoten met omhoogstaande en
uitgeschoven arm. Deze naderingsschakelaar
voorkomt dat de stabilisatorpoten bewogen kunnen
worden als de arm niet volledig neergelaten is en de
uitgeschoven armen niet volledig ingetrokken zijn.

- (fig.42/B - Pos."1")
Microschakelaar Stroomonderbreking neergaande
beweging arm. Deze microschakelaar blokkeert het
contact voordat zich de drukpiek voordoet van de
eindaanslag bij het neerlaten van de arm, die een
verkeerd gegeven door zou geven aan de
omkiepbeveiligingssystemen en het uitschuiven van de
armen blokkeert, als de arm volledig neergelaten is.

- (fig.42/B - Pos."2")
Microschakelaar Stroomonderbreker omhooggaande
beweging arm. Deze microschakelaar blokkeert het
contact voordat de zich drukpiek voordoet van de
eindaanslag bij het omhooghalen van de arm zich, die
een verkeerd gegeven door zou geven aan de
omkiepbeveiligingssystemen.

- (fig.43/B)
Nooduitgang cabine (achterruit cabine).
Door het pinnetje weg te nemen (fig.43/B Pos."1")
opent de achterruit zich 45° en kan de operateur die in
de cabine geblokkeerd is hier in geval van nood door
naar buiten.
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1

1

(Nivelleringscilinder)

 (fig.44/B)

1

1

1

1

(Cilinder oscillatieblokkering)

(Cilinder stabilisatorpoot en uitschuifcilinder poot)

(Ophefcilinder arm) (Uitschuifcilinder arm)

1

(Zwenkcilinder vorken)

- (fig.44/B - Pos."1")
Blokkeerklep op de cilinders
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(fig.47/B)

(fig.46/B)

(fig.45/B)

1

1

1

- (fig.45/B - Pos."1")
Centrale met elektronische controle van de
bewegingen van de arm,  met blokkering bij
verzwarende bewegingen.

- (fig.46/B - Pos."1")
Veiligheidsstang ter ondersteuning van de arm.

- (fig.47/B - Pos. "1")
ROPS-FOPS cabine

De machine is uitgerust met een ROPS en FOPS
gehomologeerde cabine. De operateur is dus beschermd
tegen van boven neervallende voorwerpen, zoals
voorgeschreven voor grondbewerkingsmachines. Om
gedurende het gebruik te voorkomen dat de bestuur-der
zich tegen de interne structuur van de cabine stoot, is het
verplicht veiligheidsgordels te gebruiken. De achterruit
kan gebruikt worden als nooduitgang. Deze kan helemaal
geopend worden door de verende pin die zich onder de
klink bevindt eruit te halen. Het is verboden het raam
tijdens het gebruik helemaal te openen, omdat het gevaar
bestaat dat de arm  het kozijn eraf slaat.

LET OP:

Als de cabine zichtbare beschadigingen vertoont 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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- (fig.48/B - Pos."1")
Boekje met fundamentele informatie.

- A : omslag

- B : bladzijde met informatie betreffende de veiligheid

- C : bladzijde met informatie betreffende het wegverkeer

- D : bladzijde betreffende de bandendruk

- E : bladzijde met capaciteitsgrafieken

1

(fig.48/B)

A : omslag

B :  b ladz i jde  met
informatie betreffende
de veiligheid

C: bladzijde met informatie
betreffende het wegverkeer

D : bladzijde betreffende de bandendruk
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E: bladzijde (capaciteitsgrafiek)

HET GEBRUIK VAN DE LAADTABELLEN

LET OP

CONTROLEER DE LAADTABELLEN VAN UW MACHINE IN HOOFDSTUK "H" TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN

Een veilige werklading (Sale Working Load -SWL) van deze machine is afhankelijk van de waarde van de uitstrekking en
de hoek van de arm.

Deze machine is uitgerust met anti-omkiepmechanismen.

Zie de betreffende paragraaf voor meer informatie betreffende de indicator voor een veilige lading  {in deel "C" de
machine kennen "anti-omkiepmechanisme").

De laadtabel die zich in de cabine bevindt, toont veilige werkladingen die betrekking hebben op de verschillende standen van
de arm. De mate van uitstrekking van de arm wordt door middel van de letters van het alfabet aangeduid: "A" "B" "C" "D".

De laadtabel toont de maximum verkrijgbare hoogte en strekking zonder het veilige draagvermogen te overschrijden.  De
vorkheftruck is voorzien van een eigen laadtabel. De laadtabel toont veilige lasten met standaardvorken. Bepaalde
accessoires hebben een bijbehorend diagram.

De getoonde laadtabel dient alleen als voorbeeld.
Alvorens ladingen op te tillen of te plaatsen dient men de laadtabellen in dit boekje te raadplegen, dat zich aan de rechterkant
van het centrale dashboard bevindt, of zie hoofdstuk "H" (technische informatiebladen machine) van deze handleiding.

LET OP

De  limieten die in de Laadtabellen aangeduid worden, hebben betrekking op een stilstaande machine. Til de arm niet op
en strek deze niet uit wanneer de machine in beweging is. Men dient de arm helemaal in te trekken en deze  zo ver
mogelijk te laten dalen voordat men zich met een lading verplaatst. Controleer welke accessoire op de arm gemonteerd is
en raadpleeg vervolgens de juiste Laadtabel.
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Voorbeeld “A”
(zonder stabilisatorpoten bij bewegende tore)

Voorbeeld “B”
(met stabilisatorpoten bij bewegende toren)

LET OP 

CONTROLEER DE LAADTABELLEN VAN UW MACHINE IN HOOFDSTUK "H" TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN
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(fig.54/B) (fig.55/B)

(fig.50/B) (fig.51/B) (fig.52/B) (fig.53/B)

(fig.49/B)
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AXA 1438

AXA 1427 AXA 1433

AXA 1434

AXA 1445

BAR 4,50

AXA 1443AXA 1444

(fig.56/B) (fig.57/B) (fig.58/B)

(fig.59/B) (fig.60/B) (fig.61/B)

(fig.63/B)(fig.62/B)

VEILIGHEIDSETIKETTEN

Veiligheidsplaatjes en de plaats waarop deze zich bevinden.

(fig.49/B) - Deze bevindt zich in de cabine op de
rechter zijruit. Gevaar: stuur de personen binnen de
actieradius van de machine weg alvorens met de
laadwerkzaamheden te beginnen.
Gevaar: blokkeer de hydraulische cilinders in geval
van onderhoud met veiligheidssluitingen.
Gevaar: houd de personen op veilige afstand.
Gevaar: wacht tot alle bewegende delen stilstaan.
Gevaar: schakel de motor uit en verwijder de sleutel
alvorens met het onderhoud te beginnen.
Gevaar: controleer het werkgebied en blijf uit de buurt
van elektriciteitsbronnen.

(fig.50/B) - Op de radiator.
Gevaar: Bescherm het gezicht. Stoom en warm water
onder hoge druk. Verwijder de dop voorzichtig.

(fig.51/B) - Op de motor.
Gevaar voor mogelijke brandwonden.

(fig.52/B) - Op de motor.
Gevaar: open of neem de beschermingen bij
draaiende motor niet weg.

(fig.53/B) - Op de motorkap.
Gevaar: niet openen, wacht tot de bewegende delen
stilstaan.

(fig.54/B) - Op de stabilisatorpoten.
Gevaar voor mogelijke verplettering.

(fig.55/B)  - Binnenkant cabine.
Gevaar: pas op voor elektriciteitskabels.

Gebruiks- en onderhoudsplaatjes.

(fig.56/B) - Op het chassis.
Toont de 4 plaatsen waar het mogelijk is de machine
bij optillen te verankeren.

(fig.57/B) - Onder het chassis.
Toont de 4 plaatsen van waaruit het mogelijk is  de
machine in geval van transport te slepen of te verankeren.

(fig.58/B) - Op niet betreedbare delen.
Niet betreden "gevaar deze delen kapot te maken".

(fig.59/B) -Op de dieseltank.
Het soort te gebruiken brandstof.

(fig.60/B) - Aan de zijkant van de tank voor de ydraulische
olie. Controlelampje peil hydraulische olie.

(fig.61/B) - Op de tank voor de hydraulische olie.
Toont de dop voor het tanken van hydraulische olie.

(fig.62/B) - Op de  motorkap.
Toont hoe de bedrading van de machine losgekoppeld
dient te worden. (het is verplicht de elektrische installatie
van de machine uit te schakelen, door de accu los te
koppelen, bij alle onderhoudswerkzaamheden waarbij
de motor uitgeschakeld dient te zijn)

(fig.63/B) - Op de 4 spatborden.
Toont de aanbevolen bandendruk.
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DE MACHINE KENNEN EN GEBRUIKEN

C
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

- LET OP :

DE PLAATJES, DE BESCHRIJVINGEN, DE AFMETINGEN DIE IN DIT HOOFDSTUK
STAAN, HEBBEN BETREKKING OP STANDAARD MACHINES.

UW MACHINE KAN OP AANVRAAG ALS OPTIE WORDEN UITGERUST MET SPECIALE
BEDIENINGEN EN ACCESSOIRES,

DE GEBRUIKSAANWIJZING BETREFFENDE HET UITRUSTEN VAN DE MACHINE MET
DEZE OPTIES, BEVINDT ZICH IN EEN AFZONDERLIJKE HANDLEIDING.

EEN ANDER GEBRUIK VAN DE MACHINE DAN WAT BESCHREVEN WORDT IN DEZE
HANDLEIDING IS STRENG VERBODEN.

ALLE FUNCTIES, PROCEDURES, DIE INHERENT ZIJN AAN HET GEBRUIK EN DE
UITRUSTING VAN DE MACHINE MET  WERKTUIG EN DIE NIET IN DEZE HANDLEIDING
BESCHREVEN WORDEN, ZIJN STRENG VERBODEN.

IEDERE WIJZIGING DIE AAN DE MACHINE AANGEBRACHT WORDT HOUDT EEN

NIEUWE CONTROLE IN VAN DE OVEREENSTEMMING MET DE  MACHINERICHTLIJN

 98/37   "  "  DEZE PROCEDURE GELDT OOK INGEVAL VAN  REPARATIES MET

NIET ORIGINELE RESERVEONDERDELEN
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEDURENDE HET
GEBRUIK

 - LET OP: De operateur dient de machine en alle
commando’s uitsluitend te gebruiken wanneer hij op de
juiste manier op de bestuurdersplaats zit.

 - LET OP: De telescopische vorkheftruck die in deze
handleiding beschreven wordt, mag niet werken in
gesloten ruimtes of in ruimtes waar ontploffingsgevaar
bestaat .Om in deze ruimtes te werken, dient men zich tot
de fabrikant te wenden om de nodige veranderingen aan
de machine aan te brengen.

 - LET OP: Op een helling werken kan gevaarlijk zijn.
De toestand van het terrein wisselt samen met de
weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ijs). Let
daarom goed op de toestand van het terrein waarop men
werkt en werk met een lage snelheid.

 - LET OP: Gedurende het transport van een lading
op een helling dient de lading zich aan de hogere kant
van de machine te bevinden om de stabiliteit te verhogen.
Alvorens met de machine tegen korte stijle hellingen of op
opleggers te gaan, moeten modder, ijs, olie verwijderd
worden, omdat deze ongelukken kunnen veroorzaken.

 - LET OP: Op onregelmatige, natte of modderige
oppervlakken dient men langzaam en zeer voorzichtig te
werk te gaan.

 - LET OP: Een niet efficiënte of onbegrijpelijke
communicatie kan de oorzaak zijn van ernstige ongelukken.
Wanneer men samen met andere personen werkt,
dient men zich ervan te verzekeren dat de manuele tekens
die men wil gebruiken door iedereen begrepen worden.
Omdat het op werkplaatsen vaak lawaaierig is, dient men
geen gebruik te maken van verbale communicatie.

 - LET OP: HET IS VERBODEN mobiele hydraulische
delen van de machine te gebruiken om personen op te
tillen, met uitzondering van het gebruik waar deze
handleiding in voorziet.

 - LET OP: Alvorens de mobiele hydraulische delen
van de machine in werking te stellen, dient men zich
ervan te verzekeren dat de omliggende omgeving vrij van
voorwerpen en mensen is.

ALGEMENE INSTRUCTIES

 - LET OP: De machine dient uitsluitend te worden
gebruikt door bevoegd en bekwaam personeel, dat deze
handleiding moet hebben gelezen. Wanneer de machine
op de weg gebruikt dient te worden, is het noodzakelijk
dat de operateur een geldig “B”  rijbewijs of hoger heeft
(Italiaanse voorschriften).

 - LET OP: gebruik de machine niet in staat van
dronkenschap, onder invloed van verdovende middelen of
indien geneesmiddelen ingenomen zijn die slaperigheid
kunnen veroorzaken of het reactievermogen kunnen wijzigen.

 - LET OP: Alvorens te beginnen de machine te
gebruiken of alvorens bijzonder gecompliceerde of
gevaarlijke manoeuvres uit te voeren, is het absoluut
noodzakelijk op een gedeelte van de bouwplaats te
oefenen dat vrij van obstakels is.

 - LET OP: Naast elk commando staat een duidelijk
en fundamenteel symbool, waardoor dit  begrijpelijker en
duidelijker voor de operateur is.

 - LET OP: Wanneer men de dwarse wending kiest,
dient men altijd met een lage snelheid te werken.

 - LET OP: Wanneer zich een defect aan onderdelen
voortdoet dat gevaar kan opleveren, dient men de machine
onmiddellijk te stoppen. Gebruik de machine niet tot het
defect gerepareerd is.

 - LET OP: Te harde of oververhitte banden kunnen
springen. Voor de juiste bandendruk dient men de
instructies in deze handleiding te volgen. Las of snijd de
velgen niet door. Laat alle reparatiewerkzaamheden aan
een bandenspecialist over.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.1/C1)

VOOR GEBRUIK UIT TE VOEREN CONTROLES

BEGINNEN MET WERKEN

Alvorens met werken te beginnen

Verzeker u ervan dat de machine efficiënt  is. Voer
hiervoor de volgende controles betreffende de werking uit
om een beter rendement te verkrijgen en aan alle
veiligheidsvoorschriften te voldoen.

 - LET OP: HET IS VERBODEN MET WERKEN TE
BEGINNEN indien men deze handleiding niet helemaal
heeft gelezen en bestudeerd.

ZIE OOK HET HOOFDSTUK: ONDERHOUD EN
AFSTELLINGEN, OM DE VERVOLGENS OPGESOMDE
CONTROLES UIT TE VOEREN

- Efficiëntie parkeerrem.
- Oliepeil motor (controleren en eventueel bijvullen).
- Hydraulische oliepeil (controleren en eventueel bijvullen).
- Melder verstopt luchtfilter (controleren en eventueel

schoonmaken).
- Staat en bandendruk (controleren).
- Brandstofpeil.
- Meldings-en waarschuwingsmechanismen (controleren).
- Efficiëntie stuur.
- Efficiëntie remmen.
- Verlichting.

Na een lange periode waarin de machine niet gebruikt is,
is het noodzakelijk een grondigere controle uit te voeren.
Neem contact op met een erkend reparateur van de
fabrikant indien zich defecten voordoen.

Schoonmaakcontrole

- Maak de ramen, de koplampen en de
achteruitkijkspiegels schoon.

- Verwijder puin en vuil van de motor, de koppeling en
de radiator.

- Verzeker u ervan dat de treeplank en de handgreep
droog en schoon zijn.

- Maak alle veiligheidsstickers en de indicaties voor het
manoeuvreren schoon. Vervang deze eventueel als
deze onleesbaar zijn of ontbreken.

Controle schade

- Controleer dat geen onderdelen beschadigd zi jn
of ontbreken.

- Controleer dat alle geledingspinnen op de juiste wijze
zijn bevestigd.

- Controleer ramen op eventuele barsten of
beschadigingen.

- Controleer dat er zich geen olie, brandstof of antivries-
vlekken onder de machine bevinden.

- Controleer dat de schroefbouten van de wielen stevig
vastgedraaid zijn.
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(fig.4/C1)

(fig.2/C1)

(fig.3/C1)

A

B

C

2
1

DA

KEN DE MACHINE

DE MACHINE LEREN KENNEN

DEUREN EN RAMEN

Bedieningsmechanismen om de deur te openen.

Druk bij ontgrendeld slot op de knop en trek de deur naar
u toe (fig.2/C1 Pos.”A”). De deur is voorzien van een slot
met sleutel en dus kan de cabine met de sleutel
afgesloten worden tijdens het onderhoud van de
machine, of indien men deze onbewaakt achterlaat

IN OF UIT DE BESTURINGSCABINE STAPPEN

 - LET OP: men mag enkel uit de cabine stappen,
wanneer deze zich in lijn bevindt met de eronder liggende
treden. Stap niet uit of laat de machine niet achter wanneer
de toren zich in een andere stand bevindt. (Zie
controlelampje uitlijning toren Blz. C1/11 fig.16A/C1 Pos.”11”).

- Bij het in- en uitstappen dient men altijd met het gezicht
naar de bestuurderscabine gewend te zijn. Verzeker u
ervan dat uw handen en uw schoenen schoon en droog
zijn zodat u niet kunt uitglijden en vallen.

- Gebruik de commando’s en het stuur in de cabine
niet om u aan vast te grijpen. Plaats de toren zodanig
dat de cabine samenvalt met de toegangstreden,
alvorens uit te stappen.

Interne bedieningsmechanismen om de deur en het
raam in de deur te openen.
- Opening deur (fig.3/C1 Pos.”B”) trekken om te openen.
- Opening en sluiting raam in de bovenkant van de deur.

Beweeg de greep voor het openen naar beneden (fig.3/
C1 Pos.”C”). Om de bovenkant van de deur in open stand
te blokkeren, dient men deze met een zachte druk in de
daarvoor bestemde sluiting te bevestigen(fig.3/C1
Pos.”A”). Om deze te deblokkeren en vervolgens te sluiten
dient men vanuit de cabine de daarvoor bestemde
draaiknop links van de operateur met de klok mee te
draaien (fig.3/C1 Pos.”D”).

ACHTERRUIT
(fig.4/C1)
Trek aan de handgreep en duw het raam naar buiten om
het te openen (fig.4/C1 Pos.”1”). Het raam wordt door de
handgreep zelf op de open stand gehouden.

NOODUITGANG
(fig.4/C1)
De machine is voorzien van een nooduitgang die de
achterruit vastgesteld en aangeduid is. Verwijder de sluiting,
om de ruit in geval van nood helemaal te openen (fig.4/C1
Pos.”2”). De sluiting dient tijdens normale werkzaamheden
altijd te zijn geplaatst zoals in de figuur getoond wordt.

 - LET OP: Open de ruit nooit helemaal; het gevaar
bestaat dat de telescopische arm deze wegslaat.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.5/C1)

21

A

(fig.6/C1)

2

(fig.8/C1)

4

(fig.7/C1)

A

A

3

1

BOVENSTE DAKLUIK
(fig.5/C1)
Pak de handgrepen (fig.5/C1 Pos."1” en “2") om het luik te
openen tegelijkertijd vast en open het luik met een
draaiende beweging. De volledig gedraaide handgrepen
houden het raam op de open stand. Ga in omgekeerde
volgorde te werk om het te sluiten.

VLOEISTOFTANKS
(fig.6/C1)
Deze zijn rechts achter de zitting geplaatst.

Remolietank
(fig.6/C1 Pos."1")
Olietank gaspedaal met hydraulische besturing
(fig.6/C1 Pos."2")
Waterbakje ruitensproeier voor/achter
(fig.6/C1 Pos."3")

VERWARMING
(fig.6/C1 Pos.”4”)
Regelaar temperatuur binnenin de cabine (fig.6/C1 Pos.”4”).
Door het hendeltje bij ingeschakelde ventilatietoestemming
omhoog of omlaag te bewegen (fig.6/C1 Pos.”4”), kan de
temperatuur in de cabine geregeld worden. Door het
hendeltje in de richting van het “rode” gedeelte van de in
millimeter verdeelde schaal te verplaatsen wordt de
temperatuur hoger, in de richting van het “blauwe” gedeelte
komt de temperatuur in de buurt van de buitentemperatuur.

LAMP VOOR BINNENVERLICHTING CABINE
(fig.7/C1 Pos.”A”)
Druk om de lamp voor de binnenverlichting van de cabine
aan te doen op de rand van de lamp zelf (fig.7/C1
Pos.”A”). Handel andersom om deze uit te doen.

ZEKERINGEN RELAIS REGELEENHEID
(fig.8/C1 Pos.”A”)
De zekeringen en relais zijn op één enkele basis
gegroepeerd die zich aan de linkerkant van het dashboard
binnenin de cabine  bevindt. De regeleenheid is toegankelijk
na demontage van het beschermingspaneel.
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(fig.10/C1)

A

(fig.11/C1)

A

B

(fig.9/C1)

A

BEDIENING RUITENWISSER ACHTERRUIT
(fig.9/C1, P os.”A”)
De achter- en voorruiten zijn voorzien van ruitenwissers
die door middel van de drukknoppen ingeschakeld
worden.  (fig.9/C1 Pos.“A”). Vervang de ruitenwissers
wanneer deze versleten zijn. Versleten ruitenwissers
belemmeren het zicht en bekrassen de ruit.

HET BEWAREN VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE
(fig.10/C1)

 - LET OP: De gebruiksaanwijzing en de catalogus
met reserveonderdelen maken integrerend deel uit van
de machine en dienen deze ook te volgen indien van
eigenaar gewisseld wordt. De gebruiksaanwijzing dient
zorgvuldig bewaard te worden en dient zich altijd in de
machine te bevinden om deze snel te kunnen
raadplegen. Indien de handleiding verkreukt is en ook
slechts gedeeltelijk beschadigd of onleesbaar wordt,
dient deze onmiddellijk vervangen te worden.

HET STUUR

Het afstellen van het stuur

Hendel om het stuur af te stellen
(fig.11/C1)

Het stuur is voorzien van een hendel waarmee de
schuine stand ervan geregeld kan worden (fig.11/C1
Pos.”A”). Om deze afstelling te verrichten, dient men deze
los te draaien om de stand te regelen en stevig aan te
draaien om de stand ervan vast te zetten. Indien de
hendel (op de geblokkeerde stand) de manoeuvres van
de bestuurder storen, kan deze naar links getrokken en
gedraaid worden (fig.11/C1 Pos.”B”).
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.12/C1)

(fig.13/C1)
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DE ZITTING
(fig.12/C1)

 - LET OP:
De machine wordt beschermd door een veiligheidssysteem
dat "aanwezige mens" genoemd wordt. Dit systeem bestaat
uit een elektrische microschakelaar op de bestuurdersplaats.
De microschakelaar kan (afhankelijk van het door u
gewenste model z i t t ing) in het kussen (f ig.12/C1
Pos.”1”) of binnenin de doos van de linker manipulator
(fig.12/C1 Pos.”2”). aangebracht worden.

 - LET OP:
De operateur dient te weten met welk van de twee systemen
de machine uitgerust is, die hij aan het gebruiken is.

 - LET OP:
in het eerste geval (microschakelaar op het dashboard)
kan de motor alleen gestart worden als de operateur op
de juiste manier op de bestuurderplaats zit en de hendel
vooruit/achteruit in de neutrale stand "N" staat.

 - LET OP:
in het tweede geval  (microschakelaar aanwezig in de
linker schakelaar) kan de motor alleen gestart worden,
als de operateur op de juiste manier op de
bestuurdersplaats zit, op de juiste manier de doos met de
linker schakelaar naar beneden gezet heeft en de vooruit/
achteruithendel op de neutrale stand "N" staat.

 - LET OP:
blijf tijdens verplaatsingen of het slepen van de machine
op de zitting zitten en met de doos met de linker schakelaar
naar beneden gezet, anders wordt de parkeerrem
automatisch (binnen 20 seconden) ingeschakeld.

HET AFSTELLEN VAN DE ZITTING
(fig.13/C1)

De zitting is werkelijk comfortabel, aangezien er
verschillende afstellingen mogelijk zijn:

A - lengteplaatsing van de groep;

B - lengteplaatsing van het kussen;

C - schuine stand plaatsing van de rugleuning;

D - afstelling van de veringsgraad;

E - referentie veringsgraad;

F - hoogteplaatsing van de groep;

Op een in lengterichting schuivende groep geplaatst,
kan deze samen met de besturingsjoysticks van de armen
naar voren of achteren verplaatst worden. De operateur kan
op grond van zijn lichaam de gemakkelijkste rijstand kiezen.
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(fig.14/C1)
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- De zitting is bevestigd op de schuifgroep van de
bedieningen en het geheel kan naar voren of naar
achteren verplaatst en geblokkeerd worden. De groep
kan in lengterichting verplaatst worden door de hendel
te verplaatsen (fig.14/C1 Pos."A") en de zitting over de
geleidingen te laten schuiven. Laat de hendel los als
de stand bepaald is en maak kleine bewegingen om
te controleren dat de vergrendelingspin zich op zijn
plaats bevindt.

- De stand van de zitting ten opzichte van de manipulators
kan veranderd worden door de hendel te verplaatsen
(fig.14/C1 Pos."B") en het kussen over de geleidingen te
laten schuiven. Laat de hendel los als de stand bepaald
is en maak kleine bewegingen om te controleren dat
de vergrendelingspin zich op zijn plaats bevindt.

- De stand van de rugleuning kan veranderd worden
door tegelijkertijd de hendel te verplaatsen (fig.14/C1
Pos."C") en er met de rug tegen te duwen. De
rugleuning past zich dan onmiddelli jk aan de
lichaamsbouw van de operateur aan.

- De veringsgraad kan afgesteld worden door de
hendel te draaien (fig.14/C1 Pos."D") en de
doorzichtige strook (fig.14/C1 Pos."E") te controleren.
De optimale stand wordt bereikt, wanneer het gewicht
dat op het besturingswieltje aangeduid wordt,
overeenkomt met het gewicht van de operateur.

- De schuine stand van het kussen wordt bereikt door
tegelijkerti jd de hendel te verplaatsen (fig.14/C1
Pos."C")  en de voorkant van het kussen te plaatsen.

- De zitting is bevestigd op de schuifgroep van
de bedieningen en het geheel kan omhoog of omlaag
gezet worden. De afstelling wordt verricht met behulp
van het besturingswieltje (fig.14/C1 Pos."F").

DE VEILIGHEIDSRIEMEN
(fig.15/C1)

Het omdoen van de veiligheidsriemen

Om de veiligheidsriemen om te doen, dient men:

1. Het vasthaaklipje (1) in de gesp (2) (fig.”A”) te steken.

2. Verzeker u ervan dat de riem vastgehaakt is en pas de
gordel vervolgens aan het lichaam aan  (fig.”B”).

 - LET OP - WAARSCHUWING
De riem is op de juiste manier afgesteld, wanneer
dezegoed om het bekken aansluit.

Om de veiligheidsriemen af te doen, dient men

Om de veiligheidsriemen af te doen, dient men  (fig.”C”):

1. Op de rode knop (3) op de gesp (2) te drukken.

2. Vervolgens het lipje te verwijderen (1).

 - LET OP:
Doe de veiligheidsriemen alti jd om. Door zonder
veil igheidsriemen te werken, wordt het risico op
ongevallen verhoogd. (fig.15/C)

“A”

“C”

“B”

1
2

1
2

3
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



C1/11 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.16A/C1)

(fig.16/C1)

INSTRUMENTENPANEEL MET INSTRUMENTATIE

INSTRUMENTEN
1 - De zitting
2 - Handgreep om de deur te openen
3 - Ruimte voor elektrische onderdelen (zekeringen)
4 - Identificatieplaatje van de machine

5 - Documentenvakje
6 - Voorwerpenvakje
7 - Deur
8 - Asbak

  9  - Instrumentenpaneel met waterpas en ventilatieopeningen
10 - Afstelbare stuuras met centraal dashboard
11 - Rechter dashboard
12 - Hendel stuurwielverstelling
13 - Manipulator bewegingen toren/linkerarm (waar aanwezig)
14 - Pedaal "INCHING"
15  - Stuur

16 - Rempedaal
17 - Gaspedaal
18 - Startsleutel
19 - Manipulator bewegingen rechterarm
20 - Instrumentenpaneel machinefuncties
21 - Display ter controle van de lading

4

8

2
1

765
3

9 10

21

20

19

1615

13

12

18

14 17

11
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

INSTRUMENTENPANEEL MET INSTRUMENTATIE(elektrische contacten, controlelampjes, bedieningen en hendels)
(fig.17/C1)

(fig.17/C1) ELEKTRISCHE CONTACTEN

Contact naar interne ventilatie cabine
(groen)

Contact  achters te
ruitensproeier (groen)

C1

M A X
180 W

Contact   ant i -omkiepmechanisme
(rood)

Controlelampje handrem aangetrokken
(rood)

Contact voor voorste
ruitensproeiers (groen)

Contact vlugge/langzame versnellingenù
(groen).

Contact zwaailicht
(geel)

Waterpas

S1

II

I

C4 C5 C6C1

C2
C3

C8C7
C9

P1

S1

C2

C3

C4

C5

C6 A/M

C7

C8

C9

P1

L1

L1

Contact stabilisatoren (groen).
Dit wordt gebruiktin combinatie met de
commando’s met hetzelfde symbool,
die zich aan de zijkant van het dashboard
bevinden. Zie: (blz. C1/14-C1/15).
Bij de machine met uitschuifbare
stabilisatoren is de knop in beide
richtingen actief.

Contact naar de
waarschuwingslichten

(rood)

Extra stopcontact

Controlelampje gekozen
mechanische versnelling

(rood)



C1/13 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

255

00000 00 h

RPM x 100
electronic

30

2010
15

A

CENTRAAL  DASHBOARD (Controlelampjes /Instrumenten)
(fig.18/C1)

L2

Controlelampje filter hydraulische
olie (rood)

Controle mpje brandstofeserve
(geel)

Controlelampje druk motorolie
(rood)

Controlelampje voorverwarming
bougies (geel)

L10Controlelampje richtingaanwijzers
(groen)

Controlelampje noodsituatie
(rood)

Controlelampje achteruit
(groen)

Controlelampje vooruitversnelling
 (groen)

Brandstofreserveteller

Toerente l ler

Urentel ler

Thermometer voor
koelvloeistof motor

(fig.18/C1)

L3

L4

L5

L6 Controlelampje watertemperatuur
(rood)

L7 Controlelampje handrem
(rood)

L8 A

L9 Controlelampje grote l ichten
branden (blauw)

L1 Controlelampje generator
(rood)

L11

L12

L13

S1

S2

S3

S4

L9 L10 S2 L11 L13L12 S4S1

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8S3

L - SYMBOLEN EN KLEUR
CONTROLELAMPJES DIE ALLEEN
ZICHTBAAR ZIJN ALS ZE BRANDEN

Controlelampje mechanische
versnell ing ingeschakeld
(groen)
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.19/C1)

RECHTER ZIJKANT DASHBOARD (CONTACTEN-KEUZESCHAKELAARS-DRUKKNOPPEN)

C2C1
C3 C4

C7 C8
C6C5

S1

S3
P1

S2



C1/15 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

Contact stabilisator links voor
(groen)

Contact stabilisator rechts voor
(groen)

Contact stabilisator
l inks achter (groen)

 Keuzeschakelaar soort besturing

Keuzeschakelaar machinefuncties
vanaf machine of vanaf
afstandsbediening

Contact blokkering oscillatie
achterbrug (geel)

Optie (rood)

Contact  magneetvent ie l
hydraul ische bedien ing
kop van de  arm (b lauw)

Contact stabilisator
rechts achter (groen)

Keuzeschakelaar functies machine
(machine, kooi of lier)

Contact machine waterpas zetten
(oranje)

Noodstopknop hydraulische
installatie

Controlelampje - Stabilisator
in  terugtrekfase (groen)

Contro le lampje  -  B lokkeerpen
draaiing toren ingevoegd (rood)L2

L3
Controlelampje - Oscilleren
achterste brug handmatig
geblokkeerd (geel )

Controlelampje - Juiste uitlijning
tussen toren en frame (groen)

L4 Controlelampje - Alle poten zijn
goed neerge la ten  (groen)

L1
Controlelampje -  Onvoldoende
druk in de accu van deparkeerrem

(rood)

Controlelampje - Stabilisator
in uitschuiffase (groen)

Controlelampje - Oscilleren
achterste brug automatisch
geblokkeerd (oranje)

(fig.20/C1)

L8

M

A

L7

L6

L5

L6 L7L5 L8

L4L3L2L1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

S1

S2

S3

P1

RECHTER ZIJKANT DASHBOARD  (contacten-keuzeschakelaars-drukknoppen)
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

HENDEL BEDIENING RIJRICHTING
(fig.21/C1)
vooruit / vrij / achteruit /claxon

Deze bevindt zich aan de linkerkant van het stuur en
hiermee kan de rijrichting veranderd en de claxon
ingeschakeld worden. De draairichting van de draaiknop
(I-II) is niet ingeschakeld.

RICHTINGAANWIJZER
(fig.22/C1)

schakelaar wijziging lichten/ ruitensproeie/claxon

Deze bevindt zich rechts van het stuur.
De betreffende controlelampjes tonen de juistheid van de

handeling.

MANIPULATOR (OPTIE):
(fig.23/C1 Pos.“J1”)

Het servomechanisme
schakelt in:het uitschuiven
van de telescopische arm
en het draaien van toren.

MANIPULATOR (STANDAARD):
(fig.23/C1 Pos.“J2”)

Het servomechanisme schakelt in: het optillen
van de lading, de schuine stand van de vorken,
de zijdelingse verplaatsing van de vorken,
het uitschuiven van de telescopische arm.

J1

BESTURING ARM/TOREN
(fig.23/C1)

proportioneel elektrisch-hydraulisch servomechanisme met een manipulator (STANDAARD) - MET TWEE MANIPULATORS (OPTIE)

MANIPULATOR (OPTIE):
(fig.23/C1 Pos.“J3”)

Het servomechanisme schakelt in:
het optil len van de lading, de
schuine stand van de vorken.

MANIPULATOR (OPTIE)
(fig.23/C1 Pos.“J3”)

PEDALEN EN HENDELS

(fig.21/C1) (fig.22/C1)

J1 J2

J3

J2

J3

MANIPULATOR (STANDAARD)
(fig.23/C1 Pos.“J2”)

MANIPULATOR (OPTIE)
(fig.23/C1 Pos.“J1”)



C1/17 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

Gaspedaal (fig.24/C1 Pos.”A”)

Pedaal bedrijfsrem (fig.24/C1 Pos.”B”)

Pedaal "INCHING (fig.24/C1 Pos.”C”)

(fig.24/C1)

A

BC
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



C2/1 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIE
DISPLAY TER CONTROLE VAN DE LADING

“GEBRUIK”
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



C2/3 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

KEUZESCHAKELAAR ACHINEFUNCTIES

“GEBRUIK”
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



C2/5 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.30/C2)

AB

(fig.31/C2)

(fig.32/C2)

A

C
D E

KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIES

- LET OP, BELANGRIJK:

ALVORENS MET DE MACHINE TE BEGINNEN TE WERKEN,
DIENT MEN MET DE SPECIALE SORTEERDER HET
WERKTUIG TE KIEZEN DAT OP DAT MOMENT OP DE KOP
VAN DE ARM GEMONTEERD IS (fig.30/C2 Pos.“A”) en
(fig.30/C2 Pos.“B”) VORKEN, PERSONENPLATFORMEN
OF OPHEFAPPARATEN.

CONTROLEER DAT DE KEUZE DIE OP HET
BEDIENINGSPANEEL GEMAAKT IS (fig.30/C2 Pos.“A”),
OVEREENSTEMT MET DE FUNCTIE DIE OP HET DISPLAY
GEKOZEN IS (fig.30/C2 Pos.“B”) (zie de bladzijde die volgt
op het gebruik van het bedieningsdisplay).

INDIEN WERKTUIG MET EEN SLEUTEL GEPROGRAMMEERD
WORDT (fig.30/C2 Pos.“A”), IS HET VERPLICHT DE
OVEREENSTEMMENDE TABEL MET DE BIJBEHORENDE
SLEUTEL OP HET DISPLAY IN TE STELLEN (fig.31/C2
Pos.“B”) , ZOALS AANGEDUID OP BLADZIJDE
"C2/7" (SELECTIE VAN HET UITVERKOZEN WERKTUIG)

 - LET OP:
HET IS VERBODEN DE MACHINE TE GEBRUIKEN MET
ANDERE SELECTIES OP DE TWEE INSTELLINGEN.

(FIG.32/C2 Pos.”C” SYMBOOL VORKEN)
Voorwerpen verplaatsen
Bijbehorend werktuig:
Vorken, grijpers, menggrijpers, betonpannen.

(FIG.32/C2 Pos.”E” SYMBOOL LIER)
Voorwerpen optillen
Bijbehorend werktuig:
Plaat met optilhaak, lieren, windassen, mastverlengstukken,
mastverlengstukken met windas. (met de sleutel op deze
stand kan geen andere besturing gekozen worden dan de
ingestelde).

(FIG.32/C2 Pos."D" SYMBOOL PERSONENKOOI):
Personen optillen
Bijbehorend werktuig:
Alle personenkooien.
(met de sleutel op deze stand kan geen andere besturing
gekozen worden dan de ingestelde).

HET WERKTUIG DAT AAN DE BETREFFENDE
MACHINES AANGEBRACHT KAN WORDEN ,VERWIJST
NAAR DE PRIJSLIJST VAN DE FIRMA DIECI.

 - LET OP: ER IS GEEN ANDER WERKTUIG
TOEGESTAAN DAN DIE DOOR DE FABRIKANT “DIECI”
AANGEBODEN WORDT.

 - LET OP: indien de kooi gebruikt wordt, dient men
stand “C”  alleen in noodgevallen te gebruiken om de
operateurs weer naar de grond te brengen.

Zie voor het gebruik van het werktuig het hoofdstuk
accessoires en opties (hoofdstuk “G”).
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.34/C2)

NOODSTOPKNOP BLOKKERING ARMBEWEGINGEN
(fig.33/C2 Pos.”A”)

In de richting van de pijl draaien om deze weer te activeren.

- LET OP: DE DRUKKNOP DIENT ALLEEN GEBRUIKT
TE WORDEN ALS DE BESTURINGSSYSTEMEN VAN DE
ARM ONBESTUURBAAR WORDEN.

