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1

Veiligheidsvoorschriften

1.1

Veiligheidssymbolen
In deze handleiding worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt:

GEVAAR

WAARSCHUWING
VOORZICHTIG

OPMERKING

GEVAAR
"GEVAAR" waarschuwt voor gevaarlijke situaties die ernstig letsel of overlijden tot
gevolg kunnen hebben.

WAARSCHUWING
"WAARSCHUWING" waarschuwt voor gevaarlijke situaties die ernstig letsel tot
gevolg kunnen hebben.

WAARSCHUWING
"LET OP" waarschuwt voor gevaarlijke situaties die beschadiging van de machine
en persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben:

OPMERKING
"OPMERKING" geeft u aanbevelingen die bij niet-naleving geen persoonlijk letsel
tot gevolg hebben. Volg deze handelingsaanbevelingen om materiële schade en
persoonlijk letsel te voorkomen!
De gevaarlijke zones, instelbereiken, indicators en bedieningselementen van de
machine worden met pictogrammen gekenmerkt.
Het precieze aantal en de positionering van de pictogrammen op uw machine zijn
opgesomd in het machinespecifieke pictogramschema. Ontbrekende of onleesbare pictogrammen moeten worden vervangen. Neem contact op met Komptech
voor het bestellen van ontbrekende pictogrammen.
De betekenis van de pictogrammen vindt u in de volgende tabel.
Lees voor ingebruikname deze bedieningshandleiding!
Helm dragen!

Beschermende bril dragen!

Gehoorbescherming dragen!

Werkhandschoenen dragen!
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Veiligheidsschoenen dragen!

Werkkleding dragen!

Vóór werkzaamheden vrijschakelen!

Let op, gevaar!

Let op, intrekkinggevaar bij draaiende onderdelen!

Let op, kneuzinggevaar tussen bewegende onderdelen!

Let op, kneuzinggevaar!

Let op, elektrische spanning!

Let op, brandgevaar!

Let op, hete oppervlakken!

Waarschuwing voor gevaren door accu

Waarschuwing voor automatisch opstarten

Waarschuwing voor valgevaar

Waarschuwing voor magnetisch veld

Accuhoofdschakelaar
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Let op, verbrandingsgevaar door hete hydraulische olie!
Gevaar door breuk hydraulische slang!
Deuren van motorruimte bij draaiende motor niet openen!
Oliepeil controleren

NOODSTOP-knop

Reinigen met water verboden!

Geen toegang voor personen met pacemaker!
Het magnetisch veld van de magnetische afscheider of magnetische koprol kan de werking van de pacemaker nadelig
beïnvloeden.
Het betreden van de gevarenzone door onbevoegde personen is verboden!

Op de machine klimmen is verboden!

De rood-wit gestreepte balk symboliseert begrensde hindernissen of gevaarlijke punten.
De markering van plaatsen met botsgevaar gebeurt met
zwart-gele strepen.

1.2
GEVAAR

Gevaaraanwijzingen
Gevaar bij onderhoudswerkzaamheden!
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Bij elk onderhoud aan de machine, behalve bij functies die uitsluitend in de
onderhoudsmodus beschikbaar zijn, moet de motor zijn uitgeschakeld en de
contactsleutel zijn verwijderd.
b) Blokkeer de hoofdschakelaar van de accu.
c) Houd visueel contact met derden.

GEVAAR

Gevaar door het niet in acht nemen van de veiligheidsbepalingen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Voer dagelijks een visuele en werkingscontrole volgens de onderhoudshandleiding uit.
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GEVAAR

Kneuzinggevaar tussen bewegende delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Let bij het open- en dichtklappen van de trechter of de transportbanden, en bij
alle andere draai-, zwenk- en kiepbewegingen erop dat er zich geen personen
in de gevarenzone bevinden.

GEVAAR

Brand door kortsluiting of verontreiniging.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
ü Er is een brandblusser aan de machine bevestigd.
a) Elektrotechnische installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoolde vaklieden worden uitgevoerd!
b) Zorg ervoor, dat de vorming van rondvliegende vonken wordt voorkomen bij
onderhoudswerkzaamheden.
c) Gebruik geen open vuur.
d) Reinig de machine volgens de handleiding.

GEVAAR

Bij draaiende delen bestaat het gevaar om naar binnen getrokken te
worden. Losse kleding of lang haar kan in draaiende delen verstrikt
raken.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Beveilig de machine tegen onbedoeld inschakelen!
b) Houd afstand tot draaiende delen, wanneer de machine loopt.
c) Draag altijd geschikte werkkleding bij werkzaamheden aan de machine (geen
losse kleding, gebruik bij lang haar een haarnetje).

WAARSCHUWING

Elektrische storing.
Ernstige schade aan de machine en persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Voordat u onderhoudswerkzaamheden aan het elektrische systeem verricht
en voordat u laswerkzaamheden verricht, schakel dan altijd de machine met
de hoofdschakelaar uit!
b) Maak bij laswerkzaamheden de aardingsdraad zo dicht mogelijk bij de te lassen plek vast.
c) Zet de accuschakelaar bij uitgeschakelde machine uit om de stroomverzorging naar het bedieningspaneel te onderbreken (bijv. bij laswerkzaamheden
aan de machine of wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt).

Verbrandingsgevaar door hete hydraulische olie.

WAARSCHUWING

Ernstig letsel kan het gevolg zijn.

OPMERKING

Voer dagelijks een visuele inspectie van de machine uit om schade vroegtijdig op
te sporen en ongevallen te voorkomen.

a) Draag tijdens onderhoudswerkzaamheden handschoenen en geschikte werkkleding om u tegen brandwonden door hydraulische olie te beschermen.
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OPMERKING

OPMERKING

Bij onderhoud aan de machine moet steeds op netheid worden gelet.
Zorg ervoor dat de leidingen van de hydraulische olie en de luchtleidingen niet
vervuild raken.
Reinig de machine of het bedieningspaneel (met uitzondering van het toevoersysteem en de transportbanden) altijd met perslucht! Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoudshandleiding.
a) Deze zones mogen niet met water resp. een hogedrukreiniger worden gereinigd!
ð Anders kan er schade aan elektronische delen ontstaan of kunnen er veiligheidsstickers onleesbaar worden.
b) Het verkleiningsgedeelte en de transportband mogen met water worden gereinigd!

OPMERKING

1.3
WAARSCHUWING

Om vervuiling van de bodem te voorkomen dienen onderhoudswerkzaamheden
in de werkplaats te worden uitgevoerd.

Algemene veiligheidsaanwijzingen
Verkeerde bediening door het niet opvolgen van de handleiding.
Schade aan de machine en persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor de bediening binnen
handbereik. De handleiding moet altijd bij de machine blijven.
a) Haal de sleutel altijd uit het contact , als de machine niet wordt gebruikt!
b) Bewaar de sleutel (ook de reservesleutel) op een veilige en niet toegankelijke
plaats!
ð De machine is pas uitgeschakeld, als de sleutel uit het contact is getrokken!
▪ Het is verboden de machine met de NOODSTOP-knop uit te schakelen, als er
geen sprake is van een noodgeval.
▪ Het bedienen van de machine in beschonken toestand of bij gebrekkige lichamelijke of geestelijke gezondheid (drugs of invloed van medicijnen) is verboden!
▪ Het openen van de deur van de motorruimte is alleen toegestaan voor onderhoudsdoeleinden. De deur van de motorruimte moet tijdens bedrijf vergrendeld blijven.
▪ Het transporteren van personen en goederen op de machine is verboden!
▪ Het is verboden handmatig materiaal in te voeren.
▪ Houd afstand tot draaiende delen, wanneer de machine loopt.
▪ Draag altijd geschikte werkkleding (geen losse kleding, gebruik bij lang haar
een haarnetje).
▪ Servicewerkzaamheden aan de machine zijn alleen toegestaan met antislipschoenen en werkhandschoenen.
▪ Gebruik de machine niet in gesloten ruimten.
▪ Alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsuitrusting (bijv. veiligheidshelm,
gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril) moeten door de exploitant beschikbaar worden gesteld.
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1.4

Gebruikersrollen

1.4.1

Exploitant
▪ De exploitant moet de wettelijke eisen voor het bedienen van machines opvolgen.
▪ De exploitant bevestigt aan de fabrikant dat instructies voor het veilig gebruik van de machine zijn gegeven.
▪ De exploitant moet zich met de inhoud van de handleiding en de bedieningshandleiding vertrouwd maken en de hierin gegeven aanwijzingen opvolgen.
▪ De exploitant plant en is verantwoordelijk voor het gebruik van de machine
in het kader van het bedoeld gebruik.
▪ De exploitant is verantwoordelijk voor een veilige en bruikbare toestand van
de machine.
▪ De exploitant dient er voor te zorgen dat uitsluitend personen de machine
bedienen die zowel geestelijk als lichamelijk hiertoe in staat zijn.
▪ De exploitant dient het niet-geautoriseerd ombouwen van de machine te
verbieden en bij voorgenomen ombouwwerkzaamheden de deskundige
kennis van de fabrikant te raadplegen.
▪ De exploitant dient de fabrikant of de verkoper op de hoogte te stellen, wanneer eventuele veiligheidsgebreken aan de machine voorkomen.
▪ De exploitant dient bij verlies van de handleiding of de veiligheidssymbolen
(verwijderde of onleesbare pictogrammen) deze tijdig na te bestellen bij de
fabrikant.
▪ De exploitant moet bij de verkoop van de machine zorgen voor het betrouwbaar en aantoonbaar doorgeven van de volledige machinedocumentatie in
de betreffende landstaal van de koper.

