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Forord
Maskiner som 
dekkes av 
denne 
håndboken

Maskinens 
dokument-
asjon

Oppbevar til enhver tid en kopi av brukerhåndboken ved maskinen. 
Bruk den separate reservedelskatalogen som leveres med maskinen når du 
skal bestille reservedeler. 
Se den separate reparasjonshåndboken for detaljerte instrukser om service 
og reparasjon.
Hvis du mangler et av disse dokumentene, kontakt Wacker Neuson Corporation 
for å bestille dem, eller besøk www.wackerneuson.com. 
Når du bestiller deler eller ber om serviceinformasjon, må du oppgi maskinens 
modellnummer, delenummer, revisjonsnummer og serienummer.

Forutset-
ninger for 
informasjonen 
i denne 
håndboken

Denne håndboken gir informasjon og prosedyrer for sikker bruk og sikkert 
vedlikehold av Wacker Neuson-modellen(e) som er nevnt ovenfor. For egen 
sikkerhet, og for å redusere risikoen for skade, ber vi deg lese håndboken nøye, 
forstå den og følge alle anvisninger som er beskrevet i den. 
Wacker Neuson Corporation forbeholder seg uttrykt retten til å utføre tekniske 
modifikasjoner, selv uten varsel, som kan forbedre ytelsen og 
sikkerhetsstandarden på maskinene sine.
Informasjonen i denne håndboken er basert på de maskinene som var 
produsert frem til utgivelsestidspunktet. Wacker Neuson Corporation 
forbeholder seg retten til å endre deler av denne informasjonen uten varsel.

Opphavsrettig
heter

Alle rettigheter, spesielt kopiering og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt.
Dette dokumentet kan kopieres av den opprinnelige kunden. All annen 
reproduksjon forbys, uten skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson Corporation.
Enhver type reproduksjon eller distribusjon som ikke er autorisert av Wacker 
Neuson Corporation, er en krenkelse av gjeldende opphavsrettigheter, og vil 
bli rettslig forfulgt. 

Lover som 
omhandler 
gnistfangere

NB:  «State Health Safety Codes and Public Resources Codes» spesifiserer at det 
på enkelte steder skal brukes gnistfangere på interne forbrenningsmotorer som 
bruker hydrokarbondrivstoff. Gnistfanger er en enhet som er konstruert for å hindre 
utilsiktet utslipp av gnister eller flammer fra motoreksosen. Gnistfangerne er 
typegodkjente og anerkjente av «United States Forest Service» for dette formålet. 

Maskin Artikkelnummer
RD 27-100 0620393

0620395
0620508
0620510
0620512

RD 27-120 0620396
0620394
0620509
0620511
0620513
wc_tx000836no.fm 3



Forord RD 27

For å kunne overholde lokale lover når det gjelder gnistfangere, kan du ta kontakt 
med motorleverandøren eller den lokale Helse- og sikkerhetsadministrasjonen.

Varemerker Alle varemerker som det henvises til i denne håndboken tilhører sine respektive eiere. 
4                                       wc_tx000836no.fm
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1 Sikkerhetsinformasjon

1.1 Anmerkinger som finnes i denne håndboken

LES DETTE:   Brukt uten sikkerhetsvarselsymbolet indikerer NB en potensielt far-
lig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på eiendeler.

Merk: Inneholder tilleggsinformasjon som er viktig for en prosedyre.

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes til å varsle deg om potensielle 
farer for personlig skade.

Rett deg etter alle sikkerhetsanvisninger som følger dette symbolet.

FARE
FARE viser til en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller 
alvorlig personskade.

Du må følge alle sikkerhetsanvisninger som følger dette symbolet. Dette for å 
unngå mulig personskade eller dødsfall.

ADVARSEL
ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
føre til døden eller alvorlig personskade.

Du må følge alle sikkerhetsanvisninger som står sammen med dette symbolet. 
Dette for å unngå mulig personskade eller dødsfall.

FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
føre til mindre eller moderat personskade.

Du må følge alle sikkerhetsanvisninger som står sammen med dette symbolet. 
Dette for å unngå mulig mindre eller moderat personskade.
wc_si000247no.fm 9
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1.2 Maskinbeskrivelse og tiltenkt bruk

Denne maskinen er en valse med førerplass og to tromler. Wacker Neuson valser 
med førerplass består av en leddet ramme der det er montert en bensin- eller 
dieselmotor, en drivstofftank, en hydraulikktank, en vanntank, et hydrostatisk 
drivsystem, to ståltromler med innvendige, eksentriske vekter, samt en 
operatørplattform med ROPS (veltebøyle). Motoren driver hydraulikksystemene 
som gir maskinbevegelse og valsevibrasjon. De vibrerende tromlene jevner og 
kompakterer grunnen idet maskinen beveger seg. Maskinfart, retning og vibrasjon 
kontrolleres av operatøren fra operatørsetet på plattformen.

Denne maskinen er konstruert som en lettvektsvalse til kompaktering av underlag 
og topplag med asfalt på veier, innkjørsler, parkeringsplasser og andre typer 
asfaltdekkede overflater. 

Denne maskinen er konstruert og bygd bare for den tiltenkte bruken som beskrives 
ovenfor. Hvis maskinen brukes til andre formål, kan den bli permanent ødelagt og 
operatøren eller andre personer på arbeidsstedet kan bli alvorlig skadet. 
Maskinskader som skyldes feilaktig bruk dekkes ikke av garantien. 

Følgende er eksempler på misbruk.
Bruk av maskinen som stige, støtte eller arbeidsunderlag.
Bruk av maskinen til å flytte eller transportere passasjerer eller utstyr.
Bruk av maskinen til å slepe andre maskiner.
Bruk av maskinen til å spraye andre væsker enn vann (f.eks. diesel på asfalt).
Bruk av maskinen utenfor fabrikkspesifikasjonene.
Bruk av maskinen på en måte som ignorerer alle varslene som finnes på 
maskinen eller i brukerhåndboken.

Denne maskinen er konstruert og bygd i samsvar med de nyeste globale 
sikkerhetsstandarder. Den er konstruert med tanke på å eliminere faremomenter 
så langt det er praktisk mulig og øke operatørens sikkerhet gjennom 
beskyttelsesanordninger og merking. Det kan imidlertid være noen gjenværende 
faremomenter selv om det er tatt nødvendige sikkerhetstiltak. Vi kaller disse for 
diverse faremomenter. På denne maskinen kan det for eksempel være 
eksponering for:

Varme, støy, eksos og karbonmonoksid fra motoren.
Brannskade fra varm hydraulikkvæske.
Brannfare forårsaket av feilaktig drivstoffpåfylling. 
Drivstoff og drivstoffdamp.
Personskade fra feil løfteteknikk.
Knusefare ved uriktig bruk (føtter, ben eller armer som stikker utenfor 
operatørens arbeidsstasjon) og for andre personer i arbeidsområdet.
Synsfelt blokkert av ROPS.

For å beskytte deg selv og andre må du sørge for at du leser og forstår 
sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen.
10                                       wc_si000247no.fm
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1.3 Sikkerhetsregler for bruk av maskinen
Operatørens 
kvalifikasjoner

Kun personell med opplæring kan starte, bruke og stenge av maskinen. De må 
også ha følgende egenskaper:

ha fått instruksjoner om hvordan de bruker maskinen på riktig måte.
kjenne godt til nødvendig sikkerhetsutstyr.

Maskinen må ikke kunne brukes eller nås av:
barn.
personer påvirket av alkohol eller narkotika.

Personal 
Protective 
Equipment 
(PPE- 
personlig 
verneutstyr)

Bruk følgende personlig verneutstyr (Personal Protective Equipment - PPE) når du 
bruker denne maskinen:

Tettsittende arbeidsklær som ikke hindrer bevegelse
Vernebriller med sidebekyttelse
Hørselvern
Arbeidssko eller -støvler med vernetå

Operatør-
opplæring

Før bruk av maskinen:
Les og forstå driftsinstruksene i alle håndbøker som følger med denne maskinen.
Gjør deg kjent med plasseringen og riktig bruk av alle kontroller og 
sikkerhetsinnretninger. 
Kontakt Wacker Neuson Corporation for ytterligere opplæring ved behov.

Ved bruk av maskinen:
Ikke tillat personer med utilstrekkelig opplæring å bruke maskinen. Personer 
som bruker denne maskinen må være kjent med de potensielle risikoer og farer 
som er forbundet med den.

Maskinens 
sikkerhets-
innretninger

Låsearmen for den leddede styrekoplingen må koples fra og stues bort før 
maskinen brukes. Maskinen kan ikke styres når låsearmen er i inngrep.
Sjekk at alle kontroller fungerer som de skal umiddelbart etter oppstart!

Slik sørger du for sikker bruk av maskinen:
Bruk ikke maskinen hvis sikkerhetsinnretninger eller vern mangler eller ikke 
fungerer.
Maskinen må ikke brukes hvis ikke alle kontroller fungerer riktig.
Ikke endre eller omgå sikkerhetsinnretninger. 
Du må ikke bruke tilbehør eller utstyr som ikke er anbefalt av Wacker Neuson. 
Dette kan føre til skade på utstyret, og personskade for brukeren.

Sikre 
bruksmetoder

Når du bruker maskinen:
Sitt alltid i setet og bruk sikkerhetsbeltet til enhver tid når du kjører maskinen.
Vær alltid oppmerksom på plasseringer i endring og på annet utstyr og personell 
som beveger seg på arbeidsplassen.
wc_si000247no.fm 11
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Påse at alle andre personer befinner seg på trygg avstand fra maskinen. Stopp 
maskinen hvis det kommer folk innenfor maskinens arbeidsområde.
Vær oppmerksom på endringer i underlaget, f.eks. ujevn grunn, bakker, 
grøftekanter, bløte eller grove materialer. Forsikre deg om at underlaget er 
stabilt nok til å tåle maskinens vekt og at det ikke er fare for at valsen skal skli, 
falle eller velte. 
Vær hele tiden oppmerksom på maskinens bevegelige deler. Hold alltid føtter, 
hender og løse klær på god avstand fra alle bevegelige deler.
Bruk alltid verneklær som er egnet for arbeidsstedet når du bruker maskinen.
Bruk vernebriller når du bruker denne maskinen.
Du må alltid oppbevare utstyret på korrekt måte når det ikke er i bruk. Maskinen 
skal oppbevares på et rent og tørt sted, utilgjengelig for barn.

Når du bruker maskinen:
Ikke kjør over fortauskanter eller andre ujevne underlag som vil føre til støt mot 
maskinen og føreren.
Berør aldri motoren eller lydpotten mens motoren er i gang, eller like etter at den 
er stoppet. Disse områdene blir meget varme, og kan føre til forbrenning.
La ingen sitte på noen deler av maskinen. Passasjerer kan bli alvorlig skadet 
eller drept ved ulykker som fall, velting eller overrulling.
Ikke forlate maskinen med motoren i gang uten oppsyn.
Ikke bruk maskinen hvis den behøver reparasjoner.
Ikke gjør forsøk på å starte maskinen når du står ved siden av den. Motoren 
skal bare startes når du sitter i førersetet og har kjørehendelen stilt i 
nøytralstilling.
Ikke bruk maskinen med løst eller manglende drivstofflokk.
Bruk ikke mobiltelefon og send ikke tekstmeldinger mens du bruker maskinen.
Ikke bruk maskinen med upassende tilbehør eller tilkoblede enheter.
Ikke transporter maskinen mens den er i gang.
12                                       wc_si000247no.fm



RD 27 Sikkerhetsinformasjon

1.4 Sikkerhetsregler ved bruk av forbrenningsmotorer

Driftssikkerhet Når motoren kjøres:
Hold området rundt eksosrøret fritt for antennelige materialer.
Sjekk drivstoffslangene og -tanken for lekkasjer og sprekker før du starter 
motoren. Ikke kjør motoren hvis den lekker drivstoff, eller hvis drivstoffslangene 
er løse.

Når motoren kjøres:
Ikke røyk mens du bruker maskinen.
Ikke kjør motoren i nærheten av åpen ild.
Ikke berør motoren eller lydpotten mens motoren er i gang, eller like etter at den 
er stoppet.
Ikke bruk en maskin med løst eller manglende drivstofflokk. 
Ikke start motoren hvis det er sølt drivstoff eller det lukter drivstoff. Flytt 
maskinen vekk fra eventuelt søl, og tørk av maskinen før den startes.

Sikkerhet ved 
fylling

Ved fylling av drivstoff på motoren:
Tørk øyeblikkelig opp drivstoffsøl.
Etterfyll drivstofftanken i godt ventilerte omgivelser.
Sett tanklokket tilbake på plass etter drivstoffylling.
Ikke røyk.
Ikke fyll drivstoff på varme motorer eller på motorer som er i gang.
Ikke fyll drivstoff på motoren i nærheten av åpen ild.
Ikke fyll drivstoff hvis maskinen står på en lastebil utstyrt med en planforing av 
plast. Statisk elektrisitet kan antenne drivstoff eller drivstoffdamper.