AFSTANDSBEDIENING (optie)
(fig.33/C2 Pos.”C”)

De afstandsbediening is nodig om de manoeuvres uit te
voeren waarmee alle bewegingen van de arm en het
draaien van de comandotoren van uw machine op afstand
kunnen worden bediend en gecontroleerd. Zet de
keuzeschakelaar op de stand met het "antennesymbool"
(fig.33/C2 Pos.”B”) om de afstandsbediening in te
schakelen. (zie voor het gebruik van de afstandsbediening
de bijgevoegde gebruiksaanwijzing)

- LET OP: het gebruik van de afstandsbediening is
alleen toegestaan indien de machine op de
stabilisatorpoten staat.

Ontvanger afstandsbediening
(fig.34/C2 Pos.”A”)

Verklikker (lampje) dat de machine met
afstandsbediening werkt
(fig.34/C2 Pos.”B”)

(fig.35/C2)
Zender proportionele besturing machine

(fig.33/C2)

B
A

C

A

B



C2/7 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

DISPLAY TER CONTROLE VAN DE LADING

“GEBRUIK”
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



GEBRUIKERS HANDLEIDINGGEBRUIKERS HANDLEIDING

3B6 LASTMOMENT 3B6 LASTMOMENT 
BEVEILIGING (LMB)BEVEILIGING (LMB)
VOORVOOR PEGASUSPEGASUS

VERREIKERVERREIKER

09/2005 actualisatie

Su stabilizzatori 360°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29
0 0 5,7 6,7 7,9 9,1 10,3 11,5 12,8 14 15,2 16,6
1 1000 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 1001
3 4 5 5 5 4,5 4 3,2 3 2,8 2,8 2,4
4 4,5 5 5 5 4,5 4 3,2 3 2,8 2,8 2,4
5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 3,2 3 2,8 2,8 2,4
6 5,5 4,2 4,2 4,2 4,2 3,7 3 3 2,8 2,8 2,4
7 6 4 4 4 4 3,5 3 2,8 2,8 2,65 2,3
8 6,5 4 4 4 3,2 2,8 2,8 2,55 2,5 2,3
9 7 3,2 3,2 3,2 3 2,8 2,4 2,4 2,3 2,2
10 7,5 3 3 3 2,8 2,4 2,2 2,2 2,15 2,1
11 8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 2,1 2,05 1,95
12 8,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 2 1,9 1,8
13 9 2,4 2,4 2,4 2,2 1,9 1,9 1,8 1,7
14 9,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6
15 10 2 2 2 2 1,8 1,65 1,6 1,55
16 10,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,6 1,5 1,45
17 11 1,6 1,6 1,6 1,5 1,45 1,45
18 11,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
19 12 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
20 12,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
21 13 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
22 13,5 1 1 1 1 1
23 14 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
24 14,5 0,85 0,85 0,85 0,85
25 15 0,8 0,8 0,8 0,8
26 15,5 0,8 0,8 0,8 0,8
27
28
29

Voldoet aan de MACHINE RICHTLIJN Normen: EN60204–1 , EN954, EN1207-2
EMC  volgens de  “Zware industriële omgeving” categorie: EN50081-2, EN50082-2

C 2/9



Wat doet de Lastmoment beveiliging? Page
LASTMOMENT BEVEILIGING (LMB) FUNCTIE BESCHRIJVING C 2/11

Uit welke componenten bestaat een LMB?
SYSTEEM LAY-OUT EN AANSLUITINGEN C 2/12

Hoe is de LMB op de machine geïnstalleerd?
LOCATIE VAN DE COMPONENTEN OP DE MACHINE C 2/13

Wat is het doel van het controlepaneel?
BESCHRIJVING CONTROLE PANEEL C 2/14

Wat gebeurt er als de machine gestart wordt?
HET STARTEN VAN DE MACHINE C 2/15

Wat moet gecontroleerd worden als de machine loopt?
HET STARTEN VAN DE MACHINE C 2/16

Informeert het controlepaneel over de veiligheid van de machine?
PANEEL INFORMATIE – Hijs condities % en alarm C 2/17

Geeft het controlepaneel bruikbare informatie voor het werk?
PANEEL INFORMATIE– Werking en Initiële data op het display C 2/18

Kan het controlepaneel meer informatie geven?
PANEEL INFORMATIE– Uitlezing van aanvullende gegevens op het display C 2/19

Moet op het controlepaneel iets ingesteld worden?
SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND C 2/20

Is het eenvoudig te zien in welke bedrijfstoestand het systeem zich bevindt?
SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND– Via tekstboodschappen C 2/21

Hoe wordt een hulpstuk geselecteerd ?
SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND– Kiezen van lasttabellen C 2/22

Kan de LMB fouten aangeven?
AUTO-DIAGNOSE C 2/23

Hoe wordt een fout geconstateerd?
ALARM CODES EN TE NEMEN MAATREGELEN C 2/24-25-26

Kan LMB, naast de alarmcodes, aanvullende informatie geven over de eigen werking?
AUTO-DIAGNOSE– Controle van de eigen werking 

Geometrische data en lastaanwijzing C 2/27
Hydraulische drukken C 2/28
Digitale data van de sensoren C 2/29
Status van de digitale ingangssignalen van buitenaf C 2/30
Status van de digitale uitgangssignalen naar buiten C 2/31

Wat moet men weten voordat de machine wordt ingeschakeld?
WAARSCHUWINGEN C 2/32-33

INDEXINDEX
C 2/10



Op Stempels 360°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29
0 0 5,7 6,7 7,9 9,1 10,3 11,5 12,8 14 15,2 16,6
1 1000 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 1001
3 4 5 5 5 4,5 4 3,2 3 2,8 2,8 2,4
4 4,5 5 5 5 4,5 4 3,2 3 2,8 2,8 2,4
5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 3,2 3 2,8 2,8 2,4
6 5,5 4,2 4,2 4,2 4,2 3,7 3 3 2,8 2,8 2,4
7 6 4 4 4 4 3,5 3 2,8 2,8 2,65 2,3
8 6,5 4 4 4 3,2 2,8 2,8 2,55 2,5 2,3
9 7 3,2 3,2 3,2 3 2,8 2,4 2,4 2,3 2,2
10 7,5 3 3 3 2,8 2,4 2,2 2,2 2,15 2,1
11 8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 2,1 2,05 1,95
12 8,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 2 1,9 1,8
13 9 2,4 2,4 2,4 2,2 1,9 1,9 1,8 1,7
14 9,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6
15 10 2 2 2 2 1,8 1,65 1,6 1,55
16 10,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,6 1,5 1,45
17 11 1,6 1,6 1,6 1,5 1,45 1,45
18 11,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
19 12 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
20 12,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
21 13 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
22 13,5 1 1 1 1 1
23 14 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
24 14,5 0,85 0,85 0,85 0,85
25 15 0,8 0,8 0,8 0,8
26 15,5 0,8 0,8 0,8 0,8
27
28
29

LAST MOMENT BEVEILIGING (LMB) FUNCTIE  BESCHRIJVINGLAST MOMENT BEVEILIGING (LMB) FUNCTIE  BESCHRIJVING
Last tabellen opslaan, vergelijken 

en verwerken
Bedrijfstoestand

metingen
Data aanwijzing en 

instelling

Hydraulische drukopnemers 
(gehesen last)

LENGTE EN HOEK  SENSOR 
(Geometrie van de Giek)

AUTOMATISCHE SELECTIES
Via schakelaars:

- Stempels
- Zwenk sector 
- Werkbak

UITLEZINGEN :
- % Lastmoment
- Gehesen last
- Maximum te hijsen last
- Radius (vlucht)
- Gieklengte
- Giekhoek
- Bedrijfstoestand
-Gebruikte hulpstukken
- Fout diagnose

ALARM:
Groen/Oranje/Rood licht

HAND INSTELLINGEN:
- Vorken
- Lier
- Korf
- Jib

CONTROLE PANEEL

Automatische functies 
Extern alarm en uitschakeling

Wat doet de lastmoment beveiliging?
Het doel van de LMB is het controleren of de machine de limieten van de bedrijfstoestand 
niet overschrijdt, de machinist te waarschuwen door alarmeringen en de lastmoment-
vergrotende bewegingen van de machine uit te schakelen bij overschrijding.

C 2/11
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2
5

1

5

3

5

F1 F2

4

F3 F4

IDR1

Het systeem omvat sensoren om de last, de gieklengte en de giekhoek te detecteren, een 
centrale processor en een controlepaneel in de cabine.

SYSTEEM LAYSYSTEEM LAY--OUT EN AANSLUITINGENOUT EN AANSLUITINGEN

1     Centrale processor
2     Drukopnemers (4)
3     Lengte en hoek-sensor
4     Controle paneel
5     Kabel voor

Voeding en
In- / uitgangen

Uit welke componenten bestaat een LMB? C 2/12



Lengte en hoek
sensor:
Aan de linkerzijde 
van de giek

4 Drukopnemers:
Op de hoofd- en
compensatie-
cilinders

Controlepaneel:
In de cabine

Centrale processor :
In de cabine

LOCATIE VAN DE LOCATIE VAN DE 
COMPONENTEN OP COMPONENTEN OP 

DE MACHINEDE MACHINE

Hoe is de LMB op de machine geïnstalleerd?
De sensoren zijn op de giek en op de cilinders gemonteerd om data te detecteren tijdens 
het werk van de machine, de centrale processor en het controlepaneel zijn in de cabine 
gemonteerd.

C2/13
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CONTROLE PANEEL BESCHRIJVINGCONTROLE PANEEL BESCHRIJVING

Groene/Oranje/Rode lamp, toont werkconditie 
van de machine 
( Veilig/Voorwaarschuwing/Uitschakeling)

Twee regels alpha-numeriek
display toont actuele werk-data

Symbolen en letters 
gerelateerd aan de 
aanwijzingen in het 
display

4 drukknoppen voor 
instelling
(knop “-” en “+” worden 
niet gebruikt tijdens het 
normale werk)

Wat is het doel van het controle paneel?
Het geeft de machinist informatie om veilig te kunnen werken en stelt hem in staat het juiste 
programma te kiezen.

C 2/14

Overbrugging
sleutelschakelaar

Hulpstuk identificatie symbolen 
(Handmatig te selecteren via 
controle paneel)

Bedrijfstoestand identificatie 
symbolen   (Automatische 
Externe selectie)
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Als de machine gestart wordt schakelt het systeem automatisch in en het machine-model met 
software-versie wordt gedurende een paar seconden aangegeven (dd.mm.yy= datum software)

Hierna wordt gedurende een paar seconden de werktoestand van de machine getoond, dit is de 
gekozen tabel (geselecteerd hulpstuk) en de actuele bedrijfstoestand.

HETHET STARTENSTARTEN VAN DE MACHINEVAN DE MACHINE

Wat gebeurt er als de machine gestart wordt?
Het systeem wordt geactiveerd en gaat automatisch in de zelf-test terwijl informatie aan de 
machinist wordt gegeven.

C 2/15

Vorken
360’op stempels.

UM254 dd-mm-yy
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In deze fase toont het display de pagina waar de hoofd-data staan.
HETHET STARTENSTARTEN VAN DE MACHINEVAN DE MACHINE

Deze pagina toont de werk-data met condities: 
OM = Bedrijfstoestand ( via automatische externe ingangen)
T = Lasttabel behorend bij het laatst gekozen hulpstuk.

BELANGRIJK
HET IS VERPLICHT ZICH ER VAN TE OVERTUIGEN DAT HET GEKOZEN PROGRAM (TABEL)
OVEREENKOMT MET HET GEMONTEERDE HULPSTUK VÓÓR AANVANG VAN HET WERK

ALS EEN ANDER HULPSTUK WORDT GEMONTEERD IS HET VERPLICHT HET
CORRESPONDERENDE PROGRAM (TABEL) TE SELECTEREN. ( ZIE OOK “SELECTEREN VAN 
EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND” Blz.13)

Wat moet gecontroleerd worden als de machine loopt?
Als de zelftest gereed is toont het controle paneel de actuele werktoestand waarin de 
machine zich bevindt, dit moet gecontroleerd worden op juistheid vóór bevestiging.

C 2/16
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1) LCD band geeft de gehesen last in percentage van de maximaal toegestane last in deze 
werkpositie.

2) Groene referentie : Veilig bereik.
3) Oranje referentie : Voorwaarschuwing bereik 

(Gehesen last meer dan 90% van de maximum toegestane last).
4) Rode referentie : Overlast bereik (uitschakeling) 

(Gehesen last meer dan 100% van de maximum toegestane last)
5) Groene lamp aan : Veilig werkend
6) Oranje lamp aan : Voorwaarschuwing (Externe zoemer aan)
7) Rode lamp aan : Gevaarlijke bewegingen worden uitgeschakeld 

(Externe zoemer aan)

PANEEL INFORMATIEPANEEL INFORMATIE
- Hijs condities % en alarm

Informeert het controlepaneel over de veiligheid van de machine?
Ja! Het hoofddoel is het controleren van de werkpositie van de machine en deze te 
vergelijken met de limieten van de vooraf opgeslagen lasttabel.

C 2/17
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8) GEHESEN LAST: Wordt getoond als het vorkenprogramma is geselecteerd en de giek volledig is ingeschoven. 
(als optie ook beschikbaar als een lier of korf wordt gebruikt, gieklengte is dan niet relevant 
Symbool : Uitlezing in Ton met een decimale punt

9) MAXIMUM TOEGESTANE LAST: In  de actuele machine configuratie.
Symbool : Uitlezing in Ton met een decimale punt 

10) ACTUELE RADIUS : afstand van middelpunt draaikrans tot zwaartepunt van de last).
Symbool : Uitlezing in “meter”, met een decimale punt

11)      BEDRIJFSTOESTAND:
Het eerste cijfer geeft de werktoestand. Symbool:
Het tweede cijfer geeft het gebruikte hulpstuk. Symbool:

opmerking : Bij gebruik van Engelse maten en gewichten wordt de last 
gegeven in “Pounds/1000” en de geometrische data in “Feet”.

PANEEL INFORMATIE
-Werking en initiële data op het display

ACT

MAX

R

OM

T

Geeft het controlepaneel bruikbare informatie voor het werk?
Ja! Het geeft op het display alle data die betrekking hebben op de gehesen last en de 
positie van de giek.

C 2/18
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Indrukken van de ENTER drukknop op het display toont het volgende:

Gedurende een aantal seconden worden aanvullende gegevens getoond  L, A, H.

Hierna gaat het display automatisch terug naar de hoofd-uitlezing ACT, MAX, R.

12) GIEKLENGTE.

Symbool : Uitlezing in “meter”, met een decimale punt.

13) GIEKHOEK.
Symbool : Uitlezing in “graden”, met een decimale punt.

14) Kop hoogte t.o.v. de grond.
Symbool : Uitlezing in “meter”, met een decimale punt.

opmerking : Bij gebruik van Engelse maten en gewichten wordt de last 
gegeven in “Pounds/1000” en de geometrische data in “Feet”.

PANEEL INFORMATIE
- Uitlezing van aanvullende gegevens op het display

L

A

H

Kan het controlepaneel meer informatie geven?
Ja! Aanvullende informatie over de giek-positie kan worden aangegeven.

C 2/19

6.7  48.5   7.5  11

12 13 14



R
ACT MAX

OM T

T

1

3
2

-
4
-

OM
1

3L A H

SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND
Elke keer als een hulpstuk wordt gewisseld, b.v. de vorken worden verwijderd en een Jib wordt gemonteerd, moet de
werktoestand handmatig op de juiste tabel ( T ) worden ingesteld via het controle paneel.
De selectie van de bedrijfstoestand ( OM ) gaat automatisch via schakelaars. 

Op de hoofdpagina in het display worden het geselecteerde hulpstuk met tabel T en de bedrijfstoestand OM getoond via
nummers.
Het volgende voorbeeld toont: :

OM = 1
360° op stempels 

T = 1
Vorken.

Refererend aan de symbolen op het controlepaneel zijn dit de mogelijke selecties:
OM (automatisch) :
1 = 360° op stempels
2 = Over voorkant op banden
3 = Over zijkant op banden
.  = Over voorkant op stempels

T (handmatig) Selecteren via Controle Paneel:
1 = Vorken
2 … 8 = Afhankelijk van machine model.

Zie specifieke machine gebruikers handleiding.

Moet op het controlepaneel iets ingesteld worden?
Ja, de machine kan met verschillende hulpstukken en hun overeenkomstige lasttabel 
werken, te selecteren door de machinist. De lasttabellen worden ook bepaald door de 
verschillende bedrijfstoestanden van de machine, deze worden automatisch gekozen door 
geïnstalleerde schakelaars.

C 2/20
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Teneinde de werktoestand beter te kunnen zien worden de OM bedrijfstoestand en de T
Lasttabel ook in tekstvorm weergegeven:
Door indrukken van de INDEX knop geeft het display de bedrijfstoestand en het geselecteerde 
hulpstuk in tekst weer.
Deze pagina zal c.a. drie seconden blijven staan, hierna gaat de uitlezing weer terug naar de
hoofd-pagina.

SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND
- Via tekstboodschappen

Is het eenvoudig te zien in welke bedrijfstoestand het systeem zich bevindt?
Ja, want het display kan ook tekst boodschappen laten zien

C 2/21
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De machine is nu gereed voor gebruik.
Bij het stoppen en opnieuw starten van de machine zal het laatst gekozen programma 
(hulpstuk) gebruikt worden totdat handmatig een nieuw hulpstuk wordt geselecteerd.

Hoe wordt een hulpstuk geselecteerd?
Simpel door indrukken van twee drukknoppen op het controle paneel.

C 2/22

Beschikbaar hulpstuk
1 Vorken
2 Puntstuk
3 ---
4 ---
5 ---
6 ---
7 ---
8 ---

Vorken
360º op Stempels

SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND
Kiezen van lasttabellen

(Om  een nieuwe werktoestand te kunnen kiezen moet de sleutelsch(Om  een nieuwe werktoestand te kunnen kiezen moet de sleutelschakelaar ingeschakelt wordenakelaar ingeschakelt worden))

Uitgaand van de hoofdpagina, de sleutelschakelaar inschakelen en de INDEX knop indrukken om
naar de pagina met OM (bedrijfstoestand) en T (tabel gerelateerd aan het gebruikte hulpstuk) te
gaan.
Druk nu een of meerdere keren op de INDEX knop tot het juiste hulpstuk wordt weergegeven, door 
meerdere keren te drukken stapt men door de verschillende beschikbare hulpstukken.
Gedurende deze procedure schakelt het systeem de bewegingen van de kraan uit.
Nadat het juiste hulpstuk is geselecteerd de ENTER knop indrukken om de geselecteerde
werktoestand (hulpstuk met bijbehorende tabel) te bevestigen, hierna de sleutelschakelaar  weer
uitschakelen.
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AUTOAUTO--DIAGNOSEDIAGNOSE
De LMB is uitgerust met een auto-diagnose systeem dat in staat is defecte drukopnemers, 
defecte lengte en hoeksensoren, gebroken kabels of interne elektronische fouten te detecteren. 
Bij een alarm gaat de LMB automatisch in een veilige modus waarbij de gevaarlijke 
kraanbewegingen worden uitgeschakeld en en er een boodschap op de bovenste rij van het 
display verschijnt. Aan de hand van de alarmcode en de getoonde boodschap is het mogelijk de 
fout te traceren.

De alarmcodes staan vermeld in de volgende tabel, hierin staan ook enkel hints die mogelijk 
helpen bij de oplossing van het probleem en het systeem terugbrengen naar een normale 
werkconditie.

Kan de LMB fouten aangeven?
Natuurlijk. Een betrouwbaar systeem moet een zelf-test uit kunnen voeren om interne 
fouten of defecte componenten te detecteren.

C 2/23
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ALARM CODES ALARM CODES EN TE NEMEN MAATREGELENEN TE NEMEN MAATREGELEN

Niet gebruikt6

• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de lengtesensor
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
lengtesensor is hoger 
dan de maximum waarde

5

Niet gebruikt7

• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
lengtesensor is lager dan 
de minimum waarde

4

• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de hoeksensor.
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
hoeksensor is hoger dan 
de maximum waarde

3

• Controleer de bedrading en connectoren op kortsluiting
• Controleer de hoeksensor.
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist.

De uitgang van de 
hoeksensor is lager dan 
de minimum waarde

2

• Schakel het systeem uit en weer aan. 
Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist :

• Controleer of E2prom juist gemonteerd is.
• Voer data opnieuw in en save
• Vervang E2prom en kalibreer het systeem opnieuw

Geheugen data niet 
betrouwbaar1

Wat te doenOmschrijving
Alarm
code

Hoe wordt de fout getoond?
Door alarmcodes welke automatisch in het display verschijnen. Hierna volgt een tabel met 
alarm codes en mogelijke oplossingen

C 2/24



Niet gebruikt14....17

Niet gebruikt13

Niet gebruikt12

• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer hoofd-
cilinder (stangzijde)is 
hoger dan de maximum 
waarde.

11

• Controleer de bedrading en connectoren op kortsluiting
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer hoofd-
cilinder (stangzijde)is 
lager dan de minimum 
waarde.

10

• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer hoofd-
cilinder (zuigerzijde) is 
hoger dan de maximum 
waarde.

9

• Controleer de bedrading en connectoren op kortsluiting
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer hoofd-
cilinder (zuigerzijde) is
lager dan de minimum 
waarde.

8

Wat te doenOmschrijvingAlarm
codes

C 2/25Hoe wordt de fout getoond?
Door alarmcodes welke automatisch in het display verschijnen. Hierna volgt een tabel met 
alarm codes en mogelijke oplossingen



• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer compensatie -
cilinder (stangzijde)is hoger 
dan de maximum waarde.

21

•Controleer de bedrading en connectoren op kortsluiting
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer compensatie -
cilinder (stangzijde)is lager 
dan de minimum waarde.

20

• Controleer de bedrading en connectoren op open circuit (losse aansluitingen)
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer compensatie -
cilinder (zuigerzijde) is 
hoger dan de maximum 
waarde.

19

• Controleer de bedrading en connectoren op kortsluiting
• Controleer de drukopnemer
• Als de alarmcode blijft vraag assistentie van een specialist

De uitgang van de 
drukopnemer compensatie-
cilinder (zuigerzijde)is lager 
dan de minimum waarde.

18

Wat te doenOmschrijvingAlarm
codes

Om de zaak verder duidelijk te maken kunnen de interne werkingscondities van het 
systeem als volgt op het display getoond worden:

C 2/26Hoe wordt de fout getoond?
Door alarmcodes welke automatisch in het display verschijnen. Hierna volgt een tabel met 
alarm codes en mogelijke oplossingen
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Deze uitlezing toont op verschillende pagina’s de interne status van het systeem hetgeen handig is als een fout optreedt.
Druk vanuit de standaard werkpagina twee maal op de ENTER knop:
Het display toont nu de eerste controle pagina met:
Geometrische data en differentieel-druk in de hoofd-cilinder

Deze pagina wordt gedurende 30 seconden getoond hierna gaat de aanwijzing weer terug naar de hoofd-pagina.
De getoonde parameters luiden als volgt:
• P   : Differentieeldruk in de top-cilinder in bar;
• W  : Gehesen last in Ton; (Pounds/1000 als Engelse maten worden gebruikt);
• M  : Maximaal toegestane last in de huidige werkpositie in Ton; (Pounds/1000 als Engelse maten worden gebruikt); 
• A   : Actuele hoek in graden;
• L   : Actuele gieklengte in meter; (in Feet als Engelse maten worden gebruikt)
• R  : Radius vanaf het midden van de draaikrans in Meter; (in Feet als Engelse maten worden gebruikt)

AUTO-DIAGNOSE -- Controle van de interne werkcondities van het systeemControle van de interne werkcondities van het systeem
Geometrische data en lastaanwijzing

Kan de LMB, naast de alarmcodes, aanvullende informatie geven over de eigen werking?C 2/27

Ja, via het display kunnen verschillende gegevens over sensoren en de status van ingangen 
en uitgangen getoond worden. Deze gegevens zijn waardevol bij het geven van technische 
assistentie, desnoods vanaf een andere locatie.

P100  W 5.0  M 5.0
A 60  L20.3  R15.1
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Door nogmaals indrukken van de ENTER drukknop toont het display de tweede pagina met: 
individuele hydraulische drukken

Deze pagina wordt gedurende 30 seconden getoond hierna gaat de aanwijzing weer terug naar de hoofd-pagina.
De getoonde parameters luiden als volgt:
Bovenste rij: 
• P : Hoofd-cilinder differentieeldruk in Bar; 
• L : Hoofd-cilinder druk zuigerzijde in Bar;
• H : Hoofd-cilinder druk stangzijde in Bar;
Onderste rij:
• p : Compensatie-cilinder differentieeldruk in Bar; 
• l :  Compensatie-cilinder druk zuigerzijde in Bar;
• h : Compensatie-cilinder druk stangzijde in Bar;

Kan de LMB, naast de alarmcodes, aanvullende informatie geven over de eigen werking?

Ja, via het display kunnen verschillende gegevens over sensoren en de status van ingangen en 
uitgangen getoond worden. Deze gegevens zijn waardevol bij het geven van technische 
assistentie, desnoods vanaf een andere locatie.

AUTO-DIAGNOSE - Controle van de interne werkcondities van het systeemControle van de interne werkcondities van het systeem
Hydraulische drukken

C 2/28
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Deze pagina wordt gedurende 30 seconden getoond hierna gaat de aanwijzing weer terug naar de hoofd-pagina.
De getoonde parameters luiden als volgt:
• 1111 : Hoofd-cilinder druk zuigerzijde waarde in Bit; tussen 0 en 1023 (*)
• 2222 : Hoofd-cilinder druk stangzijde waarde in Bit; tussen 0 en 1023 (*)
• 3333 : Giekhoek waarde in Bit; tussen 0 en 1023 (*)
• 4444 : Gieklengte waarde in Bit; tussen 0 en 1023 (*)
• 5555 : Compensatie-cilinder druk zuigerzijde waarde in Bit; tussen 0 en 1023 (*)
• 6666 : Compensatie-cilinder druk stangzijde waarde in Bit; tussen 0 en 1023 (*)
(*) = Bij een 10bits A/D Omzetter 

Door nogmaals indrukken van de ENTER drukknop toont het display de derde pagina met:
De digitale waarden van de druk-, lengte- en hoek-sensoren overeenkomstig de actuele meting.

Kan de LMB, naast de alarmcodes, aanvullende informatie geven over de eigen werking?

AUTO-DIAGNOSE - Controle van de interne werkcondities van het systeemControle van de interne werkcondities van het systeem
Digitale signalen van sensoren

Ja, via het display kunnen verschillende gegevens over sensoren en de status van 
ingangen en uitgangen getoond worden. Deze gegevens zijn waardevol bij het geven van 
technische assistentie, desnoods vanaf een andere locatie.

1111  2222   3333
4444  5555   6666

C 2/29
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Kan de LMB, naast de alarmcodes, aanvullende informatie geven over de eigen werking?

Deze pagina wordt gedurende 30 seconden getoond hierna gaat de aanwijzing weer terug naar de hoofd-pagina.
De getoonde parameters luiden als volgt:
Digitale ingangen (I)
De bovenste rij geeft het nummer van de ingang en de onderste rij de daarbij behorende status.
Het symbool “*” betekent actieve Ingang, het symbool “-” betekent in-actieve ingang.

0 : Stempels                       “*”Indien stempels volledig uitgeschoven en op de grond
1 : Zwenkpositie : “*” Indien bovenwagen over de voorkant 
2 : ½ Afgestempeld : “*” Indien stempels half uitgeschoven en op de grond
3 : Korf : “*” Als een korf (werkbak) is gemonteerd
4…N : Niet gebruikt

Opmerking: een combinatie van ingangen selecteert automatisch de overeenkomstige
bedrijfstoestand (OM ) en de bijbehorende tabel, afhankelijk van het machinetype.

Door nogmaals indrukken van de ENTER drukknop toont het display de vierde pagina met:
De ingangen van de schakelaars die de bedrijfstoestand (OM ) detecteren.

AUTO-DIAGNOSE - Controle van de interne werkcondities van het systeemControle van de interne werkcondities van het systeem
Status van digitale signalen van buitenaf

C 2/30
Ja, via het display kunnen verschillende gegevens over sensoren en de status van ingangen 
en uitgangen getoond worden. Deze gegevens zijn waardevol bij het geven van technische 
assistentie, desnoods vanaf een andere locatie.
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Deze pagina wordt gedurende 30 seconden getoond hierna gaat de aanwijzing weer terug naar de hoofd-pagina.
De getoonde parameters luiden als volgt:
Digitale uitgangen (O)
De bovenste rij geeft het nummer van de ingang en de onderste rij de daarbij behorende status.
Het symbool “*” betekent actieve uigang, het symbool “-” betekent in-actieve uitgang.
0 : Uitschakeling : “*” Indien de machine werkt in veilige condities.

“-” Indien de bewegingen van de machine zijn uitgeschakeld (100%)
• 1 : Niet gebruikt
• 2 : Extern alarm : “*” In uitschakelconditie,de externe zoemer is aan. (>90%)

Door nogmaals indrukken van de ENTER drukknop toont het display de vijfde pagina met:
Digitale uitgangen van het systeem ( automatische signalen):

Kan de LMB, naast de alarmcodes, aanvullende informatie geven over de eigen werking?

AUTO-DIAGNOSE - Controle van de interne werkcondities van het systeemControle van de interne werkcondities van het systeem
Status van digitale signalen naar buiten

C 2/31
Ja, via het display kunnen verschillende gegevens over sensoren en de status van 
ingangen en uitgangen getoond worden. Deze gegevens zijn waardevol bij het geven van 
technische assistentie, desnoods vanaf een andere locatie.
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* * - - ----------



•De LMB is een elektronisch systeem met het doel de machinist te helpen bij het gebruik van de machine en 
te waarschuwen door middel van visuele en akoestische signalen bij het bereiken van gevaarlijke situaties.
• De LMB kan echter nooit de ervaring en beoordeling van de machinist vervangen voor een veilig gebruik
van de machine.
• De machinist blijft verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine en het volgen van alle
geldende veiligheidsvoorschriften. 
• De machinist moet in staat zijn te beoordelen of de data welke door de LMB gegeven worden
corresponderen met de actuele werksituatie.
• De machinist moet in staat zijn de informatie welke door de LMB worden gegeven juist te interpreteren
voor een altijd veilig gebruik van de machine.
• De LMB is een elektronisch systeem met een aantal sensoren, hierin kunnen fouten en defecten optreden.
• De machinist moet fouten en defecten kunnen onderkennen en moet actie ondernemen om deze te
verhelpen. (door, indien mogelijk, zelf te repareren of door assistentie in te roepen van ).
• Voor aanvang van het werk met de machine moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing volledig gelezen
en begrepen hebben en altijd de gegeven instructies opvolgen.

WAARSCHUWINGENWAARSCHUWINGEN

Alle aanbevelingen en voorschriften van de fabrikant om altijd en in elke situatie 
verantwoord en bewust te werken.

Wat moet men weten voordat de machine wordt ingeschakeld?? C 2/32



De LMB is voorzien van een sleutelschakelaar om de uitschakeling van de gevaarlijke bewegingen te overbruggen.
Onder normale werkomstandigheden, mag de uitschakeling nooit worden overbrugd.
Het is verboden de sleutelschakelaar te gebruiken om lasten te hijsen buiten het bereik door de fabrikant 

aangegeven.
De sleutelschakelaar mag alleen worden gebruikt in een noodsituatie, indien een storing optreedt of in een andere 

situatie die het gebruik rechtvaardigt.
Het is alleen geautoriseerd personeel toegestaan de sleutel te gebruiken; zij zijn er tevens verantwoordelijk voor.

De LMB heeft een krachtig fail-safe autodiagnose programma dat in staat is de juiste werking van de LMB en de 
Sensoren te controleren. Indien een fout wordt gedetecteerd schakelt de LMB zichzelf in een veilige positie door het 
uitschakelen van de gevaarlijke bewegingen (Zie ook het hoofdstuk AUTO-DIAGNOSE).

Desondanks moet de machinist zich er, voor aanvang van het werk met de machine, van overtuigen dat de LMB 
correct werkt. 

Hiervoor moet hij de juistheid van de op het display getoonde waarden controleren middels enkele testen. Hij moet 
controleren dat er geen alarmsignalen of waarschuwingen zijn en dat de uitschakeling van de gevaarlijke bewegingen 
van de machine juist functioneert. 

De machinist is verantwoordelijk voor het instellen van de LMB op het juiste programma overeenkomstig de juiste 
hulpstukken en lasttabel. Bij het inschakelen van de machine wordt het laatst geselecteerde programma getoond.

Volg de instructies in het hoofdstuk SELECTEREN VAN EEN HULPSTUK EN WERKTOESTAND om het juiste 
programma in te stellen. 

Een onjuiste instelling kan een verkeerde werking van de LMB veroorzaken waardoor een gevaarlijke situatie 
ontstaat.

De bedrijfstoestand van de machine verandert meestal indien:
-Andere hulpstukken worden gemonteerd (Jib,lier,korf,vorken) en het overeenkomstige programma is geselecteerd
op het controlepaneel.
-Stempels in- of uitschuiven, zwenken van de bovenwagen, werken op banden of stempels. Meestal wordt dit 
automatisch geselecteerd door middel van schakelaars.

Het is verplicht altijd de, door de fabrikant voorgeschreven, instructies en 
procedures te volgen.

Wat moet men weten voordat de machine wordt ingeschakeld? C 2/33
Alle aanbevelingen en voorschriften van de fabrikant om altijd en in elke situatie 
verantwoord en bewust te werken



C 2/34

Op de telescoopheffer PEGASUS is het SIGNAAL “VOOR” aangebracht, d.w.z. als de sensor van de uitlijning van de 
mast gecentreerd is, gaat de op de display 3B6, die in de cabine geplaatst is, getoonde werkingsstand over van “360°”
naar “voor”.

Met de werkingsstand “voor” is een grotere capaciteit mogelijk waardoor de prestaties van de machine verbeterd 
worden. De overgang van de ene werkingsstand naar de andere gebeurt automatisch.

Om te weten op welke werkingsstand de machine staat hoeft u slechts op de “ENTER” toets op de display te drukken 
of hoeft u slechts het getal dat onder de aanduiding “OM” verschijnt te lezen.

1 - Stempels 360°
2 - Stempels voor
3 - Banden 360°
4 - Banden voor

Op de werkingsstand “Banden 360°” wordt de omhooggaande beweging van de telescoopgiek beperkt tot 55° (model
Pegasus 40.25; voor wat betreft de andere modellen zie bijgevoegde lastschema’s).

In het bijzondere geval dat er op de stand “Banden voor” met een grotere giekhoek dan 55° gewerkt wordt en de mast 
gedraaid wordt, dan wordt er overgeschakeld op de werkingsstand “Banden 360°”, als gevolg daarvan wordt de 
bediening van de draaibeweging geblokkeerd en is het niet mogelijk om de mast weer uit te lijnen.

Om uit deze bijzondere alarmtoestand te komen moet u de giek onder de 55° laten zakken zodat de draaibeweging van 
de mast weer hersteld wordt.

Om via de display 3B6 van het ene werktuig op het andere over te gaan moet de giek van de telescoopheffer in een 
hoek van minder dan 10° staan. Als dit niet het geval is verschijnt de aanduiding “HOEK HOOG, DRUK OP ENTER”.

Druk op “ENTER” om de display te resetten, zet de giek daarna in een kleinere hoek dan 10° en herhaal de handeling.

Signaal voor



C3/1 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

DRUKKNOPPEN
SCHAKELAARS
MANIPULATORS

“GEBRUIK”
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



C3/3 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.37/C3)

(fig.36/C3)
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“GEBRUIK” DRUKKNOPPEN EN SCHAKELAARS

CONTACTSLOT
(fig.36/C3 Pos.”1”) (fig.37/C3)

Het contactslot met sleutel maakt mogelijk:

A - Het starten van de dieselmotor.

B - Het automatisch inschakelen van de parkeerrem.
(Keuzeschakelaar soort besturing fig.36/C3 Pos.”C1”).

C - Het uitschakelen van de parkeerrem bij automatische
inschakeling met  lopende dieselmotor en sleutel op
de goede stand; fig.36/C3 Pos.”C2”.

D - De inwerkingstelling van de warmstarter (Optie) fig.36/
”C3” Pos. T.

1° Con la chiave in posizione “O” non si ha tensione ai
comandi elettrici, i l  motore è spento e i l freno di
stazionamento è inserito.

2° Door de sleutel met de klok mee te draaien “Pos. “I”
     (fig.37/C3 Pos.”C2”)  tot aan gaan branden:

- Geluidssignaal voor ingestoken sleutel.
- Controlelampje oliedruk motor.
- Controlelampje accu opladen.
- Controlelampje onvoldoende druk in de accumulator
   van de parkeerrem.
- Display controle van de lading brandt.

Is dit niet het geval, stel de machine dan niet in werking,
maar raadpleeg het hoofdstuk “Onderhoud” van deze
handleiding.

- LET OP: De parkeerrem met automatische inschakeling
wordt uitgeschakeld.

- Controlelampje algemeen alarm.

Gaan branden en gaan vervolgens weer uit:

- Controlelampje filter  hydraulische olie.
- Controlelampje noodsituatie.
- Controlelampje watertemperatuur motor.
- Controlelampje mechanische versnelling ingeschakeld.
- Oliedruk motor.

3°- Door de sleutel met de klok mee te draaien fig.37/C3
Pos.”C3” tot aan wordt de motor gestart.
- Laat de sleutel los, zodra de motor loopt.
- Bij lopende motor dienen de controlelampjes uit te gaan.
- Houd de startstand (fig.37/C3 Pos.”C3”), niet langer
  dan 5 seconden ingeschakeld.
- Tussen meerdere startpogingen dient men een
   pauze van tenminste 15 seconden in te lassen.

4°- Door de contactsleutel met de klok mee te draaien, tot
op de tussengelegen stand (fig.37/C3 Pos.“T”), wordt
de thermostarter ingeschakeld. (Optie).
- De sleutel op stand “T” (fig.37/C3 Pos.“T”) maakt de
  inwerkingstelling van de warmtestarter mogelijk om
  het starten van de motor in het koude seizoen te
  vereenvoudigen (Temperatuur lager dan -5°)
- De sleutel dient gedurende ongeveer 15 seconden
  op deze stand te worden gehouden.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.42/C3)

(fig.41/C3)
De draaifunctie "M" (elektrische verandering van
versnelling) is bij deze modellen niet geactiveerd

(fig.40/C3)
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CONTACTENENENHENDELS

HENDELS DASHBOARD “GEBRUIK”

Keuzehendel acheruit/vooruit versnelling.
Deze hendel "D" (fig.40/C3) maakt het mogelijk van
versnelling te veranderen. Op het dashboard gaan de
controlelampjes branden die de richting aanduiden waarin
de machine zich verplaatst. Indien de controlelampjes niet
branden staat de machine in zijn vrij. Door de hendel op
stand te houden, staat de aandrijfinrichting in zijn vrij en
wordt de machine gedeeltelijk geremd.