1.4.2

Operator
▪ De operator dient aan de wettelijke eisen voor het bedienen van machines
te voldoen.
▪ De operator heeft van de fabrikant of de exploitant instructies voor het veilig
gebruiken van de machine gekregen.
▪ De operator dient de instructies van de fabrikant (handleiding) en de aanwijzingen van de exploitant na te leven.
▪ De operator moet voor iedere ingebruikname de veilige toestand van de
machine controleren.
▪ De operator mag de machine uitsluitend voor het voorgeschreven gebruik
gebruiken (zie "Voorgeschreven gebruik") en dient toezicht te houden op
het gebruik met derden.

1.4.3

Onderhoudspersoon
▪ De onderhoudspersoon wordt door de exploitant geautoriseerd om serviceen onderhoudswerkzaamheden aan de machine uit te voeren. Deze mag alleen de werkzaamheden uitvoeren die ook in de onderhoudshandleiding zijn
beschreven. Bij werkzaamheden die niet in de onderhoudshandleiding zijn
beschreven, moet contact worden opgenomen met de klantenservice van
KOMPTECH Umwelttechnik GmbH.
Door ondeskundig onderhoud, gebruik van niet originele reserveonderdelen, gebruik van niet-goedgekeurde grondstoffen en eigenhandige veranderingen aan de machine, vervalt de garantie van de machine.
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▪ De onderhoudspersoon dient een mechanische vakopleiding of overeenkomstig afgesloten te hebben. De exploitant is ervoor verantwoordelijk dat
het onderhoudspersoneel regelmatig aan scholingen en bijscholingen deelneemt.

1.5

Overdrachtsprotocol
De fabrikant resp. de verkoper is verplicht om bij de verkoop van de machine de
handleiding mee te leveren en de klant (exploitant, operator en onderhoudspersoon) bedieningsinstructies van de machine te geven en op de hoogte te stellen
van veiligheids- en onderhoudsvoorschriften. Als bewijs dat de machine en de
handleiding correct werden overgedragen, is een bevestiging nodig. Hiervoor
dient het formulier "Overdrachtsprotocol" in drievoud te worden ingevuld. Dit formulier dient door de verkoper en door de klant ondertekend te worden. Document A dient ondertekend te worden teruggezonden naar de fabrikant KOMPTECH Umwelttechnik GmbH. Document B blijft in het bezit van de verkoper
die de machine overdraagt en document C blijft in het bezit van de klant (exploitant).

OPMERKING

1.5.1
WAARSCHUWING

Verplichting tot het doorgeven van de documentatie
Ook bij latere doorverkoop van de machine door de eerste koper (exploitant)
moet de documentatie aantoonbaar worden meegeleverd en moet de koper op
basis van de genoemde voorschriften worden geïnstrueerd, alsmede de complete
documentatie in de betreffende landstaal verkrijgen.

Opleiding
Verkeerde bediening door het niet opvolgen van de handleiding.
Schade aan de machine en persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor de bediening binnen
handbereik. De handleiding moet altijd bij de machine blijven.
Bij overdracht van de machine dient de operator op de volgende punten te worden opgeleid:
1. Veiligheidsinstructies
2. Bedieningselementen, functies van de machine
3. Uitleg over het gebruik van de handleiding
4. Eisen dat de handleiding wordt gebruikt
5. Basisinstellingen uitvoeren, controleren en wijzigen
6. Instructies met betrekking tot het eerste gebruik (warme ingebruikname)
7. Onderhoudsinstructies
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2

Voorbereiding voor het in gebruik
nemen

2.1

Overzicht van de machine
D
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2.2

3
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Voor
Links
Achter
Rechts
Motorkamer
Afstandsbediening
Hoofdbedieningspaneel

4
5
6
7
8
9
10

Bedieningspaneel achter
Trechterwand voor
Trechterwanden aan zijkanten
Vultrechter
Trechterwand achter
Uitwerpband
Zijgeleidingswanden

Overzicht van optische indicatoren

Rood

brandend
knipperend

Geel

brandend
knipperend
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Storing
Radiocontact voor afstandsbediening
verbroken
Rotoren achteruit of rotoren UIT
Track Fast ACHTERUIT
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Groen

2.3

brandend
knipperend

rotoren vooruit
Track Fast VOORUIT

Inhoud van de levering
a) Controleer de machine volgens de begeleidende papieren op volledigheid
van de leveringsinhoud en eventuele transportschade. Met de machine
wordt ook de productdocumentatie geleverd.
b) De specificaties van uw machine kunnen afwijken van de functionele eenheden en modules die in deze handleiding zijn beschreven. Zie hiervoor de
details in uw aankoopcontact.
▪ De machine bevindt zich bij levering in de transportconfiguratie (alle deuren
en luiken gesloten en vergrendeld, uitwerpband ingeklapt).
▪ Elke machine is uitgerust met brandblussers. Het bedieningspersoneel
moet met het gebruik van een brandblusser bekend zijn. Laat de brandblusser regelmatig nakijken en onderhouden.

WAARSCHUWING

2.4
GEVAAR

Alleen bevoegd dienstpersoneel mag de sleutels van de machine gebruiken!
Onbevoegde personen mogen in geen geval de kans krijgen om de machine te
starten.

Plaatsen van de machine
Kantelen van de machine door onvoldoende stabiliteit.
ü De machine moet op een vlakke, verharde ondergrond worden geplaatst.
a) Beveilig de machine tegen wegrollen.
b) De machine mag maximaal 3° hellen.
ü Bij het opstellen van de machine moeten de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en de ongevallenpreventievoorschriften worden opgevolgd.
a) Zorg dat er voor het opstellen van de machine, het gebruik van de machine
en het verzetten van de machine voldoende ruimte beschikbaar is. De afmetingen van de machine vindt u in "Technische gegevens".
b) Zorg ervoor dat alle bedieningselementen en vluchtwegen vrij toegankelijk zijn
en blijven.
c) Plaats de machine op veilige afstand van overige bedrijfsinstallaties en zorg
ervoor dat zich in de gevaarlijke zone geen andere inrichtingen zoals gebouwen, hoogspanningskabels, andere machines, enz. bevinden.

GEVAAR

14 / 125

Gevaar voor elektrische schokken
Zorg ervoor dat bij het installeren van de machine zich geen stroomkabels in het
zwenkbereik van de uitwerpband bevinden.
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2.4.1

Afkoppelen van de machineversie Trailer

A

B

C

Om de trailer van de trekker los te koppelen dienen de volgende stappen te
worden uitgevoerd:
a) Beveilig de trailer met wielblokken (A).
b) Sluit verbindingsleidingen (B) voor de verlichting en de rem aan.
c) Schuif steunpoot (C) uit en koppel de trailer af van de trekker.

D E

d) Activeer de parkeerrem door het uittrekken van rode knop (E). De zwarte
knop (D) moet ingedrukt zijn. Daardoor worden de beide achterassen geremd (zie ook handleiding 27 t Tridem-trailerchassis).
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F

e) Laat de trailer met hendel (F) geheel zakken door deze naar links te draaien. De trailer moet tijdens het werken op het laagste niveau staan.

2.5
GEVAAR

Gevarenzone
Gevaar door het uit slingeren van delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
Zorg vóór het in gebruik nemen dat er zich geen derden binnen de gevarenzone
bevinden!
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1
2

2a

3

R

=5

0m

[16

4f

t]

5m

5m

5m

1

Toegang voor geschoold personeel en servicepersoneel in de directe
nabijheid, alleen als de machine is uitgezet en tegen onbevoegd, opnieuw inschakelen is beveiligd.
Werkzone voor de operator.
Werkzone voor de operator. Bij een lopende machine, wanneer er
geen materiaal in de aanvoertrechter zit (alleen bij ingebruikname of
opklappen van de uitwerpband).
Toegang voor geschoold personeel onder inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en bij gebruik van de voorgeschreven veiligheidsuitrusting is toegestaan.

2
2a

3

De toegang tot deze zone is verboden voor onbevoegden.