ADVARSEL
Forbrenningsmotorer medfører spesielle farer under kjøring og ved fylling av 
drivstoff. Hvis du ikke overholder advarslene og sikkerhetsreglene, kan det 
resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.

Les og følg advarselsanvisningene i brukerhåndboken for motoren, og sikker-
hetsretningslinjene nedenfor. 

FARE
Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid, en dødelig gift. Eksponering til 
karbonmonoksid kan drepe deg i løpet av få minutter.

Bruk ALDRI maskinen i et lukket rom som f.eks. en tunnel, med mindre det 
finnes tilstrekkelig ventilasjon med vifter eller slanger.
wc_si000247no.fm 13
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1.5 Retningslinjer for servicesikkerhet

Personlig 
verneutstyr

Bruk følgende personlig verneutstyr når du utfører service eller vedlikehold på 
maskinen:

Tettsittende arbeidsklær som ikke hindrer bevegelse
Vernebriller med sidebeskyttelse
Hørselsvern
Vernesko

Før du utfører service eller vedlikehold på maskinen, bør du i tillegg:
Binde opp langt hår.
Fjerne alle smykker (inkludert ringer).

Forholdsregler Les og forstå serviceprosedyrene før du utfører service på maskinen. Dette for å 
redusere faren for personskader.
Noen serviceprosedyrer krever at maskinbatteriet frakobles. 
Alle justeringer og reparasjoner MÅ fullføres før bruk. Bruk ALDRI maskinen 
hvis du vet at den har et problem eller en mangel! Alle reparasjoner og 
justeringer skal utføres av en kvalifisert tekniker.
Stopp motoren før du utfører service på maskinen. Hvis motoren har elektrisk 
starter, må du koble fra den negative batteripolen.
Du må alltid sikre den leddete styrekoplingen med låsearmen før løfting, jekking  
eller service utføres. Maskinhalvdelene kan uventet svinge sammen og gjøre 
alvorlig skade.

Tilbehør, 
sikkerhetsan-
ordninger og 
endringer

Du må ikke foreta endringer, sveise eller bore på sikkerhetsrammer (ROPS) 
som er montert som originalutstyr.
Ikke løsne eller ta ut bolter. 
Du må ikke sveise på, bore i, eller endre en ødelagt sikkerhetsramme.
Ikke foreta endringer på maskinen uten uttrykkelig, skriftlig godkjennelse fra 
produsenten.

Skifte deler og 
sikkerhetsskilt

Skifte slitte eller ødelagte komponenter.
Når det er behov for reservedeler, må det kun benyttes originale deler fra 
Wacker Neuson eller deler av tilsvarende type og spesifikasjoner (som fysiske 
dimensjoner, type, styrke og materialer).

ADVARSEL
En dårlig vedlikeholdt maskin kan resultere i dårlig sikkerhet! For at maskinen skal 
kunne brukes sikkert og på riktig måte over lengre tid, er det påkrevd med periodisk 
vedlikehold og enkelte reparasjoner. 

Utfør ALLTID periodisk vedlikehold i samsvar med anbefalingene i brukerhånd-
boken.
14                                       wc_si000247no.fm
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Bruk aldri, og gjør aldri forsøk på å reparere ødelagte sikkerhetsbelter eller 
veltebøyle (ROPS). Skift ut disse komponentene før du bruker maskinen.
Alle skilt som mangler, eller er vanskelige å lese, skal erstattes. Skiltene gir 
viktige bruksanvisninger og advarsler om risiko og fare.
Du må alltid sjekke alle eksterne festemidler med jevne mellomrom.

Løfting og 
transport

Når maskinen løftes:
Påse at stropper, kjettinger, kroker, ramper, jekker og andre typer løfteenheter 
er sikkert festet og har tilstrekkelig løftekapasitet til å løfte eller bære maskinen 
sikkert. 
Vær alltid oppmerksom på hvor andre personer befinner seg når maskinen 
løftes.

Slik reduseres faren for skader:
Ikke stå under maskinen når den løftes eller flyttes.
Ikke gå opp på maskinen når den løftes eller flyttes.

Rengjøring og 
service på 
maskinen

Når du rengjør eller utfører service på maskinen:
Hold alltid området rundt lydpotten fritt for rusk, som blader, papir, kartonger, 
osv. En varm lydpotte kan antenne rusket og starte en brann.
Hold alltid maskinen ren, og skiltene leselige.
Hold alltid føtter, hender og løse klær på god avstand fra alle bevegelige deler.

Når du rengjør eller utfører service på maskinen:
Ikke fjern luftfilterdekslet, papirelementet eller forrenseren mens motoren er 
i gang.
Ikke prøv å åpne radiatorlokket mens enheten er i gang, eller før motoren er 
nedkjølt. Det kan i så fall føre til alvorlige forbrenninger!
Ikke prøv å rengjøre eller utføre service på motoren mens den er i gang. 
Roterende deler kan gjøre alvorlig skade.
Bruk ikke bensin eller andre typer drivstoff, eller brennbare løsemidler, til å 
rengjøre deler, spesielt ikke på innelukkede steder. Damp fra drivstoff og 
løsemidler kan bli eksplosiv.
Ikke tipp maskinen for rengjøring eller noen annen grunn.
wc_si000247no.fm 15



Sikkerhetsinformasjon RD 27
Sikkerhetsutstyr og beskyttelsesanordninger må alltid erstattes etter reparasjon 
og vedlikehold.
Før du starter maskinen må du påse at alt verktøy er fjernet fra den og at 
utskiftede deler og justeringsinnretninger er godt tiltrukket.

ADVARSEL
Fare for skade. Hydraulikkvæske under trykk kan trenge inn under huden, 
forårsake brannskader, blinde eller skape andre potensielle farer.

Sett alle kontroller i nøytral, slå av motoren og la væskene kjøles ned før du løs-
ner hydrauliske koplinger eller setter på testmålere. 
Du må ikke åpne hydraulikkledninger eller løsne hydraulikkoplinger mens 
motoren er i gang.
Før du demonterer hydraulikktilkoplinger eller slanger, må du sikre at alt trykket 
er avlastet fra kretsen.
Væskelekkasjer fra små hull er ofte praktisk talt usynlige. Du må IKKE lete etter 
lekkasjer med utildekkede hender. Kontroller for lekkasjer med en papp- eller trebit.
Sørg alltid for at slangekoplingene er satt tilbake på den korrekte koplingen. 
Dersom ikke dette blir gjort, kan det føre til skade på maskinen og/eller per-
soner på eller i nærheten av maskinen.
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RD 27 Etiketter

2 Etiketter

2.1 Plassering av skilter
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Etiketter RD 27

2.2 Sikkerhets- og varselskilter

Ref. Skilt Definisjon

b FARE!

Les og forstå den medfølgende 
brukerveiledningen før bruk av denne 
maskinen. Hvis dette ikke gjøres, øker 
faren for å skade deg selv og andre.

Motoren kan avgi karbonmonoksid, 
så bruk alltid maskinen i godt 
ventilerte omgivelser. 

For å redusere faren for hørselstap 
skal det brukes hørselsvern ved drift 
av denne maskinen.

Bruk alltid sikkerhetsbeltet når 
maskinen kjøres.

Bruk aldri maskinen sideveis 
i skråninger.

c FARE! 
Fare for kvelning. Les brukerhåndboken for 
anvisninger. Det må ikke forekomme gnister, 
flammer eller brennende gjenstander i 
nærheten av maskinen. Stopp motoren 
før påfylling av drivstoff. Bruk bare rent die-
seldrivstoff.

d OBS! 
Løftepunkt.

0178715

STOP
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RD 27 Etiketter
f ADVARSEL! 
Unngå knuseområdet.

h ADVARSEL! 
Koble fra batteriet før du utfører service.
Les reparasjonshåndboken.
Eksplosjonsfare. Batteriene kan slippe ut 
eksplosiv hydrogengass. Hold alle gnister og 
flammer på god avstand fra batteriet.

l ADVARSEL!
Fare for klemming. Roterende maskineri.

m ADVARSEL! 
Innholdet står under trykk. Må ikke åpnes 
hvis den er varm!

Ref. Skilt Definisjon
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Etiketter RD 27
n ADVARSEL! 
Unngå knuseområdet.

s ADVARSEL! 

Ikke bor eller sveis ROPS.
Les brukerhåndboken.

t ADVARSEL! 

Unngå knuseområdet.
Plassering for låsearmen på det bevegelige 
styreleddet. Lås det bevegelige styreleddet 
før du gjør service på maskinen.
Les reparasjonshåndboken.

Ref. Skilt Definisjon
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RD 27 Etiketter

2.3 Informasjonsskilter

Ref. Skilt Definisjon

a Brukerhåndboken må oppbevares 
på maskinen. Du kan bestille ekstra bruker-
håndbok gjennom din lokale 
Wacker Neuson-forhandler.

e Det er festet en merkeplate med modellnum-
mer, produktnummer, revisjonsnummer og 
serienummer på hver enhet. Vi ber deg 
skrive ned informasjonen fra denne platen, 
slik at den vil være tilgjengelig hvis navne-
platen skulle komme bort eller bli ødelagt. 
Ved bestilling av deler eller forespørsel om 
serviceinformasjon vil du alltid bli bedt om å 
oppgi modellnummer, produktnummer, revis-
jonsnummer og serienummer på enheten.

g Festepunkt.

i Hydraulikkoljeavløp.

j Påfylling for hydraulikkolje.
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Etiketter RD 27
k Påfylling på vanntanken.

o Motoroljeavløp.

p Nøkkelbryterstillinger.
Strøm til glødeplugger.
Motor stoppet (AV).
Motor PÅ.
Strøm til startermotor.

q Gasspakstillinger.
Høy hastighet.
Lav hastighet.

Ref. Skilt Definisjon

ENGINE OIL
MOTOROEL
ACEITE DE MOTOR

HUILE À MOTEURS

STOP
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RD 27 Etiketter
r Bryter for aktivering og deaktivering 
av vibrasjon.
Kjørespakstillinger fremover/bakover.

u Sikringsidentifiseringer.

v Stram skruen for å redusere vibrasjon.
Les brukerhåndboken.

w Garantert lydeffektnivå i dB(A).

x ROPS sertifisering etikett

y Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje reservoar
(hvis utstyrt)

Ref. Skilt Definisjon

1

2

wc_gr002757
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Løfting og transport av RD 27

3 Løfting og transport av

3.1 Løfte maskinen
Forutsetninger Løfteutstyr (kran eller vinsj) som kan tåle 2722 kg. 

Fire løftekroker og kjettinger som kan tåle 2722 kg. 

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor til å løfte maskinen.

1. Stopp motoren. 

2. Sett på parkeringsbremsen.

3. Lås det bevegelige styreleddet (a).

4. Fest en løftekjetting til hver av de fire løfteøynene (b) på maskinen (to på hver 
side) med bruk av kroker og sjakler. 

5. Fest den andre enden av kjettingene til løfteutstyret. 

6. Løft maskinen etter behov.

ADVARSEL
Fare for knusing. Du kan bli knust dersom løfteinnretningene svikter.

Ikke stå under, eller klatre på maskinen når den løftes eller flyttes.
Bruk kun anviste løftepunkter til å løfte maskinen.

FORSIKTIG
Fare for klemming/maskinskade. Vernekonstruksjonen mot overrulling (ROPS) (c) 
er kun beregnet på å beskytte operatøren ved rulling eller velting. ROPS må ikke 
brukes til å løfte maskinen. 

Bruk kun maskinens angitte løftepunkter til å løfte maskinen. Se “Løfte maski-
nen”.
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RD 27 Løfting og transport av

3.2 Feste/transportere maskinen
Forutsetninge
r

Motoren slått av
Parkeringsbremsen PÅ

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å binde fast maskinen.

1. Påse at transportkjøretøyet er i stand til å håndtere maskinens vekt og størrelse. 
Se Tekniske data for dimensjoner og bruksvekt. 

2. Lås det bevegelige styreleddet (a).

3. Fest stålvaiere eller kjetting til hver av de fire festepunktene (b) på maskinen (to 
på hver side) og de to festestengene (c) foran og bak på maskinen.

4. Fest den andre enden av kjettingene til et passende kjøretøy som er i stand til å 
håndtere maskinens vekt.

Merk: Transmisjonen bremses vanligvis når dieselmotoren er av eller når hydrau-
likksystemet ikke fungerer, med mindre det er en feil og/eller parkeringsbremsene 
er deaktivert manuelt.

LES DETTE:   Ikke legg tau eller kjettinger over maskinrammen eller leddkoplingen 
ved festing av maskinen. Dette kan skade maskinen.

LES DETTE:   Ikke komprimer støtdemperne helt når maskinen bindes fast. Dette 
kan skade støtdemperne.