 - LET OP: het inschakeling van de versnelling
VOORUIT/ACHTERUIT, wordt verkregen na de hendel
naar boven te hebben verplaatst. Deze verplaatsing
beschermt de hendel tegen het per ongeluk uitvoeren van
manoeuvres. (fig.40/C3).

- Door de hendel in richting “F” te verplaatsen wordt de
VOORUIT (fig.40/C3 Pos."F") versnelling ingeschakeld
en gaat het controlelampje (fig.42/C3 Pos."F") branden.

- Door de pook in de richting van "R" te verplaatsen, wordt
de achteruitversnelling ingeschakeld (fig.40/C3 Pos.”F”)
en gaat het controlelampje (fig.42/C3 Pos."R") branden.

- Drukt men op de hendel dan wordt er geclaxonneerd.

 - LET OP: het is gevaarlijk de vooruit/achteruit
versnellingshendel te verplaatsen wanneer de motor met
een hoog toerental draait: de machine verandert namelijk
plotseling van richting.

Wanneer de achteruit ingeschakeld wordt, treedt een
geluids- of zichtbaar alarm op. De motor kan alleen worden
gestart als de hendel op de neutrale stand “N” staat en de
operateur op de juiste manier op de bestuurdersplaats zit.

Procedure om van versnelling te wisselen:

- Verminder de snelheid van de motor tot het minimum.

- Kies de nieuwe richting.

Wanneer de versnellingshendel voor de keuze vooruit/
achteruit in een andere stand dan de neutrale wordt gezet
terwijl de parkeerrem ingeschakeld is, werkt de
hydrostatische aandrijving niet.

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

1°- de parkeerremn aangetrokken is.

2°- de operateur niet op de juiste manier op de
bestuurdersplaats zit of de linker  armleuning niet
goed neergelaten is.

3°- de machine uitgerust is met een personenkooi en de
keuzeschakelaar “functies machine”  op stand “kooi”
staat, bij gemonteerde kooi en met de stekker in het
stopcontact van de armkop.
“A” de kooi is van de grond getild.
“B” de arm is, ook gedeeltelijk, uitgestrekt.

4°- De achterste brug in de oscillatie geblokkeerd is.



C3/5 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.44/C3)

(fig.43/C3)
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CONTACT SNELLE VERSNELLING
(fig.43/C3 Pos.”2-3”)

Met deze bediening (fig.43/C3 Pos."1") verandert men de
van twee snelheden voorziene mechanische versnelling.

Om van versnelling te veranderen, dient men de machine
volledig te stoppen, het inching pedaal in te trappen, op
het contact te drukken:

- naar beneden om de snelle versnelling in te
schakelen voor verplaatsing over wegen (het
controlelampje van fig.43/C3 Pos.”2” gaat branden").

- naar boven om de langzame versnelling in te
schakelen voor werk op de werkplaats (het
controlelampje van fig.43/C3 Pos.”3” gaat branden).

 - LET OP: probeer nooit van versnelling
te veranderen bij rijdende machine.

RICHTINGAANWIJZER
LICHTSCHAKELAAR
RUITENWISSER VOORKANT
RUITENSPROEIER
(fig.44/C3 Pos.”1”)

De hendel rechts van het stuur maakt het mogelijk:

A - Richtingaanwijzers
Trek de hendel naar u toe om een bocht naar rechts aan
te geven. Duw deze naar voren om een bocht naar links aan
te geven. De richtingaanwijzers doen het alleen als het
contactslot op de ingeschakelde stand staat. De bijbehorende
controlelampjes geven weer of de operatie goed verricht is.

B - Koplampen
De koplampen en de zijdelingse verlichting inschakelen:
Door aan de draaiknop te draaien, worden de koplampen
ingeschakeld.

De symbolen op de draaiknop duiden in overeenstemming
met de pijl aan, dat de lichten:

1° - Uit zijn. (fig.44/C3 Pos."1")
2° - Stadslichten zijn (fig.44/C3 Pos."2")
3° - Dimlichten zijn. (fig.44/C3 Pos."3")

De grote lichten worden ingeschakeld door de hendel
naar boven te verplaatsen.

C - De drukknop aan het uiteinde van de handgreep
schakelt de clacson in.

D - De tussengelegen drukknop op de handgreep
schakelt de voorste ruitensproeiers in.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.47/C3)
Detail blokkering oscillatie achterbrug

(fig.46/C3)
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(fig.45/C3)
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CONTACT NIVELLERING DIFFERENTIAALBRUG VOOR
(fig.45/C3 Pos.“A“)

De nivellering dient alleen te worden gebruikt wanneer de
bovenste toren van de machine in li jn staat met het
chassis en de draaiing dient met de daarvoor bestemde
sluiting te worden geblokkeerd. Door vooruit of achteruit
op het contact te drukken, kan men de machine
afhankelijk van de behoefte zijdelings nivelleren. Met
de waterpas op het dashboard kunt u de machine op
de juiste manier waterpas zetten. (fig.45/C3 Pos.“B“).

 - LET OP:
Als de machine waterpas gezet is en de achterste brug
met het bijbehorende contact geblokkeerd is, kan men
ook werken zonder de stabilisatorpoten te gebruiken. Zie
de grafieken van het draagvermogen.

 - LET OP:
De machine is voorzien van een veiligheidssysteem dat de
achterste brug blokkeert tijdens de draaifasen van de toren
(een controlelampje geeft aan dat de brug geblokkeerd is
(fig.46/C3 pos."L4"). Alvorens te beginnen met het werk,
dient de operateur de machine waterpas te zetten en de
achterste brug met het bijbehorende contact te
blokkeren.(Het controlelampje op het contact zal gaan
branden en aangeven dat de achterste brug geblokkeerd is
(fig.45/C3 Pos."A"). Het gebruik van de oscillatieblokkering
van de achterste brug is verplicht, indien men de machine
met draaiende beweging gebruikt zonder de
stabilisatorpoten.

CONTACT BLOKKERING OSCILLATIE DIFFERENTIAALBRUG
ACHTER
(fig.45/C3 Pos.”C”)

Door op de contactschakelaar te drukken, wordt de
oscillatie van de achterste differentiaalbrug geblokkeerd
en gaat controlelampje "L3" branden. Het gebruik van het
accessoire is verplicht voor de verplaatsing van ladingen van
kleine afmetingen, indien de machine op luchtbanden rijdt.

 - LET OP:
Het contactmechanisme is alleen actief bij neergelaten arm.

 - LET OP:
de machine werkt niet wanneer de achterste brug
geblokkeerd is en de mogelijkheid de voorste brug te
nivelleren wordt uitgesloten.



C3/7 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.48/C3)

(fig.50/C3)

(fig.49/C3)

Bij de machines met kantelbare stabilisatorpoten is het
contact (fig.51/C3 Pos.“1”) alleen actief op stand "B" en
branden de  controlelampjes (fig.48/C3 Pos.“L1”-“L2”) niet.
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STABILISATORPOTEN "GEBRUIK"

Het gebruik van de stabilisatorpoten verhoogt de stevigheid van de machine tijdens de optilwerkzaamheden.
De stand van de machine wordt aangeduid door een waterpas die in de cabine aangebracht is (fig.45/C3 Pos.”B”).
Houd de waterpas in de gaten om u ervan te verzekeren dat de machine waterpas staat alvorens de arm in te schakelen.
Controleer bovendien dat de stabilisatorpoten op de juiste stand staan en dat het gewicht van de machine goed
ondersteund wordt door alle stabilisatoren. De machine is voorzien van een speciaal controlelampje (fig.48/C3 Pos.”L8”),
dat gaat branden als alle stabilisatorpoten uitgeschoven en geplaatst zijn en het gewicht van de machine goed ondersteund
wordt. Mocht dit niet gaan branden, gebruik de machine dan niet tot de oorzaak van de storing gevonden en opgeheven is.
Alvorens over te gaan tot verplaatsing over de weg, dient men alle stabilisatorpoten omhoog te halen en volledig in te trekken.

De stabilisatorpoten worden via de drukknoppen (fig.49/C3 Pos.”1”) gelijktijdig met de contacten van de gewenste poot
ingeschakeld (fig.50/C3 Pos.”2”, of Pos.”3”, of Pos.”4”, o Pos.”5”). Bij de machines met "uitspreidbare en kantelbare"
"uitspreidbare en verlaagbare" stabilisatorpoten heeft het contact (fig.49/C3 Pos.”1”) twee functies: door gelijktijdig met de
contacten 2 of 3, of 4, of 5 op richting "A" te drukken, worden de poten uitgeschoven of dalen deze en gaat het bijbehorende
controlelampje branden (fig.48/C3 Pos. "L2"), door gelijktijdig met de contacten 2 of 3, of 4, of 5 op richting "B" te drukken,
worden de poten ingetrokken of komen deze omhoog en gaat het bijbehorende controlelampje branden (fig.48/C3 Pos.“L1”).

De juiste volgorde bij de plaatsing is de volgende:

1° de toren met de machine uitlijnen,
2° de machine waterpas zetten,
3° de oscillatie van de achterste brug blokkeren,
4° de voorpoten uitschuiven,
5° de achterpoten uitschuiven,
6° de voorpoten kantelen/neerlaten,
7° de achterpoten kantelen/neerlaten,
8° de machine indien nodig waterpas zetten met behulp van de stabilisatorpoten tot de luchtbel van de waterpas zich in het
     midden bevindt. Als het controlelampje (fig.48/C3 Pos.“L8”) nu brandt, zijn de stabilisatorpoten goed neergezet.

Ga in omgekeerde volgorde te werk om de stabilisatorpoten in te trekken.
Alvorens over te gaan tot verplaatsing over de weg, dient men beide stabilisatorpoten omhoog te halen en volledig in te trekken.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

MACHINE MET OPKLAPBARE
STABILISATORPOTEN

De stabilisatoren worden ingeschakeld door middel van
de drukknoppen aan de zijkant (fig.52/C3 Pos.”B”)
gelijktijdig met de drukknoppen van de gewenste poot
(fig.53/C3 Pos.”2” of Pos.”3” of Pos.”4” o Pos.”5”).

- Drukknop (1) + drukknop (2B) = laat linker
 voorpoot neer

- Drukknop (1) + drukknop (2A) = haalt linker
 voorpoot omhoog

- Drukknop (1) + drukknop (3B) = laat rechter
 voorpoot neer

- Drukknop (1) + drukknop (3A) = haalt rechter
 voorpoot omhoog

- Drukknop (1) + drukknop (4B) = laat linker
 achterpoot neer

- Drukknop (1) + drukknop (4A) = haalt linker
 achterpoot omhoog

- Drukknop (1) + drukknop (5B) = laat rechter
 achterpoot neer

- Drukknop (1) + drukknop (5A) = haalt rechter
 achterpoot omhoog

 - LET OP:
Om volledig veilig met de machine te kunnen werken,
dient de machine waterpas te worden gezet. (Max.
toegestane helling 2°). De waterpas bevindt zich op de
rechter zijkant van het dashboard, achter de hendel van
de telescopische arm.
(fig.54/C3 Pos.”B”).

Juiste stand van de machine op standaard stabilizatoren.
N.B.:
De getoonde waterpassen  dienen slechts als voorbeeld en
het kan zijn dat deze niet overeenkomen met de delen die
op uw machine gemonteerd zijn.

(fig.54/C3)

(fig.53/C3)

(fig.52/C3)
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C3/9 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.57/C3)

(fig.56/C3)

(fig.55/C3)
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N.B.:
De getoonde waterpassen  dienen slechts als voorbeeld en
het kan zijn dat deze niet overeenkomen met de delen
die op uw machine gemonteerd zijn.

Juiste stand van de machine op stabilisatoren.

MACHINE MET VERBREEDBARE EN
OPKLAPBARE STABILISATORPOTEN

De stabilisatoren worden met behulp van de
drukknoppen aan de zijkant ingeschakeld (fig.55/C3
Pos.”1”) gelijktijdig met de drukknop van de gewenste
poot (fig.56/C3 Pos.”2” of Pos.”3” of Pos.”4” o Pos.”5”).

 - LET OP: schuif de arm van de stabilisatorpoot uit
alvorens de poot neer te laten.

 - LET OP: wanneer de stabilisatoren ook slechts
gedeeltelijk zijn neergelaten, verbreden de poten zich niet.

- Drukknop (1B) + drukknop (2A) = arm linker
voorpoot uit schuiven

- Drukknop (1A) + drukknop (2A) = arm linker
 voorpoot in trekken

- Drukknop (1B) + drukknop (2B) = laat linker
voorpoot neer

- Drukknop (1A) + drukknop (2B) = haal linker
 voorpoot omhoog

- Drukknop (1B) + drukknop (3A) = arm rechter
 voorpoot uitschuiven

- Drukknop (1A) + drukknop (3A) = arm rechter
 voorpoot intrekken

- Drukknop (1B) + drukknop (3B) = laat rechter
 voorpoot neer

- Drukknop (1A) + drukknop (3B) = haal linker
 voorpoot om hoog

- Drukknop (1B) + drukknop (4A) = arm linker
 achterpoot uitschuiven

- Drukknop (1A) + drukknop (4A) = arm linker
 achterpoot intrekken

- Drukknop (1B) + drukknop (4B) = laat linker
 achterpoot neer

- Drukknop (1A) + drukknop (4B) = haal linker
 achterpoot omhoog

- Drukknop (1B) + drukknop (5A) = arm rechter
 achterpoot uitschuiven

- Drukknop (1A) + drukknop (5A) = arm rechter
 achterpoot intrekken

- Drukknop (1B) + drukknop (5B) = laat rechter
 achterpoot neer

- Drukknop (1A) + drukknop (5B) = haal linker
 achterpoot omhoog

 - LET OP:
Om volledig veilig met de machine te kunnen werken,
dient de machine waterpas te worden gezet. (Max.
toegestane helling 2°). De waterpas bevindt zich op het
middelste dashboard (fig.57/C3 Pos.”B”).
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

Ju is te  s tand van de machine op s tab i l i sa toren.

(fig.60/C3)

(fig.59/C3)

(fig.58/C3)
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N.B.:
De getoonde waterpassen  dienen slechts als voorbeeld en
het kan zijn dat deze niet overeenkomen met de delen die
op uw machine gemonteerd zijn.

MACHINE MET VERBREEDBARE EN
OPKLAPBARE STABILISATORPOTEN

De stabilisatoren worden met behulp van de
drukknoppen aan de zijkant ingeschakeld (fig.58/C3
Pos.”1”) gelijktijdig met de drukknoppen van de gewenste
poot (fig.59/C3 Pos.”2” of Pos.”3” o Pos.”4” of Pos.”5”).

 - LET OP: schuif de arm van de stabilisatorpoot uit
alvorens de poot neer te laten.

 - LET OP: wanneer de stabilisatoren ook slechts
gedeeltelijk zijn neergelaten, verbreden de poten zich niet.

- Drukknop (1B) + drukknop (2A) = arm linker
 voorpoot uitschuiven.

- Drukknop (1A) + drukknop (2A) = arm linker
 voorpoot in trekken.

- Drukknop (1B) + drukknop (2B) = laat linker
 voorpoot neer.

- Drukknop (1A) + drukknop (2B) = haal linker
 voorpoot om hoog.

- Drukknop (1B) + drukknop (3A) = arm rechter
 voorpoot uitschuiven.

- Drukknop (1A) + drukknop (3A) = arm rechter
 voorpoot intrekken.

- Drukknop (1B) + drukknop (3B) = aat rechter
 voorpoot neer.

- Drukknop (1A) + drukknop (3B) = haal linker
 voorpoot om hoog.

- Drukknop (1B) + drukknop (4A) = arm linker
 achterpoot uitschuiven.

- Drukknop (1A) + drukknop (4A) = arm linker
 achterpoot intrekken.

- Drukknop (1B) + drukknop (4B) = laat linker
 achterpoot neer.

- Drukknop (1A) + drukknop (4B) = haal linker
 achterpoot omhoog.

- Drukknop (1B) + drukknop (5A) = arm rechter
 achterpoot uitschuiven.

- Drukknop (1A) + drukknop (5A) = arm rechter
 achterpoot intrekken.

- Drukknop (1B) + drukknop (5B) = laat rechter
 achterpoot neer.

- Drukknop (1A) + drukknop (5B) = haal linker
 achterpoot omhoog.

 - LET OP: Om volledig veilig met de machine te
kunnen werken, dient de machine waterpas te worden
gezet. (Max. toegestane helling 2°). De waterpas bevindt
zich op het middelste dashboard . (fig.60/C3)



C3/11 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.62/C3)

(fig.61/C3)

(fig.63/C3)

C1

B

A

BELASTINGBEGRENZER

Altijd ingeschakeld mechanisme (rood)

Uitsluiting contact belastingbegrenzer
(rood) (fig.61/C3 Pos.”C1”)

 - LET OP: door op de drukknop (fig.62/C3 Pos.”A”) te
drukken, worden de veiligheidsmechanismen van de
verzwarende bewegingen uitgesloten.

De fabrikant wijst elke vorm van aansprakelijkheid
af wanneer de operateur deze verkeerd gebruikt.
(WANNEER DEZE INGEDRUKT WORDT EN VERZWARENDE
MANOEUVRES UITGEVOERD WORDEN,  KAN DE
MACHINE STABILITEIT VERLIEZEN)

Het belastingbegrenzer begint te werken wanneer de
stabiliteitgrens wordt bereikt. Dit wordt door een geluids-
alarm en een controlelampje aangeduid (fig.63/C3
pos.”B”). De verzwarende bewegingen worden automatisch
geblokkeerd. In dit geval dient men de arm in te trekken tot
het alarm stopt.

Deze limietcontrole maakt het mogelijk overbelasting te
voorkomen die gevaarlijk is voor de efficiëntie en de
veiligheid van de personen en de machine.

BESTURING VAN HET ANTI-OMKIEPMECHANISME
Vedi pag. C2/7

  - LET OP: bij overbelasting is het mogelijk uitsluitend
de manoeuvre om de “telescopische arm in te trekken of
omhoog te halen” uit te voeren.
Het alarm stopt.

  - LET OP: (Omkiepgevaar)
Door op het contact te drukken (fig.62/C3 Pos.”A”) worden
de verzwarende manoeuvres ingeschakeld.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

CONTACT HANDREM (rood)
(fig.65/C3 Pos.”1”)

Door op de knop te drukken wordt de parkeerrem
ingeschakeld die de machine blokkeert. Een
controlelampje duidt aan dat deze ingeschakeld is (fig.65/
C3 Pos.”1”). Door de spanning van het dashboard te
nemen, wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld.

 - LET OP: Schakel de deblokkering in ELKE KEER
DAT DE MACHINE WERKT TERWIJL DEZE STILSTAAT,
OOK BIJ NEERGELATEN POTEN EN WANNEER DE
WIELEN NIET OP DE GROND STAAN.

 - LET OP: Schakel het contact bij sti lstaande
machine in. Zie blz.C4/6 en C4/7 om de parkeerrem in
geval van nood (opslepen machine) te deblokkeren.

CONTACT ZWAAILICHT (geel)
(fig.67/C3 Pos.”3”)

Sluit het zwaailicht aan op het speciale stopcontact achter
de besturingscabine (fig.66/C3 Pos.”2”) en zet het
zwaailicht op de cabine. Schakel het zwaailicht met de
speciale contactschakelaar in (fig.67/C3 Pos.”3”). Het
zwaailicht moet altijd ingeschakeld zijn, zowel op de
bouwplaats, als bij het rijden op de weg.

(fig.65/C3)

(fig.67/C3)

(fig.66/C3)
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C3/13 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.68/C3)

(fig.69/C3)

(fig.70/C3)
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KEUZESCHAKELAAR STUURINRICHTING
(fig.68/C3)

Draai de keuzeschakelaar (fig.68/C3 Pos.”1”) om de
gewenste soort stuurinrichting te verkrijgen.

(fig.69/C3 Pos.“A-B-C”)
Op stand “A” stuurinrichting met 4 wielen.
Op stand “B” stuurinrichting met 2 wielen (voorste).
Op stand “C” dwars rijden.

LET OP: voor het rijden op de weg is het verplicht de
keuzeschakelaar met de daarvoor bestemde sluiting te
blokkeren. (fig.68/C3 Pos.”2”)

Handel op de volgende wijze om de wielen op de juiste
wijze uit te lijnen:

1 - Zet de keuzeschakelaar op stand (pos."A").
2 - Zet de achterwielen recht.
3 - Zet de keuzeschakelaar op stand (pos. "B").
4 - Zet de voorwielen recht.
5 - Zet de keuzeschakelaar op stand (pos. "A")

en blokkeer deze met de daarvoor bestemde sluiting.

 - LET OP: Het kiezen van de stuurinrichting is alleen
mogelijk met de sleutel (fig.70/C3) op stand “C”

 - LET OP: met de sleutel op een andere stand dan
"vorken" (fig.70/C3 Pos.”C”), verliest men de controle over
de wending van de wielen.

KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES MACHINE
(fig.70/C3 Pos.”1”)

- (fig.70/C3 Pos.”D”):
functie en gebruik van de telescopische arm MET
PERSONENKOOI.

- (fig.70/C3 Pos.”C”):
functie en gebruik van de telescopische arm MET VORKEN.

- (fig.70/C3 Pos.”E”):
functie en gebruik van de telescopische arm MET LIER.
(Met de sleutel op deze stand is het onmogelijk een
andere wending te kiezen dan die ingesteld is).

- (fig.70/C3 Pos.”2”)
Noodstopknop die de bewegingen van de arm
blokkeert. In de richting van de pijl draaien om deze
opnieuw in te schakelen.

 - LET OP: De drukknop wordt gebruikt wanneer de
functies van de arm oncontroleerbaar worden.

 - LET OP:
HET IS VERPLICHT DE KEUZESCHAKELAAR OP FUNCTIE
"D" TE ZETTEN WANNEER DE KOOI GEBRUIKT WORDT EN
OP "E" WANNEER DE LIER GEBRUIKT WORDT.

 - LET OP: BIJ GEBRUIK VAN DE KOOI, DIENT MEN
STAND “E” ALLEEN IN GEVAL VAN NOOD TE GEBRUIKEN
OM DE ARBEIDERS NAAR DE GROND TERUG TE BRENGEN.
ZIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOOI HET HOOFDSTUK
“ACCESSOIRES EN OPTIES” (Hoofdstuk “G”).

Indien de besturing van de vier wielen niet minstens
dagelijks afgesteld wordt, betekent dit een minder
efficiënte stuurinrichting. Handel aan het begin van iedere
gebruiksperiode van de machine en minstens eenmaal
per dag of in geval van moeilijkheden tijdens het sturen,
als volgt:

A - Kies de stuurwijze van de 4 gestuurde wielen
       (fig.69/C3 Pos.”A”).

B - Zet de achterwielen bij lopende machine met behulp
van het stuur recht. Zodra de achterwielen recht staan.
Zodra de achterwielen in de positie voor rechtuit rijden
staan.

C - kies de stuurwijze voor 2 wielen (fig.69/C3 Pos.”B”).
Zet de voorwielen met behulp van het stuur recht.

D - Kies opnieuw de stuurwijze op de 4 wielen. De voor-
en achterwielen zijn nu perfect met elkaar uitgelijnd.
Een controlelampje op het dashboard (Optie) duidt
aan dat de wielen goed uitgelijnd zijn.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.71/C3)

(fig.72/C3)

R2

P3

AXA1601

1

3

2

1

2

2

3 3
1

A

A

B

B

B

A

B

P2

P1

BESTURING ARM/TOREN (STANDAARD)

PROPORTIONELE ELEKTRO-HYDRAULISCHE
SERVOBEDIENING MET JOYSTICK
(fig.71/C3)

De vorkheftruck is voorzien van een elektro-hydraulische
servobediening die aan de rechterkant van de operateur
geplaatst is. (fig.71/C3 Pos.”A”).

De servobediening bestuurt : e verplaatsing van de
vorken, het uitschuiven van de telescopische arm en het
draaien van de toren en eventueel werktuig.

Bewegingen (fig.71/C3)

1 - Druk op drukknop “P1” en trek de joystick naar
achteren  om de lading op te tillen.

2 - Druk op drukknop “P1” en duw de joystick naar voren
om de lading neer te laten.

Drukknop “P1” (fig.71/C3 Pos.“P1”)
- Druk op drukknop “P1” en verplaats de joystick naar

rechts om de vork naar beneden te laten hellen.
- Druk op drukknop “P1” en verplaats de joystick naar

links om de vork schuin naar boven te laten wijzen.

Roller “R2” (fig.71/C3 Pos.“R2”)
- Draai de roller "R2" vooruit, om de telescopische arm

te verlengen (uit te schuiven).
- Draai de roller "R2" achteruit, om de telescopische

arm in te trekken.

Drukknop“P3” (fig.71/C3 Pos.“P3”)
- Bediening functie van aanvullend werktuig armkop.

Drukknop “P4” (fig.71/C3 Pos.“P4”)
- Druk op drukknop “P3” en verplaats de joystick naar

rechts om de toren te laten draaien.
- Druk op drukknop “P3” en verplaats de joystick naar

links om de toren naar links te laten draaien.

Het is mogelijk manoeuvres gelijktijdig uit te voeren door
de joystick langs de diagonalen te bewegen.

 - LET OP: druk in geval van nood op de drukknop
(fig.71/C3 Pos.”B”) en de joystick wordt uitgeschakeld.

NOODSTOPKNOP VERDELER
(fig.71/C3 Pos.”B”)

Door op de drukknop te drukken worden de bewegingen
van de arm uitgeschakeld.  Draai in de richting van de pijl
om deze opnieuw in te schakelen.



C3/15 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

BESTURING ARM/TOREN (OPTIE)

PROPORTIONELE ELEKTRO-HYDRAULISCHE SERVOBEDIENING MET 2 JOYSTICK. (OPTIE)
(fig.23/C1)

(fig.74/C3)

(RECHTER MANIPULATOR)
(fig.76/C3 Pos.“J2”)

Bewegingen linker joystick: (fig.75/C3)

- Duw de joystick naar voren om de telescopische arm
uit te schuiven. (fig.75/C3 Pos.“1”)

- Trek de joystick naar achteren om de telescopische
arm in te trekken. (fig.75/C3 Pos.“2”)

- Verplaats de manipulator naar rechts om de toren
naar rechts te draaien. (fig.75/C3 Pos.“4”)

- Verplaats de manipulator naar links om de toren naar
links te draaien. (fig.75/C3 Pos “3”)

(LINKER MANIPULATOR)
(fig.75/C3 Pos.“J1”)

Bewegingen rechter joystick: (fig.76/C3)

- Trek de manipulator naar achteren, om de lading op
te tillen. (fig.76/C3 Pos.“6”)

- Druk de manipulator naar voren, om de lading neer te
laten. (fig.76/C3 Pos.“5”)

- Verplaats de manipulator naar rechts, om de vork
naar beneden te laten hellen. (fig.76/C3 Pos.“8”)

- Verplaats de manipulator naar links, om de vork naar
boven te laten hellen. (fig.76/C3 Pos.“7”)

Roller "R9" (fig.74/C3 Pos.“R9”)

- Bediening werking aanvullend werktuig kop van de
arm.  (Draai de roller "R9") zover nodig

Het is mogelijk met de twee manipulators tegelijkertijd manoeuvres te verrichten.

 - LET OP: DRUK IN GEVAL VAN NOOD OP DE DRUKKNOP(fig.71/C3 Pos.”B”)EN DE  MANIPULATORS WORDEN INGESCHAKELD

(fig.71/C3 Pos.”B”)
Door op de drukknop te drukken worden de bewegingen van de arm uitgeschakeld.
Draai deze in de richting van de pijl, om deze weer te activeren.
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Het hijstoestel is voorzien (optie) van 2 elektronische schakelaars,, waarvan er één rechts (fig.76/C3 Pos.“J2”) en één links
van de operateur geplaatst is. (fig.75/C3 Pos.“J1”). De bedieningen zijn beschermd door een controlesysteem dat werkt bij
"aanwezige mens". Om dus de gewenste bewegingen te verrichten, dient men het hendeltje in te schakelen dat zich voor
de schakelaar bevindt. Op die manier "voelt" de schakelaar dat de operator aanwezig is en voorkomt dan dat ongewen
ste bewegingen gemaakt worden. De servomechanismen zorgen voor: het optillen van de lading, de schuine stand van de
vorken, de zijdelingse verplaatsing van de vorken, het uitschuiven van de telescopische arm en het draaien van de toren.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

NOTER



C4/1 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

GEBRUIK VAN DE MACHINE



C4/2

Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

Welke ervaring op dit gebied de operateur dan ook heeft, hij zal toch de
plaats en de functies van de instrumenten en de commando’s
moeten leren kennen, alvorens de machine in werking te stellen.

Door de sleutel op contact te draaien, zonder de diesel in te schakelen,
wordt automatisch een test van de instrumenten uitgevoerd: alle
controlelampjes beginnen te branden en een geluidssignaal begint te werken
(standaard machine). Dit alles houdt op zodra de diesel wordt ingeschakeld.

Het is noodzakelijk alle instrumenten onmiddellijk na het starten, wanneer
de motor warm is en met regelmatige tussenpozen tijdens het gebruik, te
controleren, om eventuele defecten meteen op te merken en deze onmiddellijk
te repareren. Wanneer een instrument geen juiste aanwijzingen geeft,
dient de motor te worden uitgeschakeld en moeten onmiddellijk de
nodige maatregelen genomen worden voor het herstel van de juiste werking.

- LET OP:



C4/3 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

DE MACHINE STARTEN

Opmerking: Lees de paragrafen Werking bij lage
temperaturen, of Werking bij hoge temperaturen in het
hoofdstuk WERKING als de machine in  bijzonder koude
of warme klimaten gebruikt wordt.

1 - Controleer dat de parkeerrem voorheen ingeschakeld
is. Schakel deze anders in. De motor kan alleen
gestart worden bij perfect zittende operateur en met de
armen van de joystick neergelaten.

 - LET OP:
Alvorens met de wagen te werken, dient men zich ervan te
verzekeren dat zich in de machine en het omliggende
gebied geen andere personen bevinden. Degene die zich
in de machine of in de buurt ervan bevindt, kan vallen en
door de wagen verpletterd worden of verstrikt raken in de
hefboominrichting.

2 - Tijdens de laatste keer dat de machine geparkeerd is,
dient de arm te zijn neergelaten en op de grond te
steunen. Mocht dit niet zo zijn, start dan de motor. Zie
hiervoor het punt "De motor starten" in dit hoofdstuk en
laat de arm op de grond zakken. Stop de motor
vervolgens alvorens over te gaan tot punt 3.

3 - Verricht voor de veiligheid van de operateur (en de
andere personen) en voor een maximale levensduur van
de machine een controle, alvorens de motor te starten.

4 - Controleer de werking van de volgende onderdelen:
Verlichting, controlelampjes, schakelaars,
richtingaanwijzers, noodstopverlichting,ruitenwissers/
sproeiers, achteruitrijdalarm.

5 - Stel de zitting en het stuur zodanig af, dat alle
besturingsbedieningen gemakkelijk te bereiken zijn.
De operateur dient bovendien in staat te zijn het
rempedaal volledig in te trappen, waarbij deze de rug
tegen de rugleuning van de stoel dient te houden.

6 - Stel de achteruitkijkspiegel/s zodanig af dat men een
goed zicht heeft op de achterkant van de machine,
wanneer men op de juiste manier zit.

A - Controleer de machine ook aan de buitenkant, indien
dit nog niet gebeurd is.

B - Verwijder vuil en afval uit de cabine en in het bijzonder
rondom de pedalen en de bedieningshendels.

 - LET OP:
Houd de bediening van de machine schoon en droog.
Men kan de macht over glibberige bedieningen verliezen
en dus ook de controle over de machine.

C - Verwijder olie, vet en modder van de pedalen, de
bedieningshendels en van het stuur.

D - Verzeker u ervan dat handen en schoenen schoon en
droog zijn.

- LET OP:
Bewegende delen kunnen vallen en de operateur raken of
over de grond rollen, waardoor de bedieningen beklemd
raken en men de controle over de machine verliest.

E - Verwijder of zet alle bewegende delen in de cabine
vast, bijvoorbeeld houders voor levensmiddelen,
gereedschap, enz.

F - Controleer dat de ROPS/FOPS structuur niet
beschadigd is. Wend u tot de DIECI dealer voor de
reparatie van eventuele schade.

G - Controleer rondom de machine dat er geen loszittende
of ontbrekende schroeven, schroefbouten enz. zijn.
Breng nieuwe aan of draai deze aan waar dit nodig is.
(Let vooral goed op de schroefbouten van de wielen).

H - Controleer dat de veiligheidsriemen en de
bijbehorende aanhechtingen niet beschadigd zijn of
erg versleten.

- LET OP:
Gebruik geen beschadigde of versleten veiligheidsriemen.
Gebruik geen veiligheidsriemen die op machines
gemonteerd zijn die ongelukken gehad hebben. Indien
de riemen versleten, beschadigd of verslapt zijn, kunnen
deze bij een botsing kapotgaan  of scheuren en  kan de
operateur dientengevolge ernstige verwondingen oplopen.

- LET OP:
Bestuur de machine uitsluitend met op de juiste manier
omgedane, bevestigde en afgestelde  veiligheidsriem.
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Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.82/C4)

(fig.81/C4)

(fig.80/C4)

(fig.83/C4)

C1

T

C3

C2

T

1

1

1

HET STARTEN VAN DE VORKHEFTRUCK

Het starten van de motor

Voor het starten dienen de volgende handelingen te
worden uitgevoerd:

1°- Controleer dat de drukknop van de parkeerrem
ingeschakeld is. (fig.82/C4 Pos.”1”). De rode
controlelampjes branden  Met de sleutel op stand “O”
(fig.81/C4 Pos.”C1”) staat er geen spanning op de
elektrische bedieningen, de motor is uitgeschakeld en
de parkeerrem ingeschakeld.

2°- Zet de keuzeschakelaar van de rijrichting (fig.83/C4
Pos.”1”) op de neutrale stand.

3°- Blijf op de bestuurdersplaats zitten.

4°- Draai de startsleutel (fig.80/C4 Pos.”1”) met de klok
mee op stand “I” (fig.81/C4 Pos.”C2”). Met de sleutel
op deze stand gaan het bedieningspaneel en de
volgende controlelampjes en aanwijzers branden (is
dit niet het geval, start dan niet, maar raadpleeg het
hoofdstuk “Onderhoud” van deze handleiding): De
parkeerrem met automatische inschakeling wordt
uitgeschakeld.

5°- Indien de buitentemperatuur laag is:
Minimumtemperatuur zonder voorverarming: - 0°C.
Minimumtemperatuur met voorverarming: -15°C.
Draai de sleutel van het contactslot gedurende 15-30
seconden op stand "T" (voorverwarming) (Optie)
(fig.81/C4 Pos.”T”) om het aanzuigspruitstuk van de
motor te verwarmen.

6°- Trap het gaspedaal volledig in en houd deze op deze
stand. Draai het contactslot (fig.81/C4 Pos."C3") en
houd deze stand vast tot de motor gaat lopen. Laat de
sleutel los, zodra de motor loopt.  Het contactslot keert
terug op stand "O". Laat het gaspedaal omhoog
komen om de snelheid van de motor te verlagen. Laat
de sleutel los, indien de motor niet binnen 20
seconden start. Wacht één minuut  alvorens opnieuw
te starten, zodat de startmotor kan afkoelen.

Opmerking: de nieuwe motoren hebben GEEN inrijperiode
nodig. De motor of de machine dienen onmiddellijk in een
gewone werkcyclus gebruikt te worden.

7°- Laat de motor warmer worden dan bij de minimum
snelheid en schakel de primaire arm enkele keren in
om de hydraulische installatie te helpen verwarmen.

8°- Controleer bij lopende motor dat alle lichtsignalen uit
zijn. Laat de motor niet op volle toeren draaien, tot de
verklikker van de oliedruk van de motor uitgaat. Te vlug
en hard  optrekken van de motor kan de
turbocompressor beschadigen door onvoldoende
smering.

Opmerking: Indien de lichtsignalen niet uitgaan of gaan
branden terwijl de motor loopt, dient men de motor
te stoppen zodra dit mogelijk en veilig is.   Zie "Het starten
van de motor met externe bron" indien de accu niet volledig
opgeladen is en de motor niet gaat lopen (in het hoofdstuk
ONDERHOUD). Houd de snelheid voor het verplaatsen
en optillen van de lading de eerste 10 minuten laag.
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(fig.84/C4)

BELANGRIJKE OPMERKING: OOK  AL WORDT
ER VANUIT GEGAAN DAT DEZE INFORMATIE JUIST
IS,  TOCH KAN DE FIRMA DIECI  NIET ALLE
OMSTANDIGHEDEN VOORZIEN, WAARIN HAAR
MACHINES OP OPENBARE WEGEN GEBRUIKT MOGEN
WORDEN.  DE GEBRUIKER DIENT DAAROM TE
GARANDEREN DAT DE  REGELS,  DIE GELDEN IN HET
LAND WAARIN DE MACHINE GEBRUIKT WORDT, IN
ACHT GENOMEN WORDEN.

VOORBEREIDING VOOR DE VERPLAATSING OP DE WEG

Alvorens te beginnen met de verplaatsing over de weg
dient men zich ervan te verzekeren dat de wetgeving en de
voorschriften van het land van gebruik in acht genomen worden.

1 - In sommige landen, zoals bijvoorbeeld in Italië,
bestaan precieze voorschriften, die voorschrijven dat
de dimlichten en het zwaailicht of knipperlicht ook
overdag moeten branden.

2 - Nivelleer het chassis van de machine ten opzichte van
de bruggen met behulp van de schakelaar voor de
nivelleringsbediening.

3 - Controleer dat alle stabil isatorpoten perfect
ingetrokken en omhooggehaald zijn.

4 - Sluit de telescopische arm volledig. Laat de primaire
arm helemaal neer en laat deze vervolgens een beetje
omhoogkomen (100-200 mm van de grond).

- Het is niet toegestaan met werktuig aan de plaat voor
de bevestiging van de vorken te rijden, behalve met
het werktuig dat door de wetgevende instantie van het
land waar de machine werkt toegestaan is.