2.6

Dagelijkse voorbereidingswerkzaamheden
De volgende controles moeten worden uitgevoerd:
a) Voer rondom een inspectie uit.
b) Controleer de stabiliteit van de machine.
c) Controleer de machine op beschadigingen en voer nodige reparaties direct
uit.
d) De machine moet dagelijks worden gereinigd.
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e) Controleer de veiligheidsinrichtingen en de werking van de bedieningselementen.
f) Controleer de verbinding van de uitwerpband aan het machineframe.
g) Controleer het koelvloeistofpeil, motoroliepeil en de weergave-instrumenten.
h) Controleer alle bedrijfsstoffen (oliepeil hydraulische installatie, smeeroliepeil
van de centrale smering, smeerpunten, oliepeil planeettandwielen en reduceerkast).
i) Controleer de koelribben van de waterkoeling en de oliekoeler van de hydraulische installatie op vuil en reinig, indien nodig.
j) Controleer de brandstoffilter en ontwater deze, indien nodig (bij water in het
kijkvenster).
k) Reinig de motorruimte en de dynamo en houd deze in voorkomend geval
stofvrij.
l) Controleer of de scharnieren en sluitingen van de afdekkingen gesloten en
vergrendeld zijn.
m) Controleer slijtageonderdelen. Laat beschadigde slijtageonderdelen in een
vakwerkplaats repareren.
Alle andere taken, bijv. reparaties of onderhoud, worden in het meegeleverde
hoofdstuk "Onderhoudshandleiding" beschreven.

2.7

Voorgeschreven gebruik
De machine wordt langs boven gevuld.

A
Het materiaal wordt met rotoren (A) met behulp van de messen verkleind en
valt dan op de uitvoertransportband. Daarna wordt het via de uitwerpband verder getransporteerd.
De machine dient voor het versnipperen van:
▪ Pallethout
▪ Stamhout/energiehout/aangespoeld hout
▪ Zacht groen
▪ Wortels/resthout
▪ Oud hout (vooraf verkleind)
▪ Oud hout behandeld/onbehandeld
18 / 125
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▪ Dakleer
Bij de volgende, moeilijk te verkleinen materialen raden we een gedoseerde
aanvoer aan, zodat een maximale doorloop kan worden bereikt:
▪ Kunststofbalen
▪ Vochtig boomschors
▪ Ronde grasbalen (zeefkorf < 150 mm/5.9 in)
Vul de vultrechter slechts ongeveer tot de helft en wacht met het bijvullen, totdat
de vultrechter bijna leeg is.
De volgende abrasieve materialen kunnen de slijtage aanzienlijk vergroten:
▪ As
▪ Zand
▪ Glas
▪ Inerte materialen (porselein, keramiek, spiegels, klei)
Het bedoeld gebruik omvat ook het opvolgen van de in de gebruiksaanwijzing
opgenomen aanwijzingen en het uitvoeren van de voorgeschreven inspectie- en
onderhoudswerkzaamheden volgens de onderhoudshandleiding.
De volgende omstandigheden leiden tot het vervallen van de garantie en aansprakelijkheid:
▪ Niet-bedoeld gebruik van de machine.
▪ Onbekendheid met de handleiding.
▪ Bediening en onderhoud door ongeschoold personeel.
▪ Eigenhandige, functionele of constructieve wijzigingen aan de machine.
▪ Gebruik of inbouwen van reserveonderdelen die niet zijn goedgekeurd door
Komptech.
▪ Ondeskundig uitgevoerde reparaties of bedieningsfouten.

2.8
VOORZICHTIG

Redelijkerwijs te voorzien verkeerd gebruik
Alle toepassingen van de machine voor doeleinden die niet onder
"Voorgeschreven gebruik" werden genoemd, zijn verboden!
Schade aan de machine en persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
Bij niet-voorgeschreven gebruik van de machine vervalt de garantie van de fabrikant!
Hieronder vindt u voorbeelden van niet bedoeld en dus verboden gebruik:
Versnippering van:
▪ Grote metalen voorwerpen
▪ Asbest
▪ Chemicaliën
▪ Explosieve materialen.
Volgend gebruik is eveneens verboden:
▪ Gebruik in gesloten ruimten
Deze lijst is slechts een uittreksel van de meest voorkomende storende materialen en maakt geen aanspraak op volledigheid.
Het handmatig vullen van de machine is principieel verboden!
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VOORZICHTIG
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Sla geen materiaal op in de trechter van de verkleiningseenheid, als
de machine niet in gebruik is.
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3
WAARSCHUWING

OPMERKING

3.1

Ingebruikname
Draag tijdens het werken gehoorbescherming, een veiligheidsbril,
helm en geschikte werkkleding.
Zorg vóór het in gebruik nemen altijd dat er zich geen derden binnen
het werkbereik (50 m/164 ft) bevinden.
Zorg er tijdens de ingebruikname en tijdens het gebruik voor dat u alle zones van
uw werkbereik en de gevarenzone rondom de machine zo goed mogelijk kunt
zien.

Overzicht hoofdbedieningspaneel

1

2

2

3

4

5

7

6
1
2
3
4
5
6
7
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Display
Functietoetsen
Menutoetsen
Draaiknop
Onderhoudsschakelaar
NOODSTOP-knop
Sleutelschakelaar
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3.1.1

Kort overzicht - display
Het display toont de bedrijfstoestanden van de machine, informatie, storingen
en waarschuwingen.
De symbolen naast de functietoetsen en boven de menutoetsen geven type,
toestand en beschikbaarheid van de betreffende functie weer.
Functie actief

Rotoren/transportbanden achteruit

Functie niet actief

Servicemodus

De bedrijfstoestanden zijn afhankelijk van de functie en zijn niet overal beschikbaar.

3.1.2

Displayinformatie

CRAMBO direct
447001
14:38:11 08.05.2013
ESK

Machinetype
Serienummer
Tijd en datum
Weergave temperatuur overbelastingskoppelingen
Bedrijfstoestand van de rotoren en actuele rotortoerental

Bedrijfstoestand van de transportbanden

22 / 125

Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1

Ingebruikname
Motortoerental CAT dieselmotor
Zwart: Werkelijke toerental
Blauw: Ingesteld toerental
Machinebedrijfsuren
Indicatie dieselbrandstofvoorraad
Roetniveau dieselroetfilter
(Volledige belasting dieselpartikelfilter in procent)
Temperatuur motorkoelvloeistof
Roetfilter regenereren ingeschakeld

Roetfilter regenereren uitgeschakeld

Motorvoorverwarming (alleen bij Crambo 3400)

3.1.3

Kort overzicht - functietoetsen
Via de functietoetsen kunnen de getoonde functies worden gestart, gestopt en
gewijzigd.
Afhankelijk van de functie moet de functietoets slechts kort of tijdens het uitvoeren van de functie doorlopend worden ingedrukt.
Actieve functies worden gemarkeerd door een geaccentueerde pijl.
Ingeschakeld
Uitgeschakeld

Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de machine zijn functies wel of niet beschikbaar. Bij beschikbare functies zijn de betreffende functietoetsen verlicht.
Functietoetsen linkerkant
Rotoren en transportbanden
starten/stoppen

Functietoetsen rechterkant
Motortoerental wijzigen

Rotoren achteruit

Versnelling kiezen

Rotoren stoppen en uitvoerband
achteruit bewegen

Keuze rotoromkeerprogramma
Herkenning storende materialen aan/uit
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3.1.4

Kort overzicht - menutoetsen
Via de menutoetsen worden handbediening, storingsmeldingen, informatie en
instellingen geactiveerd.
In de verschillende submenu's worden met de menutoetsen de verschillende
parameters geselecteerd en met de draaiknop gewijzigd. Door het draaien van
de draaiknop wordt de waarde overgenomen.
Afhankelijk van het menu en de functie worden de betreffende parameters op
het display via de menutoetsen weergegeven.
Als binnen een submenu meerdere pagina's beschikbaar zijn, wordt dit op het
display via de middelste menutoetsen aangegeven:
Pagina terug

Pagina vooruit

Pagina op

Pagina vanaf

Terug naar het vorige menu

Afstandsbediening

Handbediening

Foutmeldingen

Informatie

Instellingen

HOME-hoofdmenu
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3.1.5

Draaiknop
Door het draaien worden de waarden
van de verschillende functies gewijzigd. Door het drukken op de draaiknop worden de gewijzigde instellingen
bevestigd en opgeslagen.
Wanneer een gekozen functie, programma of instelling met de draaiknop
moet worden gewijzigd of bevestigd,
wordt hier rechts onderaan het display
op gewezen.

3.1.6

Onderhoudsschakelaar
Servicebedrijf AAN

Normaal bedrijf (onderhoudsmodus
UIT)

3.1.7

NOODSTOP-knop
Directe machinestop

3.1.8

Sleutelschakelaar
0
Dieselmotor UIT
1
Contact en besturing AAN
START Dieselmotor STARTEN

3.2

Overzicht achterste bedieningspaneel
Het achterste bedieningspaneel bevindt zich links achter in de beplating van de
machine.
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A

B

A

Bij de toetsen die kunnen worden geactiveerd, heeft het kader een groene achtergrond. Het doorbladeren gebeurt met de wipschakelaar (B). Met functietoetsen (A) kan de betreffende functie worden geselecteerd.
Zodra de motor is gestart, is ook het achterste bedieningspaneel actief. De volgende functies zijn beschikbaar:
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Beweeg de telescoopwanden naar binnen en sluit de
trechterwand aan de achterzijde.

Uitwerpband steiler zetten of
sluiten.