LES DETTE:   Ikke la maskinen være festet over lang tid (unntatt under transport). 
Dette kan skade støtdemperne.

cc

wc_gr004992
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Løfting og transport av RD 27

Kommentarer
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RD 27 Bruk

4 Bruk

4.1 Klargjøring av maskinen for første gangs bruk
Klargjøring 
for første 
gangs bruk

Slik klargjøres maskinen for første gangs bruk:

1. Kontroller at alt løst innpakningsmateriale er fjernet fra maskinen.

2. Kontroller om det er skader på maskinen eller noen av komponentene. Hvis det 
er synlige skader, må maskinen ikke brukes! Ta kontakt med din Wacker 
Neuson-forhandler umiddelbart for å få hjelp.

3. Lag en fortegnelse over alle maskinens deler, og kontroller at alle løse 
komponenter og festeanordninger er gjort rede for.

4. Fest komponenter som ikke allerede er festet.

5. Fyll på nødvendige væsker, inkludert drivstoff, motorolje og batterisyre.

6. Flytt maskinen til stedet der den skal brukes.

4.2 Plassering av operatør
Sikker og effektiv bruk av denne maskinen er operatørens ansvar. Full kontroll av 
maskinen er ikke mulig hvis ikke operatøren opprettholder riktig arbeidsstilling til 
alle tider.

Under bruk av denne maskinen skal operatøren:
sitte i operatørsetet med ansiktet vendt fremover
bruke sikkerhetsbelte, korrekt justert og låst
ha begge føttene på kontrolldekket
ha en hånd på styret hele tiden
ha den andre hånden fri til å bruke kontrollene etter behov
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Bruk RD 27

4.3 Drifts- og vedlikeholdspunkter

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
a Gasshendel l Stimuleringsinnretningsbryter
b Tenningsnøkkelblokk m PÅ/AV-bryter for 

stimuleringsinnretning
c Varsellampe for dynamo n Vannpumpebryter
d Varsellampe for motoroljetrykk o Varsellampe for motortemperatur
e Varsellampe for 

hydraulikkoljetemperatur
p Timeteller

f Kjørespake for fremover/bakover q Blinklysbryter
g Horn r Varsellampe for blinkere PÅ
h Varsellampe og kontroll for 

parkeringsbremse
s Blinkeraktiveringsbryter

i Varsellampe for vibrasjon på t Strømningsfordelingsbryter 
(hvis montert)

j Lysbryter u Blinklysindikator
k Sikringsboks v Indikator for lys PÅ
-- -- w Lysbryter

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
1 Dieselmotor 7 Hydraulikkmotor på forre 

stimulator
2 Hydraulisk transmisjonspumpe 8 Bakre hydrauliske 

transmisjonsmotor
3 Forre hydrauliske 

transmisjonsmotor
9 Servostyring

4 Bakre hydrauliske 
stimulatormotor

10 Bremse

5 Stimuleringshydraulikkpumpe 11 Oljekjøler
6 Styring, hydraulikkpumpe 12 Elektrisk vannpumpe
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Bruk RD 27

4.4 Låse / låse opp styreleddet
Låse Installer den bevegelige styreleddpinnen i LÅST stilling (a) før du løfter, transporterer 

eller utfører vedlikehold i nærheten av midten av maskinen.

Låse opp Installer den bevegelige styreleddpinnen i ULÅST stilling (b) før du bruker maskinen.

LES DETTE:   Forsøk på å styre maskinen med det bevegelige styreleddet i låst 
stilling kan ødelegge styresylinderen og låsemekanismen.
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RD 27 Bruk

4.5 Bruk av veltebøyle (ROPS)

Bakgrunn Maskinen er utstyrt med Roll Over Protection Structure (veltebøyle) (ROPS). 
ROPS er konstruert for å beskytte operatøren ved velteulykker.

Posisjonering Følg prosedyren nedenfor for å posisjonere ROPS i oppreist stilling.

1. Støtt ROPS (a) ved bruk av kran og egnet rigging som tåler 70 kg.

2. Fjern sikkerhetspinnen (b), og trekk ut låsepinnen (c).
3. Løft ROPS til rett stilling.

4. Sett i låsepinnen og sikre den med sikkerhetspinnen.

5. Trekk til justeringsskruen (d) etter behov for å redusere vibrasjon.

Hold ROPS i fremført (oppreist) stilling når du bruker valsen.

Kontrollere Hver måned må du sjekke:
Tiltrekkingsmomentet på alle skruene som holder ROPS på plass 
ROPS-rammen for rust, sprekker og annen skade

ADVARSEL
Fare for klemming. Du kan bli klemt hvis maskinen ruller.

Ikke bruk maskinen uten ROPS montert.

ADVARSEL
Fare for klemming/maskinskade. ROPS er kun beregnet på å beskytte føreren ved 
en rulling eller et velt og skal ikke brukes til å løfte maskinen.

Bruk kun maskinens angitte løftepunkter til å løfte maskinen. Se Løfte maskiner.

ADVARSEL
Fare for personskade. ROPS-ene er ikke håndtak for passasjerer. Passasjerer kan 
bli alvorlig skadet eller drept ved ulykker som fall, velting eller overrulling.

La ingen sitte på noen deler av maskinen.
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Bruk RD 27
Regler for 
gjeninstallerin
g

Ved gjeninstallering av ROPS:
Bruk originale mutre og bolter.
Smør olje på boltene før du installerer ROPS,
Trekk boltene til med spesifisert dreiemoment.

LES DETTE:  Ikke sveis eller bor på ROPS. Boring eller sveising på ROPS vil 
ugyldiggjøre ROPS-sertifiseringen.

4.6 Installasjon av rotasjonslys
Bakgrunn Rotasjonslyset tennes og roteres når nøkkelbryteren er i PÅ-stillingen.

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å montere rotasjonslyset.

1. Tre strømledningen (c) gjennom lampefoten og fest den til den øvre kontakten.

2. Sett kontakten inn i lampefoten.

3. Sett inn lampefoten (a) i venstre side av maskinens ROPS og trekk til 
setteskruen (b).

4. Skyv rotasjonslyset (d) på lampefoten.

wc_gr004731
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4.7 Bruk av sikkerhetsbelte
Forholdsregel Bruk alltid sikkerhetsbelte når maskinen kjøres.

Bruk Bruk av sikkerhetsbelte:

1. Trekk ut sikkerhetsbeltet (c) fra tilbaketrekkeren i en kontinuerlig bevegelse.

2. Sett haken på sikkerhetsbeltet (b) inn i spennen (a).
3. Plasser beltet lavt over operatørens fang. Tilbaketrekkeren vil justere 

beltelengden og bli låst på plass. 

4. Trykk på frigjøringsknappen (d) på låsen for å frigjøre sikkerhetsbeltet. 
Sikkerhetsbeltet blir automatisk trukket inn i tilbaketrekkeren.

wc_gr002238
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Bruk RD 27

4.8 Justering av setet
Bakgrunn Juster setestilling og -fasthet etter arbeidsforhold og operatørens vekt.

Justering Setet kan justeres på tre måter:

Fasthet Bruk knotten (a) for justering av setestramming (vri fra min. 
60 kg til maks. 120 kg).

I lengderetning Bruk spaken (b) for å justere front-til-bak-avstanden 
fra kjørekontrollene.

Sidelengs (valgfritt) Bruk pinnen (c) for å stille de tre side-til-side-
posisjoneringshullene (hvis disse finnes). 
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4.9 Justering av rattstammen
Bakgrunn Juster rattstammens vinkel i samsvar med bruksforholdene og operatørens høyde 

og personlige preferanser.

Justering Vinkelen på rattstammen kan justeres som følger:

1. Løsne de fire monteringsskruene (a) nederst på rattstammen.

2. Vipp rattstammen forover eller bakover etter ønske.

3. Når ønsket vinkel er oppnådd, strammes skruene til igjen.

4.10 Plassering av skrapeskinnene
Forutsetninge
r

Maskinen avstengt
Parkeringsbrems PÅ

Stillinger Hver trommel har to skrapere (a, b). De kan stilles i kjøreposisjon (1) eller 
skrapeposisjon (2).
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4.11 Bruk av beskyttelse mot vandalisme
Bakgrunn Deler av maskinen kan bli utsatt for tyveri eller vandalisme når maskinen står uten 

oppsyn. Disse delene kan låses for å hindre uautorisert tilgang eller bruk.

Låsbare deler inkluderer:
Motordeksel
Kontrollkonsolldeksel
Holder for brukerhåndbok

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å låse maskinen.

1. Lukk motordekslet og sett en hengelås på festemekanismen (a).

2. Skyv dekslet over kontrollkonsollen og sikre med en hengelås (b).
3. Lukk holderen for brukerhåndboken og sikre med en hengelås (c).

Merk: Hengelåser leveres som standard sammen med maskinen.

wc_gr004735
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4.12 Bruk av vannspraysystemet
Bryter-
stillinger

Vann fra tanken forsynes til spraydysene av en elektrisk pumpe. Bryteren styrer 
vannpumpemotoren. Bryteren har tre stillinger:

Retningslinjer 
for bruk

Ved bruk av vannspraysystemet:
Kontroller at tanken er full av vann.
Bruk bare rent vann. Skittent vann, selv når det filtreres, kan tette systemet.
Hold vannsystemet rent og godt vedlikeholdt. See avsnittet Vedlikehold.
Hvis vannet ikke spruter med en gang når systemet slås på, kan det være 
nødvendig å lufte ut vannledningene. Hvis du åpner membranventilen (a) mens 
systemet er i gang, vil luften presses ut av ledningene. Lukk membranventilen 
når vannet begynner å sprute fra dysene.

Justering Slik justeres sprutevinkelen: 

Sett inn en skrutrekker i dysen (b), og juster vinkelen etter ønske. 
Merk: Se til av vannspruten dekker hele trommellengden.

Avtapping Om vinteren, eller når temperaturen faller under 0 °C, må vannspraysystemet 
tappes av. Se avsnittet Tappe av vannspraysystemet.

Stilling 1: aktiverer 
intervallvannspray

Midtstilling (0): slår av 
vannspraysystemet 
Stilling 2: aktiverer 
kontinuerlig vannspray

0
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4.13 Bruk av spak for forover/bakover
Bakgrunn Begge valsetromler kjøres. En uendelig variabel forskyvningspumpe og 

hydrostatisk transmisjon kjører hydraulikkmotorene som er montert til hver 
trommel. Maskinen beveges forover eller bakover med bruk av spaken for 
forover/bakover som sitter ved siden av førersetet.

Kjøreretning Skyv spaken for forover/bakover til FOROVER (f) eller BAKOVER (r) etter 
ønsket kjøreretning.

For å endre kjøreretning fra FOROVER til BAKOVER eller omvendt:

1. Sett kjørespaken i stillingen «N» NØYTRAL (n). 
2. La maskinen stanse helt opp.

3. Skyv kjørespaken i ønsket retning. 
Merk: For å kunne overholde sikkerhetsstandardene, har maskinen en 
innretning som bare gjør det mulig å starte dieselmotoren når kjørehendelen 
står i nøytral stilling.

Kjøre-
hastighet

Veihastighet varierer fra «NULL» til tillatt makshastighet på 10 kph.
Jo lenger fremover eller bakover spaken er posisjonert, desto hurtigere vil 
valsen gå. 
Veihastigheten er den samme i både FOROVER og BAKOVER. 

Merk: Når du kjører i hellinger, hold kjørespaken i stilling for minimum kjøre-
hastighet.

Bremsing Spaken for forover/bakover kan brukes som motorbrems. Når spaken skyves til 
nøytral stilling, stanser motoren.

Operatør til 
stede-
systemet

Maskinen er utstyrt med et operatør til stede-system. Systemet forhindrer 
maskinen i å bevege seg fremover eller bakover når operatøren ikke er til stede. 
Operatøren skal sitte i setet hele tiden.
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4.14 Ryggealarm
Plassering Ryggealarmen (e) befinner seg på bakre del av maskinen.

Bruk Start motoren og flytt kjørespaken til reversstilling. Ryggealarmen skal lyde 
umiddelbart. Ryggealarmen vil fortsette å gå inntil kjørespaken flyttes til nøytral 
stilling eller til fremoverstilling.

Hvis ryggealarmen ikke lyder, må du passe på å foreta nødvendige reparasjoner 
før bruk av valsen.

e

wc_gr005034
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4.15 Bruk av strømningsfordeler (hvis aktuelt)
Bakgrunn Denne maskinen kan utstyres med en strømningsfordeler. Skiftende grunnforhold, 

som f.eks. en kombinasjon av løs sand og store partikler, kan få tromlene til å 
rotere med ulike hastigheter. Dette kan hindre maskinens bevegelse. Når 
strømningsfordeler er aktivert, utligner den strømmen av hydraulikkolje til hver 
drivmotor, slik at bevegelse kan gjenopprettes.

Strømningsfor
delerbryter

Bryteren for strømningsfordeleren aktiveres med foten. Følg prosedyren nedenfor 
for å aktivere strømningsfordeleren.