- Bevestig een rood-wit gestreept bord aan te
vorkendragende plaat.

- De voorschriften die in sommige landen gelden,
voorzien dat de machine niet op straat mag rijden met
werktuig dat aan de kop van de arm aangebracht is.

- Controleer dat de plaatselijke voorschriften in acht
genomen worden.

- In sommige landen, zoals bijvoorbeeld in Italië,
bestaan precieze voorschriften, die voorschrijven dat
het paneel voor uitstekende ladingen dient te worden
aangebracht alvorens over straat te gaan rijden.

- Beoordeel altijd het traject dat afgelegd moet worden
en houd hierbij rekening met de hangende structuren,
zoals bijv. de bruggen, die door de machine
veroorzaakte schade kunnen oplopen.

5 - De toren dient geblokkeerd te worden met de speciale
grendel.

6 - Controleer de goede werking van de lichten, alvorens
over straat te gaan rijden.

7 - Stel de wielen af. Zie "Het afstellen van de 4 sturende
wielen" (in dit hoofdstuk). Het is verplicht de
stuurinrichting te regelen, zoals beschreven op het
kentekenbewijs en de keuzehendel met de bijbehorende
grendel te blokkeren.  Selecteer in Italië de stuurwijze op
vier wielen. Gebruik op openbare wegen de overdwarse
rijwijze of die op twee wielen niet.

8 -De verkeersregels vereisen dat het zwaailicht ook
overdag ingeschakeld is. De regels waaraan men zich
dient te houden tijdens het rijden over straat, staan in
het kentekenbewijs.

9 - Indien er optionele accessoires gemonteerd zijn, dient
men deze in veilige omstandigheden te stellen, zoals
beschreven in het hoofdstuk ACCESSOIRES.

 10-Tijdens de verplaatsing over straat met gemonteerde
bak, dient men de bescherming van de tanden en de
reflecterende banden  aan te brengen (fig.84/C4)

 - LET OP: VOORZICHTIG

HET IS VERBODEN MET GELADEN MACHINE OVER
OPENBARE WEGEN TE RIJDEN.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.85/C4)

1

PARKEERREM

VEILIGHEIDSOPMERKING: Alvorens de machine in te
schakelen, dient men zich ervan te verzekeren dat alle
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de gezondheid op
het werk en een maximale veiligheid in acht genomen zijn.

- LET OP:
Alvorens de werking van de parkeerrem te controleren,
dient men zich ervan te verzekeren dat er zich niemand
rondom de machine bevindt.

1 - Stap in, doe de veiligheidsriem om en parkeer de
machine op een vlakke en droge ondergrond.

2 - Schakel de parkeerrem in (fig.85/C4 Pos."1")

3 - Start de motor en laat het werktuig omhoog komen tot
deze op de juiste verplaatsingsstand staat.

4 - Schakel de langzame versnelling in en tegelijkertijd
het contact om vooruit te rijden.

5 - Trap het rempedaal helemaal in.

6 - Schakel het contact om vooruit te rijden in.

LET OP:
Indien de machine zich tijdens de vervolgens aangeduide
test begint te bewegen, dient men onmiddellijk de voetrem
in te trappen en de snelheid van de motor te verminderen.

Verricht de test van de parkeerrem als volgt:

7 - Verzeker u ervan dat het contact van de parkeerrem
ingeschakeld is. Het contact is ingeschakeld als het
controlelampje brandt. (fig.84/C4 Pos."1")

8 - Laat het rempedaal langzaam omhoogkomen.

9 - Trap het gaspedaal in, om het toerental van de motor
geleidelijk naar 1500 toeren/min. te brengen, als de
machine zich niet bewogen heeft. De machine mag
zich niet bewegen.

10 - Doe deze test niet langer dan 20 seconden.

11 - Breng het toerental terug naar het minimum en zet de
        machine in zijn vrij.

12 - Laat het werktuig omlaag komen en stop de motor.

13 - Indien de machine zich tijdens de test verplaatst
       heeft, dient men de rem bij een DIECI servicedienst te
       laten nakijken.

- LET OP:
Gebruik de machine niet indien de parkeerrem kapot is.

- LET OP VOORZICHTIG:
Niet geautoriseerde wijzigingen aan de verhoudingen aan
de brug, van het gewicht van de machine, ofwel van de
afmetingen van de wielen en de banden kunnen de
goede werking van de parkeerrem nadelig beïnvloeden.
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(fig.86/C4)

C1
C2

CONTACT PARKEERREM

Wanneer men de machine achterlaat of bij stilstaande
machine werkt, dient men op de drukknop te drukken die
de parkeerrem inschakelt. Druk op de drukknop om de
parkeerrem in te schakelen. (fig.85/C4 Pos.”1”). Het
controlelampje op de drukknop gaat nu branden. Ga in
omgekeerde volgorde te werk om deze in de beginstand
te zetten.

 - LET OP:
tijdens de verplaatsing of het slepen van de vorkheftruck,
dient men op de zitting te blijven zitten, anders wordt
(binnen een tijdsbestek van 20 seconden) automatisch
de parkeerrem ingeschakeld.

 - LET OP:
SCHAKEL DE DEBLOKKERING IN ELKE KEER DAT DE
MACHINE WERKT TERWIJL DEZE STILSTAAT, OOK BIJ
NEERGELATEN POTEN EN WANNEER DE WIELEN NIET
OP DE  GROND STAAN.

- LET OP:
Contact parkeerrem met automatische inschakeling,
werking:

- Bij uitgeschakelde motor, met de startsleutel op stand ”0”
(fig.86/C4 Pos.”C1”) wordt de parkeerrem automatisch
ingeschakeld.

- Met de startsleutel op stand “I” (fig.84/C4 Pos “C2”)  of
met draaiende dieselmotor wordt de parkeerrem
uitgeschakeld.

 - LET OP:
Zie het hoofdstuk “onderhoud” om de rem in geval van
nood bij stilstaande motor te deblokkeren (het slepen van
de machine).

 - LET OP:
Bij ingeschakeld contact van de rem blijft de hydrostatisch
aandrijving geblokkeerd en kan de machine niet lopen.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

- LET OP:
Indien de machine omkiept kan de operateur verpletterd
worden, als deze probeert de cabine te verlaten. Indien de
machine omkiept: VERLAAT DE CABINE NIET, MAAR BLIJF
ERIN ZITTEN MET GOED OMGEDANE VEILIGHEIDSRIEM.
Gebruik de speciale veiligheidsuitgang, als de machine
omkiept.

Zelfblokkerend differentieel op de voorbrug

Dit is een type differentieel, dat ertoe dient de aandrijving
onder bepaalde moeilijke omstandigheden te vergroten.
Dit wordt gerealiseerd door een groot gedeelte van de
aandrijfkoppeling van het wiel dat slipt over te brengen op
het wiel dat een goede grip heeft. Dit mechanisme werkt
automatisch en mag niet verward worden met de
blokkeringmechanismen van de differentiëlen.

Het slippen van de wielen is een teken dat de grens
overschreden is voor gecontroleerd slippen. Op de
oppervlakken met goede grip (bijvoorbeeld, van beton)
kan het zijn dat men een bepaalde lawaaierigheid hoort
en voelt schudden, zodra het zelfblokkerend differentieel
begint te werken, vooral onder omstandigheden van
maximale wending. Het niveau van de lawaaierigheid
hangt af van het gewicht van de machine, de toestand van
het terrein en de stuurhoeken.

HET STARTEN VAN DE MACHINE

Verplaats de machine, zoals vervolgens beschreven, na
de motor te hebben verwarmd en de parkeerrem te
hebben getest. Lees de paragrafen "Raadgevingen voor
de werking" en die, die gemerkt zijn met - LET OP
alvorens verder te gaan.

Raadgevingen voor de werking:

 - LET OP:
Indien men de juiste voorzorgsmaatregelen niet in acht
neemt, kan het gevaarlijk zijn het voertuig op hellingen te
gebruiken. Aangezien de toestand van het terrein kan
veranderen door regen, sneeuw, ijs enz., dient men de
plaats zorgvuldig te controleren. Kies op hellingen voor de
langzame versnelling en houd de accessoires zo laag
mogelijk. Niet proberen verder te werken op een afdaling
bij stilstaande motor of met het voertuig in zijn vrij.

 - LET OP:
- Stap niet uit bij bewegende machine.
- Laat de voet niet op het rempedaal rusten.
- Bestuur de machine niet als deze in zijn vrij gezet

wordt, omdat dit de volledige controle nadelig
beïnvloedt. Bovendien kan deze handeling de
aandrijving beschadigen.

- Verander op hellingen niet van richting en verplaats u
niet overdwars.

 - LET OP:
Rijd altijd met VERSNELLING VOORUIT als u GELADEN naar
BOVEN rijdt en in zijn ACHTERUIT als u geladen AFDAALT.

Kies altijd de noodzakelijk versnelling, alvorens aan een
afdaling te beginnen. Gebruik dezelfde versnelling die
gebruikt zou worden om omhoog te rijden. Verander niet
van versnelling bij bewegende machine. Indien de lading
ertoe neigt het voertuig naar beneden te duwen, dient
men het rempedaal te gebruiken om een te grote
snelheid te voorkomen.

Rijd in de langzame versnelling en met recht vooruit
staande wielen naar modderige gebieden. Kijk bijzonder
goed uit tijdens het achteruitrijden. Verzeker u ervan dat
het zicht van beide achteruitkijkspiegels niet belemmerd
wordt en bovendien dat de ruimte achter het voertuig vrij
is om achteruit te kunnen rijden. Controleer dat het
achteruitrijdalarm het goed doet en duidelijk te horen is.

Opmerking:  Op de machine kunnen verschillende
soorten achteruitrijdalarmen gemonteerd zijn, afhankelijk
van de omgeving waarin men werkt. Houd u aan de
eventuele voorschriften betreffende het soort alarm dat op
het voertuig gemonteerd dient te worden.
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(fig.89/C4)

(fig.90/C4)

RICHTINGAANWIJZER / SCHAKELAAR WIJZIGING LICHTEN / RUITENWASSER / CLACSON
fig.88/C4)

Rechts van het stuur aangebracht, staat deze het toe het aan te duiden als men een bocht naar rechts of links maakt, door in
dezelfde richting als het stuur te draaien. De bijbehorende verlichte controlelampjes geven aan dat de handeling correct is uitgevoerd.

- Door de knop te draaien worden de stadslichten ingeschakeld en bij de tweede klik de dimlichten.

- Door de hendel naar boven te verplaatsen verandert het licht (groot licht bij ingeschakeld dimlicht).

- Door de drukknop in te drukken, die zich aan het uiteinde van de hendel bevindt, wordt de clacson ingeschakeld.

De draaiende functie
(elektrische versnelling)

doet het bij deze modellen niet

(fig.87/C4) (fig.88/C4)

1

L7

1 - Controleer dat de arm zich op de stand voor verplaatsing bevindt.

2 - Kies de geschikte stuurwijze.

3 - Kies een versnelling die geschikt is voor de situatie en het werk dat verricht moet worden, (Langzame versnelling op
bouwplaatsen, bij stijgen of dalen, snelle versnelling bij verplaatsing op geasfalteerde en vlakke wegen).

4 - De keuze van de gewenste versnelling dient te worden gemaakt bij stilstaand voertuig (versnellingspook) (fig.89/C4
Pos.”1”). Controleer dat de versnellingspook in zijn vrij staat en dat de motor met minimum toeren draait.

5 - Kies de rijrichting (fig.87/C4). Til de pook op en zet deze op de gewenste stand: vooruitversnelling, achteruitversnelling.

6 - Trap op het gaspedaal. Het voertuig begint langzaam te rijden.

- LET OP:
Hard achteruit rijden kan ongelukken veroorzaken. Schakel de omkering van de rijrichting niet in bij hoge versnelling en
max. gas geven. Rij altijd met een veilige snelheid die geschikt is voor de werkomstandigheden.

7 - Controleer de stuurinrichting en de remmen met het voertuig in toestand van verplaatsing bij lage snelheid. Gebruik
het voertuig niet als de stuurinrichting en de remmen het niet goed doen. Beschouw deze in geval van twijfel als defect.

 - LET OP:  De knop kan bij deze modellen niet op de standen "I - II" gedraaid worden.

- LET OP: de bedieningen "VOORUIT/ACHTERUIT", hebben betrekking op de machine met de toren naar voren
gedraaid (het brandende controlelampje geeft de exacte stand weer) (fig.90/C4 Pos.”L7”).
Met de toren op 180°  gedraaid, is de richting van de richtingaanwijzers tegengesteld aan de beweging van het voertuig.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.91/C4) Pin op de stand voor machine op de werkplaats

 - LET OP: steek de pin in de daarvoor bestemde plaats
wanneer deze niet wordt gebruikt fig.91/C4 Pos.“1“)

(fig.94/C4) Goede plaats

1

(fig.92/C4)

(fig.93/C4)

L7L6

1

A

(fig.95/C4)

PIN OM HET DRAAIEN VAN DE TOREN TE BLOKKEREN
(fig.91/C4)

Deze bevindt zich rechts van de toren

Het gebruik van de pin om het draaien van de toren te
blokkeren:
De pin om het draaien van de toren te blokkeren, wordt
gebruikt om de toren te blokkeren bij  verplaatsing over
openbare wegen.  Het rode controlelampje op het
dashboard (fig.95/C4 Pos.“L6“) duidt aan dat de stekker in
het support is gestoken om het draaien te blokkeren
(fig.92/C4 Pos.“A“).

- LET OP:
Handelingen voor het gebruik van de pin om het draaien
van de toren te blokkeren:
Lijn de toren aan met het onderliggende chassis, het
groene controlelampje (fig.95/C4 Pos.“L7“) geeft de
perfecte aanlijning ervan aan. Blokkeer de machine met
de handrem en stap uit. Steek de pin in de daarvoor
bestemde plaats, (fig.92/C4 Pos.“A“). Is de pin niet correct
ingevoerd, stap dan in de machine en laat de toren met
hele kleine bewegingen (van rechts naar links) draaien,
tot de pin op de daarvoor bestemde plaats valt en het
controlelampje op het dashboard (fig.95/C4 Pos.“L6“)
gaat branden.

- LET OP:
Draai niet bij ingestoken stekker.
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(fig.96/C4) Proximity voor het inschakelen van de
oscillatieblokkering van de achterste brug

(fig.97/C4)

(fig.98/C4)

A

L4L3

A

OSCILLATIEBLOKKERING ACHTERSTE BRUG
(fig.96/C4)

Tijdens de draaiende werking van de machine op wielen,
moet de oscillatie van de achterste brug, om de veiligheid
van de machine te garanderen, voorkomen worden. Dit
kan op twee manieren gebeuren: automatisch of
handmatig.

Automatisch

(fig.96/C4 Pos.”A”) Proximity voor het automatisch inschakelen
van de oscillatieblokkering van de achterste brug bij gedraaide
toren en op wielen werkende machine. (het brandende
controlelampje op het rechter dashboard duidt aan dat
de manoeuvre goed verricht is (fig.97/C4 Pos.”L4”).

- LET OP:
- (fig.97/C4 Pos.”L3”)

Controlelampje brandt: de brug is handmatig geblokkeerd.

- (fig.97/C4 Pos.”L4”)
Controlelampje brandt: de brug is automatisch
geblokkeerd door het draaien van de toren.

- LET OP:
Indien de operateur mocht vergeten de oscillatie van de
achterste brug tijdens het gebruik van de machine te
blokkeren, wordt de achterste brug automatisch
geblokkeerd als de toren 15° naar links of naar rechts
draait. De blokkering wordt vanzelf opgeheven als de
toren weer in lijn met het chassis geplaatst wordt.

Als de achterste brug geblokkeerd is, rijdt het voertuig in
geen enkele richting. Om te kunnen rijden, dient men de
toren in lijn met het voertuig te zetten en als de brug
handmatig geblokkeerd is, dient men deze met het
bijbehorende contact te deblokkeren.

- LET OP:
Om bij gedraaide stand goed te kunnen werken, dient de
machine  genivelleerd te zijn volgens de verticale.
(Genivelleerd op 360°, zie de waterpas op het dashboard)

LET OP:
BLOKKEER DE ACHTERSTE BRUG HANDMATIG ALS
MEN DE MACHINE ZONDER STABILISATORPOTEN
GEBRUIKT (fig.98/C4 Pos.“A“ contact handmatige
oscillatieblokkering achterste brug .)
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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(fig.99/C4) Controle op banden

(fig.100/C4) Controle op stabilisatoren

DE MACHINE GEBRUIKEN

BEGINNEN TE WERKEN

Alvorens met werken te beginnen
Verzeker u ervan dat de machine efficiënt is. Voor een
beter rendement en de inachtneming van alle
veiligheidsvoorschriften dient men de volgende controles
met betrekking tot de werking uit te voeren.

ANTI-OMKIEP VEILIGHEIDSMECHANISMEN

Anti-omkiep veiligheidsmechanismen: het is voor elk begin
van het werk verplicht de werking te controleren. Het is
verplicht de werking van alle veiligheidsmechanismen van
de machine te controleren (zie hoofdstuk “B” “C1” “C2” “C3”).
Vooral de anti-omkiep veiligheidsmechanismen dienen op
de volgende manier te worden gecontroleerd:

1°- Machine op banden (fig.99/C4)
(op vlak solide terrein en met de achterste
differentiaalbrug geblokkeerd).

- til met de vork een lading op waarvan het gewicht
  bekend is en zwaarder dan 300 kg.
- til de lading ongeveer 1 m van de grond.
- schuif de arm uit.

Tijdens deze manoeuvre dient op het DISPLAY TER
CONTROLE VAN DE LADING te verschijnen dat de machine
aan het werk is met vorken, op wielen (zie hoofdstuk "C2")

• LCD balk op het alfanumerieke display dat het
percentage aanduidt van de opgetilde lading ten
opzichte van de lading die maximaal opgetild kan
worden onder die werkomstandigheden.

• Groene referentie:
Veiligheidsgebied.

• Gele referentie:
Alarmgebied (de opgetilde lading bedraagt meer dan
90% van de toegestane lading.)

• Rode referentie:
Blokkeringgebied (de opgetilde lading bedraagt meer
dan 100% van de toegestane lading).

• Groen controlelampje brandt: VeiligoGeel controlelampje
brandt : Alarm (extern geluidsalarm ingeschakeld)

• Rood controlelampje brandt:
Blokkering bewegingen (extern geluidsalarm ingeschakeld)

Tegelijkertijd wordt de uitschuifbeweging geblokkeerd.
In deze toestand dienen alle handelingen van de arm en
van het omhoogkomen van de arm geblokkeerd te blijken

2°- Machine op stabilisatoren (fig.100/C4)
(op vlak solide terrein): herhaal de werkzaamheden van
punt 1, maar met een lading die zwaarder is dan 500 kg.

Wanneer defecten gevonden worden aan de
veiligheidsmechanismen dient het werk onderbroken te
worden tot deze gerepareerd zijn.

(De foto’s hiernaast geven een test weer met een gewicht
van 3000 kg).
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(fig.103/C4) Laadtabel

(fig.102/C4)

(fig.101/C4)

WERKINSTRUCTIES
(OPTILLEN EN TRANSPORT VOORWERPEN)

- LET OP: Kies met de daarvoor bestemde sleutel de
functie “machine” alvorens met werken te beginnen (Blz. C1/20)

Het oppakken van de lading
- Plaats de vork op de manier die het meest geschikt is

voor de lading die opgetild moet worden.

- Plaats de vork horizontaal.

- Nader de lading centraal met rechte wielen en vork
(fig.101/C4)

- Strek de arm uit en breng de machine naderbij om de
lading op de vork te plaatsen.

- Draai de vork een beetje naar achteren om de lading
beter te stabiliseren zodra deze opgetild is (fig.102/C4).

- Til de lading op.

Controleer de correcte nivellering van de machine met
behulp van de waterpas in de cabine alvorens een lading
op te tillen (blokkeer de oscillatie van de achterste brug
met de speciale contactschakelaar). Plaats houten
planken onder de stabilisatoren als het terrein
meegevend is, om stabiliteit ervan te vergroten.

Nivellering
Opmerking: pas goed op bij het met de machine optillen
van ladingen op meegevende en ongelijke terreinen.
Gebruik de stabilisatoren om de stabiliteit te verhogen.
Nivelleer deze dwars, door de stabilisatoren op
onafhankelijk wijze aan te zetten.

- LET OP:
het is verplicht de lading op een vlak en niet meegevend
terrein op te tillen, wanneer de stabilisatoren niet gebruikt
worden.

GEBRUIK VAN DE LAADTABELLEN EN
AANWIJZINGEN ARM

U vindt de laadtabellen betreffende uw machine in de
blocnote in de cabine of in hoofdstuk “H“ (technische
informatiebladen machine) van deze handleiding.
De limieten die in de laadtabellen aangeduid worden,
betreffen een stilstaande machine op banden of
stabilisatoren. Til de arm niet op of schuif deze niet uit
wanneer de machine in beweging is. Trek de arm
helemaal in en laat hem zover mogelijk neer voor u met
een lading te verplaatsen.

Alvorens tot het opheffen of het neerzetten van een lading
over te gaan, is het noodzakelijk het gewicht ervan te
weten. Controleer dat het zwaartepunt niet hoger ligt dan
500 mm, gemeten vanaf de achterstukken van de vork.

- LET OP:
(het zwaartepunt van de lading hoeft niet persé het
midden van de lading te zijn. Het is dus noodzakelijk de
plaats ervan te bepalen).
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Wanneer het gewicht bekend is, dient men de laadtabel te raadplegen  (Hoofdstuk “H“ technische informatiebladen
machine) en de plaats vast te stellen die het gewicht toont dat net wat hoger is.

Bijvoorbeeld: in het voorbeeld van de laadtabel (fig.104/C4) is het laadgewicht 300 kg. Stel de zwaardere plaats van 400 kg
vast. (fig.104/C4 Pos.“1“).

Dit is het gedeelte met de maximum belasting bij de betreffende lading. De linkerkant “C“ en bovenkant “B“  van dit
gedeelte duiden de stabiliteitgrenzen van de machine bij het betreffende gewicht aan. Buig of strek de arm niet uit buiten
de aangeduide grenzen.

Voorbeeld “A”
(zonder stabilisatorpoten met draaiende toren)

Voorbeeld “B”
(met stabilisatorpoten met draaiende toren)

Zoals men in de tabel kan zien, vertrekken de lijnen vanuit in graden verdeelde schalen van de hoek en strekking van de
arm en doorkruisen de doorsnede van de tabel. Stel de plaatsen vast waar de lijnen elkaar kruisen met betrekking tot de
beschouwde waarden. Indien het punt waar deze zich kruisen zich in het gedeelte met de maximum belasting of rechts
ervan bevindt (gewicht van de lading bekend), is de lading binnen de veiligheidslimiet.

Probeer het gewicht niet op te tillen, indien de lijnen elkaar boven of links van het gedeelte kruisen.
Trek de vork in en schuif de arm in. Als de hoek- en strekwaarden van de arm elkaar ook bij geheel ingetrokken arm buiten
het gedeelte met de maximum belasting kruisen,  mag men niet proberen de lading op te tillen.

Wanneer de lading zich op de vork bevindt, dient men de arm in te trekken alvorens deze op te tillen of neer te laten.
Hierdoor wordt het gevaar verminderd dat de machine instabiel wordt.

Opgemerkt moet worden dat wanneer de lading zich in de hoogte bevindt (bijvoorbeeld op een steiger) deze eerst opgetild
moet worden alvorens de arm helemaal in te trekken.

Alvorens een lading neer te zetten, dient men de laadtabel te raadplegen om de maximum afstand van de machine van het
lospunt te bepalen. Het moet mogelijk zijn een lading neer te zetten zonder de limieten die links of boven het gedeelte van
de maximum belasting liggen te kruisen.

(fig.104/C4)
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(fig.105/C4)

(fig.107/C4)

(fig.106/C4)

HET OPTILLEN VAN DE LADING

Opmerking: alvorens een lading op te tillen, dient men te
controleren dat hier voldoende ruimte voor is.

- LET OP: het is verplicht de achterste brug met het
daarvoor bestemde contact te blokkeren, wanneer de
stabilisatorpoten niet gebruikt worden.

- Verzeker u ervan dat het gewicht van de lading bekend is
alvorens deze op te tillen en dat dit het laadvermogen,
dat in de daarvoor bestemde tabellen betreffende uw
machine staat, niet overschreden wordt.

- Als de machine bij het optillen of het draaien van de
toren instabiel wordt, dient men de arm onmiddellijk
in te trekken en neer te laten.

LET OP - BELANGRIJK

eerst de lading optillen dan pas de arm uitschuiven

Transport
- Het is belangrijk het soort stuurinrichting te kiezen dat

geschikt is voor het terrein waarop men moet gaan werken.
- Til de lading ongeveer 30 cm van de grond op.
- Verplaats de lading langzaam bij uitgelijnde toren en

let hierbij op de oneffenheden van het terrein.
- Het is verboden met opgeheven arm of niet uitgelijnde

toren te rijden, ook zonder lading. De machine wordt
opmerkelijk instabiel.

Het neerlaten van ladingen die zich in de hoogte bevinden
- Benader de plaats waar gelost moet worden centraal

met rechte wielen en neergelaten arm.
- Laat genoeg plaats vrij om met de arm te werken.
- Verzeker u ervan dat de laadlimieten die in de

diagrammen van uw tabellen aangeduid worden niet
overschreden worden.

- Schakel de parkeerrem in en zet de versnelling in zijn vrij.
- De machine genivelleerd.
- De achterste brug geblokkeerd.
- Plaats de stabilisatorpoten en zet de machine

hiermee waterpas.
- Til de arm op en schuif de lading op de vork. Verzeker

u ervan dat het terrein vlak is.
- Trek de arm voorzichtig terug, door het uitgeschoven

gedeelte in te schuiven en laat de arm neer.

 LET OP - BELANGRIJK
eerst het uitgeschoven gedeelte inschuiven,  de lading
neerlaten en vervolgens de toren met het chassis uitlijnen

HET OPTILLEN VAN EEN LADING MET ONBEKEND
GEWICHT (Blz. “C2”)

- LET OP: controleer de veiligheidssystemen voor
het werk. (Blz. “C2”)
De machine is uitgerust met een begrenzer voor het
laadvermogen  (Blz. “C2”). Door deze begrenzer worden
te zware ladingen die schadelijk zijn voor de efficiëntie en
de veiligheid van de personen en de machine voorkomen.
Deze bestaat uit sensoren die de druk op de cilinders
opnemen en een alarm inschakelen (zicht- en hoorbaar)
met daarop volgende blokkering van alle bewegingen die
de situatie verzwaren.
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HET GEBRUIK VAN: KOOIEN, WINDASSEN,
VERLENGSTUKKEN, VERLENGSTUKKEN MET
WINDASSEN

Voor het gebruik van: KOOIEN, WINDASSEN,
VERLENGSTUKKEN, VERLENGSTUKKEN MET
WINDASSEN op de DIECI telescopische bewegers dient
men zich altijd aan de voorschriften te houden van het
land waar de machine werkt.  Wend u voor verdere
informatie tot de plaatselijke DIECI dealer.

De manieren die in dit hoofdstuk beschreven worden
hebben betrekking op de machine. Zie hoofdstuk (G -
OPTIES EN WERKTUIG GEBRUIK EN ONDERHOUD) voor
zover het de manieren met betrekking tot het betreffende
werktuig en de veiligheidsvoorschriften betreft.

Veiligheid

Houd u ti jdens het gebruik van het werktuig aan de
vervolgens opgesomde voorschriften:

- Men dient zich ervan te verzekeren dat alle hiermee
verband houdende wetten en reglementen in acht
genomen worden, alvorens het werktuig te gebruiken.

- De operateur van de machine en de bezetter van het
platform dienen een geschikte training te krijgen en de
vereiste instructies betreffende een veilig werksysteem.

- Men mag de capaciteit van het platform of de
veiligheidswerklading nooit overschrijden. Raadpleeg
daarom de Gebruikswijze van de laaddiagrammen
ofwel de aanwijzer van de veiligheidslading.

- Men dient zich ervan te verzekeren dat de machine het
op de juiste manier doet en dat er voldoende brandstof
is om de noodzakelijke handelingen te verrichten.

- Neem de startsleutel van de motor niet weg als
iemand van het personeel het platform bezet, omdat
in dit geval de bedieningen niet kunnen werken.

- Gebruik uitsluitend een platform van het type dat
goedgekeurd is door de firma DIECI.

- Gebruik de machine niet onder ongunstige
omstandigheden en bij slecht zicht.

- Zet geschikte controlelampen en kegels om het
werkgebied van de machine om eventuele mensen of
voertuigen uit de buurt te houden en ongelukken of
schade te voorkomen, veroorzaakt door  van het
platform vallende voorwerpen.

- Onderbreek eventuele andere activiteiten in het
werkgebied tijdens het gebruik van het platform.

- Rijd NIET met het voertuig als het platform bezet is.

- De operateur van de machine dient op de grond te
blijven naast de machine, als het platform bezet is.

- Men dient zich ervan te verzekeren dat een continue
communicatie mogelijk is tussen de operateur van de
machine en de bezetter van het platform.

- Men dient zicht ervan te verzekeren dat het platform op
de juiste wijze gemonteerd is.

- LET OP:
Alvorens de arm omhoog te halen, dient men zich ervan te
verzekeren dat het gebied eronder vrij is. Houd u op een
geschikte veiligheidsafstand van alle elektriciteitslijnen.
Wend u tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf voor de
veiligheidsprocedures.

 - LET OP:
Het inschakelen van de bedieningshendels van buiten de
cabine kan ernstig persoonlijk letsel of dodelijke
ongevallen veroorzaken bij de operateur in de kooi en
derden.

- LET OP:
Schakel de omhoog/omlaagbedieningen voorzichtig in
om het platform zoals nodig  te plaatsen. Zie Bediening
primaire arm en wagen. Verzeker u ervan dat een conti-
nue communicatie mogelijk is tussen de operateur van
de machine en de bezetter van het platform.
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1

1

(fig.108/C4)

(fig.110/C4)

(fig.109/C4)

1

HENDEL OM DE MOTORKAP TE OPENEN
(fig.108/C4 Pos.”1”)

Door deze hendel naar boven te trekken, kan de motorkap
geopend worden. De geopende motorkap moet met de
daarvoor bestemde arm worden ondersteund. De
motorkap wordt gesloten door deze naar beneden te laten
vallen. Verzeker u ervan dat de sluiting hierbij op de juiste
manier op de daarvoor bestemde plaats ingevoegd wordt.

ZEKERINGKASTJE
(fig.109/C4 Pos.”1”)

Dit bevindt zich in de cabine aan de linkerkant van het
stuurwiel. Draai de daarvoor bestemde schroeven los om
het te openen.

- LET OP: gebruik er één met dezelfde amperage,
wanneer een zekering vervangen moet worden.

CONTROLECENTRALE BEWEGINGEN ARM
(fig.110/C4 Pos.”1”)

Controlecentrale bewegingen arm. Deze bevindt zich
achter de cabine. Het elektrische systeem mag alleen
opnieuw worden geprogrammeerd door personeel dat
door de fabrikant daartoe bevoegd is.
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(fig.111/C4)

(fig.112/C4) (fig.113/C4)

7

- (fig.111/C4 Pos.”1”): Scheidingsschakelaar van de accu
Deze bevindt zich onder de treden om de machine in te komen en maakt het de operateur mogelijk de accu in geval
van nood, of als er reparaties verricht worden te isoleren.  (Zie hoofdstuk "D" elektrische installatie)

- (fig.111/C4 Pos."2"): Accu
Deze bevindt zich onder de treden om de machine in te komen.
Voor het onderhoud en om deze te vervangen, dient men de bijbehorende schroeven los te draaien en de accuklem te
verwijderen. (Zie hoofdstuk "D" elektrische installatie)

- (fig.111/C4 Pos."3"): Oliefilter hydrostatische installatie
Deze bevindt zich onder de treden om de machine in te komen.
Zie voor het vervangen ervan het hoofdstuk onderhoud. (Zie hoofdstuk "D" hydraulische olie)

- (fig.111/C4 Pos."4"): Gereedschapskist
Draai de hiervoor bestemde handgreep om deze te openen.

- (fig.111/C4 Pos."5"): Doorzichtige dop peil hydraulische olie
voor het juiste peil, dient de olie in het zicht gehouden te worden.

- (fig.111/C4 Pos."5"): Dop dieselolietank
Deblokkeer deze met de bijgeleverde sleutel om hem te openen en draai de dop los.

- (fig.112/C4 Pos.”7”): Dop voor inspectie en bijvullen koelvloeistof
Deze bevindt zich in het bovenste/voorste gedeelte van de koffer van de motor. Draai de dop om deze te openen
voorzichtig open (gevaar voor brandwonden). Verricht deze handeling bij koude motor.

- (fig.113/C4 Pos.”8”): Inspectiedeksel tank hydraulische olie
Deze bevindt zich in de linkerkant van de machine. Draai de hiervoor bestemde schroeven los om deze te openen.
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(fig.114 /C4)

21

1

(fig.115 /C4)

(fig.116/C4)

3

21

STANG TER ONDERSTEUNING VAN DE ARM
(fig.114/C4 Pos.”1”)

Deze bevindt zich op het beschermingsvlak (rechterkant
machine) en wordt gebruikt tijdens het onderhoud van de
machine. Plaats deze als in de figuur (fig.114/C4 Pos.”2”)

NOODPOMP VOOR HET INTREKKEN VAN DE ARM
(fig.115/C4 Pos.”1”)

Deze bevindt zich aan de achterkant van de toren.
Zie hoofdstuk betreffende werktuig en gebruiksopties.

TANK VOOR REMOLIE
(fig.116/C4 Pos.”1”)

Deze bevindt zich in de cabine rechts van de operateur.
Draai de dop los om deze te openen. De tank dient altijd
vol te zijn.

TANK VOOR HET GASPEDAAL
(fig.116/C4 Pos.”2”)

Deze bevindt zich in de cabine rechts van de operateur.
Draai de dop los om deze te openen. De tank dient altijd
vol te zijn.

TANK WATER RUITENSPROEIER/WEISSER
(fig.116/C4 Pos.”3”)

Deze bevindt zich in de cabine rechts van de operateur.
Draai de dop los om deze te openen. De tank dient altijd
vol te zijn.
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GEBRUIK OP DE WEG

- Rijd met geladen machine NIET op openbare wegen.
- De toren dient met de daarvoor bestemde grendel te

worden geblokkeerd.
- De uitgeschoven gedeeltes dienen helemaal te

worden ingeschoven.
- Men mag zich alleen met werktuig over de weg

begeven dat hiervoor goedgekeurd is.
- Controleer de correcte werking van de lichten voordat

men zich op openbare wegen begeeft.
- Het is verplicht de stuurinrichting in te stellen zoals

die op de autopapieren beschreven staat en de
keuzehendel met het daarvoor bestemde
mechanisme te blokkeren.

- De verkeersregels vereisen dat het zwaailicht, ook
overdag, ingeschakeld is.

- Bevestig het bord met rode en witte strepen, dat
aangeeft dat er aan de voor- en zijkanten een
uitstekende lading is, op de plaat met de vorken.

- De voorschriften voor het rijden op openbare wegen
staan op het kentekenbewijs

Tijdelijke stop

Laat voor een tijdelijk stop het gaspedaal langzaam
omhoog komen en stop de machine op een vlakke
bodem. Schakel de handrem met behulp van het
betreffende contact in en controleer dat de cabine en de
trap in één lijn staan.

Stoppen

Zet de hendel "rijdrichting" op stand ("N") en laat de motor
gedurende 5” stationair draaien.
Draai de sleutel op stand (0) (de motor stopt) en de
parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld.
Verwijder de sleutel.
Maak gebruik van de handgreep en de treden om uit de
machine te stappen.
Laat de dieselmotor tijdens de inrijdperiode (50 uur) niet
te lang stationair draaien.

Parkeren

Parkeer de machine na dagelijks gebruik op een droge
bodem en plaats de cabine in één lijn met de treden.

N.B.: leg het werktuig op een support of op het terrein
neer.  Laat de stabilisatorpoten uit, laat de arm tot op de
grond neer en draai de wielen richting bovenkant,
wanneer het noodzakelijk mocht zijn de machine tegen
een helling te parkeren.

- Sluit en blokkeer alle ramen.
- Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen en treden

om uit te machine te stappen.
- Doe de deur op slot.
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BIJZONDERE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

LAGE TEMPERATUUR:
Gebruik de geschikte dieselolie (vorstvrije diesel).
Gebruik de geschikte motorolie (zie de smeertabel).
Zet de machine mogelijkerwijs in een gesloten ruimte en
beschermd tegen de intense kou.

HOGE TEMPERATUUR:
Controleer het peil van de koelvloeistof minstens 2 keer
per dag en vul deze eventueel bij. Maak de buitenkant van
de radiator met perslucht van 4 bar schoon.

GEBRUIK OP MODDERIG TERREIN:
Verzeker u ervan dat de tegenwoordigheid van water,
modder, enz. de machine niet instabiel maakt.

HET GEBRUIK VAN DE MACHINE IN GESLOTEN RUIMTES:
De machine dient uitsluitend in open ruimtes te worden
gebruikt. De motor stoot uitlaatgassen uit die schadelijk
zijn voor de gezondheid.

Als de machine in gesloten ruimtes wordt gebruikt, is het
buiten veel ventilatie noodzakelijk speciale
zuiveringsinstallaties aan te wenden.

- LET OP: het is niet toegestaan in ruimtes te werken
waar zich ontvlambare gassen in bevinden.

GEBRUIK OP GROTE HOOGTES:
Het is belangrijk er rekening mee te houden dat de
dieselmotor op grotere hoogtes vermogen verliest
(ongeveer 1% bij elke 100 m. hoogte).
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UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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1

2

1 2

21

(fig.117/C4)

(fig.118/C4)

(fig.119/C4)

L5

HET SLEPEN VAN DE VORKHEFTRUCK

Het slepen van de vorkheftruck wanneer deze kapot is

De vorkheftruck mag uitsluitend in noodgevallen, bij lage
snelheid (max. 4 km/uur) en over zeer korte stukken (max.
500 m) worden gesleept.

 - LET OP: tijdens de verplaatsing of het slepen van
de vorkheftruck, dient men op de zitting te blijven zitten,
anders wordt automatisch de parkeerrem ingeschakeld.

 - LET OP: bij uitgeschakelde motor doet de
servobediening het niet. De stuurbekrachtiging vergt een
grotere spanning dan normaal.