Beweeg de telescoopwanden naar buiten en open de
trechterwand aan de achterzijde.

Uitwerpband minder steil zetten of openklappen.

Linkertrechterwand openen.

Afvoerband achteruit bewegen (werkt uitsluitend in onderhoudsmodus).

De maximale hellingshoek is
35°.

De minimale hellingshoek is
10°.
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3.3

Linkertrechterwand sluiten.

Beide transportbanden vooruit verplaatsen. (Functie alleen beschikbaar in onderhoudsmodus).

Rechtertrechterwand openen.

Magnetische afscheider (optioneel) laten zakken en in
bedrijfspositie brengen.

Rechtertrechterwand sluiten.

Magnetische afscheider (optioneel) omhoog brengen en
in transportpositie brengen.

Overzicht afstandsbediening Compact
De afstandsbediening is als optie verkrijgbaar en maakt een comfortabele bediening van de machine op afstand mogelijk. De afstandsbediening is naast het
hoofdbedieningspaneel in de schakelkast opgeborgen.

GEVAAR

Het gebruik van de machine met behulp van de afstandsbediening
brengt een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Neem de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig in acht.
b) Let met name op de aanwezigheid van derden en houd voldoende afstand tot
de machine
(radius 20 m / 66 ft).

De toets "AAN" wordt ook als claxon gebruikt, zodra de
afstandsbediening ingeschakeld is.
Frequentiewissel
Mochten er problemen zijn met de ontvangst, kan de
frequentie worden gewijzigd.
Druk tegelijk op toets "AAN" en de toets voor de frequentiewissel. Herhaal deze procedure ca. 3 - 4 keer,
totdat u een geschikte frequentie hebt gevonden.
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Uitwerpband steiler zetten of dichtklappen.
Uitwerpband minder steil zetten of openklappen.
Linkertrechterwand open/dicht.

Rechtertrechterwand open/dicht.

Rotoren achteruit (alleen bij toetsmodus).

Linkerrotor vooruit/achteruit
Rechterrotor vooruit/achteruit
Zeefkorf uitzwenken.

Zeefkorf inzwenken.

Bevochtiging

WAARSCHUWING

De MACHINE-STOP-knop op de afstandsbediening werkt alleen als
de afstandsbediening actief is en er een radioverbinding is met de
machine.
Zodra u zich met de afstandsbediening buiten het radiografische bereikt bevindt,
schakelen de rotoren en transportbanden automatisch uit.

OPMERKING

Wanneer de MACHINE-STOP-knop op de afstandsbediening is vergrendeld,
stopt de motor bij het omschakelen naar de afstandsbedieningmodus.

Om de afstandsbediening te activeren, moeten de volgende
stappen worden uitgevoerd:
a) Ontgrendel de MACHINE-STOP-knop van de afstandsbediening.

b) Druk op het hoofdbedieningspaneel op de toets voor de afstandsbedieningmodus.
ð Het 7-segmenten-display op de afstandsbediening wordt verlicht. Het
bedieningspaneel achter en het hoofdbedieningspaneel blijven actief.
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c) Druk op toets "AAN" op de afstandsbediening, zodat de functies op de afstandsbediening actief zijn.

Om de afstandsbediening te deactiveren moeten de volgende
stappen worden uitgevoerd:
a) Druk op het hoofdbedieningspaneel op de toets voor de afstandsbedieningmodus.

b) Druk op de MACHINE-STOP-knop van de afstandsbediening.

3.3.1

Display van de afstandsbediening Compact
Rode, knipperende punt

De afstandsbediening is klaar voor gebruik
Snel knipperende "L" (voor Accu bijna leeg (nog slechts ca. 15 min.
LOW)
radiogebruik)
De buitenste segmenten
Wordt tijdens het uitschakelen na het
draaien met de wijzers van indrukken van de toets MACHINE
de klok mee
STOP (ca. 2 seconden) weergegeven
Geen weergave op het dis- De machine werd door het indrukken
play
van de toets MACHINE STOP uitgeschakeld of de accu is leeg

Accu vervangen en laden, zie onderhoudshandleiding.
Meer informatie over de afstandsbediening (bijv. functiecontrole, technische gegevens, enz.) kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

OPMERKING

Diepontlading en lage temperaturen beschadigen de accu.
Bijzondere hitte vermindert het vermogen van de accu. Als de accutemperatuur te
hoog of te laag is, wordt er niet geladen. Sla de accu in geladen toestand koel en
droog op om de levensduur van de accu te verlengen.

3.4

Functies op het hoofdbedieningspaneel voor
positionering van de machinecomponenten

3.4.1

Handbediening menu Trechterwanden
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Trechterwand links openen

Trechterwand rechts openen

Trechterwand links sluiten

Trechterwand rechts sluiten

Trechterwand voor openen

Trechterwand achter openen

Trechterwand voor sluiten

Trechterwand achter sluiten

Bij een ingeschakelde afstandsbediening zijn deze functies niet beschikbaar!
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3.4.2

Handbediening menu Versnipperbedrijf

Rotor 1 vooruit

Rotor 2 vooruit

Rotor 1 achteruit

Rotor 2 achteruit

Onderhoudsklep openen

Zeefkorf uitzwenken

Onderhoudsklep sluiten

Zeefkorf inzwenken

Rotoren met 120° draaien

Functies alleen beschikbaar in de onderhoudsmodus.
Bij een ingeschakelde afstandsbediening zijn deze functies niet beschikbaar!
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3.4.3

Handbediening menu Transportbanden

Transportband vooruit

Uitwerpband in transportstand brengen

Afvoerband achteruit/
uitwerpband vooruit

Uitwerpband in werkstand brengen

Functies alleen beschikbaar in de onderhoudsmodus.
Bij een ingeschakelde afstandsbediening zijn deze functies niet beschikbaar!

3.4.4
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Handbediening menu Mobiliteit
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Wielen en stabilisatorrol
inschuiven

3.5

Wielen en stabilisatorrol
uitschuiven

Motor starten
Alle NOODSTOP-knoppen moeten ontgrendeld zijn. De optionele afstandsbediening is niet actief. Het bedieningspaneel achter is actief, zodra de motor is
gestart.
Om de motor te starten moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

A
a) Schakel accuhoofdschakelaar (A) in.
b) Steek de contactsleutel in het contactslot en draai de sleutel naar rechts
naar stand "1".
c) Op het display verschijnt het logo van KOMPTECH. Korte tijd worden het
softwareversienummer van het display en het versienummer van de IO-module weergegeven. Daarna schakelt het display over naar het hoofdvenster.
d) Draai de contactsleutel naar rechts, totdat de motor start. De contactsleutel
keert terug naar stand "1".
Dankzij de starterblokkering is een startherhaling uitgesloten. Voor het opnieuw
starten draait u de contactsleutel eerst weer naar de uitgangspositie terug en
daarna weer naar stand "1".

VOORZICHTIG

3.5.1

Schakel de accuhoofdschakelaar nooit uit bij een draaiende motor.

Ingebruikname bij lage werktemperaturen
Bij het gebruik van de machine in de buitenlucht ligt het aanbevolen temperatuurbereik tussen -10 °C en 37 °C (14 °F tot 99 °F).
De betreffende warmdraaiperioden voor de verschillende temperatuurbereiken
kunt u in de onderstaande tabel vinden.
Neem bij nog lagere omgevingstemperaturen die niet in de warmdraaiperioden
zijn opgegeven, contact op met de onderhoudstechnicus van Komptech!
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VOORZICHTIG

Niet-naleving van de warmloopfase
Het gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en -15°C / -20°C (5F
°/-4°F) kan schade aan de machine ontstaan als deze niet wordt warmgedraaid.
a) Laat de machine in elk geval voldoende warmdraaien voor aanvang van de
werkzaamheden.
Warmdraaiperioden voor omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en
-10°C (14°F).
1. Laat de machine bij het laagste motortoerental 5 minuten warmdraaien.
2. Schakel daarna de rotoren en de transportbanden in (stationair zonder materiaal).
3. Verhoog na nog eens 5 minuten langzaam het motortoerental.
Warmdraaiperioden voor omgevingstemperaturen tussen -10 ℃ (14 °F) en
-15 ℃ (5 °F).
1. Laat de machine bij het laagste motortoerental 10 minuten warmdraaien.
2. Schakel daarna de rotoren en de transportbanden in (stationair zonder materiaal).
3. Na nog eens 5 minuten het motortoerental langzaam verhogen

OPMERKING

Het motortoerental en het rotortoerental voor buitenbedrijfstelling
van de machine niet resetten
Materiële schade kan het gevolg zijn.
Wanneer de machine wordt uitgeschakeld, dienen het motortoerental en het rotortoerental altijd naar de laagste waarde worden gereset, omdat de machine bij
de volgende ingebruikneming met het laatst vooringestelde motor- en rotortoerental zal opstarten. Bij lage temperaturen of temperatuurveranderingen kunnen deze laatste instellingen te hoog zijn voor een storingsvrij in gebruik nemen.