1. Aktiveringsbryteren (a) sitter på førerplattformen, til høyre for rattstammen.
 

2. Trykk på aktiveringsbryteren én gang for å slå strømningsfordelingen på.

3. Trykk på bryteren en gang til for å slå strømningsfordelingen av.

LES DETTE:   Strømningsfordeleren er kun beregnet for intervallbruk. Kontinuelrig 
bruk av fordeleren vil få hydraulikkoljen til å bli overopphetet, noe som kan skade 
hydraulikksystemet. Bruk kun strømningsfordeleren når dette er nødvendig for 
å gjenopprette maskinens bevegelse.

a

wc_gr005009
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4.16 Bruk av vibrasjonssystemet
Bakgrunn Maskinen har en magnetiseringsdynamo på hver trommel. 

Magnetiseringsdynamoene drives av girtype hydraulikkmotorer. Dynamomotorene 
forsynes av en girtype hydraulikkpumpe med fast slagvolum. 

Vibrasjons-
modusbryter

PÅ/AV-bryter 
for vibrasjon

Frekvens

Stilling 1: vibrasjon bare på 
fronttrommelen.
Stilling 2: vibrasjon på begge 
tromlene.
Når bryteren står i stilling 1 eller 2, 
lyser lampen (i) på kontrollpanelet. 

For å starte vibrasjon trykk på (m).
For å stoppe vibrasjon trykk på 
(m) igjen.

LES DETTE:   Ikke la vibrasjonen 
kjøre når kjøretøyet skal holdes på 
samme sted i en stund. Hvis magne-
tiseringsdynamoene holdes på i en 
lengre periode når maskinen står 
stille, kan dette skade dynamoene.

Merk: Vibrasjonen vil ikke virke når 
fremover/revers-bryteren står i NØY-
TRAL.

Stilling 1: Brukes når motoren startes 
eller slås av. 
Stilling 2: Brukes for ca. 55 Hz 
vibrasjon.
Stilling 3: Brukes for ca. 66 Hz 
vibrasjon.
Merk: Bruk alltid stilling 2 eller 3 
når maskinen kjøres.
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4.17 Bruk av parkeringsbremser
Bakgrunn For å hjelpe til med å holde maskinen i stoppet stilling (parkert), finnes en 

mekanisk parkeringsbremse på hver trommeldrevet motor. De mekaniske 
parkeringsbremsene er fjæraktiverte og frigjøres hydraulisk (SAHR-type bremser). 

Parkeringsbremsen aktiveres når:
Parkeringsbremsens trykknapp (h) trykkes inn.
Motoren slås av.
Føreren forlater setet.
Det er en svikt i hydraulikksystemet.

Aktivere og 
frigjøre

Ved å trykke ned knappen aktiveres parkeringsbremsen.

Varsellampen «Bremser på» tennes når knappen trykkes ned. 

Ved å trekke knappen opp frigjøres parkeringsbremsen.
Merk: Følgende vilkår må oppfylles for at parkeringsbremsen skal frigjøres:

Motoren må være i gang.
Kjørespaken må stå i nøytral stilling.
Fører må sitte i setet.

Nødbruk LES DETTE:   Ikke bruk parkeringsbremsen til å stanse maskinen under normale 
bruksforhold. Bruk av parkeringsbremsen mens maskinen er i bevegelse kan forår-
sake skade på kjøremotorene.

Bruk parkeringsbremsen kun til å stanse maskinen i nødsfall. Eksempel:
Ved svikt i det hydrauliske hovedbremsesystemet (ingen bremsing når 
kjørespaken skyves til nøytral stilling)
Ved tap av kontroll under kjøring i nedoverbakke

wc_gr005010
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4.18 Varsellamper

Varsellampe Beskrivelse Nødvendig handling

Motoroljetrykk Denne lampen (d) tennes 
når nøkkelbryteren er i 
PÅ-stilling, den slukkes når 
motoren har startet dersom 
oljetrykket er OK.

Slå øyeblikkelig av motoren 
hvis lampen lyser når 
motoren er i gang. 

Sjekk:
Motoroljenivå
Motoroljens viskositet 

Høy temperatur i motoren Denne lampen (o) tennes 
for å indikere at motoren er 
overopphetet.

Slå øyeblikkelig av motoren 
hvis denne lampen lyser. 

Sjekk: 
Kjølevæskenivået

Dynamo Denne lampen (c) tennes 
når nøkkelbryteren er i PÅ-
stilling, den slukkes når 
motoren har startet dersom 
ladesystemet er OK.

Slå øyeblikkelig av motoren 
hvis lampen lyser når 
motoren er i gang. 

Sjekk:
Dynamoreimen

Hydraulikkoljens temperatur Denne lampen (e) tennes 
for å indikere at 
hydraulikkoljen er for varm.

Slå øyeblikkelig av motoren 
hvis denne lampen lyser. 

Sjekk:
Hydraulikkoljenivå
Hydraulikkoljens viskositet 

wc_gr005012
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4.19 Bruk av lys og horn

Bakgrunn Den roterende bryteren på kontrollpanelet kontrollerer strømmen til maksinens lys. 

Identifikasjon 
av lys

Hovedlys (a)
Arbeidslys (b)
Front retningssignallys/veilys (c)
Bakre retningssignallys/veilys (d)

Bruk av lys 
og horn

Posisjon O: alle lys av
Posisjon 1: hovedlys og veilys PÅ
Posisjon 2: hovedlys, veilys og arbeidslys PÅ
Trykk midt på bryteren for å bruke hornet.

dc a c d b

wc_gr005035

wc_gr005032

01
2

ADVARSEL
Kollisjonsfare. Hvis ikke alle tilgjengelige lys brukes under arbeid i mørket eller 
ved dårlig sikt, kan dette øke faren for å kollidere med personer, kjøretøyer eller 
stillestående objekter.

Bruk alle tilgjengelige lys når du arbeider i mørket eller i dårlig sikt.
Skift ut lyspærer som svikter med en gang.
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4.20 Maskinstabilitet

 

Underlagets 
tilstand

Vær oppmerksom på underlagets tilstand når maskinen brukes. Juster hastighet 
og kjøreretning etter behov for å ivareta sikkerheten.

Maskinens stabilitet og trekkraft kan reduseres mye når den brukes på ujevnt 
underlag, på steingrunn eller over våt eller løspakket materiale. 
Maskinen kan brått velte, synke eller falle når den brukes på steder som nettopp 
er fylt med jord.

Styrevinkel En leddstyrt valse har lettere for å velte når den flyttes fra et elevert underlag hvis 
maskinen peker bort fra kanten. 

Se illustrasjonen til høyre. Snu alltid maskinen mot kanten nå den beveges bort 
fra et elevert underlag. 

Kjørehastighet En maskin som beveger seg hurtig har lettere for å velte når den svinger eller 
endrer retning. 

Reduser kjørehastigheten før du snur maskinen.

Trommelover-
heng

Maskinen kan brått velte hvis mer en halvparten av trommelen stikker ut over 
kanten på et elevert underlag.

Reduser kjørehastigheten og følg nøye med på trommelens posisjon når du 
bruker maskinen langs kanten på et elevert underlag.
Hold så mye som mulig av trommelen på det eleverte underlaget.

Vibrasjon på et 
kompaktert 
underlag

Aktivering av vibrasjonssystemet på et fullstendig kompaktert underlag kan få 
tromlene til å sprette og miste bakkekontakt et øyeblikk. Hvis dette skjer mens 
maskinen er i en skråning, kan den skli.

Hvis tromlene spretter på det kompakterte underlaget, må du redusere 
vibrasjonshastigheten eller stanse vibrasjonen helt.

ADVARSEL
Fare for klemming. Visse forhold på arbeidsstedet eller visse bruksmåter kan ha 
negativ innvirkning på maskinens stabilitet. 

Følg instruksjonene nedenfor for å redusere risikoen for velt eller fall.

wc_gr007042
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4.21 Bruk i skråninger
Bakgrunn Når maskinen brukes i skråninger eller bakker, må faren for personlig skade eller 

ødeleggelse av utstyret reduseres ved ekstra forsiktighet. 

Prosedyre Kjør alltid maskinen oppover og nedover bakken heller enn sideveis. For sikker 
drift og for beskyttelse av motoren, skal kontinuerlig drift begrenses til skråninger 
på 19° (35 % stigning) eller mindre. 

Underlagets 
tilstand

Vær oppmerksom på underlagets tilstand når maskinen brukes. Juster hastighet 
og kjøreretning etter behov for å ivareta sikkerheten.

Maskinens stabilitet og trekkraft kan reduseres mye når den brukes på ujevnt 
underlag, på steingrunn eller over våte eller løspakket materiale. 
Maskinen kan brått velte, synke eller falle når den brukes på steder som nettopp 
er fylt med jord.

ADVARSEL
Fare for klemming. Bruk aldri maskinen sideveis i skråninger. Maskinen kan velte 
eller rulle, selv på stabilt underlag.

Kjør maskinen rett opp og ned i skråninger.
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4.22 Forhåndssjekk
Forutsetninge
r

Maskinen på flatt og jevnt underlag

Før start Kontroller følgende før start av maskinen:
Motorkjølevæskenivå
Motoroljenivå
Motorens luftfilterindikator
Hydraulikkoljenivå
Dieseldrivstoffnivå
Tilstand på oljekjøler og radiatorens kjøleribber
Vannivået i tanken

LES DETTE:   Etterfyll smøre- og hydraulikkolje med produkter som spesifisert i 
tabellen «Smøremidler», som du finner i kapitlet Tekniske data i denne håndboken. 
Når du gjør dette, bruk rene beholdere, trakter osv. for å unngå forurensning.

Før bruk Før maskinen brukes:
Lås opp styreleddet.
Juster trommelskrapens posisjon.
Sjekk maskinen for væskelekkasje. Reparer lekkasjer før bruk.
Sjekk om det er hindringer i arbeidsområdet. Fjern alle hindringer.
Kontroller at alle håndtak, trinn og plattformer er fri for skitt, snø, smørefett, 
drivstoff og andre ting som kan sette operatørens sikkerhet i fare.
La motoren varmes opp i samsvar med følgende plan:

* Det kan være nødvendig med mer tid hvis hydrauliske kontroller er trege.

4.23 Stige inn i og ut av maskinen
Når du klatrer på og ned fra maskinen, hold alltid trepunkts kontakt med trinn 
og håndtak.

Trepunkts kontakt kan være:
to føtter og en hånd 
en fot og to hender

Omliggende temperatur Tid (min.)
Over 0 °C 15
Under 0 °C 30*
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4.24 Starte motoren

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å starte motoren.

1. Sitt ned i førersetet og fest sikkerhetsbeltet.

2. Sett kjørespaken (f) i NØYTRAL stilling.

3. Skyv parkeringbremseknotten (h) ned for å aktivere parkeringsbremsen.

4. Sett gasspaken i stillingen LAV (1).

5. Vri tenningsnøkkelen til STILLING 1. Kontroller at det er strøm til 
kontrollpanelet. Oljetrykket og dynamolysene skal lyse.

6. Vri tenningsnøkkelen til STILLING 2 og hold den der i ca. 15 sekunder for å gi 
strøm til glødepluggene. I varmere varmt vær kan tiden reduseres.

7. Straks etter at glødepluggene tilføres strøm vrir du nøkkelen til STILLING 3 for å 
starte motoren. Når motoren starter må du slippe tenningsnøkkelen med en 
gang for å unngå slitasje på startmotoren. 

LES DETTE:   Motoren må ikke tørnes i mer enn 30 sekunder. Drei nøkkelen til-
bake til AV og vent i 15 sekunder før motoren tørnes igjen.

DANGER
Fare for kvelning. 

Motorens eksos inneholder karbonmonoksid som kan DREPE DEG I LØPET 
AV MINUTTER. Dette er en giftig gass du verken kan se eller lukte.Ikke start 
motoren i innelukkede rom.
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4.25 Stoppe motoren
Forutsetninge
r

Flatt underlag som tåler vekten

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å starte motoren.

1. Stopp maskinen på et flatt underlag med egnet lastbærende kapasitet.

2. Sett kjørespaken (f) i NØYTRAL stilling.

3. Sett gasspaken i stillingen LAV (1).

LES DETTE:   Stopp aldri motoren plutselig etter lang tids drift med tung last. La 
motoren gå på tomgang i noen minutter før den stoppes. Dette unngår et hurtig fall 
i motortemperaturen når motoren slås av.

4. Sett på parkeringsbremsen (h).

5. Vri nøkkelen til STILLINGEN «0» (AV).

6. Ta ut tenningsnøkkelen før du forlater førersetet.

7. Blokker tromlene hvis maskinen må parkeres i en skråning.

FORSIKTIG
Hindringsfare 

Merk maskinen med skilter, lamper og annen identifikasjon dersom maskinen 
utgjør en fare for trafikken der den parkeres.
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4.26 Forstå operatør til stede-systemet
Bakgrunn Maskinen er utstyrt med et operatør til stede-system. Dette systemet hindrer 

maskinbevegelse dersom operatøren ikke sitter i førersetet. Systemet inkluderer 
en setebryter og en nøytralbryter.

Bruk Hvis maskinen stanser under bruk, gjør du følgende for å komme i gang igjen:

1. Sitt i førersetet.

2. Sett kjørespaken i NØYTRALSTILLING.

3. Bruk maskinen som normalt. 
Merk: Setebryteren aktiveres av operatørens vekt når han sitter ned. Juster setets 
stivhet slik at operatørens vekt aktiverer setebryteren. Se avsnittet «Justere setet». 