Om de machine te kunnen slepen dienen twee
handelingen te worden uitgevoerd:

1) - het in zijn vrij zetten van de hydrostatische aandrijving.
2) - het deblokkeren van de weigerende parkeerrem.

Bij sommige modellen wordt het deblokkeren van de
parkeerrem bij noodgeval verkregen door de startsleutel
langzaam  van de uitgeschakelde stand tot de eerste klik
met de klok mee te draaien. Wanneer het controlelampje
(fig.119/C4 Pos.”L5”) brandt, betekent dit dat er niet
genoeg druk op de accumulator staat om de parkeerrem
automatisch uit te schakelen. Volg in dit geval, om de
parkeerrem in geval van nood uit te schakelen, zorgvuldig
de instructies in het volgende hoofdstuk “De versnelling
in zijn vrij zetten en de negatieve rem uitsluiten”

Aangeraden wordt in ieder geval de volgende handelingen
uit te voeren: het in zijn vrij zetten van de aandrijving en het
deblokkeren van de parkeerrem. Deze handelingen worden
van onder de machine zelf uitgevoerd. Het is dus verplicht
wiggen onder de wielen te plaatsen om te voorkomen dat de
machine zich verplaatst.

“De versnelling in zijn vrij zetten en de automatisch
ingeschakelde parkeerrem uitsluiten

Werkbeschrijving.

1°- Schakel de motor uit.

2°- Draai de hendel (fig.118/C4 Pos.”1”) van het
hydraulische kraantje dat zich onder de machine bevindt
(in het midden vlakbij de reductor) op gesloten stand.

3°- Zet de pin van de keuzeschakelaar van de versnelling
(fig.118/C4 Pos.”2”) met een schroevendraaier op de
neutrale stand, halverwege de loop. Verzeker u er door
middel van het controlelampje op het
bedieningspaneel van, dat de versnelling in zijn vrij
staat (controlelampje ingeschakelde versnelling
brandt niet) alvorens de machine te slepen.

4°- Het uitschakelen van de handrem bij uitgeschakelde
motor: (fig.119/C4)

 A -Draai de tegenmoeren die zich aan beide zijden
bevinden (fig.119/C4 Pos.”2”) los van het middelste
gedeelte van de achterste brug.

B -Draai de inbusschroeven aan tot u weerstand voelt.
(let op: controleer hoe vaak deze rondgedraaid worden
om ze als voorheen terug te zetten).
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1 2

21

(fig.121/C4)

(fig.120/C4)

1

C - Draai de inbusschroeven nog 1,5 keer rond.
Op die manier is de rem gedeblokkeerd. Om de rem
opnieuw functioneel te maken, dient de begintoestand
te worden.

Het is zeer BELANGRIJK de schroeven opnieuw vast te
draaien met hetzelfde aantal slagen waarmee ze los
gedraaid zijn.

Onder deze omstandigheden is het mogelijk de machine
te trekken.

 - LET OP:
 Aangeraden wordt bovengenoemde werkzaamheden
door deskundig personeel te laten uitvoeren.

- LET OP:
 De trekhaak is berekend op een trekkracht van 10.000 kg.

- LET OP:
sleep de machine niet op openbare wegen en gedurende
lange trajecten.

- LET OP:
 Probeer de machine nooit door middel van duwen of
slepen in werking te stellen.

- LET OP:
Sleep de machine nooit bij ingeschakelde hydrostatische
aandrijving.

 - BELANGRIJK:

Indien mogelijk, dient de motor ti jdens het slepen in
werking te blijven (bijvoorbeeld: defecte aandrijving, enz.)
om de servobediening van de stuurinrichting en het
elektrische contact van de handrem ingeschakeld te
houden. Indien dit niet mogelijk is, dient men er rekening
mee te houden dat de bediening van het stuur veel
zwaarder is dan normaal.

OPMERKING: overschrijd nooit een snelheid van 4 km/u
bij het slepen van de machine.

Houd, indien mogelijk, het gele zwaailicht ingeschakeld.

Wanneer de machine gesleept en gerepareerd is, dient
men de hendel van het kraantje in de originele (fig.120/C4
Pos.”1”) stand terug te plaatsen en de keuzeschakelaar
van de versnelling op ingeschakelde versnelling te zetten.
De handrem dient door een (fig.121/C4 Pos.”1-2”) erkende
werkplaats of deskundig personeel te worden afgesteld.

 LET OP - BELANGRIJK 

gebruik de machine nooit bij
niet ingeschakelde handrem



C4/26

Mod. E.T. PEGASUS De machine kennen en gebruiken

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.122/C4)

(fig.123/C4)

HET OPTILLEN VAN DE MACHINE
(fig.122/C4)

 - LET OP:
Verzeker u ervan dat de ophefapparatuur het geschikte
draagvermogen voor het gewicht van de machine heeft.

Het gewicht van de machine staat op een daarvoor bestemd
opgeschroefd metalen plaatje. Controleer de afmetingen
voor de maximum en minimum hoogtewaarden vanaf de
grond en het toegestane gewicht.

De machine is voorzien van optilpunten die door daarvoor
bestemde symbolen aangeduid worden. Alvorens tot het
opheffen over te gaan, dient men zich ervan de verzekeren
dat de omliggende omgeving vrij van onbevoegd
personeel is. Bevestig de touwen op de in de figuur
aangeduide punten en let gedurende het optillen erg
goed op. Til de machine langzaam op.

 - LET OP - BELANGRIJK:
voor het optillen zijn kabels nodig met een minimum
eenheidsdraagvermogen van 6 ton.

TRANSPORT VAN DE MACHINE
(fig.213/C4)

 - LET OP: alvorens tot het transporteren van de
machine over te gaan, dient men zich ervan te verzekeren
dat de voorschriften en wetten van alle plaatsen waar
de machine doorheen komt in acht genomen worden.

- Alvorens de machine op het transportmiddel te laden,
dient men zich ervan te verzekeren dat deze en het
laadvlak vrij zijn van olie, vet, ijs of andere gladde
substanties.

- Controleer de afmetingen voor de maximum en
minimum hoogtewaarden vanaf de grond en het
toegestane gewicht.

- Zet de wielen van het transportmiddel met wiggen
onder de voor- en achterkant vast.

- Laad de machine op het transportmiddel en verzeker
u ervan dat het laadvlak op correcte en veilige manier
geplaatst is.

- Plaats de arm neergelaten.

- Zet de machine voorzichtig op het transportmiddel.

- Schakel de parkeerrem in zodra de machine zich op
een veilige plaats bevindt.

- Zet de wiggen onder de voor- en achterkant van de
vier wielen van de machine. Veranker haar met behulp
van kettingen of kabels aan het transportmiddel.

- Neem de verankerpunten die in de figuur aangeduid
worden en door daarvoor bestemde symbolen
gesignaleerd worden in acht.
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Alle onderhoudsprocedures of -werkzaamheden die NIET in deze handleiding beschreven
worden, zijn streng verboden en dienen door een erkende garage verricht te worden.

Ledere wijziging die aan de machine aangebracht wordt houdt een nieuwe controle in van

 de overeenstemming met de machinerichtlijn 98/37  "  " Deze procedure geldt ook in

geval van  reparaties met niet originele reserveonderdelen.

ONDERHOUD EN AFSTELLINGEN

D

Onderhouds-en reparatiewerkzaamheden dienen uitsluitend te vorden verricht in bevoegd
verklaarde garages en door erkende monteurs.
De bestuurder mag uitsluitend de volgende handelingen verrichten:
controle vloeistofpeilen, het schoonmaken van het luchtfilter, controle bandenspanning.
Genoemde handelingen dienen te worden verricht volgens de veiligheidsvoorschriften
die in deze handleiding beschreven worden. De gekartelde metalen platen (met reliëf)
en de bodem van de cabine zijn de enige delen van de machine waar men op mag
lopen. gebruik een trap (met eigenschappen die geschikt zijn voor dit doel) voor de
onderdelen waaraan onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden en die niet
vanaf de grond bereikbaar zijn.

- LET OP:
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VOORSCHRIFTEN VOOR HET ONDERHOUD

(fig.1/D)

Hulp voor de eigenaar / operateur

DIECI, samen met de dealers, wil haar klanten volledig
tevreden stellen. Daarom wordt men in geval van
eventuele problemen verzocht zich tot de servicedienst
van de eigen dealer te wenden.

Bij het afstellen van de machine verschaft de dealer de
namen van de verantwoordelijken van de servicedienst.

Om een goede service van de dealer te krijgen, wordt
men verzocht:

1 - De eigen naam, het adres en telefoonnummer op te
geven.

2 - Het model en chassisnummer van de machine door
te geven.

3 - De datum van aankoop en de werkuren door te geven.

4 - Het soort storing uit te leggen.

Wij willen u er graag op te wijzen dat alleen de DIECI
dealers toegang hebben tot de vele bronnen die
beschikbaar zijn bij DIECI voor hulp aan klanten. Bovendien
zijn deze in staat een verscheidenheid aan programma's
voor zover het de garantie betreft, onderhoud tegen een va-
ste prijs, veiligheidscontroles, inclusief gewichtstests
overeenkomstig de zowel wettelijke voorschriften als die van
de verzekering, aan te bieden.

Onderhoudstabellen

Een slecht onderhouden machine is een gevaar voor de
operateur en de personen er omheen. Verzeker u ervan
dat het onderhoud en de smeerbeurten verricht worden
met de tussenpozen die in de servicewerkzaamheden
aangeduid worden om de machine in een efficiënte en
veilige werktoestand te houden.

Behalve het dagelijkse onderhoud zijn de
servicewerkzaamheden gebaseerd op de werkuren van
de machine. Controleer de urentellen om de
servicetussenpozen te bepalen. Gebruik de machine niet
als er onderhoud op verricht moet worden. Verzeker u
ervan dat alle gebreken die ti jdens het onderhoud
gevonden worden onmiddellijk gerepareerd worden.

INLEIDING

Deze machine is ontworpen en gemaakt om onder
verschillende werkomstandigheden een maximum aan
prestaties, besparing en gebruikersvriendelijkheid te
verschaffen. Voordat de machine afgeleverd wordt, wordt
deze zowel bij de fabrikant als de dealer getest, om in
optimale toestand geleverd te worden. Om deze toestand
zo te houden en een werking zonder storingen te
garanderen, is het belangrijk het gewone onderhoud, dat
in deze handleiding beschreven wordt, bij een DIECI
dealer te laten verrichten.

Onderhoud

Dit hoofdstuk van de handleiding verschaft alles details van
de onderhoudsvoorschriften die noodzakelijk zijn om de
DIECI machine in perfect efficiënte toestand te houden.

Om de prestaties van de machine intact te houden, is het
van wezenlijk belang dat men zich binnen een maand na
aankoop van de machine voor een beurt tot de DIECI
dealer wendt of in ieder geval binnen de eerste 100
werkuren. Het is raadzaam om de beurt een bepaalde tijd
van tevoren reeds bij de dealer te reserveren.

Uit het Onderhoudsprogramma dat op de volgende
bladzijden beschreven wordt, wordt duidelijk dat veel van
de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden uitsluitend
door gekwalificeerd DIECI personeel verricht dienen te
worden. Alleen de verantwoordelijken voor het onderhoud
van de DIECI dealers zijn namelijk door DIECI getraind
om deze specifieke werkzaamheden te verrichten en
alleen zij beschikken over het specifieke gereedschap en
de testapparatuur die nodig is om een maximale
veiligheid, precisie en efficiëntie te garanderen.

Aan het einde van deze handleiding is een blad toegevoegd
om de onderhoudswerkzaamheden te registreren,
waarmee de werkzaamheden geprogrammeerd kunnen
worden en in chronologische volgorde geregistreerd kunnen
worden. Na iedere ingreep dient de dealer dit blad te
tekenen en te voorzien van de datum en eigen stempel.

Wij wijzen er bovendien op dat een goed onderhoud van
de machine niet alleen de betrouwbaarheid ervan verbetert,
maar ook over lange tijd de waarde ervan intact houd.

- LET OP
HET ONDERHOUD DIENT VERRICHT TE

WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD
PERSONEEL. INDIEN HET NOODZAKELIJK

IS MET OPGEHEVEN ARM TE WERKEN,
DIENT MEN DE VEILIGHEIDSSTEUN AAN

TE BRENGEN
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RECHTERKANTLINKERKANT
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ONDERHOUD EN
AFSTELLINGEN

KEN DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE

LINKERKANT VAN DE MACHINE
1) URENTELLER
2) ZEKERINGEN
3) FILTERS HYDRAULISCHE INSTALLATIE
4) FILTER HYDROSTATISCHE INSTALLATIE
5) TANK HYDRAULISCHE OLIE
6) DIESELTANK
7) EPICYCLISCHE REDUCTOR
8) ACCU
9) GEREEDSCHAPSKIST
10)STABILISATORPOOT LINKS VOOR
11)STABILISATORPOOT LINKS ACHTER
12)TELESCOPISCHE ARM
13)WERKTUIGKOP
14)ZWAAILICHT
15)WERKLICHTEN (OPTIE)

RECHTERKANT VAN DE MACHINE
16)DIESEL MOTOR
17)HYDROSTATISCHE POMP
18)POMP VOOR ARMBEWEGINGEN
19)POMP VOOR BEWEGINGEN EXTRA ARM
20)DIESELFILTERS
21)OLIEFILTER
22)DIESELVOORFILTER
23)ZEKERINGEN: algemene, starten,

alternator en thermostarter
24)DOP VOOR BIJVULLEN MOTOROLIE
25)EPICYCLISCHE REDUCTOR
26)STABILISATORPOOT

RECHTS ACHTER
27)STABILISATORPOOT

RECHTS VOOR
28)KUSSENBLOK

ONDER DE MACHINE
29)AANDRIJFASSEN
30)HYDROSTATISCHE MOTOR
31)VERSNELLING
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OPMERKINGEN
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Periode in uren
BESCHRIJVING

Controle oliepeil motor
Olieverversing motor
Vervanging oliefilter motor
Schoonmaken luchtfilter
Vervanging luchtfilter

Vervanging dieseloliefilter
Dieseltank legen
Filter toevoerpomp schoonmaken

Controle waterpeil radiator
Controle verstopping radiator
Verversing koelvloeistof

Controle hydraulische oliepeil
Olieverversing hydraulische installatie
Vervanging of schoonmaken filters hydraulische olietank
Vervanging externe filters hydraulische olie
Slangen hydraulische installatie op lekken controleren

Controle elektrolytpeil accu
Controle elektrische installatie
Controle riem wisselstroomgenerator

Controle oliepeil differentiaaltank
Controle oliepeil epicyclische reductors
Olieverversing differentiaaltank
Olieverversing epicyclische reductors
Invetten differentiaalbruggen
Vastdraaien moeren wielen
Controle oliepeil versnelling
Olieverversing versnelling

Controle bandendruk
Controle of alle schroefbouten stevig vastzitten
Vastdraaien bovenste en onderste schroefbouten kussenblok
Afstellen parkeerrem
Controle oliepeil reductor draaiing toren
Olieverversing reductor draaiing toren
Controle oliepeil remmen
Olieverversing remmen
Controle oliepeil gaspedaal
Olieverversing  gaspedaal
Controle ketting arm
Controle opschriften
Sluiting geleideschoenen arm
Controle kettingspanning

MOTOR

GROEP

DIFFERENTIAAL-
BRUGGEN EN
VERSNELLING

DIVERSEN

KOELING

O
O

O
O

X

X
X

O

O

O
O

X

O
O

X
O

O

*

         IN BUITENGEWONE OMGEVING

*

X

O

X

O

X

O

O
O
O

ONDERHOUDS- EN AFSTELLINGSPROGRAMMA

De werkzaamheden met een X dienen door uw DIECI dealer uitgevoerd te worden

*

20
00

10
00

50
0

25
0

10
0

5010

O

O
O

O

O
O
O

O
O

O
O
O

O

O

O
O
O

TOEVOERINSTALLATIE

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE EN
AANDRIJVING

ELEKTRISCHE
INSTALLATIE
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Aandraaien schroefbouten kussenblok:
controleer dat de schroefbouten van het kussenblok goed
zijn aangedraaid tussen:
kussenblok en bovenste chassis
kussenblok en onderste chassis.

Het aandraaien dient te worden gecontroleerd met een
dynamometrische sleutel die op kgm 20 is afgesteld.
Na de eerste 100 werkuren en vervolgens om de 500 uur.

- LET OP:
ALS DE MACHINE BESTEMD IS VOOR
WERKZAAMHEDEN IN KRITIEKE OMGEVING (STOF,
MODDER, ZAND), DIENT DE ONDERHOUDSPERIODE
MET 50% TE WORDEN GEKORT.

DOORSMEERBEURT

 *

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAMMA

De werkzaamheden met een X dienen door uw DIECI dealer uitgevoerd te worden

BESCHRIJVINGGROEP
Periode in uren

20
00

10
00

50
0

25
0

10
0

5010

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

9,0
1,25
1,25
7,50
7,75
1,5
126
3,00
1,50
1,8
14
145

kg.4,00

9,0
1,25
1,25
7,50
7,75
1,5
285
3,00
1,50
1,8
14
145

kg.8,00

9,0
1,25
1,25
7,50
7,75
1,5
275
3,00
1,50
1,8
14
145

kg.8,00

9,0
1,25
1,25
7,50
7,75
1,5
285
3,00
1,50
1,8
14
145

kg.8,00

9,0
1,25
1,25
7,50
7,75
1,5
290
3,00
1,50
1,8
14
145

kg.8,00

DROOG
35.13

LITERS

BIJ VERVERSEN

LITERS

DROOG
30.16

LITERS

DROOG
40.18

LITERS

DROOG
45.21

LITERS

Pin armgewricht
Pinnen poot en kop zwenkhijsinstallatie
Pinnen poot en kop hijsinstallatie
Pinnen poot en kop nivellering hijsinstallatie
Pinnen poot en kop stabilisatorpoten hijsinstallatie
Pinnen poot en kop nivellering hijsinstallatie
Pinnen groep stabilisatorpoten
Kussenblok draaiing toren
Scharnierpinnen (PIVOT) voor- en achterwielen
Oscillatiebussen achterste brug
Oscillatiebussen voorste brug
Kruisen en cardanassen aandrijving
Geleideschoen arm
Geleideschoen arm (vervanging)

MOTOROLIE
OLIE REDUCTORS VOORWIELEN
OLIE REDUCTORS ACHTERWIELEN
OLIE DIFFERENTIEEL VOORAS
OLIE DIFFERENTIEEL ACHTERAS
OLIE VERSNELLINGSBAK
OLIE HYDRAULISCHE INSTALLATIE
OLIE REMCIRCUIT
OLIE CIRCUIT GASPEDAAL
OLIE REDUCTOR DRAAIING KUSSENBLOK1,8
KOELVLOEISTOF
DIESEL VOOR AANDRIJVING
VET

CAPACITEIT TE SMEREN SYSTEMEN

BESCHRIJVING GROEP

- LET OP:

INRIJDPERIODE
De vervolgens aangeduide handelingen worden één enkele
keer uitgevoerd, bij het verstrijken van de aangeduide tijd na
de inwerkingstelling van de nieuwe machine. Daarna dient men
zich aan het algemene onderhoudsprogramma te houden.

Na 10 werkuren:
1 - Controleer en repareer eventuele lekken.
2 - Controleer en draai hydraulische verbindingsstukken
     en schroeven stevig aan.

Na 50 werkuren:
1 - Controleer en repareer eventuele lekken.
2 - Controleer en draai hydraulische verbindingsstukken
     en schroeven stevig aan.
3 - vervang het filter voor de hydrostatische

Na 100 werkuren:
1 - Ververs de motorolie.
2 - Vervang het patroon van de motorolie.
3 - Vervang het patroon van de dieselolie.

Na 250 werkuren:
1 - Ververs de olie van de hydraulische installatie.
2 - Vervang het patroon van de olie van de hydraulische
     installatie.
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TABEL VERGELIJKING OLIESOORTEN

VOOR DE VERBRUIKSHOEVEELHEID VAN DE PRODUCTEN ZIE INHOUD TE SMEREN ONDERDELEN IN
HOOFDSTUK “H” (TECHNISCHE GEGEVENS EN TECHNISCHE KENMERKEN MACHINE)

GEBRUIK ALLEEN HET TYPE
OLIE DAT IN DE TABEL
AANGEDUID WORDT VOOR
HET VULLEN OF BIJVULLEN

GEBRUIK GEEN OLIE OP
SYNTHETISCHE BASIS

SIGMA TURBO ARNICA/46     F1 supermotoroil       DEXRON 2              PERMANENT
15W/50       EXTRA

DELO 450 EP HYDRAULIC      SUPER GOLDEN       DEXRON 2 ANTIFREEZER
15W40 46 15W/50

ESSOLUBE INVAROL        TORQUE        ATF DEXRON 2 SIGIL GREEN
XT 201 EP46        FLUID 62

TAURUS TURBO HJDRUS         PONTIAX        DEXRON ANTIFREEZER
15W40 H.I.46         SP/TR        FLUID 2

DELVAC SUPER HJDRO         MOBIL FLUID        ATF 220 ANTIFREEZER
1300 NV46         422

T700 HAENDEL         T55        AUTO 14 ANTIFREEZER
SAE 15W40 46

RIMULDA D TELLUS         TRANSMISSION         ATF ANTIFREEZER
T46         MP         DEXRON 2

DOLOMITI SUPER LI/46         MULTIVARIAX         HIDROMATIC ROL FLUID
HD TURBO 15W40          TF          DEX

URSA SUPER RANDO          HAVOLINE          DEXRON 2 ANTIFREEZER
TD HD Z 46          NEW 15W/50

RUBIA XT EQUIVIS          GTS15W/50          DEXRON 2 ANTIFREEZER
ZS/46

AGIP

CHEVRON

ESSO

IP

MOBIL

ROLOIL

TEXACO

TOTAL

SHELL

Q 8
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 FLUID AXLES AND
  GEARBOX  OIL

ENGINE OIL HYDRAULIC OIL GREASE

SA
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Mod. E.T. PEGASUS Onderhoud Afstellingen

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.2/D)

1

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEDURENDE
DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

 - LET OP: Bij het olieverversen is het belangrijk
enkele fundamentele voorschriften met betrekking tot de
persoonlijke hygiëne in acht te nemen. Draag
beschermende kleding, overalls, PVC handschoenen, enz.
Zodra de olie ververst is, dient men de vuile olie waarmee
men in contact komt met water en zeep weg te wassen.
De kleding die besmeurd is met olie dient te worden
verschoond en gewassen.  Langdurig contact met de olie
kan een schadelijke effect op de gezondheid hebben. Het
is dus belangrijk bovengenoemde instructies in acht te nemen.

Onderhoud van de machine

- Houd handen, gereedschap en kleding uit de buurt
van de bewegende delen.

- Kom niet aan de uitlaat en de verzamelleiding, die
heet kunnen zijn en brandwonden kunnen
veroorzaken.

- Sta niet toe dat onbevoegden in de buurt van de
machine komen.

- Werk niet onder de machine met een krik als enige
ondersteuning.

- Gebruik steunen als veiligheidsmaatregel.

ONDERHOUD EN AFSTELLINGEN

VOORAFGAANDE ASSISTENTIECONTROLE

Wanneer uw nieuwe DIECI MACHINE 50 werkuren heeft
uitgevoerd, wordt aanbevolen de instructies betreffende
het hoofdstuk GARANTIE aandachtig op te volgen.

Urenteller
(fig.2/D Pos.”1”)

De urenteller die zich op het dashboard bevindt, duidt het
aantal werkuren van de machine aan. Het eerste nummer
rechts geeft tienden van uren aan en is zwart op witte
ondergrond. De andere nummers zijn wit op zwarte
ondergrond. Houdt u aan de urenteller om het onderhoud
van de machine met de aangeduide tussenpozen uit te voeren.

Periodiek onderhoud

Dit hoofdstuk verschaft een complete beschrijving van de
procedures die nodig zijn om de maximum efficiëntie van de
machine te behouden. Het bevat bovendien informatie
betreffende de afstellingen die noodzakelijk zijn voor het in
orde maken van de machine. Voor het verkrijgen van de
beste resultaten is het belangrijk het periodieke onderhoud
van de machine uit te voeren. Aanbevolen wordt dat alle
beurten worden uitgevoerd binnen het bereik van het
assistentieprogramma dat door de firma DIECI aangeraden
wordt. Denk er bovendien aan dat het onder veilige
werkomstandigheden houden van de machine, die tevens in
staat is zich op openbare en niet openbare wegen te begeven,
onder de verantwoordelijkheden van de eigenaar vallen.

Voer het onderhoud van de machine uit met de
tussenpozen die in tabel “blz. D5” aangeduid worden en
gebruik uitsluitend een goede kwaliteit smeermiddelen.

Aangeraden wordt het onderhoud aan het einde van de
werkdag uit te voeren, zodat de olie warm is en het
eenvoudiger is deze te lozen.

Alvorens met welk onderhoud dan ook te beginnen, dient de
motor te worden uitgeschakeld, de sleutel uit het contact te
worden genomen, de wiggen onder de wielen te worden
geplaatst en de daarvoor bestemde sluitingen op de
hydraulische cilinders te worden aangebracht.

Alvorens een smeerpistool te gebruiken, dient men de
verbindingsstukken schoon te maken.

Alvorens de doppen voor het lozen en tanken weg te nemen,
dient het omliggende gebied te worden schoongemaakt.

Gebruik altijd een geschikt reservoir om afgewerkte olie
en dieselolie op te vangen.

Milieubescherming

Het is illegaal rioleringen, waterstromen of de bodem te
vervuilen. Maak gebruik van de erkende vuilstortplaatsen,
de daarvoor door de gemeente speciaal voor bestemde
plaatsen hierbij inbegrepen, of van werkplaatsen die over
de middelen beschikken om afgewerkte olie te bergen.
Wendt u in geval van twijfel tot de gemeente om uitleg
hieromtrent te krijgen.
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HET OPENEN VAN DE MOTORKAP

Trek aan de hendel om de motorkap te openen, til de
motorkap omhoog en zet hem vast met de daarvoor
bestemde arm (fig.3/D Pos.”1”) door deze 180° richting
buitenkant te draaien.

(fig.3/D)

(fig.4/D)

1

MOTOR
VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MOTOR, HET LUCHTFILTER, HET DIESELFILTER,
ENZ. DIENT MEN ZICH ZEER ZORGVULDIG AAN DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT
TE HOUDEN, DIE IN HET DAARVOOR BESTEMDE BOEKJE IN DE BIJLAGE
BESCHREVEN WORDEN.

DE ONDERHOUDS- EN GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE MOTOR IS INTEGREREND
DEEL VAN DE DOCUMENTATIE DIE BIJ DE MACHINE GELEVERD WORDT.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

PEDALEN (ONDERHOUD)

GASPEDAAL
(fig.5/D Pos.”1”)

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)
Bedient de inspuitpomp hydraulisch.
Controleer het bakje regelmatig (fig.7/D Pos.”1”).

REMMEN
(fig.5/D Pos.”2”)

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)
Controleer het bakje regelmatig (fig.7/D Pos.”2”).

BEDIENING (INCHING) HYDROSTATISCHE MOTOR
(fig.5/D Pos.”3”)

Afstelling van het INCHING pedaal (linker pedaal)

Het pedaal hoeft niet te worden afgesteld, omdat hij in
rechtstreeks contact staat met de INCHING klep  die de
werking van de bewegingen van de hydrostatische motor
bedient.

(fig.6/D)

(fig.5/D)

3

1

2

1

1
2
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(fig.8/D)

1

(fig.7/D)

1

REMMEN

De hydraulische remmen hoeven niet afgesteld te worden.

 - LET OP: Als de loop van het rempedaal te lang of
te elastisch is, dient men een DIECI dealer te
waarschuwen om het defect te repareren.

Remvloeistof
(fig.7/D)

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

 - LET OP: het is erg belangri jk de volgende
vei l igheid voorzorgsmaatregelen betreffende de
remolie in acht te nemen:

· Bewaar deze uitsluitend in de originele verpakking.
· Houd deze uit de buurt van kinderen.
· Niet mengen met andere vloeistoffen of olie.
· Houd de verpakking hermetisch gesloten.
· Vermijd het contact met de huid en met de ogen.
· Draag beschermende kleding en geschikte

handschoenen.
· In geval van contact met de ogen, dienen deze

onmiddellijk met ruim water te worden gespoeld om
vervolgens een arts te raadplegen.

· In geval van contact met de huid, dient men zich
onmiddelli jk zorgvuldig te wassen, de bevuilde
kleding uit te trekken en de huid met een verzachtende
crème in te smeren, wanneer deze droog wordt.

· Bij inslikken dient men zich tot een arts te wenden.
Toon deze het etiket of de verpakking.

· Gebruik alleen remvloeistoffen die door de firma DIECI
voorgeschreven worden (Zie. blz. D/7 tabel met oliesoorten).

Om het peil van de remvloeistoftank (fig.7/D Pos.”1”) bij te
vullen, dient men de dop van de tank te draaien en zich
ervan te verzekeren dat deze vol is.

 - LET OP: Controleer de staat van de flexibele slangen
en/of de buizen van de remmen regelmatig.  Wendt u tot een
DIECI dealer voor het vervangen van welke beschadigde,
uitgebeten of kapotte buis of slang dan ook.

 LET OP: Gebruik altijd olie van het voorgeschreven
type, zoals aangeduid in de tabel met smeermiddelen
(Zie blz. D/7 tabel oliesoorten).

PARKEERREM
(fig.8/D)

De parkeerrem met elektrische besturing vereist geen
enkele soort van onderhoud.

 - LET OP: Mocht de rem niet erg efficiënt of elastisch
zijn, waarschuw dan de DIECI dealer om het defect te
repareren.

 - LET OP: Probeer de machine elke keer dat de
remmen afgesteld zijn uit.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.9/D)

(fig.10/D)

2

1

1

2

3
3

4

HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische oliepeil
(fig.9/D Pos.”1”)

Het gewone onderhoud dient volgens de voorschreven
termijnen te worden uitgevoerd (blz. D/5).

Voor een normaal gebruik van de machine, dient het
oliepeil zichtbaar te zijn in het daarvoor bestemde
doorzichtige peilglas dat zich op de tank bevindt.

1. Plaats de machine op een vlak terrein. Trek de arm in
en laat deze neer.

2. Schakel de motor uit.

3. Controleer het oliepeil met behulp van het doorzichtige
peilglas.

4. Haal de dop indien nodig van de opening (fig.10/D
Pos.”1”) en vul olie bij tot het correcte peil bereikt
wordt. (fig.9/D Pos.”1”).

Olieverversing en filters vervangen
(fig.10/D)

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

Vervanging van het aanzuigfilter van de olie van de
hydraulische installatie.

1. Zet de machine op een vlak terrein.

2. Trek de arm helemaal in, laat hem neer en zet de
stabilisatorpoten in verticale stand.

3. Schakel de motor uit en verwijder de contactsleutel.

4. Zet een houder onder de leegloopdop (onder de tank)
(fig.10/D Pos.”4”).

5. Neem de doppen voor vullen en lozen weg en laat de
olie weglopen (fig.10/D Pos.”1” e “4”).

6. Draai de schroefbouten van de bedekkende plaat van
de tank los (fig.10/D Pos.”2”)

7. Draai de filters (fig.10/D Pos.”3”), die zich in de tank
bevinden, met een regelbare sleutel los.

8. Plaats de nieuwe filters en sluit deze met de sleutel.

9. Draai de dop van de loosopening weer vast en
hermonteer de deksel. Vul de installatie vervolgens
door middel van de vulopening (fig.10/D Pos.”1”).

10. Controleer het peil na de motor te hebben
ingeschakeld en alle hydraulische besturingen in
werking te hebben gesteld om eventuele luchtbellen
te verwijderen.
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(fig.11/D)

1

OLIEFILTER HYDRAULISCHE EN
HYDROSTATISCHE INSTALLATIE

N.B.: De getoonde figuren zijn slechts voorbeelden en
het kan zijn dat deze niet overeenkomen met de
machine in uw bezit.

Het vervangen van het oliefilter van de hydrostatische
installatie.

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

Oliefilter hydrostatische installatie
(fig.11/D)

1. Zet een reservoir onder het filter om de erin gegoten
olie op te vangen.

2. Verwijder het patroon van het filter met de geschikte
sleutel of werktuig (fig.11/D Pos.”1”).

3. Maak het verbindingsstuk van het filter schoon en
controleer dat de oude afdichting verwijderd wordt. Vet
de nieuwe afdichting met een paar druppels olie in.

4. Monteer het nieuwe patroon en draai deze uitsluitend
met de hand aan. Gebruik GEEN sleutel.

5. Laat de motor draaien en controleer op lekken.
Controleer het oliepeil opnieuw en vul indien nodig olie bij.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

VERSNELLING EN DIFFERENTIAALBRUGGEN

N.B.: DE GETOONDE FIGUREN ZIJN SLECHTS
VOORBEELDEN EN HET KAN ZIJN DAT DEZE NIET
OVEREENKOMEN MET DE ONDERDELEN DIE OP UW
MACHINE GEMONTEERD ZIJN.

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

Versnelling:
Olieverversen (fig.12/D)

1. Zet bij rechte machine een opvangbak onder de
versnelling en verwijder vervolgens de doppen van de
leegloopopening en het oliepeil (1) (2).

2. Laat de olie helemaal weglopen.

3. Zet de dop weer op de leegloopopening en draai deze
goed aan.

4. Vul de opening tot aan het peil met olie van het
goedgekeurde type (1).

Differentieel:
Olie verversen (fig.13/D)

1. Zet bij rechte machine een opvangbak onder de dop
van het differentieel en verwijder vervolgens de
doppen van de leegloopopening en het oliepeil (2) (3).

2. Laat de olie helemaal weglopen.

3. Zet de dop weer op de leegloopopening en draai deze
goed aan.

4. Vul tot aan het peil met olie van het goedgekeurde type (2).

Epicyclische reductor:
Olie verversen (fig.14/D)

1. Laat de olie in een opvangbak leeglopen en draai de
as van het wiel zodanig dat de oliedop zich aan de
onderkant bevindt (3).

2. Doe er olie van het voorgeschreven type in en draai de as
zodanig dat de oliedop zich aan de bovenkant bevindt (1).

3. Om het juiste peil vast te stellen is het voldoende de
as van het wiel te draaien tot de oliedop zich in het
midden bevindt (2).

4. Herhaal de handelingen bij alle vier de
reductorgroepen.

2

3

(fig.12/D)

(fig.13/D)

(fig.14/D)

1

2

3

3

2

1
2
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(fig.15/D)
Oppompkooi.

BANDEN

Controleer de bandendruk om de 100 uur of om de twee
weken.

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

Controleer en regel de druk van de banden en controleer
dat het loopvlak en de zijkanten niet beschadigd zijn. De
druk dient bij koude banden te worden gecontroleerd.

1. Houd olie, vet en bijtende vloeistoffen uit de buurt van
de banden om bederving van het rubber te
voorkomen.

2. Banden met sneden en ernstige sli jtage dienen
onmiddellijk te worden vervangen.

DRUK

De bandendruk dient overeen te komen met het niveau
dat in de tabel aangeduid wordt. De weergegeven druk is
door de fabrikant aangegeven, dus neem deze bij
benadering in acht.

Controleer voor de juiste druk de afmeting van de
gemonteerde banden en het nummer van de stof.

KENMERKEN

Model Banden    Bar

18 - 19,5    16 PR 5,0 Bar
18 X 22,5    20 PR 6/7 Bar

Gebruik geen banden met meer dan 80% slijtage om de
maximale efficiëntie te verkrijgen.

- LET OP:
Stuur onbevoegden bij de eerste keer dat de banden
opgepompt worden weg van de omliggende omgeving en
gebruik speciale beschermingen (fig.15/D).

Pomp de banden tot de opgegeven druk op.
Overschrijd de waarden van de tabel niet.

 - LET OP:
Bij de controle en het herstellen van de juiste druk voor de
banden die op de machine gemonteerd zijn, dient men
altijd aan de zijkant ervan te gaan staan.

HET VASTDRAAIEN VAN DE WIELMOEREN

 - LET OP:
Het aanhaalmoment van de wielmoeren, wordt in de
volgende tabel aangetoond:

WIELKOLOM Ø18   50 kgm
WIELKOLOM Ø22   60 kgm

 - LET OP:
Draai de moeren altijd in tegenovergestelde standen (niet
opeenvolgend):
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.17/D) (Uitschuifcilinder arm)

(fig.18/D) (Zwenkcilinder vorken)

(fig.16/D) (Ophefcilinder arm)

SLUITKLEPPEN CILINDERS

Het "blok" met sluitkleppen van de cilinders voorkomt
ongecontroleerde bewegingen van de zuigers van de
cilinders, indien er geen hydraulische druk is of een
flexibele buis knapt.  De kleppen zijn rechtstreeks op de
cilinders gemonteerd.

Controle van de sluitkleppen van de cilinders

- LET OP - 
Laat tijdens deze controles niemand in de buurt

van de machine komen

Controleer beweging na beweging.

1) Ophefcilinders arm: (fig.16/D)

A - Start de motor. Verzeker u ervan dat de parkeerrem
ingeschakeld is en dat de aandrijving in zijn vrij staat.
B - Laat de arm op ongeveer 45° omhoogkomen.

B - Schakel de bedieningshendel in om de arm bij een op
een middelhoge snelheid lopende motor te laten zakken.

C - Stop de motor ti jdens de armbeweging. De
armbeweging dient langzamer te worden en
vervolgens te stoppen met het langzamer lopen en
stoppen van de motor. Indien de arm blijft bewegen na
het stoppen van de motor zijn de sluitkleppen van de
ophefcilinders kapot. Gebruik de machine niet tot deze
gerepareerd zijn.

2) Uitschuifcilinder arm: (fig.17/D)

A - Start de motor. Verzeker u ervan dat de parkeerrem
ingeschakeld is en de aandrijving in zijn vrij staat.

B - Til de arm helemaal op en schuif deze volledig uit.
C - Schakel de bedieningshendel in om de arm bij een

op een middelhoge snelheid lopende motor in te
trekken. Stop de motor ti jdens de armbeweging.
De armbeweging dient langzamer te worden en
vervolgens te stoppen met het langzamer lopen en
stoppen van de motor. Indien de arm blijft bewegen na
het stoppen van de motor is de sluitklep kapot.
Gebruik de machine niet tot deze gerepareerd is.