3.6
OPMERKING

De machine voorrijden met de
trailervoorrijdinrichting
ü De beweging met de voorrijdinrichting is alleen zo lang mogelijk, wanneer er
voldoende lucht in het drukvat van de trailer zit om de remmen van lucht te
voorzien.
a) Gebruik een trekvoertuig met geschikte persluchtinstallatie, bij te hoog drukverlies of
b) Vul het drukvat opnieuw om de machine verder te verplaatsen.
ð Terwijl het drukvat wordt gevuld, moet de trailer door middel van een wielblok
worden beveiligd.
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GEVAAR

Onopzettelijk wegrollen van de machine
Schade aan de machine en persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
De aandrijfrollen van de voorrijdinrichting mogen alleen bij een ingeschakelde
vastzetrem worden opgeheven, of wanneer de machine naar behoren is gekoppeld aan een trekvoertuig.

OPMERKING

De machine mag alleen worden verplaatst, wanneer de rotoren zijn uitgeschakeld.

OPMERKING

Bij het slepen door middel van een sleper mag de hoek van 70° (kortstondig max.
85°) niet worden overschreden, omdat dit tot overmatige slijtage van de wielen,
respectievelijk de trekinstallatie leidt.

3.6.1

GEVAAR

Machine met de afstandsbediening Compact
verplaatsen
Het gebruik van de machine met behulp van de afstandsbediening
brengt een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Neem de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig in acht.
b) Let met name op de aanwezigheid van derden en houd voldoende afstand tot
de machine
(radius 20 m / 66 ft).
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Om de machine met de af‐
standsbediening te kunnen
verplaatsen, dienen de volgen‐
de stappen te worden uitge‐
voerd:

a) Ontgrendel de MACHINE-STOP-knop van de afstandsbediening.

b) Druk op het hoofdbedieningspaneel op de toets voor de afstandsbedieningmodus.
ð Het 7-segmenten-display op de afstandsbediening wordt verlicht. Het
bedieningspaneel achter en het hoofdbedieningspaneel blijven actief.
c) Druk op toets "AAN" op de afstandsbediening, zodat de functies op de afstandsbediening actief zijn.
d) Druk in het verkleiningsbedrijf op toets "Linkerrotor terug" op de afstandsbediening om de aandrijfrollen op de wielen te drukken.
e) Ontkoppel het trekvoertuig.
f) Na het verwijderen van het wielblok en het loszetten van het remventiel kan
de machine worden verplaatst.
g) Verplaats de machine met de volgende toetsen vooruit en terug:
ð Na het wisselen van plaats moet het remventiel worden gesloten en
moet de trailer met het wielblok worden beveiligd.
h) Koppel opnieuw het trekvoertuig aan, indien gewenst.
i) Druk tegelijkertijd in het verkleiningsbedrijf op toets "Rechterrotor terug" en
toets "AAN" (claxon) op de afstandsbediening om de aandrijfrollen op te
heffen.
Om de afstandsbediening te deactiveren moeten de volgende stappen worden
uitgevoerd:

a) Druk op het hoofdbedieningspaneel op de toets voor de afstandsbedieningmodus.

b) Druk op de MACHINE-STOP-knop van de afstandsbediening.

3.6.2

Aandrijfrollen via het hoofdbedieningspaneel
neerlaten/opheffen
Om de machine via het bedieningspaneel te verplaatsen, dienen de volgende
stappen te worden uitgevoerd:
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a) Roep het handbedieningsmenu "Mobiliteit" op.
b) Druk in het onderhoudsbedrijf op de toets om de aandrijfrollen op de wielen
te drukken.
c) Ontkoppel het trekvoertuig.
d) Druk in het onderhoudsbedrijf op de toets om de aandrijfrollen op te heffen.

3.7

Machine in de werkpositie brengen
Nadat
▪ alle NOODSTOP-knoppen werden ontgrendeld,
▪ de accuhoofdschakelaar werd ingeschakeld
▪ en de machine werd gestart, dienen de volgende taken te worden uitgevoerd:

Uitwerpband uitklappen:

a) Druk op één van de volgende toetsen op het achterste bedieningspaneel of
op de afstandsbediening om de uitwerpband open te klappen en op de juiste hoogte in te stellen:

b) Met de volgende toetsen kan de uitwerpband steiler worden gezet of worden dichtgeklapt.

OPMERKING

Zorg voor voldoende vrije ruimte.
De machine bereikt bij opengeklapte uitwerpband een maximale hoogte van ca.
7,5 m (25 ft).
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Goten en transportbanddeuren
positioneren:

A
B
a) Open transportbanddeuren (A) met de hand.
b) Klap goten (B) met de hand omhoog.

D
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E

c) Vergrendel de goten met vergrendelingbouten (D en E) aan beide zijden.
De zijwanden van de trechter
en voorste trechterwand open‐
klappen:

Als u de zijwanden van de trechter met de optionele afstandsbediening wilt positioneren, moet u eerst de afstandsbediening inschakelen en op het hoofdbedieningspaneel omschakelen naar de afstandsbedieningmodus.
De zijwanden van de trechter kunnen worden geopend op het hoofdbedieningspaneel, de afstandsbediening of het achterste bedieningspaneel:
Linkertrechterwand openen.
Rechtertrechterwand openen.
Open de voorste trechterwand (kan alleen op het hoofdbedieningspaneel worden aangestuurd).

Achterste trechterwand ope‐
nen:

OPMERKING

Houd de volgorde van de werkstappen aan.
De achterste trechterwand kan pas worden opengeklapt nadat de trechterwanden
aan de zijkanten zijn opengeklapt.

De achterste trechterwand op het hoofdbedieningspaneel of op het achterste
bedieningspaneel worden geopend.
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3.8

Stilzetten in geval van nood/NOODSTOPknop
Druk bij noodsituaties of dreigend gevaar voor mens of machine direct op de
dichtstbijzijnde NOODSTOP-knop om de machine en alle componenten ervan
direct te stoppen.
De machine is voorzien van de volgende NOODSTOP-knoppen:
▪ 1x op het hoofdbedieningspaneel
▪ 2x achter op de machine
▪ 2x vooraan op de machine

WAARSCHUWING

De MACHINE-STOP-knop op de afstandsbediening werkt alleen als
de afstandsbediening actief is en er een radioverbinding is met de
machine.
Zodra u zich met de afstandsbediening buiten het radiografische bereikt bevindt,
schakelen de rotoren en transportbanden automatisch uit.

3.9

Rotoren en transportbanden inschakelen
Nadat u de machine in de werkstand hebt gezet, kan de bediening met het
hoofdbedieningspaneel of met de optionele afstandsbediening gebeuren. Selecteer eerst de gewenste bedrijfsmodus (bediening met afstandsbediening of bediening met hoofdbedieningspaneel).

OPMERKING

Bij ingeschakelde rotoren is het achterste bedieningspaneel uitgeschakeld.

a) Druk op de starttoets op het hoofdbedieningspaneel of de starttoets op de
afstandsbediening (optie) om de rotoren en de transportbanden in te schakelen:
b) Nadat de rotoren en transportbanden zijn ingeschakeld, kan de machine
worden gevuld met materiaal.
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WAARSCHUWING

GEVAAR

Het laatst gebruikte verkleiningsprogramma wordt voortgezet.
De instellingen op het hoofdbedieningspaneel mogen alleen worden uitgevoerd,
wanneer de machine is leeggedraaid.
Materiële schade kan het gevolg zijn.

Het vullen van de machine mag uitsluitend gebeuren met technische
apparatuur.
Het handmatig vullen van de machine is verboden!
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.

3.10

In gebruik nemen na stilstand door
NOODSTOP
Om de machine na een NOOD-STOP weer in gebruik te nemen, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:
a) Zoek en verhelp de storingen aan de machine.
b) Ontgrendel alle NOODSTOP-knoppen door deze linksom te draaien.
c) Draai de sleutelschakelaar naar uitgangsstand (0) en daarna weer naar "1".
Alle storingsmeldingen worden automatisch bevestigd.
d) Start de machine.

OPMERKING

Bevestiging op het hoofdbedieningspaneel wist alleen de alarmmelding. De oorzaak voor de stilstand door de NOODSTOP op de machine moet worden verholpen.
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4

Bediening

4.1

Functies

4.1.1

Rotoren en transportbanden starten/stoppen
Start de rotoren en transportbanden.
▪ Het laatst ingestelde motortoerental en rotortoerental, evenals het
laatst gebruikte verkleiningsprogramma worden voortgezet.
Door nogmaals te drukken stoppen de rotoren en transportbanden.

Rotoren normaal bedrijf

Transportbanden normaal bedrijf

Rotoren achteruit

Afvoerband achteruit

4.1.2

Rotoren handmatig achteruit
Rotoren achteruit synchroon, zolang de functietoets wordt ingedrukt.
Indien de functietoets wordt losgelaten, wordt het ingestelde rotoromkeerprogramma voortgezet.