4.27 Prosedyre for nødstans
Hvis maskinen bryter sammen eller det oppstår et uhell under bruk, følger du 
fremgangsmåten nedenfor:

1. Stopp motoren.

2. La motoren og eksossystemet kjøles ned.

3. Sett maskinen i oppreist stilling hvis den har veltet. Bruk passende utstyr 
til dette.

4. Kontakt utleiefirmaet eller maskinens eier. 
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5 Vedlikehold

5.1 Plan for regelmessig vedlikehold
Oppgaver merket med en hake kan utføres av operatøren. Oppgaver merket med 
firkantede punkter krever opplæring og spesialutstyr.

Intervall* (driftstimer)

(10) (100) (250) (500) (1 000) (3 000) (12 000)

Enhet Oppgave Daglig 2
uker

3 
måneder

Årlig Årlig 3
år

6
år

Luftfilter Rengjøre

Ryggealarm. Teste

Motorkjølevæskenivå Sjekke

Motoroljenivå Sjekke

Drivstoffnivå Sjekke

Hydraulikkoljenivå Sjekke

Nøytralbryter Teste

Skrapere Sjekke

Sikkerhetsbelte Inspisere

Spraydyser Rengjøre

Spraysystemfilter Rengjøre

Ekstern maskinvare Sjekke

Vannseparator for 
drivstoffsystemet

Rengjøre
/drenere

Drivstofftank Tappe av 
vann/
bunnfall

Gasskontroll Smøre

Vanntanksil Rengjøre

Dynamoreim Sjekke

Bevegelig styreledd Smøre

Styresylinder Smøre

Bremsesystem Teste

Motorolje og filter Skifte
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 * Bruk det som inntreffer først, kalendertid eller driftstimer.

Lagre, Pakke 

Vannseparatorelement i 
drivstoffsystemet

Skifte

Lokk og sil, Rengjøre

Hydraulikkoljefilter Skifte

Hydraulikkoljekjøler Rengjøre

Støtdempere Sjekke

Batteri Sjekke

Stramming, kjørehendel Justere

Motor: monteringsbolter, 
ventilfeste, 
sylinderhodebolter, 
eksossystem

Inspisere

Hydraulikkolje Skifte

Hydraulikktank, luftventil Skifte

Hydraulikktank, sil Rengjøre

Radiator, fyllelokk Rengjøre

ROPS og 
monteringsdeler

Inspisere
/stramme

Motorens vannpumpe Sjekke

Drivstoffinnsprøytning Teste

Kjølevæske i Skifte

Temperatur,
regulator

Skifte

Intervall* (driftstimer)

(10) (100) (250) (500) (1 000) (3 000) (12 000)

Enhet Oppgave Daglig 2
uker

3 
måneder

Årlig Årlig 3
år

6
år
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5.2 Sikkerhetsrelaterte reservedeler
Oversikt Denne maskinen er utstyrt med flere funksjoner som øker sikkerheten til føreren. 

Disse omfatter ROPS, sikkerhetsbelte og fører tilstede-bryter. Som en praktisk 
hjelp har vi inkludert følgende diagrammer og lister med reservedeler for disse 
sikkerhetsrelaterte funksjonene.

En fullstendig liste over maskinens reservedeler får du ved å kontakte din Wacker 
Neuson-forhandler, eller ved å gå til www.wackerneuson.com.

Diagram, 
ROPS

wc_gr007043
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Deleliste, 
ROPS

Ref. Delenr. Ant. Beskrivelse Mål

1 0161542 4 Skrue

2 0161617 2 Mellomstykke

4 0162243 2 Kjørehendel

5 0174257 1 ROPS-ramme

7 0161769 1 Skilt - Varsel

8 0162357 2 Skilt

9 0162007 2 Mutter M16 x 2

10 0162011 2 Bolt M16 x 2

11 0162017 4 Bolt M16 x 2 x 50

12 0162059 8 Stoppskive

13 0161850 2 Kabel

14 0161940 4 Pinne

15 0162247 4 Gaffelbolt
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Diagram, sete

wc_gr007044
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Deleliste, sete

Ref. Delenr. Ant. Beskrivelse Mål

1 0161620 1 Reservesett, skjørt

2 0161621 1 Sett, seteglider

3 0161622 1 Sett, indikator

4 0161744 1 Sett, justerbart sete

5 0161853 1 Sett, setebryter

6 0161855 1 Sete

7 0161854 1 Sett, armlene

8 0161856 1 Sett, setebelte
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Diagram, 
setebryter

wc_gr007045
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Deleliste, 
setebryter

5.3 Vedlikehold av sete og sikkerhetsbelte

Bakgrunn For at setet og sikkerhetsbeltet skal fungere riktig og være sikre over tid, er det 
behov for jevnlig vedlikehold og tidvis reparasjon. Dårlig vedlikeholdt utstyr kan bli 
en sikkerhetsrisiko!

Vedlikehold 
av sete og 
sikkerhetsbelte

Hold setet rent. Skitt, støv og aggressive kjemikalier kan skade polstringen. 
Reparer hull og rifter med en gang.
Rengjør om nødvendig sikkerhetsbeltet med mildt såpevann. Ikke bruk kjemiske 
rensevæsker, da disse kan skade materialet.
Test funksjonen til knotten som justerer setestrammingen og fremover/bakover-
spaken. Reparer eller skift ut slitte eller defekte komponenter.
Hvis setet ikke beveger seg lett under justering, smører du litt standard lagerfett 
(som Shell Alvania® RL2 eller tilsvarende) på skinnene.

Ref. Delenr. Ant. Beskrivelse Mål

1 0162359 1 Ledningsnett, sete

2 0161998 1 Setemontasje

3 0174165 2 Avstandsstykke

4 0174181 2 Bolt 7/16-20

5 0161879 4 Stropp - montasje¨

6 0174353 1 Klemme

7 0161903 2 Stoppskive

8 0161925 1 Kabelklemme

9 0174405 1 Malje

10 0174406 2 Låsemutter 7/16-20

11 0162006 1 Stoppskive

12 0162023 2 Stoppskive
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5.4 Plassering av hovedkomponenter

1 2

3

45678

11

12

13

8

14
15 16

17 4

10 9
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5.5 Hovedkomponenter

5.6 Sjekke luftfilterindikator
Forutsetninge
r

Motoren i gang
Parkeringsbrems på

Når Hver 10. driftstime eller daglig
 l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å sjekke luftfilterindikatoren.

1. Åpne motorhuset.

2. Start motoren.

3. Sett gassspaken i posisjonen for HØY tomgang.

4. Lokaliser luftfilterindikatoren (a).

Hvis det gule stemplet i luftfilterindikatoren når det røde feltet, må luftrenser/
luftfiltre rengjøres.

5. Slå av motoren.

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
1 Spak for forover/bakover 10 Setebrytersolenoid
2 Hydraulikktank 11 Hydraulikkoljefilter
3 Oljekjøler 12 Inntakssil
4 Frontvibrasjonsmotor 13 Inntakssil
5 Styresylinder 14 Kjørepumpe
6 Styrepumpe 15 Strømningsfordeler
7 Vibrasjonspumpe 16 Strømningsfordelers solenoid
8 Hydraulikkmotor 17 Vibrasjonsmanifold
9 Styreventil - ---
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5.7 Rengjøring av luftrenser og hovedluftfilterelement
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Tilgang på ren, tørr trykkluft med lavt trykk (under 207 kPa)

Bakgrunn Luftinntakssystemet er utstyrt med en filterindikator (a) som indikerer når et filter 
må skiftes. Hovedluftfilterelementet kan rengjøres og brukes om igjen inntil seks 
ganger, etter dette må det skiftes ut.

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å gjøre rent hovedluftfilterelementet

1. Ta dekslet (b) av filterhuset.

2. Ta hovedluftfilterelementet (c) ut av luftfilterhuset.

3. Rengjør innsiden av luftfilterhuset.

4. Rengjør hovedluftfilterelementet med trykkluft med lavt trykk (207 kPa). 
Blås luften gjennom hovedluftfilterelementet innenfra og ut.

5. Hold elementet opp til lyset eller før en lampe gjennom midten for å kontrollere 
elementets tilstand.

LES DETTE:   

Bruk ikke et skadet hovedluftfilterelement om igjen. Skift det ut selv om skaden 
er liten.
Ikke slå eller bank filterelementet for å rengjøre det.
Ikke vask filterelementet.

6. Sett på plass hovedfilterelementet (c).
7. Sett på dekslet igjen (b), og plasser lufteventilen (d) slik at den ikke 

blokkeres. 

8. Trykk på den svarte gummiknappen (flere ganger ved behov) på toppen av 
filteret for å nullstille det.

ADVARSEL
Brannfare. 

Bruk aldri bensin eller andre typer løsningsmidler med lavt flammepunkt til å 
rengjøre luftfilteret.
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5.8 Skifte luftfilterelementer
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Nytt hovedluftfilterelement
Nytt sekundært luftfilterelement etter behov

LES DETTE:   Ikke bruk luftfiltere som inntak (f.eks. for eter) for å assistere ved 
oppstart.

Hovedfilter-
element

Følg prosedyren nedenfor for å skifte hovedluftfilterelementet.

1. Ta dekslet (b) av filterhuset.

2. Ta ut hovedluftfilterelementet (c).
3. Rengjør innsiden av luftfilterhuset.

4. Sett i et nytt hovedluftfilterelement.

5. Sett på plass dekslet. Plasser det slik at lufteventilen (d) ikke blokkeres.

6. Nullstill filterindikatoren (a).

Sekundært 
filterelement

Følg prosedyren nedenfor for å skifte det sekundære luftfilterelementet.
Merk: Skift det sekundære luftfilterelementet (e) hver tredje gang du skifter hoved-
luftfilterelementet.

1. Ta dekslet (b) av filterhuset.

2. Ta ut hovedluftfilterelementet (c).
3. Fjern det sekundære luftfilterelementet.

4. Dekk til inntaksåpningen, og rengjør inne i luftfilterhuset.

LES DETTE:   Ikke la det komme urenheter inn i inntaksåpningen. Dette kan føre til 
skade på motoren.

5. Fjern dekslet fra inntaksåpningen, og installer nytt sekundært filterelement. 

LES DETTE:   Det sekundære filterelementet har to gummipakninger - en bredere 
enn den andre. Påse at du setter inn enden med den smale pakningen. Motoren 
kan skades hvis du setter filterelementet feil i.

6. Sett i et nytt hovedluftfilterelement.
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7. Sett på plass dekslet (b). Plasser det slik at lufteventilen (d) ikke blokkeres.

8. Nullstill filterindikatoren (a).

5.9 Test av ryggealarm
Bakgrunn Ryggealarmen er plassert bak på maskinen.

Når Hver 10. driftstime eller daglig

Testprosedyre Følg prosedyren nedenfor for å teste ryggealarmen.

1. Vri nøkkelen til STILLINGEN «1».

2. Flytt kjørespaken til revers. 
Ryggealarmen skal lyde umiddelbart. Ryggealarmen vil fortsette å gå inntil 
kjørespaken flyttes til NØYTRAL stilling eller til FREMOVERSTILLING.

LES DETTE:   Hvis ryggealarmen ikke lyder, må du passe på å foreta nødvendige 
reparasjoner før bruk av valsen.
wc_tx000815no.fm 63



Vedlikehold RD 27

5.10 Sjekk av motorkjølevæskenivå
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

Når Hver 10. driftstime eller daglig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å sjekke motorkjølevæskenivået.

1. Åpne motorhuset.

2. Åpne radiatorens fyllelokk (a) sakte for å slippe ut trykk. Ta av fyllelokket etter at 
trykket er sluppet helt ut.

3. Hold kjølevæskenivået 2,54 cm under skulderen i påfyllingsrøret.

4. Sørg for at overstrømningshullet for kjølevæske (b) er rent og at 
overstrømningsrøret sitter godt festet.

5. Inspiser radiatorens fyllelokk og pakning for eventuelle skader. Rengjør lokket 
eller skift det ut ved behov.

6. Sett lokket på plass.

ADVARSEL
Forbrenningsfare. Kjølevæsken er varm og står under trykk ved driftstemperatur. 
Den kan føre til alvorlige personskader.

Sjekk kjølevæskenivået kun når motoren er slått av og nedkjølt.

FORSIKTIG
Forbrenningsfare. Kjølevæsken kan inneholde alkaliske stoffer.

Unngå kontakt med øyne og hud.
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5.11 Sjekk av motorolje
Forutsetninge
r

Parker maskinen på et flatt underlag
Slå av maskinen
Sett på parkeringsbremsen

Når Hver 10. driftstime eller daglig

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å sjekke motoroljen.

1. Tørk av rundt peilestaven (a).
2. Ta ut peilestaven og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være mellom de to 

hakkene på peilestaven. Når tanken er full vil oljenivået nå opp til hakket (c).   
    