3) Cilinder schuine stand vorken (zwenken): (fig.18/D)

A - Neem een lading op de vorken (bijvoorbeeld een lading
stenen of enkele hooibalen). Laat de vorken helemaal
naar achteren hellen. Verzeker u ervan dat de handrem
aangetrokken is en de aandrijving in zijn vrij staat.

B - Verwijder de arm net zover van de grond als nodig is
om de vorken naar voren te laten hellen.

C - Schakel de bedieningshendel in om de vorken bij een
op een middelhoge snelheid lopende motor naar
voren te hellen. Stop de motor tijdens de beweging
van de vorken. De zwenkbeweging dient langzamer te
worden en vervolgens te stoppen met het langzamer
lopen en stoppen van de motor.

Indien de vorken naar beneden blijven komen of zich blijven
bewegen na het stoppen van de motor is de sluitklep
kapot. Gebruik de machine niet tot deze gerepareerd is.
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1

(fig.19/D) (Nivelleringscilinder) (Cilinder oscillatieblokkering)

1

1

1

(fig.20/D) (Cilinder stabilisatorpoot en uitschuifcilinder poot )

Controleer beweging per beweging.

4) Cilinders voor het nivelleren en blokkeren van de
achterste brug: (fig.19/D)

A - Start de motor. Verzeker u ervan dat de parkeerrem
ingeschakeld is en de aandrijving in zijn vrij staat.

B - Til de arm ongeveer 15 cm van de grond op.
C - Schuif de arm volledig uit.
D - Schakel bij een op gematigde snelheid lopende motor

de bedieningshendel in om de toren te laten draaien
en draai deze 360°.

Indien de machine tijdens het draaien niet stevig op de
banden blijft staan, zijn de sluitkleppen van de
nivelleringscil inders of de cil inders  van de
oscillatieblokkering kapot. Gebruik de machine niet tot
deze gerepareerd zijn.

5) Cilinders stabilisatorpoten: (fig.20/D)

A - Start de motor. Verzeker u ervan dat de parkeerrem
ingeschakeld is en de aandrijving in zijn vrij staat.

B - Til de arm ongeveer 15 cm van de grond op.
C - Schuif de arm volledig uit.
D - Schakel bij een op gematigde snelheid lopende motor

de bedieningshendel in om de toren te laten draaien
en draai deze 360°.

Indien de machine tijdens het draaien niet stevig op de
stabilisatorpoten blijft staan, zijn de sluitkleppen van de
cilinders kapot. Gebruik de machine niet tot deze
gerepareerd zijn.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

Dit symbool, op een gele ondergrond, wordt op de
mach ine op de doorsmeerpunten aangebracht .

OPMERKINGEN BETREFFENDE
HET SMEREN VAN VET

Het invetten helpt de werkzaamheden die met de
machine en het werktuig uitgevoerd worden gesmeerder
te laten verlopen, het voorkomt slijtage en verwijdert de
geluiden die kunnen ontstaan wanneer deze onderdelen
droog werken.

Bij het invetten dient men vet of olie te gebruiken.

Het invetonderhoud vereist: het inspuiten van vet door
middel van de smeerbussen.

Gebruik alti jd en alleen de gespecificeerde
smeermiddelen en in overeenstemming met de
omgevingstemperatuur.

Maak de smeerbussen altijd schoon alvorens het vet in te
spuiten en verwijder na het invetten alle sporen van naar
buiten gekomen vet. Deze schoonmaakbeurt dient
nauwgezet op de bewegende delen te worden uitgevoerd.

Wanneer de machine onder kritische omstandigheden
wordt gebruikt, dient dit onderhoud vaak te worden
uitgevoerd.

De doorsmeerbeurt is een onderhoud dat uitgevoerd
dient te worden bij helemaal uitgestrekt en op de grond
liggend werktuig. Gebruik bij het invetten een spuit, gevuld
met het voorgeschreven vet. (Zie  “SMEERMIDDELEN”).

Als algemene norm is het goed te onthouden dat elke
cilinder voorzien is van twee smeerbussen die zich op de
aanhechtogen bevinden en dat iedere pin, die als
voornaamste punt van een beweging fungeert, met
minstens één smeerbus uitgerust is.
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(fig.21/D)

(fig.24/D)

Het schoonmaken en invetten van de geleideschoenen van de telescopische arm.
Deze werkzaamheden dienen om de 20 werkuren tot de voltooiing van 60 werkuren te worden uitgevoerd.
Zie de samenvattende tabel voor het uitvoerprogramma aan het begin van dit hoofdstuk. (blz. D/5)

- Schuif de telescopische arm helemaal uit (fig.21/D) en breng met een penseel (fig.22/D) een vetlaag (zie tabel olie en
vetten) aan de 4 kanten van de armen “A” “B” “C” aan.

- Sluit en open de arm meerdere keren om het vet gelijkmatig te verdelen.
- Verwijder het te veel aan vet.
- Smeer bij uitgeschoven arm ,vanaf de achterkant van de arm, de 4 interne kanten van de externe arm in (fig.23/D).

met een penseel met heel lange handgreep in.

Rollen en kettingen voor het uitstrekken en het sluiten van de arm.
Zie voor de termijnen voor het vastdraaien en de slijtage de samenvattende tabel aan het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)
(Aanhaalmoment kleine ketting 5 Kgm grote ketting 8 Kgm).

(fig.25/D)

(fig.23/D)(fig.22/D)

(fig.26/D)

4
3

2
1

TELESCOPISCHE ARM (DOORSMEERBEURT)

De telescopische arm van de machine is in delen
onderverdeeld:

1°- externe arm
2°- tussengelegen arm “A”
3°- tussengelegen arm “B”
4°- interne arm “C”

De armen lopen over anti-slijtage geleideschoenen van teflon.

Zie voor de termijnen voor het vastdraaien en de slijtage
de samenvattende tabel aan het begin van dit hoofdstuk
(blz. D/5). ERG BELANGRIJK

(Aanhaalmoment geleideschoenen 6 Kgm).
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VET DOORSMEERPUNTEN
Zie voor de controletermijnen de samenvattende tabel

aan het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

(fig.27/D)

(fig.29/D)

(fig.28/D)
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(fig.30/D)
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(fig.34/D) (Nivelleercilinder)

(fig.33/D) (“PIVOT” scharnierpinnen)

(fig.32/D) (Oscillatie voor- en achterbrug)

(fig.31/D) (Aandrijfassen en cardankoppelingen )

1

1

1

1

1

1

1

SMEERBUSSEN

Smeerbussen rechterkant arm
(fig.27/D)

- smeerbussen gewrichtspin arm (1 doorsmeerpunt)
- smeerbussen pinnen van poten en kop zwenkhijsinstallatie

(2 doorsmeerpunten)
- smeerbussen pinnen van poten en kop hijsinstallatie

(2 doorsmeerpunten)
- smeerbussen beweging werktuighouderplaat

(1 doorsmeerpunt)
- smeerbussen rollen kettingen arm (1 doorsmeerpunt

voorkant 3  doorsmeerpunten achterkant binnenkant arm)

Smeerbussen linkerkant arm
(fig.28/D)

- smeerbussen beweging werktuighouderplaat
(1 doorsmeerpunt)

- smeerbussen rollen kettingen arm
(2 doorsmeerpunten)

Smeerbussen voorste en achterste stabilisatorpoten
(fig.29/D + fig.30/D)

- smeerbussen pinnen van poten en kop lichter van
stabilisatorpoten  (8 doorsmeerpunten)

- smeerbussen ophangpunt armen stabilisatorpoten
(8 doorsmeerpunten)

Smeerbussen kussenblok draaiing toren
(fig.29/D)

- rechterkant (2 doorsmeerpunten)
- linkerkant (2 doorsmeerpunten)

Smeerbussen kruisen en cardanassen aandrijving
(fig.31/D)

- smeerbussen (6 doorsmeerpunten).

AANDRIJFASSEN

Zie voor de termijnen de samenvattende tabel aan het
begin van dit hoofdstuk (blz. D/5).
Vet de aangeduide punten in tot het vet naar buiten komt.

 - LET OP: Controleer dat de moeren en schroefmoeren
op de flenskoppeling van de assen stevig aangedraaid zijn.

(fig.32/D)
smeerbussen oscillatie achterste en voorste bruggen
(4 doorsmeerpunten)

(fig.33/D)
smeerbussen scharnierpinnen (PIVOT) achter- en
voorwielen (8 doorsmeerpunten)

(fig.34/D)
smeerbussen pinnen van poten en kop nivelleerkrikken
(4 doorsmeerpunten)
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(fig.35/D)

1

2

2

(fig.36/D)

1

3

INVETTEN KUSSENBLOK

Zie voor de controletermijnen de samenvattende tabel
aan het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

Het invetten dient te gebeuren na een nauwkeurige
schoonmaakbeurt van de smeerbussen (fig.35/D Pos.”3”)
en met de bijgeleverde vetpomp gevuld met het vet dat in
het hoofdstuk “smeermiddelen” voorgeschreven wordt.
Controleer na het invetten dat alle punten ingevet zijn en
ga vervolgens over tot het verwijderen van het vervuilde vet
dat uit het kussenblok gekomen is.

 - LET OP:
Aanbevolen wordt het vet in alle smeerbussen in te
spuiten  (4 op 180° onderling), om de juiste verdeling
en een voldoende hoeveelheid schoon vet te verkrijgen.

Sandraaien schroefbouten kussenblok
(fig.35/D  Pos.”1” / “2”)

Controleer dat de schroefbouten van het kussenblok
goed zijn aangedraaid tussen:  kussenblok en bovenste
chassis en kussenblok en onderste chassis.

Het aandraaien dient te worden gecontroleerd
met een dynamometrische sleutel die op  kgm
20 afgesteld is.  na de eerste 20 werkuren en
vervolgens om de 500 uur.

DRAAIREDUCTOR CONTROLE OLIEPEIL

Zie voor de controletermijnen de samenvattende tabel
aan het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

 - LET OP: wanneer de machine pas is gestopt, is de
olie erg heet. Laat deze eerst afkoelen alvorens het
oliepeil te controleren. Het oliepeil wordt met het van
schaal voorziene staafje gecontroleerd (fig.36/D Pos.”1”)
en dient zich tussen de tekens “MAX-MIN” te bevinden.
Indien het peil zich in buurt van het teken  “MIN” bevindt,
dient het met AGIP ROTRA MP80 olie te worden bijgevuld.

Olie reductor verversen

Zie voor de controletermijnen de samenvattende tabel
aan het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5).

1. Plaats bij rechte machine een opvangbak onder de
reductor en verwijder vervolgens de doppen van de
leegloopopening en het oliepeil (fig.36/D  Pos.”1” / “2”)

2. Laat alle olie weglopen.
3. Doe de dop weer op de leegloopopening en draai

deze volledig aan.
4. Vul de goedgekeurde soort olie door middel van de

opening (fig.36/D Pos.”1”) tot aan het peil bij.
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300 - 400
mm

(fig.37/D)

FASENCOMPENSATIE VAN DE ARM ALLEEN
(voor Pegasus 35.13)

Alleen voor machines met telescopische arm met twee
uitschuifgedeelten.

 - LET OP: indien de telescopische arm buiten fase
raakt (fig.37/D) worden de fasen automatisch
gecompenseerd door op de drukknop te drukken, die zich
op de hendel van de arm bevindt, om de arm naar binnen
te schuiven.  (Schuif de 2e helemaal in).
Blijft het probleem, neem dan contact op met de DIECI
servicedienst.

 - LET OP: indien dit buiten fase zijn de 400 mm
overschrijdt die op de tekening zijn aangeduid, loopt
men het risico dat de hydraulische en elektrische
slangen en buizen in de arm kapotgaan.
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UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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(fig.39/D)

(fig.38/D)

1

21

12

REMOVE

INSTALLATION

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

 - LET OP:
De integriteit en de betrouwbaarheid van de elektrische
installatie kunnen beschadigd raken, als de componenten
niet door deskundig personeel worden gemonteerd.
Wendt u in geval van tijfel tot uw plaatselijke DIECI dealer.

Om schade aan de wisselstroomgenerator te voorkomen,
dient men tijdens het onderhoud de volgende procedures
in acht te nemen:

- Koppel de accu NOOIT los, terwijl de motor draait.

- Kortsluit de installatie NOOIT.

- Koppel de aardkabel ALTIJD van de accu alvorens
booglaswerkzaamheden op de machine uit te voeren.

- Koppel de aardkabel ALTIJD van de accu wanneer
deze met een geschikte transformator opgeladen
wordt.

- Controleer ALTIJD dat de polariteit juist is wanneer u
de accu installeert of bij het gebruik van een hulpaccu
om de motor te starten.

Sluit altijd eerst de positieve kabel aan.

Klem en positief gemerkte + kabel (rood)
Klem en negatief gemerkte - kabel (zwart)

Het elektrische circuit is 12 V met negatieve geaarde
pool. Controleer en verzeker u ervan dat alle kabels goed
op hun plaats bevestigd zijn, dat ze niet over snijdende
randen wrijven en dat de klemmen stevig vastzitten.

 - LET OP:
OPMERKING: voer NOOIT onnauwkeurige reparaties uit,
omdat hierbij de mogelijkheid bestaat de elektrische
installatie onherstelbaar te beschadigen.

KEUZESCHAKELAAR VAN DE ACCU
(fig.39/D Pos.”1”)

 - LET OP:

VOORZICHTIG : gebruik deze schakelaar alleen bij
uitgeschakelde motor.

Dit is een veiligheidsmechanisme dat de gebruiker in
staat stelt de accu in geval van nood of wanneer
reparaties uitgevoerd worden, te isoleren. Het is verplicht
de elektrische installatie van de machine uit te schakelen,
door de accu los te koppelen, bij alle
onderhoudswerkzaamheden waarbij de motor
uitgeschakeld dient te zijn.

Om het elektrische circuit te onderbreken:

1. Schakel de motor uit.

2. Draai de keuzeschakelaar van de accu tegen de klok
in op de uitgeschakelde stand.
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(fig.40/D)

2 1 1

2

A

B

1 2 2

1

A

B

Accumulator
Lading

Accumulator
Uitlading

Te starten
motorbasis

Accumulator
Lading

Accumulator
Uitlading

Te starten
motorbasis

STARTEN MET STARTKABELS

Sluit de accu’s parallel aan, wanneer men de motor start
met behulp van een ander voertuig. Voorkom bij het
aansluiten van de kabels dat de positieve kabel (+) in
contact komt met de negatieve (“A”). Draag altijd een
beschermende bril wanneer de motor met startkabels
gestart wordt.

Let erop dat geen contact ontstaat tussen het voertuig dat
gestart moet worden en het voertuig dat de stroom moet
leveren, om vonkoverslag en dus de explosie van de
waterstof die door de accu’s geproduceerd wordt, te
voorkomen. De explosie van een accu veroorzaakt
ernstige schade en letsel.

Let erop de startkabels niet met elkaar te verwisselen en
sluit als laatste de massakabel (-) zover mogelijk uit de
buurt van de accu aan.

Wees heel voorzichtig bij het wegnemen van de
startkabels. Let erop dat de losgekoppelde kabels niet in
aanraking komen met andere delen van het voertuig om
een explosie van de waterstof te voorkomen.

De kabels en de klemmen dienen in overeenstemming te
zijn met de lading stroom die overgebracht moet worden.
De accu die voor het starten gebruikt wordt, moet een
hogere of minstens dezelfde capaciteit hebben als die
van de motor die gestart moet worden.

Controleer dat de kabels en de tangen niet gecorrodeerd
of beschadigd zijn. Verzeker u ervan dat de tangen stevig
om de klemmen heen zitten.

AANSLUITING VAN DE KABELS EN HET STARTEN
VAN DE MOTOR

1 - Verzeker u ervan dat de startsleutel op stand <<O>>
staat

2 - Verbind de positieve polen (+) van de twee accu’s (A)
met elkaar.

3 - Verbind de kabel van de negatieve klem (-) van de
geladen accu met het massablok van het voertuig dat
gestart moet worden (B).

4 - Start de motor van het voertuig dat het gewoon doet en
breng deze op een hoog toerental.

5 - Start de motor van het kapotte voertuig.

HET VERWIJDEREN VAN DE KABELS

Verwijder de kabels bij draaiende motor in de
omgekeerde volgorde.

1 - Koppel de negatieve (-) kabel van het massablok van
de gestarte motor en vervolgens van de accu (B).

2 - Koppel de positieve kabel (+) eerst van de accu die
gebruikt is voor het starten en vervolgens van de lege
accu (A).



D/28

Mod. E.T. PEGASUS Onderhoud Afstellingen

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.41/D)

1

ACCU MET WEINIG ONDERHOUD

Bij normaal gebruik hoeven accu’s met weinig onderhoud
niet bijgevuld te worden. In geval van een defect van de
wisselstroomgenerator dient het elektrolytpeil
gecontroleerd te worden. Het niveau boven de platen
moet 15 mm zijn. Is dit lager, doe er dan gedestilleerd
water bij. Is de accu per ongeluk leeg, dan wordt dringend
aangeraden de accu bij een werkplaats te laten opladen.
Het opladen dient et een acculader van maximaal 7 A te
gebeuren.

ACCU

Onderhoud van de accu

Zie voor controletermijnen de samenvattende tabel aan
het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

 - LET OP:
de accu bevat elektrolyt van zwavelzuur wat een bijtende
substantie is en zorgvuldig behandeld moet worden.
· Irritant voor de ogen en voor de huid.
· Uit de buurt van kinderen houden.
· Voorkom het contact met huid en ogen.
· Draag beschermende kleding, handschoenen en bril.
· In geval van contact met de ogen dienen deze

onmiddellijk met ruim water te worden gespoeld en
dient men zich tot een arts te wenden.

· Indien ingeslikt, dient men zich onmiddellijk tot een
arts te wenden.

  - LET OP:
Laad de accu in een goed geventileerde ruimte en schakel
de stroom ALTIJD uit alvorens de klemmen los te maken.

 - LET OP:
Gebruik altijd een voltmeter of een densiteitmeter om de
lading te controleren. Controleer indien nodig het
elektrolytpeil en gebruik hierbij een zaklamp, nooit een
vrije vlam.

 - LET OP:
· Houd vonken, vlammen en sigaretten uit de buurt. Een

vlam in de buurt van een accu kan een explosie en
persoonlijk letsel veroorzaken.

· Veroorzaak bij het laden van de accu of het starten van
de motor van het voertuig met een hulpaccu GEEN
vonken met de klemmen van de kabels.

· Controleer dat ontluchtingsdoppen of -deksels op de
juiste manier gemonteerd zijn en stevig vastzitten.

· Controleer de staat van de accu door te controleren of
het elektrolytpeil juist is.

· Maak het bovenste gedeelte van de accu schoon,
controleer dat de klemmen stevig vastzitten en bedek
deze met vaseline.

Het demonteren van de accu

De vorkheftruck is voorzien van een accu die zich ONDER
DE MOTORKAP bevindt (fig.41/D Pos.”1”).

Om de accu weg te nemen:

1 - Open de motorkap

2 - Koppel de NEGATIEVE kabel (aarde) van de accu los.

3 - Koppel de POSITIEVE kabel (rood) van de accu los.

4 - Haal de accu uit de vorkheftruck.
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2

(fig.42/D)

1

(fig.43/D)

1

(fig.44/D)

ZEKERINGKAST DASHBOARD

Het elektrische circuit wordt beschermd door zekeringen die
zich in de zekeringkast onder de deksel van het dashboard
bevinden (fig.42/D Pos.”1”) en door een reeks zekeringen ter
bescherming van de motor in de motorruimte (fig.42/D
Pos.“2”). Wanneer een controlelampje of een elektrisch
contact het niet doet, dient men na te gaan of er ergens
kortsluiting is en alle zekeringen te controleren.Het
vervangen van een zekering: neem deze weg en vervang
hem met een nieuwe van dezelfde kwaliteit en van
dezelfde amperage.
PROBEER EEN ZEKERING NIET TE REPAREREN.

ZEKERINGEN BEDIENINGEN ARM
Het elektrische circuit voor de bewegingen van de arm
wordt beveiligd door zekeringen die zich achter de cabine
bevinden (afb.43/D Pos.“1”).

VERLICHTING

Een doorgebrand lampje moet onmiddelli jk worden
vervangen.
Hanteer geen nieuw lampje met blote of vuile handen.
Open de koplamp alleen om het lampje te vervangen.
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(fig.45/D)

/* °* ^*

(/*)
REFERENTIE STAND

(°*)
BESCHRIJVING

(^*)
BLADZIJDE

REFERENTIEELEKTRISCH
SCHEMA

ZEKERINGDOOS IDENTIFICATIE  EN FUNCTIES VAN DE DELEN
(fig.45/D - fig.46/D)

BEVINDT ZICH IN DE MOTORRUIMTE)
BEVINDT ZICH IN DE MOTORRUIMTE)
BEVINDT ZICH IN DE MOTORRUIMTE)
BEVINDT ZICH IN DE MOTORRUIMTE)

1 - VERTRAAGDE TIJDSCHAKELAAR 3" 12V  ............................... 1
2 - REGELEENHEID ANTIHERH. KOOI STARTEN  ...................... 1
3 - PRINTPLAAT  ................................................................................. 1
4 - DIODes 1N 4007 ZWART  ......................................................... 15
5 - DIODE P 600 M  ............................................................................ 5
6 - KNIPPERLIGHT 12 V  ................................................................... 1
7 - BUZZER  ......................................................................................... 1
8 - VERMOGENSAANSLUITING M6  ................................................ 2
9 - VERMOGENSAANSLUITING M5  ................................................ 1
10 - CONNECTOR MICRORELAIS PLATEN  ............................... 18
11 - CONNECTOR ZEKERINGHOUDER PLATEN  .................... 12
12 - CONNECTOR RELAISHOUDER PLATEN  ............................. 3
13 - CONNECTOR C.S. 18-WEGS F 90°  ....................................... 1
14 - CONNECTOR C.S. 15-WEGS F 90°  ....................................... 2
15 - CONNECTOR C.S. 12-WEGS F 90°  ....................................... 1
16 - CONNECTOR C.S. 9-WEGS F 90°  ...................................... 1
17 - CONNECTOR C.S. 6-WEGS F 90°  ...................................... 1
18 - CONNECTOR C.S. 21-WEGS F 90°  ....................................... 2
19 - RELAIS MICROSCHAKELAAR MET DIODE 12V  ..................18
20 - MESZEKERING 7,5 A  .............................................................. 11
21 - MESZEKERING 15 A  ................................................................. 8
22 - MESZEKERING 10 A  ................................................................. 8
23 - MESZEKERING 3 A  .................................................................... 3
24 - MESZEKERING 5 A 2657005  ................................................... 6
F1 - ZEKERING STABILISATOREN 15A  ......................................... 3
F10 - ZEKER. INT.TOEV. ASBLO. EN REL. AUT. E BRUG.. 7.5 ........2
F11 - ZEKER. VOEDING OMLEID. EN STOPLICHTEN 10A  ........ 4
F12 - ZEKERING SENSOREN 3A  ...................................................3
F13 - ZEKERING KOP VAN DE ARM 7.5A  ...................................... 8
F14 - ZEKERING STADSLICHTEN 5A  ............................................ 4
F15 - ZEKERING STADSLICHTEN 5A  .............................................
F16 - ZEKERING GROTE LICHTEN 10A  ...................................... 4
F17 - ZEKERING CLAXON 10A  ...................................................... 4
F18 - ZEKERING DIMLICHTEN 10A  .............................................. 4
F19 - ZEKERING VOORSTE RUITENSPROEIER 15A  ................ 6
F2   - ZEKERING AUTORADIO 3A  .................................................. 9
F20 - ZEKERING ACHTERSTE RUITENSPROEIER 15A  ........... 6
F21 - ZEKERING OPTIE 15A  .......................................................... 9
F22 - ZEKERING VOORSTE WERKLICHTEN 10A  ..................... 7
F23 - ZEKERING ACHTERSTE  WERKLICHTEN 10A  ................ 7
F24 - ZEKERING FILTER VOORVERWARMING F7.5A  ............... 8
F25 - ZEKERING MAGNEETVENTIEL VERWARMING 15A  ........ 8
F26 - ZEKER. PARKEERREM+VERANDER. VERSNELL  ............ 2
F27 - ZEKER. STOP MOT. + MICROSCHAKELAARS ZITT.  ....... 4
F28 - ZEKERING WARNING 7.5A  ..................... .............................4
F29 - ZEKERING zwaailicht 7.5A  ............................................. 6
F3  -  ZEKERING BUZZER E achteruitrijlamp 5A  ............. 2
F30 - ZEKERING AUTORADIO 5A  .................................................. 9
F31 - ZEKERING OPTIE 10A  .......................................................... 9
F32 - ZEKERING STOPCONTACT 7.5A  ....................................... 6
F4  -  ZEKER. KEUZESCHAKELAAR LANG./SNELLE VERS. 7.5A.. 2
F5  -  ZEKER. ACHTERSTE HYDR. AFTAPPUNT 7.5A  .............. 9
F6  -  ZEKERING OMKIEPBESCHERMING 7,5  ........................... 4
F7  -  ZEKERING PNEUMATISCHE ZITTING 15A  ......................  2
F8  -  ZEKERING MECHANISCHE VERSNELLING 5A  .............. 1
F9  -  ASBLOKKERING 10A  ............................................................ 1
FA1 - ALGEMENE ZEKERING  .......................................................... 1
FA2 - ZEKERING INWERKINGSTELLING  ...................................... 1
FA3 - ZEKERING THERMOSTARTER  ............................................. 1
FA4 - ZEKERING WISSELSTROOMGENERATOR  ...................... 1
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LEGENDA
F1      =   IDENTIFICATIE PLAATS ZEKERING
7.5/A  =  AMPERAGE(fig.46/D)
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(fig.47/D)

VEILIGHEIDSOPSCHRIFTEN

Zie voor de controletermijnen de samenvattende tabel
aan het begin van dit hoofdstuk (blz. D/5)

Vervang de opschriften Gevaar, Let op, Voorzichtig en de
onleesbare of ontbrekende instructies. Bij verlies of
beschadiging zijn de opschriften bij de plaatselijke DIECI
dealer te verkrijgen. De plaats en de codenummers van
de opschriften worden in het hoofdstuk
“Veiligheidsvoorschriften” van dit boekje (hoofdstuk B)
geïllustreerd.

HET SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE

Gebruik water om het vuil dat aan de oppervlakte kleeft
los te weken. Wordt een hoge drukspuit gebruikt, zorg er
dan voor dat elektrische componenten zoals de
wisselstroomgenerator en de startmotor niet nat worden.

Vraag de DIECI dealer blikjes lak om kleine schade aan
de carrosserie bij te werken. Controleer de aanwezigheid
van alle veiligheidsopschriften. Vervang de ontbrekende
of die bij het schoonmaken losgelaten hebben.

Het schoonmaken van de ruiten

De ruiten dienen vaak met zeepwater te worden
schoongemaakt.

Het schoonmaken van de stuurcabine

Wanneer de bekleding van de cabine vuil wordt, deze
schoonmaken door erover te wrijven. Doop hiervoor een
doek in warm water met schoonmaakmiddel en wring
deze zoveel mogelijk uit. De bestuurdersplaats en het
draagvlak dienen met een stofzuiger en/of een harde
borstel te worden schoongemaakt. Gebruik indien nodig
een vochtige doek om hardnekkige vlekken te
verwijderen. Gebruik geen waterstralen in de cabine.
Maak de veiligheidsriem met een nat doekje met water en
zeep schoon en laat deze vervolgens opdrogen. De
stoffen zittingen dienen met een harde borstel of
stofzuiger te worden schoongemaakt. Die van plastic
dienen met een vochtige doek te worden schoongemaakt.
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HET OPSLAAN VAN DE MACHINE

Indien de machine gedurende lange tijd opgeslagen
dient te worden, moeten enkele voorzorgsmaatregelen
getroffen worden om haar te beschermen:

1. Maak de machine schoon.

2. Smeer alle smeerbussen.

3. Loos de motorolie en vul met verse olie.

4. Maak de toevoerinstallatie schoon door de elementen
van het filter te vervangen.

5. Laat de arm helemaal neer.

6. Verwijder de accu en bewaar deze in een warme,
droge ruimte. Laad deze regelmatig op.

7. Til de machine op steunen om het gewicht van de
banden te halen.

8. Laat de koelvloeistof uit de radiator en het cilinderblok
en vul met een oplossing van antivries en water zoals
voorheen beschreven.

9. Dek de opening van de uitlaat af.

10. Smeer de onbedekte stangen van de hydraulische
cilinders met een dunne laag vet in.

Het klaarmaken van de machine na de opslagperiode:

1. Pomp de banden tot de juiste bandendruk op.

2. Verwijder de steunen van onder de assen.

3. Vul de brandstoftank.

4. Controleer het koelvloeistofpeil van de radiator.

5. Controleer het peil van de verschillende olies.

6. Monteer een volledig geladen accu.

7. Verwijder de afdekking van de uitlaat.

8. Start en controleer dat alle bedieningen het op de
juiste manier doen.

9. Laat de motor gedurende enkele minuten zonder
lading draaien.

10. Controleer de efficiëntie van de reminstallatie.
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(fig.48/D)

1

Brandstoffen voor lage temperaturen

Wanneer de motor werkt bij een temperatuur die lager is
dan 0°C kunnen speciale winterbrandstoffen worden
gebruikt. Deze brandstoffen hebben een lagere viscositeit
en beperken de vorming van paraffine in de brandstof. De
vorming van paraffine houdt de passage van brandstof in
het filter tegen.

GEBRUIK EN OPSLAG VAN DE BRANDSTOF

Brandstofopening
(fig.48/D Pos.”1”)

Draai de dop tegen de klok in om deze te verwijderen.

Dieselolie
Alvorens de brandstof te gebruiken, voor het vullen van de
tank, enz. dient men de volgende voorschriften in acht te
nemen:

. Vul de dieselolie nooit bij met andere soorten
brandstof: benzine, alcohol.

. Het is verboden bij draaiende motor te tanken.

. Maak het gebied om de tankdop aan het eind van
iedere dag schoon om de condens tijdens de
rustperiode te verminderen.

. Laat de tank nooit zonder dop.

. Houd de slang bij het vullen onder controle.

. Rook NIET.

. Vul de tank niet helemaal. Laat plaats voor uitzetting
en maak bij morsen meteen schoon.

. Mocht de originele dop kwijtraken, vervang deze dan
met een nieuwe originele. Een willekeurige dop kan
ongeschikt zijn.

Kenmerken van de aanbevolen brandstof

Gebruik een goede kwaliteit brandstof om een goed
rendement te verkrijgen. Vervolgens worden de
kenmerken van de aanbevolen brandstof beschreven.

Cetaangetal minstens 45.
Viscositeit 2/4,5 centistokes bij 40°C.
Densiteit 0,8201860 kg/liter bij 15°C.
Zwavel 0,20% gewicht, maximum.
Destillatie 85% tot 350°C.

Cetaangetaal
Het cetaangetal: geeft de ontstekingskwaliteit aan.
Brandstof met een lager cetaangetal kan startproblemen
bij kou veroorzaken en de verbranding beïnvloeden.

Viscositeit
De viscositeit en de vloeiweerstand: de prestaties van de
motor kunnen ernstig worden aangetast wanneer de
waarde buiten de grenswaarden valt.

Dichtheid
Een lagere dichtheid vermindert het vermogen van de
motor, een hogere verhoogt het vermogen van de motor
en de hoeveelheid rook die uit de uitlaat komt.

Zwavel
Een hoog zwavelgehalte veroorzaakt slijtage van de motor
en vervuiling.

Destillatie
De destil latie is een indicatie van de mix van de
verschillende koolwaterstoffen in de brandstof. Een hoge
verhouding van lichte koolwaterstoffen kan de kenmerken
van de verbranding beïnvloeden.
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(fig.49/D)

(fig.50/D)

SCHOONMAAK EN OPSLAG DIESELOLIES

Het is van wezenlijk belang de brandstof schoon te houden.

De raad die hier verschaft wordt, draagt er toe bij de
kwaliteit van de brandstof onveranderd te houden.

1. Gebruik nooit verzinkte reservoirs.

2. Maak de binnenkant van de reservoirs of de
onderdelen van de toevoerinstallatie nooit schoon met
doeken die neerslag achterlaten.

3. De inhoud van de tank dient zodanig te zijn dat de
tussenpozen tussen het tanken niet te lang zijn. Een
inhoud van 3000 liter is voldoende voor een
middelgrote firma.

4. De opslagtank (fig.49/D) dient onder een afdak en op
een ondersteuning te staan die hoog genoeg is de
machine met behulp van de zwaartekracht vol te
tanken. Het moet bovendien mogelijk zijn er omheen
te lopen om schoon te kunnen maken.

5. Het kraantje moet hoger zijn dan de bodem om de
afzetting tegen te houden. Het dient bovendien
voorzien te zijn van een wegneembaar filter.  De tank
moet 40 mm per meter in de richting van de
leegloopdop van de afzetting hellen.

6. De brandstofvaten (fig.50/D) moeten beschut
opgeslagen worden om infiltratie van water tegen te
gaan. Deze dienen bovendien lichtelijk voorover te
hellen, om het eventuele water toe te staan weg te
vloeien. De brandstofvaten dienen voor gebruik niet te
lang opgeslagen te worden gehouden.

7. De vaten die in de open lucht gehouden worden,
moeten een stevig dichtgedraaide dop hebben om
infiltratie van water te voorkomen.

8. Nadat de opslagtanken of -vaten met brandstof
volgetankt zijn, wordt aangeraden de brandstof
alvorens deze eventueel te gebruiken, voor de afzetting
van eventueel water en vuil,  tenminste twee uur te
laten rusten.
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Schroefbouten- en moerenklassen fijne draaiing

M S

mm mmmm mm 2

S

33068.5
30643.4

51627.0
47840.8

55294.6
51373.0

74319.8
68869.5

78751.3
73133.5

106683.7
99042.5

143711.8
133608.7

173668.0
161161.9

187026.1
174074.5

221177.8
205491.0

236637.0
220451.9

274120.1
254927.0

290804.3
271119.8

332490.0
309464.8

36 .70
45 .65

71 .30
88 .67

74 .67
93 .84

120 .94
150 .29

125 .74
157 .63

199 .27
249 .49

303 .02
381 .57

418 .59
523 .20

439 .34
555 .77

586 .32
736 .33

612 .82
778 .10

799 .48
1008.27

830 .33
1057.75

1041.40
1317.38

30 .58
38 .04

59 .42
73 .89

62 .23
78 .20

100 .78
125 .24

104 .78
131 .36

166 .06
207 .91

252 .51
317 .98

348 .83
436 .00

366 .12
463 .15

488 .60
613 .61

510 .68
648 .42

666 .23
840 .22

691 .94
881 .46

867 .83
1097.82

27557.1
25536.2

43022.5
39867.3

46078.8
42810.8

61933.2
57391.3

65626.1
60944.6

88903.1
82535.4

119759.8
111340.6

144723.3
134301.6

155855.1
145062.1

184314.8
171242.5

197197.5
183709.9

228433.4
212439.1

242337.0
225933.2

277075.0
257887.3

21 .75
27 .05

42 .25
52 .55

44 .25
55 .61

71 .67
89 .06

74 .51
93 .41

118 .09
147 .85

179 .56
226 .12

248 .06
310 .05

260 .35
329 .35

347 .45
436 .34

363 .15
461 .10

473 .76
597 .49

492 .05
626 .82

617 .12
780 .67

19596.1
18159.1

30593.8
28350.1

32767.2
30443.3

44041.4
40811.6

46667.4
43338.4

63220.0
58691.9

85162.5
79175.5

102914.4
95503.3

110830.3
103155.2

131068.3
121772.4

140229.3
130638.1

162441.5
151067.8

172328.5
160663.6

197031.1
183386.5

16 .31
20 .29

31 .69
39 .41

33 .19
41 .70

53 .75
66 .79

55 .88
70 .06

88 .57
110 .89

134 .67
169 .59

186 .04
232 .53

195 .26
247 .01

260 .59
327 .26

272 .36
345 .82

355 .32
448 .12

369 .04
470 .11

462 .84
585 .50

14697.1
13619.3

22945.3
21262.6

24575.4
22832.5

33031.0
30608.7

35000.6
32503.8

47415.0
44018.9

63871.9
59381.6

77185.8
71627.5

83112.7
77366.4

98301.2
91329.3

105172.0
97978.6

121831.2
113300.9

129246.4
120497.7

147773.4
137539.9

13.59
16 .91

26 .41
32 .84

27 .66
34 .75

44 .79
55 .66

46 .57
58 .38

73 .80
92 .40

112 .23
141 .32

155 .03
193 .78

162 .72
205 .84

217 .16
272 .71

226 .97
288 .19

296 .10
373 .43

307 .53
391 .76

385 .70
487 .92

12247.6
11349.4

19121.1
17718.8

20479.5
19027.0

27525.9
25507.2

29167.1
27086.5

39512.5
36682.4

53226.6
49484.7

64321.5
59689.6

69268.9
64472.0

81917.7
76107.8

87643.3
81648.8

101526.0
94417.4

107705.3
100414.7

123144.5
114616.6

10 .87
13 .53

21 .13
26 .27

22 .12
27 .80

35 .83
44 .53

37 .26
46 .70

59 .04
73 .92

89 .78
113 .06

124 .03
155 .02

130 .17
164 .67

173 .72
218 .17

181 .58
230 .55

236 .88
298 .75

246 .02
313 .41

308 .56
390 .33

9798.1
9079.5

15296.9
14175.0

16383.6
15221.6

22020.7
20405.8

23333.7
21669.2

31610.0
29345.9

42581.3
39587.8

51457.2
47751.7

55415.1
51577.6

65534.1
60886.2

70114.7
65319.1

81220.8
75533.9

86164.2
80331.8

98515.6
91693.3

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

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

M8

M10

M10

M12

M12

M14

M16

M18

M18

M20

M20

M22

M22

M24
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moment
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TABEL MET AFSTELLINGEN EN AANHAALMOMENTEN
VAN DE SCHROEFBOUTEN EN MOEREN KLASSE 1
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TABEL MET AFSTELLINGEN EN AANHAALMOMENTEN
VAN DE SCHROEFBOUTEN EN MOEREN KLASSE 2

16452.2
15184.4

24079.1
22273.6

30196.5
27896.5

48075.3
44439.9

70087.3
64813.5

95816.0
88631.5

132442.2
122729.3

160424.1
148453.2

206678.2
191521.5

257530.0
238922.5

297784.4
275946.1

14 .30
17 .51

23 .52
29 .04

34 .44
42 .31

67 .87
83 .56

116 .20
143 .17

184 .84
228 .03

287 .36
357 .09

396 .49
489 .92

560 .54
696 .56

766 .85
957 .80

969 .15
1204.33

11 .92
14 .59

19 .60
24 .20

28 .70
35 .26

56 .56
69 .64

96 .83
119 .31

154 .03
190 .02

239 .47
297 .58

330 .41
402 .26

467 .11
580 .47

639 .05
798 .16

807 .63
1003.61

13710.1
12653.7

20065.9
18561.4

25163.7
23247.0

40062.7
37033.3

58406.1
54011.2

79846.6
73859.6

110368.5
102274.4

133686.7
123711.0

172231.9
159601.2

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

Schroefbouten- en moerenklassen fijne draaiing

M S

mm mmmm mm 2

S

4.8 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9
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   5   10  1.00 20,10

   -   11  1.00 28,90

   6   13  1.25 36.60

   8   16  1.50 58.00

  10   18  1.75 84.30

  12   21  2.00 115.00

  14   24  2.00 157.00

  14   27  2.50 192.00

  17   30  2.50 245.00

  17   34  2.50 303.00

  19   36  3.00 353.00
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tussenvoegsel met kop 60° - schroefdraad BSP

SCHROEFDRAAD

N.m

1/18-28

12-14

TABEL AANHAALMOMENTEN VAN DE
HYDRAULISCHE VERBINDINGSSTUKKEN

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

tussenvoegsel met kop 60° - 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

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

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
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GROEP PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Aanzuigfilter hydraulische olie
verstopt

Demonteer het oliefi lter en
vervang deze

Hydrostatische aandrijving
defect

Repareer of vervang de
aandrijving

HYDRAULISCHE
AANDRIJVING

Defect dieselmotor
Raadpleeg de onderhouds- en
gebruikshandleiding van de
motor

De machine verliest snelheid

De machine gaat niet voor- of
achteruit

- LET OP:
tijdens de verplaatsing of het
slepen van de vorkheftruck,
dient men op de zitting te
blijven zitten, anders wordt
(binnen een ti jdsbestek van
20 seconden) automatisch de
parkeerrem ingeschakeld

De ingebouwde sensor in de
zitting neemt de aanwezigheid
van de mens niet op

Ga goed zitten

Neergelaten
stabilisator-poten

Haal alle stabilisatorpoten
helemaal omhoog

De pook vooruit / achteruit
is niet ingeschakeld
(controlelampje brandt niet)

Zet de pook op de gewenste
stand

Contact langzaam snel rijden
(controlelampje brandt niet) Druk op het contact

Achterste brug geblokkeerd Deblokkeer de brug

Volgt Blz. D/40

PROBLEEMOPLOSSING

- LET OP: De werkzaamheden om defecten op te
heffen, dienen uitsluitend door deskundig personeel te
worden uitgevoerd.