4.1.3

Afvoerband achteruit
De rotoren stoppen en de afvoerband gaat terug, totdat er opnieuw op
de functietoets wordt gedrukt.
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4.1.4

ECO-modus
Als de ECO-modus actief is, wordt het motortoerental verlaagd tot 1000
omw/min, zodra de dieselmotor onbelast is. Tegelijk wordt het rotortoerental 50% verlaagd.
Bij een geringe belasting wordt het motortoerental na 20 seconden automatisch verlaagd.
Zodra meer materiaal wordt toegevoerd en de motorbelasting stijgt,
draaien de rotoren achteruit en gaat het motortoerental weer naar de
vooringestelde waarde.
Bij eenvoudig te verkleinen materiaal, waarbij slechts geringe motortoerentalschommelingen worden veroorzaakt, wordt aanbevolen de ECOmodus te deactiveren

4.1.5

Motortoerental wijzigen
Kies en bevestig met de draaiknop het gewenste motortoerental.

Actuele motortoerental
Gekozen motortoerental voor bevestiging

4.1.6

Keuze versnelling
Automatisch

1stee versnelling

2stee versnelling
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4.1.7

Programmakeuze

Gekozen programma:
▪ Programma's 1 tot en met 3 zijn voorgedefinieerd. Parameters voor
programma 4 worden met de draaiknop ingesteld.
▪ Eenheden worden in "minuten:seconden" vermeld.
Rotoren bewegen asynchroon achteruit met de betreffende, ingestelde
tijd voor achteruit bewegen.

4.1.8

Herkenning storende materialen
Bij actieve herkenning van storende materialen schakelen de rotoren,
afhankelijk van de ingestelde gevoeligheid, automatisch uit, wanneer
een storend materiaal wordt herkend.

4.1.9
OPMERKING

Parameters aanpassen
Wanneer u programma's en instellingen wijzigt, terwijl de rotoren draaien, wordt
pas na het stoppen en opnieuw starten van de rotoren naar het gekozen programma overgeschakeld.
U bedient de machine bij normaal bedrijf met de gekozen voorinstellingen (rotorentoerental, verkleiningsprogramma, motortoerental, enz.).
Wanneer het aangevoerde materiaal wijzigt en de krachtsinspanningen van de
machine daardoor hoger of lager worden:
▪ Kunt u het toerental van de rotoren en de motor aan de nieuwe vereisten aanpassen. U kunt direct tijdens de werking doen, door het rotor- of motortoerental te verhogen, resp. verlagen (zie paragraaf Keuze versnelling [} 43] en Mo‐
tortoerental wijzigen [} 43]).
▪ Bij kortstondige belastingen door probleemmateriaal (bijv. zeer grote stukken)
kunt u direct invloed uitoefenen op de machine.
a) Druk bij een dreigende blokkering van de rotoren op één van de volgende
toetsen op het hoofdbedieningspaneel of de afstandsbediening:
ð De rotoren draaien achteruit, zolang de toets voor vooruitdraaien wordt
ingedrukt. In de onderhoudsmodus draaien de rotoren achteruit, zolang
deze wordt ingedrukt (toetsbedrijf). Toets "R" is alleen actief tijdens de
werking.
ð Om een blokkade te verhinderen kan ook de afvoerband 4-6 seconden
via de handbediening achteruit worden gedraaid.
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b) Druk op de volgende toetsen op het hoofdbedieningspaneel om de afvoerband achteruit te laten draaien (toetsbediening):

4.2

Foutmeldingen

Bij het herkennen van storingen worden, afhankelijk van de storing, de volgende acties gestart:
▪ Storingsmelding
▪ Storingsmelding en rotoren stoppen
▪ Storingsmelding en motor stopt

Instructie en aantal storingen worden op het display weergegeven.

3

Storingslijst:

Geen storingen
Storingen
Storingslogboeken – doorlopend genummerde vermelding van de opgetreden storing, tijdstip, storingsnummer en storingstekst.

Er worden ca. 200 storingsmeldingen opgeslagen in het bedieningspaneel. Bij
een vol geheugen worden de laatste storingsmeldingen volgens het "First in first
out"-principe gewist.
De storingslogboeken kunnen op een USB-stick (USB 2.0) worden opgeslagen. Zodra een USB-stick wordt aangesloten en herkend, kunnen
de storingslogboeken worden opgeslagen.
Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1
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Bij ingestoken USB-stick worden alleen de op de USB-stick opgeslagen logboeken weergegeven. Als er geen storingslogboeken zijn opgeslagen op de USBstick, worden de op het bedieningspaneel opgeslagen storingslogboeken weergegeven.

4.3

Informatie

4.3.1

Overzicht

Koelmiddeltemperatuur
motor

Temperatuur hydraulische olie/
temperatuur put aandrijving

Hydraulisch oliepeil in
tank

Displaytemperatuur

Druk schakelkoppeling

Smeer- en koeldruk

Druk overbelastingskoppeling

GPS-signaal

G* RPM voor
G* RPM na
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Aandrijvingstoerental voor overbelastingskoppeling
Aandrijvingstoerental na overbelastingskoppeling
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G* RPM diff

4.3.2

Toerentalverschil. Bij een te groot verschil
wordt een blokkade gemeld.

Informatie in-/uitgangen actoren

Geen signaal
Ingangssignaal beschikbaar
Uitgangssignaal beschikbaar

4.3.3

Informatie actorenverdeler
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Correcte module gevonden
Verkeerde module gevonden
Geen module gevonden
Softwareversie – besturing/hoofdbedieningspaneel
Softwareversie - achterste bedieningspaneel

4.3.4

Informatie CAT-motor
Druk op de volgende toets om informatie over de CAT-motor af te lezen:
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Aantal CAT-storingen
Roetniveau dieselroetfilter
Motorwaarschuwing
Gedetailleerde storingslijst CAT-motor
Regeneratie ingeschakeld

Regeneratie uitgeschakeld

4.3.5

Overzicht bedrijfsuren

Dagteller bedrijfsuren terugstellen

4.4

Instellingen
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4.4.1

Overzicht

Taalkeuze

Regenereren dieselroetfilter deactiveren

Selecteren eenheden

Regenereren dieselroetfilter starten

Datum instellen

Gevoeligheid voor herkenning van storende materialen

Tijd instellen

Aanvullende uitvoeringen selecteren

Herkenning storende materialen

4.4.2

Low

4 blokkades in 1 minuten

Medium

8 blokkades in 2 minuten

High

12 blokkades in 3 minuten

Dieselpartikelfilter
Bij elke nieuwe start van de besturing wordt het regenereren automatisch geregeld. Tijdens het regenereren mag de machine nooit worden gestopt!
Het regenereren kan naar behoefte worden gedeactiveerd of handmatig worden
gestart.
Regenereren uitschakelen: Houd de functietoets langer dan 3 seconden ingedrukt en laat deze daarna los.
De uitschakeling wordt op het display weergegeven.
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OPMERKING

Het regenereren mag slechts voor een korte tijd worden gedeactiveerd.
Een langdurige uitschakeling kan schade veroorzaken.
Tijdens de onderhoudsmodus wordt het regenereren automatisch gedeactiveerd.
Regenereren starten: Houd de functietoets langer dan 3 seconden ingedrukt en
laat deze daarna los.
Het regenereren wordt op het display weergegeven.
Na het beëindigen van het regenereren, verdwijnt de weergave.

4.5

Onderhoudsintervalaanduiding
Bij uw machine werd een "Service Log Book" meegeleverd. Daarin moet u de
verrichte onderhoudswerkzaamheden noteren (zie meegeleverd deel "Onderhoudshandleiding").
U wordt daar telkens op gewezen, zodra het contact wordt ingeschakeld.
30 bedrijfsuren voor het uit te voeren onderhoud wordt u via het display de eerste maal gevraagd om het onderhoud uit te voeren.

Binnen de volgende 50 bedrijfsuren wordt de melding "Opgelet! Service-interval" weergegeven, totdat u het onderhoud hebt uitgevoerd!
a) Voer de onderhoudswerkzaamheden uit volgens de "Onderhoudshandleiding" en noteer de uitgevoerde werkzaamheden in het servicelogboek.
b) Bevestig dat het onderhoud is uitgevoerd door de bevestigingstoets ten
minste gedurende 3 seconden ingedrukt te houden:

Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1

51 / 125

Machine buiten bedrijf stellen

Machine buiten bedrijf stellen

5
GEVAAR

Stilstaande transportbanden of stilstaande rotoren door een blokkade.
Ernstig letsel kan optreden, omdat de machine na het verhelpen van
een blokkade plotseling kan opstarten.
Houd er rekening mee dat een stilstaande transportband of een stilstaande verkleiningseenheid geen teken is dat de machine is uitgeschakeld. Zorg dat de machine correct is uitgeschakeld, voordat u de verkleiningseenheid nadert.

VOORZICHTIG

Gebruik de NOODSTOP-knoppen niet voor het normaal uitschakelen
van de machine.
Schade aan de machine kan het gevolg zijn.
Gebruik alleen de contactsleutel voor het uitschakelen van de machine en niet de
accuhoofdschakelaar of de NOODSTOP-knoppen.
Om de machine buiten bedrijf te stellen dienen de volgende stappen te worden
uitgevoerd:
a) Laat de machine leegdraaien.
b) Verlaag het rotortoerental (zie paragraaf 4.1.6).

c) Schakel de rotoren en de transportbanden uit (zie paragraaf 4.1.1.).

d) Verlaag het motortoerental (zie paragraaf 4.1.5).
e) Stop de motor.
f) Reinig de machine.