3. Ta av oljefyllingslokket (b) og fyll på olje etter behov.

LES DETTE:   Ikke overfyll maskinen med olje. Overfylling med olje kan føre til 
overdrevent høye driftstemperaturer.
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5.12 Sjekk av hydraulikkoljenivået
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Hydraulikkoljen varm

Når Hver 10. driftstime eller daglig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å sjekke hydraulikkoljenivået.

1. Åpne motorhuset.

2. Observer hydraulikkoljenivået gjennom siktmåleren (a).
3. Hvis oljenivået er lavt, åpner du tanklokket (b) og etterfyller hydraulikkolje opptil 

merket på siktemålet.

b
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5.13 Kontrollere nøytralbryteren
Forutsetninge
r

Parkeringsbrems aktivert

Når Hver 10. driftstime eller daglig

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å sjekke nøytralbryteren.

1. Slå av motoren.

2. Sett på parkeringsbremsen.

3. Flytt kjørespaken til stillingen FOROVER.

4. Hold motorens startbryter i stillingen START.

5. Sett kjørespaken i NØYTRALSTILLING.
Hvis motoren starter før kjørespaken når NØYTRALSTILLING, må 
nøytralbryteren justeres. Se i reparasjonshåndboken.
Hvis motoren kun starter når kjørespaken er i NØYTRAL stilling, betyr dette at 
nøytralbryteren er i orden.

ADVARSEL
Fare for knusing. Maskinen kan krenge forover hvis nøytralbryteren er ute av 
justering når testen utføres.

Sørg for at området er fritt for personer og utstyr før denne testen utføres.
wc_tx000815no.fm 67



Vedlikehold RD 27

5.14 Justering av skrapeskinner
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Parkeringsbrems aktivert

Når Hver 10. driftstime eller daglig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å justere skrapeskinnene.

1. Løsne boltene (a).

2. Juster skraperen slik at den berører tromlen i hele dens lengde.

3. Stram til boltene.

wc_gr004773
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5.15 Inspisere sikkerhetsbeltet
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Parkeringsbrems aktivert

Når Daglig, før maskinen startes
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å inspisere sikkerhetsbeltet.

1. Sjekk sikkerhetsbeltets monteringsutstyr (a) for slitasje og skade. Skift ut 
skadede deler.

2. Sjekk spennen (b) for slitasje og skade. Skift ut sikkerhetsbeltet hvis spennen 
er skadet.

3. Inspiser sikkerhetsbeltet (c) for slitasje og skade. Skift ut sikkerhetsbeltet hvis 
det er skadet.

Merk: Skift sikkerhetsbeltet hvert tredje år selv om ingen av komponentene viser 
tegn på slitasje eller skade.
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5.16 Rengjøring av vannspraydysene
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Rent, ikke-antennelig løsemiddel

Når Hver 10. driftstime eller daglig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre vannspraydysene.

1. Lokaliser vannspraydysene.

2. Ta av lokket (a).
3. Ta ut dysen (b).
4. Ta av gummiskiven (c).
5. Ta ut filterenheten (d).
6. Rengjør dysen (b) og filtret (d) i et rent, ikke-antennelig løsemiddel.

7. Sett komponentene sammen igjen.
70                                       wc_tx000815no.fm



RD 27 Vedlikehold

5.17 Rengjøring av vannspraysystemets filter
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Vannsopraysystemets avstengingsventil i lukket stilling

Når Hver 10. driftstime eller daglig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre vannspraysystemets filter.

1. Finn vannspraysystemets filterenhet (a) på innsiden av trinnet på høyre side 
av maskinen.

2. Åpne tappeventilen (b).
3. Skru opp og ta ut filterbollen (d).
4. Fjern filtret (c).
5. Rengjør filtret med vann eller trykkluft.

6. Rengjør filterbollen med vann eller trykkluft.

7. Sjekk tilstanden til pakningen (e) og skift ut etter behov.

8. Sett filtret inn i bollen igjen, trykk bestemt ned for å sette det korrekt på plass.

9. Sett på plass filterbollen.

10.Lukk tappeventilen.

e
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5.18 Rengjøring og skifte av drivstoffilter/vannseparator
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Nytt filter

Når Tapp av etter 100 timer, skift element etter 500 timer

Tappe 
av vann-
separatoren

Følg prosedyren nedenfor for å tappe av drivstoff/vannseparatoren.

1. Åpne motorhuset.

2. Plasser dreneringsslangen i gummi (g) slik at den vil tappe ut til en beholder på 
utsiden av motorhuset.

3. Drei ventilen (e) mot klokken for å åpne den, og tapp av vann og bunnfall ned 
i beholderen.

Merk: Samle, lagre og kast alle brukte væsker etter gjeldende miljøvernsforskrifter.

4. Lukk ventilen.

Skifte av 
element

Slik skiftes drivstoffilterelementet:

1. Tapp av drivstoffilter/vannseparator som forklart ovenfor.

2. Hold bollen (d) mens du løsner kragen (c). Fjern bollen og kragen (c).
3. Løsne kragen (a) og ta ut drivstoffilterelementet (b).
Merk: Kast brukte filtre i samsvar med gjeldende miljøvernsforskrifter.

4. Rengjør delene. Kontroller delene for skade. Skift ut skadede deler.

5. Rengjør filtermonteringsbasen. Fjern den gamle pakningen.

6. Påfør et lett lag med diesel til tetningen på det nye filteret.

7. Installer det nye filteret, og trekk til for hånd. Trekk til kragen (a).
8. Installer skålen (d), og trekk til kragen (c).
9. Pump stemplet (f) ca. tre ganger for å fylle drivstoffilter/vannseparator 

med drivstoff.

10.Start motoren, og kontroller drivstoffsystemet for lekkasjer.

g
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5.19 Priming av drivstoffsystemet
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å prime drivstoffsystemet.

1. Åpne motorhuset.

2. Finn drivstoffilter/vannseparator.

3. Skyv stemplet (a) for å fylle filterelementet med drivstoff. Pump stemplet ca. 
tre ganger til du kjenner motstand. Dette indikerer at filterelementet er fullt 
av drivstoff.

4. Prøv å starte motoren.
Fortsett å prime:

Motoren starter ikke.
Motoren starter, men svikter.
Motoren starter, men det er røykutvikling.

Hvis motoren går ujevnt, fortsett å kjøre motoren på lav tomgang til den går jevnt.
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5.20 Tappe vann og bunnfall fra drivstofftanken
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Passende beholder

Når Hver 100. driftstime eller etter to uker
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å tappe vann og bunnfall fra drivstofftanken.

1. Finn tømmepluggen (a) midt under fronten på maskinen.

2. Fjern tømmepluggen og la vann og bunnfall renne ut i en egnet beholder.
Merk: Samle, lagre og kast alle brukte væsker etter gjeldende miljøvernsforskrifter.

3. Sett tilbake tømmepluggen.
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5.21 Rengjøring av drivstofftanken
Forutsetninge
r

Motoren avstengt

Når Hver 100. driftstime eller etter to uker
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre vanntanksilen.

1. Fjern påfyllingslokket (a).

2. Ta ut vanntanksilen (b).
3. Rengjør påfyllingslokket med rent vann eller trykkluft.

4. Rengjør vanntanklokket med rent vann eller trykkluft.

5. Sett silen på plass i vanntanken.

6. Sett lokket på plass.

b
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5.22 Justering av dynamoreimens stramming
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

Når Hver 250. driftstime eller etter tre måneder
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å inspisere dynamoreimen.

1. Åpne motorhuset.

2. Ta ut viftevernet og dekslet.

3. Bruk 110 N kraft på reimen (c) midt mellom reimskivene. Korrekt justerte reimer 
vil gi etter 13–19 mm.

4. For å justere reimen, løsne monteringsskruene (a) og (b).

5. Beveg dynamoen (d) for å justere strammingen. 

6. Skru til monteringsboltene (a) og (b) når strammingen er korrekt. Trekk til 
monteringsboltene (b) med 45–55 Nm.

Merk: Når du installerer en ny reim, sjekk og juster beltestrammingen etter første 
30 minutters drift.

7. Sett på plass viftevernet og dekslet.
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5.23 Smøring av det bevegelige styreleddet
Forutsetninge
r

Smørepistol
Motoren avstengt

Når Hver 250. driftstime eller etter tre måneder
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å smøre det bevegelige styreleddet.

1. Rengjør nippelhettene.

2. Rengjør niplene på det bevegelige styreleddet (a).
3. Smør det bevegelige styreleddets nipler med to pump med smørepistolen.

4. Smør svinglageret (b) til det strømmer fett ut av lagerhuset.

5. Sett lokkene på niplene.
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5.24 Smøring av styresylinder
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Smørepistol

Når Hver 250. driftstime eller etter tre måneder
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å smøre styresylinderen.

En ende (a) av styresylinderen finnes i hengselområdet. Den andre enden (b) sitter 
på høyre side av motorhuset.

1. Rengjør niplene.

2. Smør niplene med en smørepistol.
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5.25 Test av bremsesystemet
Forutsetninge
r

15° skråning

Når Hver 500. driftstime eller årlig
l

Forholdsregel Bruk denne testen til å bestemme om parkeringsbremsen virker i den spesifiserte 
skråningen. Denne testen er ikke beregnet til å måle maksimal bremseeffekt.

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å teste bremsesystemet.

1. Plasser maskinen i en skråning på 15° som vist.

2. Med motoren i gang, sett gasskontrollen i stillingen LAV TOMGANG og 
kjørespaken i NØYTRAL.

3. Sett på parkeringsbremsen. Maskinen skal ikke bevege seg.
Hvis maskinen beveger seg, kontakt Wacker Neuson Service.
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5.26 Skifte av motorolje og filter
Forutsetninge
r

Varm motor
15W40 motorolje og nytt filter

Når Hver 500. driftstime eller årlig

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å skifte motorolje.

1. Åpne motordekselet.

2. Finn motoroljens tappeslange (c) under rammen, og plasser en passende 
beholder under denne.

 

3. Åpne tappeventilen under filterpatronen (d) og tapp av brukt olje.
Merk: Samle, lagre og kast all brukt olje etter aktuelle miljømessige verneforskrifter.

4. Skru løs filterpatronen (d) og ta den av.

5. Rengjør filtermonteringsbasen.

6. Påfør et tynt lag med olje på gummipakningen på det nye oljefilteret.

7. Installer det nye filteret, og trekk til for hånd. Når tetningen berører basen, trekk til 
filteret enda 3/4 omgang. 

8. Fjern oljefyllingslokket og hell på nødvendig mengde olje. 

LES DETTE:   Bruk alltid riktig oljetype. Ikke bruk oljemerker eller typer som ikke er 
anbefalt.

9. Rengjør oljefyllelokket og sett det på plass.

10.Start og kjør motoren i noen minutter. 

11.Kontroller oljetrykket og filtertetningen.

12.Stopp motoren og foreta følgende kontroller: 
Kontroller oljenivået og etterfyll ved behov.
Kontroller det nye filteret for lekkasje.

ADVARSEL
Forbrenningsfare. Varm olje som tappes av motoren kan brenne deg.

 Ikke berør den varme oljen.
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5.27 Rengjøring av drivstofftanklokk og drivstoffsil
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Rent, ikke-antennelig løsemiddel

Når Hver 500. driftstime eller årlig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre drivstofftanklokket og drivstoffsilen.

1. Åpne motorhuset.

2. Ta av lokket på drivstofftanken (a).

3. Ta ut drivstoffsilen (b).
4. Vask silen i et ikke-antennelig løsemiddel. Tørk den med trykkluft.

5. Inspiser både drivstofftanklokket og drivstoffsilen for skade. Skift ut 
drivstofftanklokket eller drivstoffsilen hvis de er skadet.
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5.28 Skifte av hydraulikkoljefilter
Forutsetninge
r

Hydraulikkoljefilter
Spesialnøkkel
Passende beholder
Maskinen parkert på et flatt og jevnt underlag

Når Hver 500. driftstime eller årlig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å skifte hydraulikkolje.
Merk: Sørg for å holde hydraulikkoljen og hydraulikksystemet rene. 
Uren hydraulikkolje vil redusere komponentenes ytelse og levetid.

1. Åpne motorhuset.

2. Finn hydraulikkoljefilteret (a).

3. Rengjør området rundt filteret.

4. Fjern hydraulikkoljefilteret med hjelp av en spesialnøkkel.
Merk: Samle, lagre og kast all brukt olje etter aktuelle miljømessige vernefor-
skrifter.

5. Rengjør filtermonteringsbasen. Fjern alt eksisterende pakningsmateriale.

6. Påfør et tynt lag med ren olje på pakningen til det nye hydraulikkfilteret.

7. Skru det nye filteret på for hånd. Når pakningen berører basen, trekk til filteret 
enda 3/4 omgang.

8. Sjekk hydraulikkoljenivået (b) og etterfyll etter behov.

9. Sjekk hydraulikkoljenivået igjen neste dag, eller etter at maskinen har blitt kjørt 
og nedkjølt igjen.
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5.29 Rengjøring av hydraulikkoljekjøleren
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Parkeringsbrems aktivert

Når Hver 500. driftstime eller årlig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre hydraulikkoljekjøleren.