Voer geen werkzaamheden op defecten uit als men niet
eerst de “Gebruiksaanwijzing” en “Veiligheidsvoorschriften”
van de machine gelezen en begrepen heeft.

Dit symbool: " "  duidt aan dat het gevonden
defect NIET kan worden opgeheven zonder hulp van een
erkende DIECI Service werkplaats.

GROEP PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Versnellingspook
ingeschakeld

Zet de pook in zijn vrij

Geen brandstof Vul de tank

Lege accu Laad de accu op of vervang
deze

Kapotte zekering Vervang de zekering

Anders
Raadpleeg de onderhouds- en
gebruikshandleiding van de
motor

Start nietMOTOR
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PROBLEEMOPLOSSING

GROEP PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Controleer het hydraulische
oliepeil

Schakel de rem uit

De machine gaat  geen
kant op

- LET OP:
tijdens de verplaatsing of het
slepen van de vorkheftruck,
dient men op de zitting te
blijven zitten, anders wordt
(binnen een ti jdsbestek van
20 seconden) automatisch de
parkeerrem ingeschakeld.

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE
AANDRIJVING

De schuifklep onder de
machine is gesloten
(sleep machine)

Hydrostatische aandrijving
defect

Repareer of vervang de
aandrijving

Elektrische circuit defect Repareer het circuit

GROEP PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Geen olie in de remolietank Blaas de installatie door of vul
de tank

Rempomp defect

Remblokken versleten Vervang de remblokken

Repareren of vervangen

De machine remt nietREMMEN

GRUPPO PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De wielen zijn niet op de juiste
manier uitgelijnd Lijn deze uit

Fout in de keuze van de
stuurinrichting

Zet de hendel op een andere
stuurinrichting

Defecte bestuurverdelera Repareer of vervang de
verdeler

De hydraulische cilinders van
de stuurinrichting lekken olie

Vervang de
pakkingen

De machine rijdt overdwars / de
wielen zijn niet uitgelijnd

STUUR-
INRICHTING

Ongeschikte vloeistof in het
circuit of in het ifferentieelhuis

Controleer de vergelijkings-
tabel olies

Verlies van vloeistof in het circuit Controleer op lekken

Onvoldoende olie

Ingeschakelde parkeerrem

Open de schuifklep
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GROEP PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Het hydraulische oliepeil in de
tank is te laag Bijvullen

Betreffende hydraulische pomp
is kapot

Repareer of vervang de pomp
De machine tilt
de lading niet op

TELESCOPISCHE
ARM

Verdeler laag afgesteld Controleer en trek de
verdeler in

Interne lekken
in de ophefcilinders

Vervang de pakkingen

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Hydraulische pomp defect
(pomp draaiing toren)

Monteer de manometer en
controleer de drukDe toren draait niet

(om zijn eigen as)

Lage werkdruk Stel de verdeler af

DRAAIING
TOREN

Hydraulische motor kapot
Maak de drainageslang los en
controleer de juist uitloop van
de olie. Eventueel vervangen.

Elektrische drukknoppen efect Controleer de stroom op de
spoel / Doorgebrande spoel

GROEP
Stekker om draaiing te
blokkeren is ingeschakeld

De alarmsystemen zijn
ingeschakeld (Controle-
lampje en geluidsalarm)

Verwijder de stekker

Zie hoofdstuk
“de machine kennen”

Zie hoofdstuk “de machine
kennen”

De elektrische installatie is defect Controleer de zekeringen en
de elektrische installatie

De arm schuift niet uit
De veiligheidssystemen zijn
ingeschakeld (Controle-
lampje en geluidsalarm)

Zie hoofdstuk
“de machine kennen”

De veiligheidssystemen zijn
ingeschakeld

De arm gaat niet naar beneden
De veiligheidssystemen zijn
ingeschakeld (Controle-
lampje en geluidsalarm)

Zie hoofdstuk “de machine
kennen”

PROBLEEMOPLOSSING
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AANWIJZINGEN OM EEN CONTROLEREGISTER OP TE STELLEN

Het "CONTROLEREGISTER" dient te worden opgesteld overeenkomstig de essentiële veiligheidsvereisten 4.4.2.b van
Bijlage I van de Machinerichtlijn 98/37/EG, met het doel het bewijs te bewaren van een correct gebruik van alle controle-
en onderhoudsactiviteiten van de machine met betrekking tot de veiligheid ervan.

In het controleregister dienen behalve alle activiteiten met betrekking tot het leven en gebruik van de machine
(vervanging van onderdelen, revisies, beschadigingen, enz.), ook alle driemaandelijkse en jaarlijkse controles
opgeschreven worden, zoals voorzien door de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder die in het hoofdstuk
"Onderhoud" en in het hoofdstuk "Werktuig" van deze handleiding beschreven worden.

De naam van de onderhoudsmonteur en de datum dienen eveneens duidelijk leesbaar te zijn.

Aanbevolen wordt dit controleregister gedurende de hele levensduur van de machine zorgvuldig bij te houden, bij te
werken en te bewaren.

Vervolgens worden enkele bladzijden leeg gelaten om de creatie van het controleregister te vereenvoudigen.

VERPLICHTINGEN EN MANIER VAN AANGIFTE BIJ I.S.P.E.S.L.

Het D.M.  van 12/09/1959, bij Titel II - artikel 7, schrijft de werkgever, gebruiker van hefapparaten met motor met een
draagkracht van meer dan 200 kg en van hefplatformen voor personen, de plicht voor de inbedrijfstelling  van de
machine bij de voor het gebied competente instantie aan te geven (op dit moment I.S.P.E.S.L.), waarbij de installatieplaat van
de machine nauwkeurig omschreven moet worden, zodat de instantie kan zorgen voor de eerste controle.
Genoemde nakoming wordt bevestigd door Artikel 11 - lid 3 van het DPR  459 van 24/07/1996, nationale wet die de
Machinerichtlijn 98/37/EG omzet.

De aangifte bij I.S.P.E.S.L dient plaats te vinden door aan de mededeling dat de machine in bedrijf gesteld is een kopie bij te
voegen van de CE conformiteitverklaring van de machine volgens Bijlage IIA  van DPR 459/96 - Machinerichtlijn 98/37/EG.

De originele verklaringen (CE Conformiteitverklaring - Bijlage IIA, ofwel Verklaring van de fabrikant - Bijlage IIB) dienen
door de opdrachtgever bewaard te worden.

De aangifte bij I.S.P.E.S.L. kan worden verstuurd middels een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Het is de taak van I.S.P.E.S.L. om aan de plaatselijke toezichtinstantie (ASL), die zich bezig zal houden met de volgende
jaarlijkse controles, door tegeven dat de machine in bedrijf gesteld is.

PERIODIEKE CONTROLES EN REGISTRATIEWIJZE

De werkgever/gebruiker van de machine is verplicht de machine overeenkomstig de wet (DPR 547 van 27/4/55; DM 12/
9/59 en DLgs  626 van 19/9/94) aan de periodieke controles te onderwerpen.

Deze is bovendien verplicht het onderhoudsplan en de in de handleiding voor het gebruik en onderhoud van de
machine beschreven bewaking in acht te nemen.

De periodieke inspectie- en controlewerkzaamheden, als ook het onderhoud, dienen te worden toevertrouwd aan
gespecialiseerd personeel dat speciaal hiermee belast is, of aan een door de fabrikant DIECI Srl erkend garagebedrijf.

De werkgever/gebruiker van de machine dient de resultaten van de controles in het controleregister te registreren of
door het verantwoordelijke  en hiervoor geïnstrueerde personeel te laten registreren.

De periodieke controles die in het "Controleregister" genoteerd moeten worden, zijn:
a) Driemaandelijkse periodieke controles die de functionaliteit en/of de goede werking van touwen/kettingen volgens
artikel 179 van DPR 547 van 27/4/55 betreffen;
b) Jaarlijkse periodieke controles die de werking en de staat van de machine met betrekking tot de veiligheid betreffen
(jaarlijkse tests, controle op roest, controles van de ijkingen, enz.) volgens artikel 194 van DPR 547 van 27/4/55.
Degene die de driemaandelijkse en jaarlijkse controles niet verricht, krijgt een wettelijk voorgeschreven boete.Het
Controleregister, waarin de controles moeten worden genoteerd, dient op verzoek aan de functionarissen die
verantwoordelijk zijn voor de controle van de geldende  wetgeving te worden getoond.

Na verrichting van de jaarlijkse periodieke controle geeft de functionaris van ASL een goedkeuringsrapport af of schrijft
voor waaraan voldaan moet worden.

De gebruiker is verplicht het controlerapport samen met het controleregister te bewaren.

Indien de plaatselijke controle-instantie ASL niet komt, wordt aanbevolen toch een jaarlijkse controle te laten verrichten
door een gespecialiseerde technicus, die de resultaten van de controle in het Controleregister opschrijft.

De beoordelingen van de controles dienen te worden geregistreerd op de vervolgens gereserveerde bladzijden, door de
uitslag van de controle, de datum, de handtekening en eventuele opmerkingen van de verantwoordelijke op te schrijven.

Indien de bladzijden die in deze handleiding gereserveerd zijn onvoldoende mochten blijken  voor de notities die tijdens
het leven van de machine gemaakt zijn, dient men extra bladzijden te gebruiken en deze op dezelfde manier in te vullen.
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MACHINEGEGEVENS

Fabrikant: Dieci S.r.l.

Model: ........................................................................................  serienummer .........................................  Jaar .......................................

Code werktuig ..........................................................................  serienummer .........................................  Jaar .......................................

Max. draagvermogen [kg]:  ............................................................................................................................................................................

Code werktuig ..........................................................................  serienummer .........................................  Jaar .......................................

Portata max. [kg]:  ...........................................................................................................................................................................................

Code werktuig ..........................................................................  serienummer .........................................  Jaar .......................................

Portata max. [kg]:  ...........................................................................................................................................................................................

Code werktuig ..........................................................................  serienummer .........................................  Jaar .......................................

Portata max. [kg]:  ...........................................................................................................................................................................................

Eigenaar:  ........................................................................................................................................................................................................

Datum van inbedrijfstelling van de machine: ............................................................................................................................................

VOOR ANDERE CONTROLES OF AANGIFTES BIJ DE BETREFFENDE INSTANTIES,
WORDT VERWEZEN NAAR DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE VAN KRACHT IS
IN HET LAND VAN GEBRUIK VAN DE MACHINE.
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VERKLARING M.B.T. DE TRILLINGSEMISSIE

Verklaarde trillingsemissiewaarde volgens de norm EN 12096

1) Trillingswaarden op de stoel

Tril l ingsemissiewaarde gemeten op = 1,5 m/s2
Afwijking K = 0,4 m/s2

Waarden bepaald volgens de norm EN 13059

Pegasus

2) Valori di vibrazioni al volante

Tril l ingsemissiewaarde gemeten op = 4,5 m/s2
Afwijking K = 2,2 m/s2

Waarden bepaald volgens de norm EN 13059
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RUIMTE VOOR DE REGISTRATIE VAN DE PERIODIEKE CONTROLES
EN VAN DE ONDERDSHOUDSINGREPEN
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OPMERKINGEN
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E/3

NAAM BESCHRIJVING     BLAD

LEGENDA TEK. BASISINSTALLATIE N. E25800-022

1
2
2
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
8
8
8
8
4
4
2
5

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

MVO MAGNEETVENTIEL STOP MOTOR
MV1 MAGNEETVENTIEL VOORUIT VERSNELLING
MV2 MAGNEETVENTIEL ACHTERUIT
MV4 MAGNEETVENTIEL LINKER NIVELLERING
MV5 MAGNEETVENTIEL RECHTER NIVELLERING
MV6 MAGNEETVENTIEL STIJGING STABILISATOR R.VR / STABILISATORBALK R.VR
MV7 MAGNEETVENTIEL DALING STABILISATOR R.VR /STABILISATORPOOT R.VR
MV8 MAGNEETVENTIEL STIJGING STABILISATOR L.VR / STABILISATORBALK L.VR
MV9 MAGNEETVENTIEL DALING STABILISATOR L. VR. /STABILISATORPOOT L. VR.
MV10 MAGNEETVENTIEL STIJGING STABILISATOR R. ACHTER /STABILISATORPOOT R. ACHTER
MV11 MAGNEETVENTIEL DALING STABILISATOR R. ACHTER /STABILISATORBALK R. ACHTER
MV12 MAGNEETVENTIEL STIJGING STABILISATOR L. ACHTER /STABILISATORPOOT L. ACHTER
MV13 MAGNEETVENTIEL DALING STABILISATOR L. ACHTER /STABILISATORBALK L. ACHTER
MV14 ALG. MAGNEETVENTIEL STABILISATOREN / SEL. DALING STABILISATOREN PEGASUS 18/21
MV15 MAGNEETVENTIEL R. BLOKKERING ACHTERSTE BRUG
MV16 MAGNEETVENTIEL L. BLOKKERING ACHTERSTE BRUG
MV17 MAGNEETVENTIEL STUURINRICHTING
EV18 MAGNEETVENTIEL STUURINRICHTING
EV19 MAGNEETVENTIEL STUURINRICHTING
EV20 MAGNEETVENTIEL STUURINRICHTING
EV21 MAGNEETVENTIEL 2° MECHANISCHE HURT VERSNELLING
EV22 MAGNEETVENTIEL 1° MECHANISCHE HURT VERSNELLING
EV23 MAGNEETVENTIEL PARKEERREM
EV36 MAGNEETVENTIEL SELECTIE STIJGEN STABILISATOREN PEGASUS 18/21 mt.
MV98 MAGNEETVENTIEL HULPPOMP
MV99 MAGNEETVENTIEL STABILISATOREN
F1 ZEKERING STABILISATOREN 15A
F2 ZEKERING AUTORADIO 3A
F3 ZEKERING BUZZER EN ACHTERUITRIJLICHT 5A
F4 ZEKERING KEUZESCHAKELAAR LANGZAAM/SNEL RIJDEN 7.5A
F5 ZEKERING ACHTERSTE HYDRAULISCH AFTAPPUNT 7.5A
F6 ZEKERING OMKIEPBESCHERMING 7.5
F7 ZEKERING PNEUMATISCHE ZITTING 15A
F8 ZEKERING MECHANISCHE VERSNELLING 5A
F9 ZEKERING ASBLOKKERING 10A
F11 ZEKERING VOEDING DMVIO LICHTEN EN STOPLICHTEN 10A
F12 ZEKERING SENSOREN 3A
F13 ZEKERING KOP VAN DE ARM 7.5A
F14 ZEKERING STADSLICHTEN 5A
F15 ZEKERING STADSLICHTEN 5A
F16 ZEKERING GROTE LICHTEN 10A
F17 ZEKERING CLAXON 10A
F18 ZEKERING DIMLICHTEN 10A
F19 ZEKERING RUITENWISSER VOOR 15A
F20 ZEKERING RUITENWISSER ACHTER 15A
F21 ZEKERING OPTIE 15A
F22 ZEKERING WERKLAMPEN VOOR 10A
F23 ZEKERING WERKLAMPEN ACHTER10A
F24 ZEKERING FILTER VOORVERWARMING F7.5A
F25 ZEKERING VENTILATOR VERWARMING 15A
F26 ZEKERING PARKEERREM + DMVIO VERSNELLING 7.5A
F27 ZEKERING STOP MOTOR + MICROSCHAKELAARS ZITTING 7.5A
F28 ZEKERING WAARSCHUWING 7.5A
F29 ZEKERING ZWAAILICHT 7.5A
F30 ZEKERING AUTORADIO 5A
F32 ZEKERING STOPCONTACT 7.5A
F33 ZEKERING KEUZESCHAKELAAR KOOI 7.5A
F34 ZEKERING AIRCONDITIONING 15A
F35 ZEKERING KOOI 15A
F36 ZEKERING VOEDING INSTRUMENT 3A
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1
1
1
1
7
7
4
7
2
3
9
5
5
7
2
4
8
7
4
4
4
4
4
6
3
3
2
3
1
2
4
9
9
4
4
2
2
1
1
4
3
2
1
1
1
2
1
3
3
2
2
1
9
3
3
4
4
1
6
6
6
4
8

FA1 ALGEMENE ZEKERING 80A
FA1 STARTZEKERING 40A
G1 ACCU
G2 WISSELSTROOMGENERATOR
H1 WERKLAMP LINKS ACHTER
H2 WERKLAMP RECHTS VOOR
H3 CONTROLELAMPJE 1°MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD
H4 WERKLAMP LINKS VOOR
H5 CONTROLELAMPJE STABILISATOREN NEERGELATEN
H6 CONTROLELAMPJE ACCUMULATOR REMMEN
H7 BINNENVERLICHTING
H8 CONTROLELAMPJE STIJGING STABILISATOREN
H9 CONTROLELAMPJE DALING STABILISATOREN
H18 WERKLAMP LINKS ACHTER
H19 ACHTERUITRIJLICHT
H21 CONTROLELAMPJE 2°MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD
H32 PNEUMATISCHE ZITTING
H33 AIRCONDITIONING
H22 VERLICHTING RECHTS ACHTER
H23 VERLICHTING LINKS ACHTER
H24 KENTEKENVERLICHTING
H25 LICHT RECHTS VOOR
H26 LICHT LINKS VOOR
H27 ZWAAILICHT
H28 CONTROLELAMPJE UITGELIJNDE TOREN
H29 CONTROLELAMPJE GEBLOKKEERDE TOREN
H51 CONTROLELAMPJE HANDMATIGE BRUGBLOKKERING
H52 AUTOMATISCHE BRUGBLOKKERING
HA1 BUZZER ALARM INSTRUMENT
HA2 ACHTERUITRIJBUZZER
HA3 CLAXON
HA4 LINKER LUIDSPREKERBOX
HA5 RECHTER LUIDSPREKERBOX
K1 RELAIS GROTE LICHTEN
K2 RELAIS CLAXON
K3 RELAIS LOSKOPPELING AANDRIJVING
K4 RELAIS BUZZER EN ACHTERUITRIJLICHT
K5 RELAIS STARTCONTACT MET VERSNELLING IN ZIJN VRIJ
K6 TIJDSCHAKELAAR MICROSCHAKELAAR ZITTING
K7 RELAIS DIMLICHTEN
K8 RELAIS OMKIEPBESCHERMING DEDALUS
K9 RELAIS HYDRAULISCHE SNELLE VERSNELLING
K01 RELAIS MOTOR STARTEN
K02 RELAIS THERMOSTARTER
K03 RELAIS VOEDING + 15
K10 RELAIS ACHTERUITRIJDEN
K11 RELAIS CONTACT STARTEN VANUIT CABINE MET ZITTENDE OPERATEUR
K12 RELAIS VERGRENDELING STABILISATOREN MET INGESCHAKELDE KOOI
K13 RELAIS VERGRENDELING STABILISATOREN VIA OPTIONELE SENSOR
K14 RELAIS AUTOMATISCHE BRUGBLOKKERING
K15 RELAIS VOORUITVERSNELLING
K16 FREQUENTIERELAIS LOPENDE MOTOR
K17 RELAIS OPTIE
K18 RELAIS VERGRENDELING STABILISATOREN VIA UITSCHUIF/OPHEFSENSOR
K19 RELAIS NIVELLERINGBEPERKING
K20 RELAIS CONTROLELAMPJES MECHANISCHE VERSNELLINGEN
K21 KNIPPERLICHT
M1 STARTMOTOR
M2 MOTOR ACHTERSTE RUITENWISSER
M7 VOORSTE RUITENWISSER
M8 ACHTERSTE RUITENSPROEIER
M9 VOORSTE RUITENSPROEIER
M10 VENTILATOR VERWARMING
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1
1
8
4
8
5
6
7
4
3
8
2
5
5
6
3
5
5
8
7
2
8
1
1
1
1
1
6
2
4
2
4
4
1
1
2
3
3
2
2
7
3
3
3
6
1
1
4
2
2
1
8

R3 SUPPLEMENT
R4 THERMOSTARTER
R5 VERWARMINGSELEMENT DIESEL
S1 WAARSCHUWINGSSCHAKELAAR
S2 SCHAKELAAR VERWARMING
S4 DRUKKNOP CONTACT MANOEUVRE STABILISATOREN
S5 SCHAKELAAR ACHTERSTE RUITENSPROEIER
S6 SCHAKELAAR ACHTERSTE WERKLAMPEN
S8 SCHAKELAAR MECHANISCHE HURT VERSNELLING
S9 SCHAKELAAR HANDMATIGE NIVELLERING
S11 SCHAKELAAR MAGNEETVENTIEL KOP VAN ARM
S12 SCHAKELAAR BLOKKERING ACHTERSTE BRUG
S13 DRUKKNOP STABILISATOR LINKS VOOR
S14 DRUKKNOP STABILISATOR RECHTS VOOR
S15 SCHAKELAAR ZWAAILICHT
S16 SCHAKELAAR UITSLUITING OMKIEPBESCHERMING
S17 DRUKKNOP STABILISATOR LINKS ACHTER
S18 DRUKKNOP STABILISATOR RECHTS ACHTER
S19 SCHAKELAAR VOORVERWARMING FILTER
S20 SCHAKELAAR AIRCONDITIONING
S21 SCHAKELAAR PARKEERREM
S22 KEUZESCHAKELAAR STUURINRICHTING
S23 THERMOSTAAT HOGE TEMPERATUUR WATER MOTOR
S24 RESERVENIVEAU BRANDSTOF
S25 DRUKREGELAAR FILTER HYDRAULISCHE OLIE VERSTOPT
S26 DRUKREGELAAR LAGE DRUK MOTOROLIE
S27 MICROSCHAKELAAR ZITTING
S28 SCHAKELAAR VOORSTE RUITENWISSER/SPROEIER
S34 MICROSCHAKELAAR MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD
S35 DRUKREGELAAR 2°MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD
S37 DMVIO OMKEERINRICHTING BESTURING
S38 MICROSCHAKELAAR KOPPELING
S39 MICROSCHAKELAAR STOPLICHTEN
S41 STARTINRICHTING MET VOORVERWARMING
S42 LOSKOPPELING ACCU
S43 AFSTANDSSENSOR BLOKKERING ACHTERSTE BRUG MET GEDRAAIDE TOREN
S44 AFSTANDSSENSOR ARM OPGETILD/UITGESCHOVEN
S45 OPTIONELE AFSTANDSSENSOR
S46 MICROSCHAKELAAR STABILISATOR LINKS VOOR
S47 MICROSCHAKELAAR STABILISATOR RECHTS VOOR
S48 SCHAKELAAR WERKLAMPEN VOOR
S51 DRUKREGELAAR ACCUMULATOR REMMEN
S52 AFSTANDSSENSOR UITGELIJNDE CABINE
S53 AFSTANDSSENSOR GEBLOKKEERDE CABINE
S54 STOPCONTACT
S23A THERMOMETER HOGE TEMPERATUUR WATER MOTOR
S24A BRANDSTOFMETER
S40 DMVIO LICHTEN
S55 AUTOMATISCHE NIVELLERING
S98 KEUZESCHAKELAAR KOOI
P1 MULTIFUNCTIONEEL INSTRUMENT
P2 TACHYMETER OPTIE
X1 21- WEGCONNECTOR DEUTSCH
X10 15 -WEGCONNECTOR
X11 21- WEGCONNECTOR
X12 21- WEGCONNECTOR
X13 21- WEGCONNECTOR
X14 15- WEGCONNECTOR
X15 7- WEGCONNECTOR MARK
X16 21- WEGCONNECTOR MARK
X17 21- WEGCONNECTOR
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X18 6- WEGCONNECTOR
X19 21- WEGCONNECTOR
X2 31- WEGCONNECTOR DEUTSCH
X20 9- WEGCONNECTOR
X22 CONECTOR MARK 21 VÍAS
X23 2- WEGCONNECTOR DEUTSCH
X24 CONECTOR MARK 9 VÍAS
X25 CONECTOR MARK 9 VÍAS
X26 MATE’N’LOCK 15 VÍAS
X5 18-WEGCONNECTOR
XH33 4-WEGCONNECTOR
X6 9-WEGCONNECTOR
X7 18-WEGCONNECTOR
X8 12-WEGCONNECTOR
X87 9-WEGCONNECTOR
X9 18-WEGCONNECTOR
X98 2-WEGCONNECTOR
X99 6-WEGCONNECTOR
XD 3-WEGCONNECTOR
XE10 2-WEGCONNECTOR
XE11 2-WEGCONNECTOR
XE12 2-WEGCONNECTOR
XE13 2-WEGCONNECTOR
XE14 2-WEGCONNECTOR
XE17 2-WEGCONNECTOR
XE18 2-WEGCONNECTOR
XE19 2-WEGCONNECTOR
XE20 2-WEGCONNECTOR
XE36 2-WEGCONNECTOR
XE6 2-WEGCONNECTOR
XE7 2-WEGCONNECTOR
XE8 2-WEGCONNECTOR
XE9 2-WEGCONNECTOR
XE98 2-WEGCONNECTOR
XE99 2-WEGCONNECTOR
XEV0 2-WEGCONNECTOR
XH2 2-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XH22 6-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XH23 2-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XH24 2-WEGCONNECTOR
XH25 6-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XH26 6-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XH31a8-WEGCONNECTOR
XH31b8-WEGCONNECTOR
XH32 2-WEGCONNECTOR 90°
XK3 2-WEGCONNECTOR 90°
XM10 4-WEGCONNECTOR
XM2 2-WEGCONNECTOR 90°
XM7 4-WEGCONNECTOR
XM9 2-WEGCONNECTOR  90°
XP1 WEGCONNECTOR
XS23 3-WEGCONNECTOR
XS24 3-WEGCONNECTOR
XS27 2-WEGCONNECTOR
XS37 12-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XS40 12-WEGCONNECTOR DEUTSCH
XS55 CONNETTORE DEUTSCH 3 VIE
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KLEUREN DRADEN

A LICHTBLAUW
B WIT
C ORANJE
G GEEL
H GRIJS
L BLAUW
M BRUIN
N ZWART
R ROOD
S ROSE
V GROEN
Z PAARS

OPMERKING:
DE KLEUR VAN TWEEKLEURIGE DRADEN WORDT AANGEDUID MET DE COMBINATIE VAN
BOVENGENOEMDE AFKORTINGEN, BIJVOORBEELD:

G/Và GEEL/GROEN  (OVERDWARSE KLEUREN)

G/Và GEEL/GROEN  (OVERDWARSE KLEUREN)
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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BASISINSTALLATIE
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's

BASISINSTALLATIE
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BASISINSTALLATIE
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's

BASISINSTALLATIE
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BASISINSTALLATIE
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's

BASISINSTALLATIE
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BASISINSTALLATIE
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's

BASISINSTALLATIE
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BASISINSTALLATIE
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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LEGENDA BEF4136 SCHAKELKAST PEGASUS 2004 VERDELER DANFOSS (TEK. N. 122d)

NAAM BESCHRIJVING     BLAD

1
1
3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
3
1
1
3
3
3
2
4
3
1
2
4
4
4

FLS1 EINDSCHAKELAAR BLOKKERING UITSCHUIVEN
FLS2 EINDSCHAKELAAR BLOKKERING OMHOOGHALEN
HL1 KNIPPERLICHT AFSTANDSBEDIENING
K1 RELAIS NOODSTOPKNOP 1
K2 RELAIS NOODSTOPKNOP 2
K3 RELAIS NOODSTOPKNOP 3
K4 RELAIS KOOI
K5 RELAIS OMKIEPBESCHERMING
K6 RELAIS MACHINE
K7 RELAIS LIER
K8 RELAIS AFSTANDSBEDIENING
K9 RELAIS STABILISATOREN
K10 RELAIS STABILISATOREN INTREKKEN
K11 RELAIS NOODSTOPKNOP A
K12 RELAIS NOODSTOPKNOP B
K13 RELAIS NOODSTOPKNOP C
K14 RELAIS NOODSTOPKNOP D
K15 RELAIS 12V A VERDELER
K16 RELAIS SIGNAAL OMHOOGKOMEN ARM
K17 RELAIS SIGNAAL INTREKKEN
K18 RELAIS SIGNAAL OMHOOGKOMEN LIER
K19 RELAIS ARM OMHOOG
K20 RELAIS ARM OMLAAG
K21 RELAIS ALARM ARM
K22 RELAIS STOP
K23 RELAIS STOP MET AFSTANDSBEDIENING
K24 RELAIS ANTI-OMKIEP VEILIGHEIDSMECHANISMEN
K25 RELAIS ANTI-OMKIEP VEILIGHEIDSMECHANISMEN
S1 KEUZESCHAKELAAR WERKTUIG
S2 VERSNELLING MACHINE-AFSTANDSBEDIENING
S3 NOODSTOPKNOP
VD DIODE
P10 10 POLIGE STOPCONTACT ILME VERDELERLIJN
P16 16 POLIGE STOPCONTACT ILME INSTELLING AFSTANDSBEDIENING
P24 24 POLIGE STOPCONTACT ILME GRIP ARMKOP
X10 CONNECTOR LINEA CIAM
XA CONNECTOR VOOR ENKELE SCHAKELAAR: DANFOSS 3P+ROLLER
XB CONNECTOR VOOR INTERFACE SCHAKELKAST BEF4134
XC CONNECTOR VOOR LIJN BEF4250 KABEL DUBBELE SCHAKELAAR
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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LEGENDA BEF4251/LE PEGASUS 2004 KNOPPENBORD PERSONENKOOI (TEK. N. 01)

NAAM BESCHRIJVING     BLAD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HL1 GROEN LICHT
KC1 RELAIS HENDEL ACHTERUIT
KC2 RELAIS HENDEL VOORUIT
KC3 RELAIS SNELHEIDVERMINDERING DRAAIING
PA OPTILLEN
PB UITSCHUIVEN
PC DRAAIEN
PD DIENSTEN
SA1 0-1 (ON-OFF)
SA2 START 1
SA3 START 2
SB1 NOODSTOPKNOP
SB2 CLAXON
J1 BHB5516 SCHAKELAAR 2 RICHTINGEN
R1 BHB5506 REGELAAR DRAAGVERMOGEN; BHB5507 SOKKEL REGELAAR
P24 24 POLIGE STEKKER ILME OP ARMKOP
C1 4 POLIGE CONNECTOR ILME PRINTPLAAT BPE
C2 7 POLIGE CONNECTOR MARK SCHAKELAAR
BEP0234/LE ELEKTRONISCHE PRINTPLAAT BPE (BESTURING LAADCEL PERSONENKOOI)
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Mod. E.T. PEGASUS Bedradingsschema's
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HYDRAULISCHE INSTALLATIES

F



F/2

Mod. E.T. PEGASUS Schema's hydraulische installaties

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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INSTALLATIE PEGASUS 35.13 en 30.16 ONDERSTE GEDEELTE (STABILISATOREN)
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Mod. E.T. PEGASUS Schema's hydraulische installaties

INSTALLATIE PEGASUS 35.13; 30.16; 40.18 en 45.21 ONDERSTE GEDEELTE
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INSTALLATIE PEGASUS 35-13 BOVENSTE GEDEELTE (ARM)
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Mod. E.T. PEGASUS Schema's hydraulische installaties

INSTALLATIE PEGASUS 35.13; 30.16; 40.18 en 45.21 DRAAIEND GEDEELTE (DINI)
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INSTALLATIE PEGASUS 30.16; 40.18 en 45.21 BOVENSTE GEDEELTE
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Mod. E.T. PEGASUS Schema's hydraulische installaties

INSTALLATIE PEGASUS 40.18 ONDERSTE GEDEELTE (STABILISATOREN)
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INSTALLATIE PEGASUS 45.21 ONDERSTE GEDEELTE (STABILISATOREN)
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Mod. E.T. PEGASUS Schema's hydraulische installaties

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



G/1 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

 -  LET OP:
alvorens de toebhoren aan de vorkheftruck aan te brengen, dient men te controleren dat
de vorkheftruck/werktuig met elkaar verenigbaar zijn, volgens hetgeen beschreven staat
op de certificaten van overeenkomst van de fabrikant.

OPTIES EN WERKTUIG
(gebruik en onderhoue)

G
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Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

OPTIE CONTROLELAMPJES EN CONTACTEN
(fig.1/G, 2/G)

Magneetventiel tweeweg-armkop. (fig.1/G Pos.”1”) en contact (fig.2/G Pos.”2”).

Door op het contact (fig.2/G Pos.”2”) te drukken, heeft men de mogelijkheid de accessoires die een extra hydraulische
besturing nodig hebben rechtstreeks vanaf de bestuurdersplaats te besturen. Deze hebben functies van het type:
betonmengers en katrollen.

(fig.1/G) (fig.2/G)

1

A
B

B
A

A

B A
B C2

D2

C3
D3

2



G/3 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.4/G)

(fig.3/G)

1 2

REGELEENHEID ALARMINSTALLATIE
(fig.3/G)

De regeleenheid van de alarminstallatie bevindt zich
op het bovenste gedeelte van de dieseltank (zie foto).
De regeleenheid is voorzien van een sleutel die helemaal
in het daarvoorbestemde slot gestoken dient te worden
om de alarminstallatie te deblokkeren.

Het gebruik van de sleutel:
de sleutel dient in het daarvoor bestemde slot te worden
gestoken en onmiddellijk te worden verwijderd. Binnen 20
seconden na deze handeling dient men de motor te
starten. Indien de dieselmotor start en zich na enkele
seconden uitschakelt, is dit een teken dat de
alarminstallatie niet op de juiste manier uitgeschakeld is.

CONTACTEN WERKLAMPEN
(fig.4/G Pos.”1-2”)

Stand 1: voorste werklampen
stand 2: achterlichten.
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Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.5/G)

(fig.9/G)

(fig.8/G)

(fig.7/G)

(fig.6/G)

(fig.10/G)

OPTIES

Op de vorkheftruck kunnen de volgende opties of werktuig
GEÏNSTALLEERD WORDEN AANWEZIG OP DE GELDIGE
PRIJSLIJST VOOR WERKTUIG

VOORBEEL:

Vork en verlengstukken
(fig.5/G)

Personen kooien
(fig.6/G)

Grijper
(fig.7/G)

Betonpan
(fig.8/G)

Mast met of zonder katrol
(fig.9/G)

Katrol of optilhaak
(fig.10/G)

Optilhaak voor vorkhouder
(fig.11/G)

Bruis-zuiveringsinstallatie

Gekataliseerde uitlaat met bijenkorf



G/5 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.15/G)

(fig.14/G)

(fig.12/G)

(fig.13/G)

HET BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN HET
WERKTUIG

Manuele montage

Het werktuig wordt op eenvoudige en snelle wijze
gemonteerd.

Laat het werktuig op een recht oppervlak (fig.12/G)
steunen om deze beter aan de werktuighouder vast te
haken. Haak het werktuig met gebruik van de zwenkende
beweging met de bovenste pin vast. Voeg de twee
pennen “B” (fig.13/G) in de daarvoor bestemde openingen
en bevestig deze aan het uiteinde met de pinnen “C”
(fig.14/G). Sluit vervolgens hendel "A" (fig.15/G).

Voor de kooien en de ophefmechanismen met haak is
het gebruik van de hydraulische aanhaking niet
toegestaan. Gebruik altijd de pennen “B ” (fig.13/G).

Manuele demontage

Verwijder de twee pinnen “C” (fig.14/G) die in het midden
van de werktuighouder gestoken zijn. Haal hendel "A"
(fig.15/G) eerst aan de ene en dan aan de andere kant
omhoog en trek de pennen “B” (fig.13/G)  weg die het
werktuig los zetten. Laat het werktuig vervolgens op een
recht en veilig oppervlak steunen.

Onderhoud werktuig

- Maak het werktuig samen met de machine schoon.

- Controleer dat deze niet beschadigd zijn.

- Controleer dat de aanhaakmechanismen op de juiste
manier geplaatst en efficiënt zijn.