OPMERKING

5.1

Wanneer het verkleiningsbedrijf is beëindigd, moet de machine uitdraaien, totdat
deze helemaal leeg is.

Motor stoppen
Contactslot op het hoofdbedieningspaneel
a) Draai de contactsleutel in het contactslot naar links naar stand "0". De motor
wordt gestopt.
b) Verwijder de contactsleutel en bewaar deze op veilige wijze.
c) Schakel de accuhoofdschakelaar uit, wanneer u de machine langer dan één
dag niet gebruikt om te verhinderen dat de accu wordt ontladen.

VOORZICHTIG
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Schakel de accuhoofdschakelaar nooit uit bij een draaiende motor.
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5.2
VOORZICHTIG

Machine reinigen
Reinig de motorruimte en de elektronische componenten alleen met
perslucht!
Deze zones mogen niet met water resp. een hogedrukreiniger worden gereinigd!
Schade aan de machine kan het gevolg zijn!
Het verkleiningsgedeelte, de transportband en de bekleding van de machine mogen met water worden gereinigd!
De machine moet dagelijks worden gereinigd.
a) Verwijder het verkleiningsmateriaal dat eventueel nog op de transportbanden
aanwezig is.
b) Elektronische onderdelen en het bedieningspaneel mogen alleen met een
zachte doek worden gereinigd.
c) Reinig de rotoren en de transportbanden met water, afhankelijk van de vervuilingsgraad.
d) Zorg dat er geen verontreinigingen in de luchtleidingen komen.
e) Controleer de machine op losse of ontbrekende onderdelen en op beschadigingen.
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Transport

OPMERKING

De landspecifieke bepalingen en normen voor het transport in het betreffende
land moeten worden opgevolgd.

OPMERKING

a) Neem alle plaatselijke bepalingen in acht (maximumsnelheid, toelaatbare
aslasten, toelaatbaar totaalgewicht, enz.).
b) Volg de verkeerswetgeving en voorschriften m.b.t. het transport van zware
machines op de openbare weg op.

WAARSCHUWING

Gevaar door het niet opvolgen van de vereiste afstand tot de machine tijdens het laden/lossen.
a) Houd voldoende afstand tot de machine tijdens het laden/lossen.
b) Zorg ervoor, dat zich geen derden binnen een straal van 25 m (82 ft) bevinden.

6.1

De machine in transportpositie brengen
Om de machine in de transportpositie te brengen, dient u de volgende stappen
één voor één uit te voeren:

Trechterwand achter sluiten:

De achterste trechterwand kan op het hoofdbedieningspaneel of op het achterste bedieningspaneel worden dichtgeklapt.

De zijwanden van de trechter
en voorste trechterwand slui‐
ten:

a) De voorste trechterwand sluiten (kan alleen op het hoofdbedieningspaneel
worden aangestuurd).

b) Rechtertrechterwand sluiten.
c) Linkertrechterwand sluiten.
Goten en transportbanddeuren
sluiten:

a) Vergrendel de goten met vergrendelingbouten (D en E) aan beide zijden.

D
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E

b) Klap goten (B) met de hand dicht.
c) Sluit transportbanddeuren (A) met de hand.

A
B

Uitwerpband samenklappen en
vergrendelen:

Klap de uitwerpband samen (druk op een van de volgende toetsen op het achterste bedieningspaneel of op de afstandsbediening) en vergrendel deze.

6.2

Opslag
Wanneer u de machine langere tijd buiten bedrijf stelt, moeten de volgende
stappen worden uitgevoerd:
a) Plaats de machine in de transportpositie.
b) Stel de machine buiten werking.
c) Schakel de accuhoofdschakelaar uit.
d) Deactiveer de afstandsbediening en verwijder de accu.
e) Verwijder ook de reserve-accu uit de machine en bewaar de beide accu's
koel en droog.
f) Sluit alle deuren.
g) Bewaar de sleutel op een veilige plaats.
ð Wanneer de machine langer dan één maand dient te worden opgeslagen,
wordt aangeraden de volledige procedure voor het beschermen van de motor uit te voeren, zie "Gebruiks- en onderhoudshandboek" van Caterpillar®.
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7

Onderhoud

7.1

Gevaaraanwijzingen

GEVAAR

Gevaar bij onderhoudswerkzaamheden!
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Bij elk onderhoud aan de machine, behalve bij functies die uitsluitend in de
onderhoudsmodus beschikbaar zijn, moet de motor zijn uitgeschakeld en de
contactsleutel zijn verwijderd.
b) Blokkeer de hoofdschakelaar van de accu.
c) Houd visueel contact met derden.

GEVAAR

Gevaar door het niet in acht nemen van de veiligheidsbepalingen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Voer dagelijks een visuele en werkingscontrole volgens de onderhoudshandleiding uit.

GEVAAR

Kneuzinggevaar tussen bewegende delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Let bij het open- en dichtklappen van de trechter of de transportbanden, en bij
alle andere draai-, zwenk- en kiepbewegingen erop dat er zich geen personen
in de gevarenzone bevinden.

GEVAAR

Brand door kortsluiting of verontreiniging.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
ü Er is een brandblusser aan de machine bevestigd.
a) Elektrotechnische installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoolde vaklieden worden uitgevoerd!
b) Zorg ervoor, dat de vorming van rondvliegende vonken wordt voorkomen bij
onderhoudswerkzaamheden.
c) Gebruik geen open vuur.
d) Reinig de machine volgens de handleiding.

GEVAAR

Bij draaiende delen bestaat het gevaar om naar binnen getrokken te
worden. Losse kleding of lang haar kan in draaiende delen verstrikt
raken.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Beveilig de machine tegen onbedoeld inschakelen!
b) Houd afstand tot draaiende delen, wanneer de machine loopt.
c) Draag altijd geschikte werkkleding bij werkzaamheden aan de machine (geen
losse kleding, gebruik bij lang haar een haarnetje).
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WAARSCHUWING

Elektrische storing.
Ernstige schade aan de machine en persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Voordat u onderhoudswerkzaamheden aan het elektrische systeem verricht
en voordat u laswerkzaamheden verricht, schakel dan altijd de machine met
de hoofdschakelaar uit!
b) Maak bij laswerkzaamheden de aardingsdraad zo dicht mogelijk bij de te lassen plek vast.
c) Zet de accuschakelaar bij uitgeschakelde machine uit om de stroomverzorging naar het bedieningspaneel te onderbreken (bijv. bij laswerkzaamheden
aan de machine of wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt).

Verbrandingsgevaar door hete hydraulische olie.

WAARSCHUWING

Ernstig letsel kan het gevolg zijn.

OPMERKING

Voer dagelijks een visuele inspectie van de machine uit om schade vroegtijdig op
te sporen en ongevallen te voorkomen.

OPMERKING

OPMERKING

a) Draag tijdens onderhoudswerkzaamheden handschoenen en geschikte werkkleding om u tegen brandwonden door hydraulische olie te beschermen.

Bij onderhoud aan de machine moet steeds op netheid worden gelet.
Zorg ervoor dat de leidingen van de hydraulische olie en de luchtleidingen niet
vervuild raken.
Reinig de machine of het bedieningspaneel (met uitzondering van het toevoersysteem en de transportbanden) altijd met perslucht! Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoudshandleiding.
a) Deze zones mogen niet met water resp. een hogedrukreiniger worden gereinigd!
ð Anders kan er schade aan elektronische delen ontstaan of kunnen er veiligheidsstickers onleesbaar worden.
b) Het verkleiningsgedeelte en de transportband mogen met water worden gereinigd!

OPMERKING

7.2

Om vervuiling van de bodem te voorkomen dienen onderhoudswerkzaamheden
in de werkplaats te worden uitgevoerd.

Onderhoudspersoon
De onderhoudspersoon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
▪ Basisvakopleiding als mechanisch monteur.
▪ Technische vaardigheden om te kunnen beoordelen welke onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en welke werkzaamheden door een geautoriseerde klantenservice van KOMPTECH Umwelttechnik GmbH moeten worden uitgevoerd.
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7.3

Onderhoudsintervalaanduiding
30 bedrijfsuren voor het uit te voeren onderhoud wordt u via het display op het
hoofdbedieningspaneel een eerste keer gevraagd om het onderhoud uit te voeren.
Telkens als de machine binnen de 50 volgende bedrijfsuren wordt gestart,
wordt de melding "Let op! Service-interval" weergegeven, totdat het noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd.
Laat het onderhoud uitvoeren door een door Komptech Umwelt GmbH geautoriseerde klantenservice.
Bij uw machine werd een Onderhoudslogboek meegeleverd. Vraag het onderhoudspersoneel de onderhoudswerkzaamheden in het Service Log Book te noteren.

7.4

Onderhoudsmodus
Om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren moet de machine op het
hoofdbedieningspaneel in de onderhoudsmodus worden gezet.