1. Åpne motorhuset.

2. Finn hydraulikkoljekjøleren (a).

3. Rengjør hydraulikkoljekjøleren med trykkluft.

4. Lukk motorhuset.
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5.30 Frakobling/tilkobling av batteri

Utbrukte batterier må avhendes i følge de lokale miljøforskriftene.

Frakobling Slik kobler du fra batteriet:

1. Stopp maskinen og slå av motoren.

2. Sett alle elektriske brytere i AV-stilling.

3. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.

4. Koble den positive batterikabelen fra batteriet.

Tilkobling Slik kobler du til batteriet:

1. Koble den positive batterikabelen til batteriet.

2. Koble den negative batterikabelen til batteriet.

Vedlikehold Hold batteripolene rene og koblingene stramme.
Ved behov skal kablene strammes og kabelklemmene smøres med vaselin.
Hold batteriet fullt oppladet for å gi bedre start i kaldt vær. 

Forholdsregle
r

Vær oppmerksom på de følgende punktene for å unngå alvorlig skade på 
maskinens elektriske system:

Ikke koble fra batteriet mens maskinen er i gang.
Gjør aldri forsøk på å kjøre maskinen uten batteri. 
Prøv aldri å starte en maskin med startkabler.
Hvis maskinens batteri er utladet, skal det enten skiftes ut med et fulladet batteri 
ellers må batteriet lades med en passende batterilader. 

ADVARSEL
Eksplosjonsfare. Batteriene kan slippe ut eksplosiv hydrogengass. 

Hold alle gnister og flammer på god avstand fra batteriet. 
Ikke kortslutt batteripolene. 

ADVARSEL
Batterisyre er giftig og sterkt etsende. 

Ved inntak eller kontakt med hud eller øyne må du straks søke medisinsk hjelp.
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5.31 Justering av kjørespaken
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Parkeringsbrems aktivert

Når Hver 1000. driftstime eller årlig

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å justere strammingen (dvs. kraften som kreves for 
å bevege) på kjørespaken.

1. Løft opp skoen (a) på kjørespaken for å avdekke mekanismen.

2. Løsne låsemutteren (b).
3. Juster sekskantskruen til ønsket stramming oppnås, og stram deretter 

til låsemutteren.

4. Sett på plass skoen.
wc_tx000815no.fm 85



Vedlikehold RD 27

5.32 Skifte av hydraulikkolje
Forutsetninge
r

Hydraulikkolje
Passende beholder
Maskinen parkert på et flatt og jevnt underlag

Når Hver 1000. driftstime eller årlig
l

Avtapping Følg prosedyren nedenfor for å tappe av hydraulikkoljetanken.
Merk: Sørg for å holde hydraulikkoljen og hydraulikksystemet rene. 
Uren hydraulikkolje vil redusere komponentenes ytelse og levetid.

1. Åpne motorhuset.

2. Ta av hydraulikktankens fyllingslokk (b).

3. Ta ut filtret (e) av hydraulikktankens påfyllingsrør. Rengjør filtret med et rent, 
ikke-antennelig løsemiddel.

4. Vask hydraulikktankens fyllingslokk og fyllingsrøret med rent, ikke-antennelig 
løsemiddel.

5. Sjekk lufteventilen (a). Se avsnittet Sjekking og rengjøring av hydraulikktankens 
lufteventil. Hvis O-ringen er i god stand, rengjør og sett inn lufteventilen igjen.

6. Finn hydraulikktankens tappeslange, som er koblet til dreneringsventilen (d).
7. Tapp hydraulikkoljen ned i en passende beholder.
Merk: Samle, lagre og kast all brukt olje etter aktuelle miljømessige vernefor-
skrifter.

Fylling Følg prosedyren nedenfor for å fylle hydraulikkoljetanken.

1. Fjern de to inntakssilene (f) i hydraulikktanken.

2. Installer to nye inntakssiler i hydraulikktanken.

3. Lukk dreneringsventilen (d).
4. Installer filtret (e) i fyllingsrøret.

5. Fyll på tanken med ren, filtrert hydraulikkolje.

6. Sjekk oljenivået med siktemålet (c).
7. Sett på plass lokket på fyllinsåpningen (b).

f
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5.33 Sjekking og rengjøring av hydraulikktankens lufteventil
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Rent, ikke-antennelig løsemiddel

Når Hver 1000. driftstime eller årlig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre hydraulikktankens lufteventil (a).
1. Åpne motorhuset.

2. Ta lufteventilen av hydraulikktanken.

3. Rengjør lufteventilen med et rent, ikke-antennelig løsemiddel.

4. Sjekk O-ringen (b). Hvis O-ringen er slitt, skiftes lufteventilen ut.

5. Hvis O-ringen er i god stand, tørkes lufteventilen med trykkluft.

6. Sett på plass lufteventilen.
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5.34 Rengjøring av hydraulikkoljesilen
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Rent, ikke-antennelig løsemiddel

Når Hver 1000. driftstime eller årlig
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre hydraulikkoljesilen.

1. Åpne motorhuset.

2. Ta av hydraulikktankens fyllingslokk (a).

3. Fjern hydraulikkoljesilen (b).
4. Vask silen med et rent, ikke-antennelig løsemiddel. Tørk den med trykkluft.

5. Sett på plass hydraulikkoljesilen og lokket på tanken.
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5.35 Rengjøring av radiatorfyllingslokket
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

Når Hver 1000. driftstime eller årlig

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre radiatorfyllingslokket.

1. Åpne motorhuset.

2. Ta radiatorlokket (a) forsiktig av for å slippe ut trykk.

3. Rengjør radiatorlokket med en ren klut.

4. Inspiser radiatorlokket for skade. Skift det ut hvis det er skadet.

5. Sett lokket på plass.

ADVARSEL
Forbrenningsfare. Ved driftstemperatur er kjølevæsken varm og står under trykk. 
Den kan føre til alvorlige personskader.

Fjern radiatorfyllingslokket kun etter at motoren er slått av og har kjølt seg ned.

FORSIKTIG
Forbrenningsfare. Kjølevæsken kan inneholde alkaliske stoffer.

Unngå kontakt med øyne og hud.
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5.36 Sjekk av motorvannpumpen
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

Når Hver 3000. driftstime eller etter 2 år
l

Bakgrunn Hvis vannpumpen svikter, vil motoren overopphetes, noe som kan føre til:
Sprekker på sylinderhodet
Fastkiling av stempel

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å sjekke motorvannpumpen.

1. Åpne motorhuset.

2. Ta ut viftevernet og dekslet.

3. Finn vannpumpen (a).

4. Inspiser vannpumpen visuelt for lekkasjer.

5. Sett på plass viftevernet og dekslet.

If Then
Lekkasje finnes, skift alle pakninger.

Stor lekkasje av kjølevæske, skift motorvannpumpen.
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5.37 Skifte av kjølesystemets kjølemiddel
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

Når Hver 12 000. driftstime eller etter 6 år
l

Avtapping Følg prosedyren nedenfor for å tappe av kjølevæsken.

1. Åpne motorhuset.

2. Åpne radiatorens fyllelokk (a) sakte for å slippe ut trykk. Ta av fyllelokket etter at 
trykket er sluppet helt ut.

3. Plasser en passende beholder under maskinen.

4. Åpne dreneringsventilen (b) på bunnen av radiatoren og la kjølevæsken renne 
ut via tilkoblet slange til beholderen.

Rengjøring Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre kjølesystemet.

1. Lukk tappeventilen.

2. Fyll kjølesystemet med rent vann og 6–10 % rensemiddel for kjølesystemer.

3. Sett lokket på plass.

4. Start motoren. Kjør motoren i 90 minutter.

5. Stopp motoren. La kjølesystemet kjøles helt ned.

6. Sett lokket på plass.

7. Plasser en passende beholder under maskinen.

8. Åpne dreneringsventilen (b) på bunnen av radiatoren og la rensevæsken renne 
ut via tilkoblet slange til beholderen.

Merk: Samle, lagre og kast alle brukte kjølevæsker etter gjeldende miljøvernsfor-
skrifter.

ADVARSEL
Forbrenningsfare. Ved driftstemperatur er motorens kjølevæske varm og står under 
trykk. Den kan føre til alvorlige personskader.

Sjekk kjølevæskenivået kun når motoren er slått av og nedkjølt.
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9. Spyl kjølesystemet med vann inntil tømmevannet er transparent.

Fylling Følg prosedyren nedenfor for å fylle kjølesystemet.

1. Lukk tappeventilen.

2. Fyll anbefalt mengde kjølevæske på radiatoren.

3. Start motoren. 

4. La lokket være av inntil termostaten åpnes og kjølevæskenivået stabiliseres.

5. Hold kjølevæskenivået 2,54 cm under skulderen i påfyllingsrøret.

6. Inspiser radiatorens fyllelokk og pakning for eventuelle skader. Rengjør lokket 
eller skift det ut ved behov.

7. Sett lokket på plass.
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5.38 Skifte av vanntemperatursregulator
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Motoren avkjølt

Når Hver 3000. driftstime eller etter to år
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å skifte vanntemperatursregulator.

Fjerning Følg prosedyren nedenfor for å fjerne vanntemperatursregulator.

1. Åpne motorhuset.

2. Tapp av og rengjør motorkjølesystemet. Se avsnittet Skifte av kjølesystemets 
kjølemiddel. Vanntemperatursregulatoren bør skiftes ut når kjølesystemet er 
fullstendig tappet av.

3. Ta av huset (a) til vanntemperatursregulatoren.

4. Fjern pakningen og ta ut regulatoren.

Installasjon Følg prosedyren nedenfor for å installere en vanntemperatursregulator.
Merk: Vanntemperatursregulatorer kan brukes om igjen hvis de er innenfor testsp-
esifikasjonene, ikke er skadet, og er uten for mye avleiringer.

1. Installer en ny vanntemperatursregulator og sett på en ny pakning.

LES DETTE:   Hvis regulatoren installeres feil, vil motoren overopphetes.

2. Sett på huset til vanntemperatursregulatoren.

3. Fyll kjølevæske på radiatoren. Se avsnittet Skifte av kjølesystemets 
kjølemiddel.

4. Sett lokket på plass.

ADVARSEL
Forbrenningsfare. Ved driftstemperatur er motorens kjølevæske varm og står under 
trykk. Den kan føre til alvorlige personskader.

Sjekk kjølevæskenivået kun når motoren er slått av og nedkjølt.
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5.39 Tapping av vannspraysystemet
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Parkeringsbrems aktivert

Når Før maskinen utsettes for kulde
l

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for å tappe av vanntanken.

1. Ta av vanntankslokket.

2. Ta ut vanntankens dreneringsplugg (a) og tapp av vannet.

3. Åpne dreneringsventilene (b og c) som sitter innenfor maskinrammen, 
for å tappe av vannet.

4. Når vannet er tappet av, slå på vannpumpen i 30 sekunder for å tappe 
av pumpen. 

5. Ta lokket (d) og membranen (e) ut av membranventilen.

6. Ta lokkene av endene på sprayrørene, for å tappe av rørene. Blås gjerne 
trykkluft gjennom rørene for å tørke dem.

7. Sett lokkene på endene av rørene.

8. Monter membranventilen igjen.

9. Lukk dreneringsventilene.

10.Sett i vanntankens dreneringsplugg igjen.
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5.40 Slepe maskinen
Forutsetninge
r

En annen og større maskin og slepestang, eller
To maskiner av samme størrelse som tauet maskin hvis det skal brukes 
slepeline.
Alle maskiner må avskjermes.

Merk: Styrken på slepelinen eller -stangen skal være minst 150 prosent av brut-
tovekten på slepemaskinen.
l

Begrensninger Følgende begrensninger må respekteres:
Sleping må kun utføres i nødsituasjoner
Begrens sleping til korte distanser
Begrens slepehastigheten til 2 km/t
Begrens slepelinevinkelen til 30°

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for sleping av maskinen.
Merk: Hvis motoren er i gang og styresystemet og/eller bremsesystemet fungerer, 
kan en operatør sitte på og styre maskinen som slepes. I alle andre tilfeller må man 
ikke sitte på en maskin som slepes.

1. Skjerm av maskinene for å beskytte operatørene dersom slepeutstyret ryker.

2. Blokker tromlene slik at maskinen ikke kan bevege seg.

3. Åpne motorhuset.

4. Frigjør parkeringsbremsene. Se avsnittet Manuell frigjøring av 
parkeringsbremser.

5. Drei bypassventilen (a) to hele omdreininger mot klokken.
Merk: Ikke drei bypassventilen mer enn to omdreininger. Når bypassventilen 
dreies mer enn to runder, vil olje lekke forbi bypassventilen.
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6. Fest slepelinene til slepepunktene (b og c).

7. Fest slepelinene til slepemaskinen.

8. Fjern blokkene fra tromlene.

9. Slep maskinen som nødvendig.

10.Når maskinen er på ønsket sted, blokkeres tromlene.