- Na het gebruik dient het werktuig op een schone en
droge plaats te worden opgeborgen.

- Overschrijd de door de fabrikant voorziene maximum
werklast nooit.

B

A
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Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.16/G)

(fig.17/G)

(fig.18/G)

WERKTUIG VOOR SNEL AANHAKEN / LOSHAKEN
(VANUIT DE CABINE)

Vorkhouder

Snelle aanhaking werktuig

- Laat de werktuigplaat voorover hellen.

- Zet de heftruck dichtbij het werktuig dat aangehaakt
dient te worden.

- Haak het werktuig aan de bovenste pen van de
werktuigplaat.

- Haal de telescopische arm een beetje omhoog.

- Laat de werktuigplaat langzaam naar boven hellen,
zodat het werktuig perfect aan de plaat zelf wordt
gehaakt.

- Beweeg de hendel (2) naar links (verplaatsing) om de
arm van de cilinder om het werktuig te blokkeren naar
binnen te halen.

- Laat de hendel los (2) om de bevestiging van het
werktuig toe te staan.

- Controleer dat de cil inder van het werktuig goed
bevestigd is.

SCHUIVER (MET SNELLE AANHECHTING WERKTUIG)

LET OP: Voeg de pennen "B" , voor het uitvoeren van
nivelleringswerkzaamheden in zijn achteruit, in. Voer deze
werkzaamheden nooit uit zonder de pennen te hebben
ingevoegd!

Schuiver

Loshaken werktuig

- Laat de werktuigplaat voorover hellen.

- Beweeg de hendel (2) naar links (verplaatsing) om de
arm van de cilinder om het werktuig te blokkeren naar
binnen te halen, om het loshaken mogelijk te maken.

- Laat de hendel (2) na het loshaken los.

- Laat het werktuig op een geschikte ondergrond
steunen.

- Haak het werktuig van de bovenste pin van de
werktuigplaat los door de arm helemaal neer te laten.



G/7 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.19/G)

(fig.20/G)

(fig.21/G)

(fig.22/G)

BETONPAN

De betonpannen met hydraulische opening, ondersteund
door de vork, zijn, afhankelijk van het soort wagen, op
aanvraag verkrijgbaar met verschillende inhoud.

WAARSCHUWING: overschrijd het laadvermogen van de
heftruck dat op het laadplaatje in de cabine aangeduid
wordt niet.  Wees voorzichtig bij het gebruik van de
betonpan. Om te voorkomen dat de betonpan loslaat,
dient deze met de schroefbouten in de openingen van de
vork te worden geblokkeerd.

Onderhoud betonpan

- Maak de betonpan aan het einde van de werkdag schoon.
- Controleer dat de betonpan niet beschadigd is.
- Controleer dat de aanhaakmechanismen juist

geplaatst en efficiënt zijn.

Montage betonpan

- Steek de vork in de daarvoor bestemde geleidingen
die zich aan de basis van de pan bevinden (fig.20/G).

- Bevestig de pan aan de vork door de twee pinnen in
de daarvoor bestemde openingen te steken en deze
met de betreffende splitpennen te blokkeren (fig.21/G).

- Verwijder de snelhechtsystemen van de
verplaatsingsbuizen en voeg in de plaats hiervan  de
twee buizen van de besturingslichter voor het openen
van de pan in.

LET OP: laat de druk van het betreffende hydraulische
circuit, door de bedieningshendel afwisselend te
bewegen, alvorens deze werkzaamheden uit te voeren.

SCHUIVER

De schuivers met snelle aanhaking zijn voor alle
telescopische vorkheftrucks op aanvraag verkrijgbaar met
verschillende afmetingen.

Onderhoud schuiver

- Maak de schuiver samen met de machine schoon.
- Controleer dat de schuiver niet beschadigd is.
- Controleer dat de aanhechtmechanismen juist

geplaatst en efficiënt zijn.

Montage - demontage schuiver

Houd u aan hetgeen beschreven wordt in het hoofdstuk
van dit boekje.

WAARSCHUWING:
overschrijd het aangeduide laadvermogen niet:

- Overschrijd het laadvermogen van de heftruck  dat op
het laadplaatje in de cabine aangeduid wordt niet.

- Het is streng VERBODEN bewegingloze materialen
met uitgeschoven arm op de schuiver te schuiven of
voort de duwen.

- Het is streng VERBODEN nivelleringswerkzaamheden
uit te voeren met draaiende toren of in zijn achteruit.

- Deze manoeuvre kan ERNSTIGE schade aan de
werking van de machine aanbrengen.



G/8

Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.24/G)

2

E
G

H

1

(fig.23/G Pos.”2”)
KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIE DISPLAY
TER CONTROLE VAN DE LADING.
Zie hoofdstuk "C2" voor de instructies

COMBINATIES MET DE KEUZESCHAKELAARS OP
DE VERSCHILLENDE APPARATUUR

 - LET OP: Verplichte combinaties van het vrijgeven
van de voorheen beschreven apparatuur.

Apparatuur die gecombineerd is met de verschillende
standen van de keuzeschakelaars:

(fig.24/G Pos.”1”)
De sleutel van de KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIES
(fig.24/G Pos.“1“ in Pos.“G“)
Op “Symbool vorken” in combinatie met de
keuzeschakelaar (fig.23/G Pos.“2“) op de stand “vorken” kan
bij het volgende werktuig worden gebruikt: Vorken, Grijpers,
Betonpannen,  die op de  prijslijst van de firma DIECI staan.

(fig.24/G Pos.”1”)
De sleutel van de KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIES
(fig.24/G Pos.“1“ in Pos.“E“)
Op “Symbool personenkooi” in combinatie met de
keuzeschakelaar (fig.23/G Pos.“2“) kan bij het volgende
werktuig worden gebruikt: Alle personenkooien die op de
prijslijst van de firma DIECI staan.

(fig.24/G Pos.”1”)
De sleutel van de KEUZESCHAKELAAR MACHINEFUNCTIES
(fig.24/G Pos.“1“ in Pos.“H“)
Op “Symbool lier“, bijbehorend werktuig:
Platen met haak, lieren, verlengstukken met roosterwerk,
verlengstukken met roosterwerk en lier, die op de prijslijst
van de firma DIECI staan.

 - LET OP: indien een haak op de vorkhoudende plaat
gebruikt wordt, dient men op het display het hijsaccessoire
te kiezen dat hetzelfde draagvermogen heeft of een
lager draagvermogen dan de haak die men wil gebruiken.

 - LET OP: er is geen ander werktuig toegestaan dan
die door de fabrikant „dieci“ aangeboden wordt.

 - LET OP: De sturingskeuze is alleen mogelijk met
de sleutel (fig.24/G Pos.”1”) op stand "G"

 - LET OP: met de sleutel op een andere stand (dan
vorken) fig.24/G Pos.”G”, raakt men de controle over de
besturing van de wielen kwijt.

 - LET OP: om de machine op deze werkstand te
gebruiken, dient men de grafieken van het
draagvermogen te raadplegen in het hoofdstuk met
technische informatiebladen.

 - LET OP: zie voor het gebruik van de afstandsbediening
de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

 - LET OP: Bij sommig voorheen beschreven werktuig
is het na de oscillatieblokkering van de achterste brug
niet verplicht de stabilisatorpoten te gebruiken .
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HIJSWERKTUIG

HAAK WERKTUIGHOUDENDE PLAAT

De haak mag alleen bij hiervoor bestemde machine
gebruikt worden en na toestemming van de fabrikant.

Bevestiging werktuig

Om het werktuig met de arm van de wagen te verbinden,
dient men de algemene procedures in acht te nemen die
op de voorgaande bladzijden beschreven worden en die
voor alle accessoires gelden.

WAARSCHUWINGEN:
Door een haak te gebruiken wordt de wagen een
hijstoestel (richtlijn 98/37/CE bijlage I punt 4). Hiervoor
dienen de voorschriften in acht genomen te worden, die in
de staat van gebruik gelden.

Overschrijd het maximale draagvermogen dat op de
haak staat niet.

Raadpleeg zorgvuldig de grafieken die bij de
draagvermogens horen.

- LET OP:
Het is absoluut verboden het controlemechanisme
van de lading uit te schakelen als men
hijsaccessoires, zoals de haak, gebruikt!

- LET OP:
Het werktuig mag alleen gebruikt worden om
materiaal op te tillen; gebruik de haak nergens
anders voor.

- Gebruik de haak niet om de lading in andere
richtingen dan de verticale te trekken.

- Let op de afmetingen van de ladingen die men wil
verplaatsen.

- Als men touwen of kettingen gebruikt om de lading op
te ti l len, dien men bijzonder goed te letten op het
slingeren ervan dat veroorzaakt wordt door plotselinge
bewegingen.

- Verblijf niet onder de opgetilde lading en in de buurt
van de werkende machine.

- Men mag alleen met voertuig met lading rijden, als de
lading zich dichtbij de grond (max. 20 cm) bevindt en
de haak niet hoger hangt dan op 2 m.

- Indien de haak vervangen wordt, dient men er eentje
te gebruiken die minstens hetzelfde draagvermogen
heeft en de vervanging in het controleregister te
registreren.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.25/G)

(fig.26/G)

(fig.27/G)
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(fig.28/G)
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MASTVERLENGSTUKKEN, MASTVERLENGSTUKKEN
MET KATROL, WINDASSEN, PLAAT MET OPTILHAAK

Mast aanhaken

- Steek het werktuig in de arm van de wagen en houdt u
hierbij aan hetgeen voor het aanhaken van de vork
beschreven wordt.

- Sluit de twee hydraulische slangen (waar aanwezig) van
de werktuig op de snelkoppelingsmechanismen (fig.25/
G Pos.”A”)  aan die zich op de kop van de arm bevinden.

- Doe de stekker van de werktuig in het stopcontact
(fig.25/G Pos.”E”) dat zich op de kop van de arm bevindt
(alleen bij de werktuig in elektrohydraulische uitvoering).

- LET OP:
De schuine stand van de werktuighouder (draaiing
vorken) is niet actief als men voor de functie “lier” op de
machine kiest. Het is dus verplicht het werktuig op de
horizontale stand te zetten. (Zie figuur 25/G).

Werking van de katrol

De katrol is voorzien van een stroomonderbreker bij stijging
en een tegengesteld oprolmechanisme voor de kabel.

 - LET OP:
Verplichte voorschriften bij het gebruik van de catrol

1) Laat de stabilisatoren neer door op de bijbehorende
knoppen te drukken (zie hoofdstuk stabilisatorpoteni).
LET OP: de machine dient te zijn genivelleerd.
Refereer hierbij aan de waterpas in de cabine.

2) Zet de sleutel van de KEUZESCHAKELAAR
MACHINEFUNCTIES (fig.28/G Pos.”1”) op de stand
"CATROL" (fig.28/G Pos.”H”).

3) Verwijder de bescherming van het stopcontact op de kop
van de telescopische arm (fig.26/G Pos.”1”) en doe
deze in de daarvoor bestemde houder (fig.27/G Pos.”2”).

4) Doe de stekker van de CATROL in het stopcontact
(fig.27/G Pos.”3”) en controleer dat de stroomkabel
geen schade oploopt door de bewegende delen van
de machine.

  - LET OP: voor het gebruik van de CATROL dient men
de grafieken van het draagvermogen te raadplegen in het
hoofdstuk met de technische informatiebladen.

 - LET OP: voor het gebruik van de CATROL met
afstandsbediening, dient men de instructies in de
bijgevoegde handleiding te lezen.

E

B

A
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(fig.30/G Cabine  dubbele Joystick)

(fig.29/G Cabine één Joystick)

P1

R9

Werking van de katrol

De katrol is voorzien van een stroomonderbreker bij stijging
en een tegengesteld oprolmechanisme voor de kabel.

1 -  - LET OP: voor het gebruik van de CATROL dient
men de grafieken van het draagvermogen te raadplegen
in het hoofdstuk met de technische informatiebladen.

2 - Manoeuvreer de telescopische arm op de meest
geschikte manier.

3 - Bevestig de lading op de juiste en veiligste manier
aan de haak van de katrol.

4 - Schakel de deblokkering van de verplaatsingshendel
in om de kabel van de lier op te hijsen of neer te laten
(fig.29/G Pos.”P1” - fig.30/G)

WAARSCHUWING:

- Controleer de juiste bevestiging van de lading en controleer
dat de elastische sluiting “B” perfect gesloten is.

- Raadpleeg de grafieken betreffende het draagvermogen
zorgvuldig.

- Overschrijd de stabiliteitgrenzen van de machine niet
en let op het zwaartepunt van ladingen met grote
afmetingen.

- Let op de afmetingen wanneer men ladingen verplaatst.
- Waarschuw voor elke manoeuvre altijd het omstaande

personeel.
- Het is verboden zich onder een opgetilde lading of in

ieder geval in het betreffende gebied te bevinden.
- Bij de hydraulische uitvoering dient men het afrollen

van de kabel te staken op het moment dat de katrol
dezelfde hoogte vanaf de bodem bereikt als dat waar
de machine op steunt.

Mast loshaken
- Om het werktuig los te haken, dient men dezelfde

werkzaamheden als bij het aanhaken uit te voeren,
alleen op omgekeerde wijze.

- Verplaats het werktuig met geschikte ophijsmiddelen
(niet met de hand opheffen).

 - LET OP: indien het werktuig een draagkracht van
meer dan 200 kg heeft, dient deze aan de competente
instanties te worden aangegeven.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

ONDERHOUD HIJSACCESSOIRES

Controleer voo r elk gebruik altijd de goede werking van het accessoire;

Controleer voor elk gebruik dat de veiligheidsplaatjes en -symbolen goed leesbaar zijn;

In de volgende tabel wordt een aanwijzing gegeven voor de onderhoudswerkzaamheden:

Dagelijks Maandelijks Driemaandelijks Jaarlijks

X

X

X

Inspectie

Inspectie

Inspectie

Controle

Controle

Controle

Inspectie
Controle
bij lading

X

Alle controles dienen te worden verricht door goed getraind personeel en in het controleregister te worden
geregistreerd;

Indien men schade of een storing vindt, dient men zich aan de instructies te houden die in deze handleiding
gegeven worden, of zich tot het servicenet van de firma DIECI te wenden om afspraken te maken over wat men
moet doen.

Indien onderhoudswerkzaamheden, gewoon of buitengewoon onderhoud, of een technische aanpassing van het
accessoire nodig mochten zijn, dient men zich uitsluitend tot hiertoe door het servicenet van de firma DIECI
bevoegde technici te wenden en de ingreep in het controleregister te noteren;

Noteer elke reparatie of vervanging van onderdelen van het hijsaccessoire.

lndien met het accessoire geknoeid wordt, komen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant te
vervallen.

ALGEMENE VISUELE CONTROLE

CONTROLE PICTOGRAMMEN EN PLATEN

CONTROLE STRUCTUUR EN VERBINDINGEN

SCHOONMAAK EN SMERING KABELS
EN MECHANISMEN

CONTROLE KABELS

CONTROLE HAKEN

CONTROLE LIER (INDIEN AANWEZIG)

LASTBEGRENZER
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 - LET OP:
Tijdens het gebruik van de kooi is de aanwezigheid van een persoon op de grond verplicht.

 - LET OP:
voor het gebruik van de kooi dient men de grafieken van het draagvermogen te raadplegen in
het hoofdstuk met de technische informatiebladen.

 - LET OP:
voor het gebruik van de kooi met laadbeperking  (met display) (optie), dient men de instructies
in de bijgevoegde handleiding te lezen.

 - LET OP:
voor het gebruik van de kooi met afstandsbediening, dient men de instructies in de
bijgevoegde handleiding te lezen.

HET GEBRUIK VAN DE
PERSONEN KOOI
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.35/G)
KOOI - VAST

(fig.36/G)
KOOI - VAST UITTREKBAAR

(fig.37/G)
KOOI  - DRIEZIJDIG

(fig.38/G)
KOOI  - DRIEZIJDIG UITTREKBAAR

PERSONEN KOOI

Aanhaken kooi

- Steek het werktuig in de arm van de wagen en houdt u
hierbij aan hetgeen voor het aanhaken van de vork
beschreven wordt.

- Sluit de twee hydraulische slangen van de kooi op de
snelkoppelingsmechanismen “A”  aan die zich op de
kop van de arm bevinden. (Optie)

- Doe de stekker van de katrol in het stopcontact “E” dat
zich op de kop van de arm bevindt (alleen bij de katrol
in elektrohydraulische uitvoering).

VERPLICHTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- De operateurs die zich in de kooi bevinden, dienen

zich met de veiligheidsriem aan de leuning van de
kooi zelf vast te maken.

- Voer geen handelingen in de buurt van
elektriciteitslijnen uit.

- Voer met mensen in de kooi geen handelingen uit, die
vanaf de bodem bestuurd worden.

- Overschrijd de laadgrens van 200 Kg niet. Bij een
hoger gewicht komt de machine in noodtoestand en
worden de manoeuvres vanuit de kooi uitgesloten.

- Vermijd elke soort van stoten.
- Forceer de veiligheidsmechanismen niet.
- Controleer de stevigheid van het terrein waarop de

stabilisators steunen alti jd, alvorens met de
werkzaamheden te beginnen.

- Verplaats de machine nooit met opgeheven of
uitgestrekte arm.

- Verplaats de machine nooit met gedeelteli jk
neergelaten stabilisators.

- Rijd niet met mensen in de kooi, ook al is de arm
neergelaten en ingetrokken.

VEILIGHEIDSMECHANISMEN
De machine mag alleen rijden met volledig ingetrokken,
neergelaten arm en met de bescherming van het
stopcontact in het stopcontact gestoken. Alle lichters zijn
voorzien van afsluitklep en controlesysteem bij daling. In
geval van nood is het mogelijk de besturing naar de cabi-
ne te verplaatsen, ook wanneer het bedieningspaneel in
de kooi ingeschakeld is, door op de noodstopknop te
drukken die zich op het paneel aan de zijkant van de
zitting bevindt en de betreffende bedieningshendel in
werking te stellen. Bij gebrek aan aandrijfkracht is het
mogelijk de arm door middel van de pomp die zich aan de
achterkant van de machine bevindt in te trekken en neer te
laten. Om deze werkzaamheden uit te voeren, dient men te
handelen als beschreven op blz. G/20 van deze handleiding.

 - LET OP:
alvorens personen op te heffen, is het verplicht de
efficiëntie van de veiligheidsmechanismen te controleren.

 - LET OP:
De schuine stand van de werktuighouder (draaiing
vorken) is niet actief als men voor de functie "kooi" op de
machine kiest. Het is dus verplicht de kooi eerst te
nivelleren alvorens voor de functie "kooi" te kiezen. Dit
mag alleen als de kooi zich op een maximumhoogte van
50 cm van de grond bevindt zonder mensen aan boord.
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(fig.39/G)
Juiste stand van de machine op  stabilisatorpoten met kooi

(fig.41/G)

(fig.42/G)
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(fig.40/G)
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HET GEBRUIK VAN DE KOOI

SOORTEN KOOIEN:

- VAST
- VAST UITTREKBAAR
- DRIEZIJDIG
- DRIEZIJDIG UITTREKBAAR

VOORSCHRIFTEN VERPLICHT BIJ HET GEBRUIK VAN DE KOOI

 - LET OP: Tijdens het gebruik van de kooi is de
aanwezigheid van een persoon op de grond verplicht.

- LET OP: Degene die zich op de grond bevindt,
dient (in geval van nood) in staat te zijn het terughalen van
de mensen die in de kooi geblokkeerd zijn te leiden en te
organiseren   (zie hiervoor bladzijde G/20)

1) Sluit de telescopische arm en laat deze helemaal
neer. Lijn de draaibare toren met het chassis uit.

2) Laat de stabilisators neer door op de betreffende
knoppen te drukken (zie hoofdstuk stabilisatorpoten).
LET OP: de machine moet genivelleerd zijn. Houdt u
hierbij aan de waterpas in de cabine. De kooi dient
horizontaal te zijn geplaatst. Deze handeling dient
uitsluitend met de betreffende joystick vanuit de cabi-
ne te worden uitgevoerd.

3) Zet de sleutel van de KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES
MACHINE (fig.40/G Pos.”1”) op stand “KOOI” (fig.40/G
Pos.”E”). Met de sleutel op deze stand is de
mogelijkheid een andere stuurinrichting te kiezen dan
die op dat moment ingesteld is, uitgesloten.

4) Schakel de motor uit en zet de startsleutel opnieuw op
de stand van de eerste klik.

5) Stap uit de heftruck en sluit de deur van de
bestuurderscabine met de sleutel af. De sleutel dient
door de gebruiker die zich op de grond bevindt te
worden bewaard.

6) Verwijder de bescherming van het stopcontact dat zich
op de kop van de telescopische arm bevindt. (fig.41/G
Pos.”1”) Zet deze op de daarvoor bestemde plaats
(fig.42/G Pos.”2”).

7) Doe de stekker van de kooi in het stopcontact (fig.42/G
Pos.”3”) en controleer dat de elektriciteitskabel niet
beschadigd wordt door de bewegende delen van de
machine.

- LET OP: voor het gebruik van de kooi dient men de
grafieken van het draagvermogen te raadplegen in het
hoofdstuk met de technische informatiebladen.

 - LET OP: voor het gebruik van de kooi met
laadbeperking  (met display) (optie), dient men de
instructies in de bijgevoegde handleiding te lezen.

 - LET OP: voor het gebruik van de kooi met
afstandsbediening, dient men de instructies in de
bijgevoegde handleiding te lezen.

Na deze handelingen is de kooi klaar voor gebruik.
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.45/G)

HET GEBRUIK VAN DE PERSONEN KOOI

- Na de kooi in te zijn gestapt, dient men de juiste sluiting
van de ingang te controleren. De operateurs die zich in
de kooi bevinden dienen zich met de veiligheidsriem
aan de leuning van de kooi zelf aan te haken.

- Om de besturing van het bedieningspaneel van de kooi
op te roepen (fig.47/G), dient men de keuzeschakelaar
(A1) op stand (1) te zetten. In deze toestand kan de arm
uitsluitend vanuit de kooi worden bestuurd.

- In deze toestand zijn de stabilisators geblokkeerd en
kan de machine zich niet verplaatsen.

- De snelheid van de bewegingen van de kooi is door
de fabrikant ingesteld met de dieselmotor op het
laagste toerental. Het is gevaarlijk de machine bij een
ander toerental te gebruiken dan beschreven is.

- De kooi kan niet worden gemanoeuvreerd bij een
hogere snelheid dan 0,33 m / 1".

- Het maximum laadvermogen van de kooi met twee
personen erin is 300 kg.

Vanuit de kooi:

1 - Controleer dat de ingang aan de rand van de kooi
goed gesloten is.

2 - Controleer dat de noodstopknop (STOP) vrij staat
(indrukken om te blokkeren / in de richting van de peil
draaien om te deblokkeren)

3 - Schakel het bedieningspaneel in door keuzeschakelaar
(A1 )op stand (1) te zetten.

4 - Start de dieselmotor en druk  de keuzeschakelaar (A2)
en (A3) gelijktijdig in.

 - LET OP:
Overschrijd de laadgrens van 200 Kg niet. Bij een
hoger gewicht raakt de machine in noodtoestand en
worden de handelingen vanuit de kooi uit-gesloten.

In geval van nood is het mogelijk de besturing naar de
operateur op de grond over te plaatsen.

De operateur op de grond moet hiervoor de
keuzeschakelaar “functies machine” op stand “machine”
zetten. De besturing staat nu alleen ter beschikking van
de operateur in de cabine.
(Houdt u aan de veiligheidsvoorschriften).

 - LET OP:
alvorens met het opheffen van personen te beginnen, is
het verplicht de efficiëntie van de veiligheids-
mechanismen te controleren.



G/17 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.43/G)
Knoppenbord met schakelaar op de personenkooi
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 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.44/G)

BESTURING ARM/TOREN vanuit de kooi

Het knoppenbord schakelt in: het opheffen van de lading, de verplaatsing van de vork, het uitschuiven van de telescopische
arm en de draaiing van de toren.

Bewegingen
(fig.44/G)

- LET OP: De vork kan nu niet overhellen.

Ken de contacten:
A1 - Contact met de bedieningen van de kooi.

- Om de hydraulische bediening vanuit de kooi te verkrijgen, dient men het contact op stand "I" te draaien.
- Draai het contact op stand "0" om de dieselmotor vanuit de kooi uit te schakelen.

A2 - inschakelen van de dieselmotor vanuit de kooi
A3 - inschakelen van de dieselmotor vanuit de kooi

- Om de dieselmotor vanuit de kooi te starten, dient men tegelijkertijd op de drukknoppen "A1" en "A2" te drukken

Drukknop “P1”
1 - Druk, om de lading op te tillen, op drukknop “P1” en trek de manipulator naar achteren.
2  - Druk, om de lading neer te laten, op drukknop “P1” en duw de manipulator naar voren.

Drukknop “P2”
1 - Druk, om de telescopische arm uit te strekken (uitschuiven), op drukknop “P2” en trek de manipulator “M1”naar achteren.
2 - Druk om de arm in te trekken op drukknop "P2" en duw manipulator "M1" naar voren

Drukknop “P3”
1 - Druk op drukknop "P3" om de toren naar rechts te draaien en duw manipulator "M1" naar voren.
2 - Druk op drukknop "P3" om de toren naar links te draaien en trek manipulator "M1" naar achteren

Drukknop “P4” optie
Bij driezijdige uitbreidbare kooi kan hiermee uitgebreid worden (de kooi openen) of de kooi 180° laten draaien

- LET OP: DRUK IN GEVAL VAN NOOD OP DE DRUKKNOP (fig.44/G Pos.”2”). DE MANIPULATOR IS UITGESCHAKELD
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MONTAGE VAN DE KOOI OP DE WERKTUIGHOUDER

De montage demontage van de kooi op de machine vindt,
zoals bij het andere werktuig, eenvoudig en snel plaats.

Zie blz. G/5 en betreffende instructies.

HET GEBRUIK VAN DE KOOI ALS BAK

Om de wagen met kooi als vorkheftruck te gebruiken:

- Haak de hydraulische koppelingsmechanismen
(indien de kooi hiermee is uitgerust) en de elektrische
kabel van het bedieningspaneel van de kop van de
telescopische arm los.

- Steek vervolgens de deksel-stekker in het stopcontact
aan de armkant. Met deze handeling worden alle
bindende systemen, die verplicht zijn bij het gebruik
van de kooi,uitgesloten.

- Kies in de cabine de keuzeschakelaar functies machine
(zie paragraaf: keuzeschakelaar functies machine).

 - LET OP: het maximum laadvermogen van de kooi
verandert bij deze functie niet.

IN DEZE TOESTAND IS HET NIET TOEGESTAAN
PERSONEN OP TE TILLEN

OPMERKING: controleer periodiek dat de deksel-stekker
op de juiste manier in het stopcontact aan de kant arm-
kop gestoken is.

 - LET OP:
de kooi dient altijd met de daarvoor bestemde pinnen te
worden geblokkeerd.

De sne l le  b lokker ing  vanu i t  de  cab ine  i s  n ie t
toegestaan "optie".

 - LET OP:
De machine die van kooi voorzien is, dient aan de compe-
tente instanties te worden aangegeven.

 - LET OP: Noodtoestand kooi.
- Haal de kooi met het manuele systeem terug.
- Lees de volgende bladzijde.
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Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.45/G)

(fig.46/G)

1

(fig.48/G)(fig.47/G)

2

B

C

A

NOODTOESTAND KOOI

Het terughalen van de kooi met het manuele systeem

HANDELINGEN DIE MET DE NOODPOMP  MOGELIJK ZIJN

N° 1 intrekken uitgeschoven delen arm
N° 2 arm neerlaten
N° 3 draaiing toren

 - LET OP: probeer nooit op goed geluk uit de kooi te
stappen of met gebruik van systemen die persoonlijk
gevaar met zich meebrengen.

Voor deze handeling zijn 2 personen nodig.

Het is mogelijk de geblokkeerde personen met behulp van
de volgende handelingen naar de grond terug te brengen:

1 - Een operateur op de grond dient de stang die zich in
de gereedschapskist bevindt te pakken en deze op de
plaats van de noodhandpomp te steken, die zich aan
de achter-kant van de toren bevindt. (fig.45/G)

2 - Sluit de kraan met de knop op de handpomp (afb.46/G
Pos.”1”)

3 - De tweede operateur dient de klep ter bescherming
van de verdelers te openen (fig.47/G), de splitpen van
de draaiknop  (fig. 46/G Pos.”2”) te halen, deze aan te
draaien en de hendel  van de verdeler voor de uit te
voeren handeling naar beneden te verplaatsen.
Gelijkti jdig dient de eerste operateur met de
handpomp te pompen. (fig.45/G)

4 -  - LET OP: open het kraantje met de draaiknop op
de handpomp weer nadat de kooi is teruggehaald en zet
de draaiknop met de splitpen terug (fig.46/G Pos.”2”).

 - LET OP: het is verplicht als eerste handeling de
arm terug te trekken, omdat in deze toestand de anti-
omkiepsystemen uitgeschakeld zijn. (fig.48/G).
- HENDEL A (rood 3e van links) arm terugtrekken.
- HENDEL B (blauw 1e van links) arm neerlaten.
- HENDEL C (zwart 2e van links) toren draaien.

 - LET OP: GEBRUIK GEEN ANDERE HENDELS
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(fig.49/G)

ONDERHOUD LAADBORD OM PERSONEN OP TE TILLEN

Controleer voor elk gebruik altijd de goede werking van het laadbord;

Controleer voor elk gebruik dat de veiligheidsplaatjes en -symbolen goed leesbaar zijn;

In de volgende tabel wordt een aanwijzing gegeven voor de onderhoudswerkzaamheden:

Alle controles dienen te worden verricht door goed getraind personeel en in het controleregister te
worden geregistreerd;

Indien men schade of een storing vindt, dient men zich aan de instructies te houden die in deze
handleiding gegeven worden, of zich tot het servicenet van de firma DIECI te wenden om afspraken te
maken over wat men moet doen.

Ind ien onderhoudswerkzaamheden,  gewoon of  bu i tengewoon onderhoud,  o f  een technische
aanpassing van het accessoire nodig mochten zijn, dient men zich uitsluitend tot hiertoe door het
servicenet van de firma DIECI bevoegde technici te wenden en de ingreep in het controleregister te noteren;

Indien met het accessoire geknoeid wordt,  komen de garant ie en de aansprakel i jkheid van de
fabrikant te vervallen.

Dagelijks Maandelijks Driemaandelijks Jaarlijks

X
X

X
X

X
X
X

X

ALGEMENE VISUELE CONTROLE

CONTROLE PICTOGRAMMEN EN PLATEN

CONTROLE STRUCTUUR EN VERBINDINGEN

CONTROLE SPELING EN SLIJTAGE MECHANISMEN

DICHTHEID AFSLUITKLEPPEN CONTROLEREN

BEDIENINGEN CONTROLEREN

DE LEIDINGEN BEKIJKEN EN DE DICHTHEID
ERVAN CONTROLEREN

CONTROLE BIJ LADING

HET LOSMAKEN VAN DE KOOI

- Haak de kooi, de betreffende hydraulische
koppelings-mechanismen en de elektrische kabel van
het bedie-ningspaneel los.

- Steek vervolgens de deksel-stekker in het stopcontact
aan de kop-arm kant. Met deze handeling worden alle
bindende systemen die verplicht zijn bij het gebruik
van de kooi, uitgesloten.

OPMERKING: controleer periodiek dat de deksel-stekker
op de juiste manier in het stopcontact aan de kop-arm
kant steekt.

E
D

A
P
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Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

(fig.50/G)

KATALYTISCHE ZUIVERING

GEBRUIK EN ONDERHOUD

LEVENSDUUR

Aangezien de katalysator niet actief deelneemt aan de
chemische reactie die deze veroorzaakt, is de levensduur
in theorie onbeperkt.  Buitengewone omstandigheden
zoals niet perfect afgestelde motoren, vibratie van het
middel en de bijtende werking dat het gas op het support
uitoefent, beperken niettemin de levensduur van de
katalysator. In de praktijk is de levensduur van de
katalytische reactor ongeveer 10.000 werkuren.

ONDERHOUD

De hoge temperatuur van het gas activeert de katalysator
en verhindert de neerslag van deeltjes op de bijenkorf.
Hierdoor is minder onderhoud nodig. Aangeraden wordt
de uitlaat in ieder geval om de 500 werkuur schoon te
maken. Demonteer de uitlaat en dompel deze helemaal
in een bak met warm water en zeep onder. Laat hem hier
5 uur in liggen en wacht vervolgens tot hij helemaal
opgedroogd is (eventueel met behulp van een zwakte
stroom perslucht) en monteer hem vervolgens weer.
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(fig.51/G)

WATERZUIVERINGSINSTALLATIE

GEBRUIK EN ONDERHOUD

De waterzuiveringsinstallatie bestaat volledig uit roestvrij
t itanium staal dat tegen hoge temperaturen en de
bijtende zwavelhoudende samenstellingen bestand is,
die zich in het uitlaatgas bevinden.

Deze bestaat uit een horizontale cilinder (berekend op het
vermogen van de motor) die het waterreservoir vormt, uit
twee bevestigingsbeugels en uit een cilindrische toren
die zich aan de bovenkant van de tank bevindt die de
separator bevat.

Door een pijp aan de ingang worden de gassen naar de
binnenkant van de zuiveringsinstallatie gevoerd en door
het water verplaatst. De koolstofdeeltjes worden in
contact met het water zwaar en slaan op de bodem van
de tank neer. Het gas wordt vervolgens naar de separator
gevoerd die de koolstofdeeltjes terugwint die geen
verbinding aangaan met het water.  De witte rook die uit
de uitlaat komt is slechts waterdamp.

ONDERHOUD

Het onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie is zeer
belangrijk en bestaat uit het om de 8 werkuren
consequent verversen  van het water, door de tank door
de uitlaat kogelklep te legen en door de vuldop tot aan het
peil met schoon water te vullen.

De effectieve efficiëntie van de zuiveringsinstallatie is te
merken aan het water dat bij het verversen zwarte slib  is.
Om de ongeveer 300 werkuren is het noodzakelijk de
zuiveringsinstallatie schoon te maken. Haal er hiervoor
het water uit en spuit de binnenkant vervolgens met een
hoge druk spuit gedurende enkele minuten uit. Om de
zuiveringsinstallatie in ieder geval alti jd schoon te
houden, levert de firma DIECI het additief TAM dat altijd bij
het verversen aan het water toegevoegd wordt. Het
additief TAM zorgt er bovendien voor beter te zuiveren: het
neutraliseert het zwavelzuur en zwavelhoudend zuur.
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Mod. E.T. PEGASUS Werktuig - Opties

 - LET OP: - Lees de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding)  ter bescherming van het personeel en de machine aandachtig door.

OPMERKINGEN



H/1

TECHNISCHE GEGEVENS
en

TECHNISCHE KENMERKEN
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

 -  ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE
BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE VORKHEFTRUCK/WERKTUIG
MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT
OP DE CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT.

 -  LET OP:
tijdens het gebruik van de kooi is de aanwezigheid van een persoon op
de grond verplicht.

 - LET OP:
voor het gebruik van het werktuig dient men de grafieken van het
draagvermogen te raadplegen in het hoofdstuk met de technische
informatiebladen.

- LET OP:
voor het gebruik van het werktuig met laadbeperking (met display)
(optie), dient men de instructies in de bijgevoegde handleiding te lezen.

 - LET OP:
voor het gebruik van het werktuig met afstandsbediening, dient men de
instructies in de bijgevoegde handleiding te lezen.

 - LET OP
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Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine

 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 35.13 06/2004v)
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

0°

20°

10°

30°

40°

50°

60°

70°

E

G

F

A

D

B
C

kgMax. +

0°

10°

20°

= 300 kg

60°

30°

44°

35°

50°

40°

70°

F

C
D

E

A
B

G

= 300 kgMax.

0°

10°

35°

20°

30°

44°
40°

50°

60° 70°

F

G

A

C
B

D

E

Verlengbare kooi voorzijde 120x240/420 cm
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Tralieverlenging 2,5 MAX 1.2 ton
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 30.16 06/2004v)

Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine

 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 35.16 06/2004v)
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

Extendible front basket 120x240/420 cm
Kooi voorzijde 120x215 cm

Tralieverlenging 2,5 MAX 1,2 ton

Verlengbare kooi voorzijde 120x240/420 cm
Driezijdige kooi 120x215 cm

Tralieverlenging 4,5 MAX 0,6 ton
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Lier MAX 2,5 ton
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine

 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 40.17 06/2004v)
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens
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UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE
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Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine

 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 40.18 06/2004v)



H/20

Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens

Extendible front basket 120x240/420 cm
Kooi voorzijde 120x215 cm

Verlengbare kooi voorzijde 120x240/420 cm
Driezijdige kooi 120x215 cm
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UIT OPMAAKOVERWEGINGEN OPZETTELIJK LEEG GELATEN  BLADZIJDE



H/23

Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine

 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 45.21 06/2004v)
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Mod. E.T. PEGASUS Technische gegevens
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Diagram dat geldt voor vorken en kraanhaak met hetzelfde draagvermogen als de machine

 - ALVORENS DE TOEBHOREN AAN DE VORKHEFTRUCK AAN TE BRENGEN, DIENT MEN TE CONTROLEREN DAT DE

VORKHEFTRUCK/WERKTUIG MET ELKAAR VERENIGBAAR ZIJN, VOLGENS HETGEEN BESCHREVEN STAAT OP DE
CERTIFICATEN VAN OVEREENKOMST VAN DE FABRIKANT

De gegevens in deze beschrijving zijn slechts indicatief. De beschreven modellen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat de fabrikant dit
vooraf laat weten. Tekeningen en foto's kunnen betrekking hebben  op werktuig dat als optie aangeboden wordt of op uitrustingen die
bestemd zijn voor andere landen. Voor alle andere informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van de firma DIECI op het adres dat
zich onder aan op het informatieblad bevindt. (cod. n.: ENGLISH - Pegasus 40.25 06/2004v)
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Extendible front basket 120x240/420 cm
Kooi voorzijde 120x215 cm

Verlengbare kooi voorzijde 120x240/420 cm
Driezijdige kooi 120x215 cm

Tralieverlenging 4,5 MAX 0,6 tonTralieverlenging 2,5 MAX 1,2 ton
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OP DRAAIENDE
STABILISATORPOTEN Lier MAX 2.5 ton

OP DRAAIENDE
STABILISATORPOTEN Lier MAX 3.8 ton
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