11.Lukk bypassventilen ved å dreie den to hele omdreininger med klokken.

12.Ta av slepelinene.
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5.41 Manuell frigjøring av parkeringsbremser
Forutsetninge
r

Motoren avstengt
Blokker

Prosedyre Følg prosedyren nedenfor for manuell frigjøring av parkeringsbremsen.

1. Blokker tromlene for å hindre at maskinen beveger seg.

2. Fjern de to pluggene fra hver drivmotor.

3. Sett en sekskantnøkkel i drivmotoren og aktiver skruen. Trykk ned fjæren på 
innsiden av drivmotoren med skruen, og skru til den tar tak. Gjenta dette for den 
andre skruen på drivmotoren.

LES DETTE:   Ikke bruk elektriske verktøy til å dreie skruene. Dette kan føre til 
skade på drivmotorene.

4. Skru skruene like mye til fjærene er helt sammenklemte.

5. Skru skruene ca. ytterligere 120° til bremsene frigjøres.

6. Gjenta prosedyren med den motsatte drivmotoren.
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5.42 Feilsøking

Problem / Symptom Årsak Løsning

Motoren starter ikke Tom drivstofftank Fyll på drivstofftanken.

Feil drivstofftype Tøm tanken, skift drivstof-
filter og fyll på 
riktig drivstoff.

Gammelt drivstoff Tøm tanken, skift drivstof-
filter og fyll på 
ferskt drivstoff.

Drivstoffsystemet er 
ikke primet

Prim drivstoffsystemet.

Drivstoffilteret er hindret 
eller tilstoppet

Skift drivstoffilteret.

Batterikontaktene er løse 
eller korroderte, eller bat-
teriet er dødt

Sjekk batterikontaktene 
eller skift batteri.

Tilstoppet luftfilter eller fil-
terelementer

Rengjør luftfilter eller skift 
filterelementer.

Defekt startmotor Reparer eller skift ut.

Drivstoffmagnetventilene 
på motoren virker ikke

Reparer eller skift ut.

Starterreleet virker ikke Reparer eller skift ut.

Løse eller brutte 
elektriske kontakter

Sjekk kontaktene og stram 
til eller reparer etter behov.

Motoren stanser av seg selv Tom drivstofftank Fyll på drivstofftanken.

Tilstoppet drivstoffilter Rengjør eller skift ut.

Løse eller brukne drivstof-
fledninger

Sjekk kontaktene og stram 
til eller reparer etter behov.

Ingen vibrasjon Defekt bryter eller 
dårlig kontakt

Sjekk komponentene 
og stram til eller reparer 
etter behov.

Skadet eller frakoblet sole-
noid på vibrasjonsventil 

Koble til igjen eller 
reparer solenoiden.

Skadet dynamoenhet Reparer enheten.

Skadet eller brutt magne-
tiseringsmotorkobling 

Reparer eller skift ut.

Skadet magnetiseringsmo-
tor

Reparer eller skift ut.

Skadet magnetisering-
spumpe

Reparer eller skift ut.

Skadede magnetiser-
ingslagere

Reparer eller skift ut.
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Kjører ikke, eller kjører 
kun i én retning

Pinnen brutt i kjørespaken Skift pinnen.

Løs eller brutt kontrollkabel Stram til eller skift ut.

Skadet drivmotor Reparer eller skift ut.

Skadet drivpumpe Reparer eller skift ut.

Defekt(e) avlastningsven-
til(er)

Reparer eller skift ut.

Ingen styring Skadet styresylinder Reparer eller skift ut.

Skadet styreenhet Reparer eller skift ut.

Fastkilt eller skadet sty-
reavlastningsventil

Reparer eller skift ut.

Styreleddpinnen er i still-
ingen LÅST

Sett styreleddpinnen i still-
ingen ULÅST.

Vann lekker fra spraydysene 
når maskinen er avslått

En eller begge membran-
ventiler er ikke helt lukket.

Membranen er slitt.

Lukk membranventilen(e) 
helt.

Skift ut membranen.

Problem / Symptom Årsak Løsning
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Merknader:
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6 Diagrammer

6.1 Elektrisk koplingsskjema
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LH front roading light working light Arbeidslys venstre, foran
LH front turn light Retningslys venstre, foran
LH rear turn light Retningslys venstre, bak
License plate lamp Nummerskiltlampe
Light / horn switch Lys/horn-bryter
Light breaker Lysbryter
Main power relay Hovedstrømrelé
Monitoring fuse Monitorsikring
Motor Motor
Neutral Nøytral
Neutral / brake solenoid Nøytral/brems-solenoid
Neutral relay Nøytralt relé
Oil cooler fan motor Viftemotor, oljekjøler
Oil pressure switch Oljetrykkbryter
Rear chassis ground Bakre ramme-jord
Reverse Revers
RH front roading light working light Høyre front veilys arbeidslys
RH front turn light Høyre front retningslys
RH rear turn light Høyre bakre retningslys
Right hand rear signal lamp Høyre bakre signallys
Seat switch Setebryter
Seat switch solenoid Setebrytersolenoid
Spray relay Sprayrelé
Spraying timer Spraytidsmåler
Start aid relay Starthjelprelé
Start relay Startrelé
Starter Starter
Steering column Styreventil
Tail lamp Baklys
Turn signal switch Blinklysbryter
Turning signal Blinklys
Vibe fuse Vibrasjonssikring
Vibe lamp Vibrasjonslampe
Vibe ON/OFF solenoid Vibrasjon PÅ/AV-solenoid
Vibe switch Vibrasjonsbryter
Warning lights Varsellamper
Water spray pump Vannspraypumpe
Water spray switch Vannspraybryter
Working light Arbeidslys
Working light switch Arbeidslysbryter

Engelsk Norsk

Komponenter 
i elektrisk 
diagram

Engelsk Norsk
Alternator Dynamo
Alternator breaker Dynamobryter
Backup / beacon fuse Sikring, ryggelys/roterende lys
Backup alarm Ryggealarm
Battery Batteri
Beacon Roterende lys
Brake / neutral fuse Sikring, brems/nøytral
Brake relay Bremserelé
Brake switch Bremsebryter
Chassis ground Ramme-jord
Control Kontroll
Cool temp switch Kjøletemp-bryter
Diodes Dioder
Drum select switch Trommelvelgerbryter
Drum vibe solenoid Solenoid, trommelvibrasjon
Engine ground Motor-jord
Fan motor fuse Viftemotorsikring
Fan motor relay Viftemotorrelé
Flasher Blinklys
Flow divider solenoid Strømningsfordelersolenoid
Flow divider switch Strømningsfordelerbryter
Frame ground Ramme-jord
Front chassis ground Frontramme-jord
Fuel shutoff solenoid Solenoid, drivstoffavstenging
Glow plugs Glødeplugger
Ground Jord
Harness Kabelskjerming
Harness, main Kabelskjerming, hoved
Hazard signal Faresignal
Hazard switch Farebryter
Horn Horn
Hourmeter Timeteller
Hourmeter fuse Timetellersikring
Hyd oil temp switch (92°C) Hydr.temp-bryter (92 °C)
Interlock relay Sperrerelé
Key switch Nøkkelbryter
Key switch fuse Nøkkelbrytersikring
Left hand rear signal lamp Signallys venstre, bak
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Ko
i h
di
mponenter 
ydraulikk-
agram

Engelsk Norsk
Charge filter Ladefilter
Drum vib solenoid Trommelvibrasjonssolenoid
Flow divider Strømningsfordeler
From FWD/REV control—port T Fra FWD/REV-kontroll - port T 
From front drive motor Fra front drivmotor
From oil cooler Fra oljekjøler
From drive pump port L2 Fra drivport L2
From rear motor vib—drain port Fra bakre motorvibr.—dreneringsport
From rear drive motor—port 1 Fra bakre drivmotor—port 1
Front drive motor Front drivmotor
Front vibe motor Front vibr.motor
FWD/REV control FWD/REV-kontroll
Hydraulic tank Hydraulikktank
Neutral brake solenoid Nøytral bremsesolenoid
Oil cooler Oljekjøler
Drive pump Drivpumpe
Rear drive motor Bakre drivmotor
Rear vibe motor Bakre vibr.motor
Seat switch solenoid Setebrytersolenoid
Steering cylinder Styresylinder
Steering pump Styrepumpe
Steering valve Styreventil
Vib ON/OFF solenoid Vibr. PÅ/AV-solenoid
Vibration pump Vibrasjonspumpe
Vibratory valve Vibrasjonsventil
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7 Tekniske data

7.1 Motor
Motorens nominelle effekt

Nominelle effekt i samsvar med ISO/TR 14396. Faktisk effekt kan variere med 
spesifikke driftsforhold.

Artikkel nr. RD 27-100
RD 27-120

Motor

Motorprodusent Perkins

Motormodell 403D-15

Motortype Væskeavkjølt diesel

Nominell kraft @ 3000 o/min* kW (Hk) 25,1 (33,7)

Slagvolum cm³ 1496

Starter type / V / kW Elektrisk / 12 / 2,7

Dynamo Volt / Amp 12V / 55A

Driftshastigheter o / min 2450 / 3000

Ventilklaring (kald)
innsugning/eksos mm 0,2

Luftfilter type Dobbelt element

Batteri V / nominelt
CCA

CA

12 / 100 Ah
650 @ -17 °C
820 @ 0 °C

Motoroljekapasitet l 6

Drivstoff type Ren, filtrert diesel

Kapasitet på drivstofftank l 56

Drivstofforbruk @
2450 o/min /3000 o/min

l/t. 7,1/7,7

Kjølevæskekapasitet l 6
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Tekniske data RD 27

7.2 Valse

7.3 Smøring

Delenr.: RD 27-100 RD 27-120

Valse

Bruksvekt kg 2 617 2 824

Tørrvekt kg 2 375 2 582

Trommelbredde mm 1 000 1 200

Trommeldiameter mm 700 700

Vanntankvolum l 150 150

Ytre svingradius m 3,64 3,74

Kjørehastighet
.....@ 2470 o/min
.....@ 2800 o/min

km/t
0–8,1
0–10,0

0–8,1
0–10,0

Vibrasjonsfrekvens Hz (vpm) 55 eller 66
3 300 eller 3 960

55 eller 66
3 300 eller 3 960

Driftstemperatur °C –40 til 50

Delenr.: RD 27-100
RD 27-120

Smøring

Veivhus type
l

API CG 4 Multigrade
4,5–6

Hydraulikksystem
(standard hydraulikkolje)

type
l

API CG 4 / API CF
26

Hydraulikksystem
(alternativt biologisk nedbrytbar)

type
l

Panolin HLP Synth VG46 eller tilsvarende
26

Bevegelig styreledd type
volum

Shell Alvania RL2
10 pump med en håndholdt fettpumpe

Sylinderlagre type
volum

Shell Alvania RL2
Etter behov
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RD 27 Tekniske data

7.4 Lydmålinger

Driftslydnivået, målt iflg. vedlegg 1, paragraf 1.7.4.f i EUs maskindirektiv, er:
garantert lydtrykknivå (LWA) = 106 dB(A).
lydtrykknivå på operatørplass (LpA) = 88,0 dB(A).

Denne lydverdien ble målt i samsvar med ISO 6394:1998 for lydtrykknivå (LWA).

7.5 Måling av operatørens eksponering for vibrasjoner
Operatøren av denne maskinen må forvente å bli utsatt for vibrasjonsnivåene 
opplistet nedenfor ved bruk av maskinen i ved normal funksjon:

Hånd/arm-vibrasjonsnivåer overstiger ikke 2,5 m/s2. Dette er representativ verdi 
for vektet kvadratisk gjennomsnitts (rms) akselerasjon som hender og armer 
utsettes for. Vektet rms-verdi målt etter ISO 5349-1 er 1,28 m/s2.
Helkropps vibrasjonsnivåer overstiger ikke 0,5 m/s2. Dette er representativ verdi 
for kvadratisk gjennomsnitts (rms) akselerasjon som hele kroppen er utsatt for. 
Vektet rms-verdi målt etter ISO 2631-1 er 0,27 m/s2.

Resultatene overholder grensen og aksjonsvibrasjonsverdiene (hånd/arm og hel 
kropp) som spesifisert i EU-direktiv 2002/44/EC.

Usikkerhet, 
vibrasjon

Vibrasjon overført til hånd ble målt i samsvar med ISO 5349-1. Denne målingen 
inkluderer en usikkerhet på 1,5 m/sek2 i samsvar med EN500-4:2001.

Vibrasjon for hele kroppen ble målt i samsvar med ISO 5349-1. Denne målingen 
inkluderer en usikkerhet på 0,3 m/sek2 i samsvar med EN500-4:2001.
wc_td000249no.fm 111
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7.6 Mål

Se bildet: wc_gr004619

RD 27-100 RD 27-120

Ref. Mål, mm

a 2 500

b 1 105 1 305

c 2 775

d 2 680 - EU-versjon

e 2 000

f 1 800

g 1 000 1 200

h Ø 700

j 1 800

k 262

a

h
f g

b

d cje

k

wc_gr004619
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