GEVAAR

Tijdens onderhoudswerkzaamheden mogen geen onbevoegde personen aanwezig zijn.
ü Bij onderhoudswerkzaamheden moet de motor zijn uitgeschakeld.
a) Verwijder de startsleutel en bewaar deze op een veilige plek.
b) Schakel de accuhoofdschakelaar uit.
c) Controleer of de machine is beveiligd tegen onbevoegd inschakelen.

Onderhoudsmodus activeren/deactiveren
Sleutelschakelaar naar rechts draaien = aan
Sleutelschakelaar naar links draaien = uit

Tijdens de onderhoudsmodus zijn de functies beperkt tot "Toetsbedrijf". De functies worden uitgevoerd, zolang de betreffende functietoets ingedrukt blijft.
Zodra de onderhoudsmodus actief is, verschijnt het symbool voor de onderhoudsmodus in het blauw:

7.5
GEVAAR

Rotoren met 120° draaien
Gevaar bij onderhoudswerkzaamheden!
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
a) Bij elk onderhoud aan de machine, behalve bij functies die uitsluitend in de
onderhoudsmodus beschikbaar zijn, moet de motor zijn uitgeschakeld en de
contactsleutel zijn verwijderd.
b) Blokkeer de hoofdschakelaar van de accu.
c) Houd visueel contact met derden.
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Met deze functie wordt het nalopen van de rotoren voor het vervangen van
werktuigen vergemakkelijkt. In het toetsbedrijf draaien de rotoren met 120° en
stoppen.
Voor het vervangen van alle tanden moeten de rotoren drie keer (elk 120°) worden gedraaid.

Rotor 1 met 120° achteruit
bewegen

Rotor 2 met 120° achteruit
bewegen

▪ De rotoren stoppen onmiddellijk, doordat de functietoetsen worden losgelaten.
▪ Bij opnieuw indrukken draaien de rotoren opnieuw met 120°.

7.6
OPMERKING

7.6.1
OPMERKING

Bedrijfsstoffen
Afgewerkte olie en gebruikte filters, evenals koel- en smeermiddelen mogen alleen in goedgekeurde vaten/bakken worden verzameld en volgens de voorschriften worden afgevoerd. Laat deze nooit in de grond of in het afwateringskanaal komen.

Dieselmotor T3 / IIIA
a) Gebruik geen zware olie, restbrandstof, biodiesel of mengbrandstoffen in dieselmotoren van Caterpillar®.
b) In de meegeleverd Caterpillar® handleiding vindt u meer informatie.
▪ Diesel conform CAT voorschrift EDS 60.1. Inhoud van de dieseltank: 700 l
(185 US.liq.gal.).
▪ Aanbevolen type olie: CAT DEO 15W-40
▪ Vergelijkbare olietypen: SAE 10W40 conform API CG-4.
Omgevingstemperatuur -18 °C tot +50 °C (-0,4 °F tot 104 °F).
Voor andere omgevingstemperaturen zie Caterpillar SEBU6251.
▪ Langere interval tussen oliewissels alleen na overleg met en goedkeuring
door de plaatselijke Caterpillar®-dealer.
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7.6.2
OPMERKING

Planetaire versnellingsbak
Alleen oliën met max. 100% uit polyalfaolefine (PAO) oliebasis zijn toegestaan.
Er mogen geen mengsels met minerale oliën, hydrocrackproducten, PG-oliёn of
esters (bio-oliën) worden gebruikt!
▪ In fabriek gevuld met: AGIP Blasia 220 SX.
Toegestane oliesoorten:
Hogedrukdrijfwerkolie conform DIN 51517 Deel 3
CLP HC 220; voertuigtest: Krachtniveau 12, volsynthetisch (basisolie: PAO)
Viscositeit 220 mm2/sec bij 40 °C (104 °F), VI ≥ 135
Viscositeit 23,8 mm2/sec bij 100 ℃ (212 °F)

7.6.3

Hydraulisch systeem
Rode markering bij aftappen

OPMERKING

Er mogen geen mengsels met minerale oliën, hydrocrackproducten, PG-oliën of
esters worden gebruikt!
In fabriek gevuld met:
Aanbevolen soorten hydraulische olie:

7.6.4

AGIP ARNICA 46
Universele hydraulische olie DIN 51524 T3 HVLP,
ISO VG46

Smeervetten
Aanbevolen smeervetty- ENI LONGTIME GREASE 2
pe:
Overeenkomstige types Lithiumzeepvet met EP-additieven, multi-inzetbaar.
smeervet:
NLGI 2: DIN 51825 KP 2 K-30

7.6.5
OPMERKING

Koelvloeistof
ü Mengverhouding 1:1
a) Vul het koelsysteem alleen met voorgemengd koelmiddel.
b) Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.
In fabriek gevuld met:
Aanbevolen koelmiddel:
Vergelijkbaar koelmiddel:

Koelmiddel/antivries DEAC of ELC
Caterpillar koelmiddel/antivries DEAC of ELC
Commercieel verkrijgbare koel- of antivriesmiddelen conform ASTM D 6210-98a

Voor koelsystemen wordt het gebruik van gedistilleerd water aanbevolen. Gebruik
de volgende watersoorten niet in het koelsysteem:
▪ Hard water
▪ Met zout onthard water
▪ Zeewater
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7.6.6

Schakeldrijfwerk
In fabriek gevuld met:
Toegestane oliesoort:

7.6.7

CAT TDTO SAE30
CAT TDTO SAE30 voldoet aan CAT TO-4-specificatie
(alleen deze olie is geschikt)

Rupsloopwerk
Aanbevolen type olie:
Alternatief olietype:

7.7
OPMERKING

AGIP Rotra MP 80W140
80W140, API GL-5

Vulvoorschriften
De opgegeven vulhoeveelheden bij bedrijfsstoffen in de bedrijfshandleiding zijn
richtwaarden.
De nauwkeurige hoeveelheden zijn, indien aanwezig, op het typeplaatje van de
betreffende componenten vermeld.
De markeringen van vastgeschroefde
peilstokken zijn bedoeld voor wanneer de
peilstokken zijn losgeschroefd.

De markering van ingestoken peilstokken
(niet-geschroefde uitvoering) gelden bij
een tot de aanslag ingestoken toestand.

7.8

Automatisch regeneratieproces
Het dieselroetfilter raakt in de loop van het bedrijf steeds verder gevuld met
roet. Het huidige roetniveau ("DPF Soot Load") wordt aangegeven op een
schaal van 0-100%.
In principe geldt het volgende:
▪ Hoe hoger de uitlaatgastemperatuur (verhoogde belasting), hoe langzamer
de roetophoping.
▪ Bij lagere uitlaatgastemperaturen (onbelast lopen) en snelle belastingsveranderingen raakt het filter sneller vol met roet.
Het verwijderen van roet uit het roetfilter wordt regeneratie genoemd.

De regeneratiestrategie:

1. Het systeem functioneert automatisch.
2. De ECM bewaakt het roetniveau in het roetfilter. Als het roetniveau hoog is
en/of er sprake is van een geschikte bedrijfssituatie, wordt automatisch een
regeneratie gestart.
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3. De software herkent perioden gedurende welke de machine onbelast draait
en probeert deze te gebruiken voor regeneraties, wanneer deze noodzakelijk zijn (non-work-mode-regeneratie).
4. Het systeem is zo ontworpen, dat een actieve regeneratie wordt onderbroken, zodra de machine weer belast wordt. Ondanks het feit dat op deze wijze mogelijk maar korte regeneraties tussendoor mogelijk zijn, helpt dit om
het roetniveau in het roetfilter laag te houden.
5. Als er onvoldoende onbelaste perioden zijn, kan het systeem ook regeneraties uitvoeren wanneer de machine in bedrijf is (work-mode-regeneratie).
Het systeem gaat hiertoe echter alleen over in geval van grote hoeveelheden roet in het roetfilter, omdat deze regeneratiewijze niet zo efficiënt is als
regeneratie bij onbelaste machine. Zie ook paragraaf Handmatige regenera‐
tie [} 63].

OPMERKING
Neem indien mogelijk de volgende punten in acht
een regeneratie uitvoert:

wanneer het systeem

a) Wacht tot de regeneratie voltooid is.
b) Zet de motor niet uit.
c) Breek het regeneratieproces niet af.
Branderafkoelfase:

ü Na afbreken of beëindigen van een regeneratie, blijft het onbelaste toerental
nog gedurende ca. 30 seconden gehandhaafd op 1000 omw/min, zodat het
systeem voldoende afkoelt.
a) Schakel de motor niet uit vóór het verstrijken van deze afkoelfase.
ð Na de afkoelfase gaat de motor weer met het normale onbelaste toerental draaien.

7.8.1

"Non-Work-Mode" - regeneratie

1. Wanneer een roetniveau van ca. 30% is bereikt, zoekt de software een geschikte onbelaste fase om een regeneratie te starten.
2. Als de motor gedurende ca. 2 à 3 min. stationair en onbelast draait, wordt in
dat geval een regeneratie gestart.
3. De motor verhoogd het onbelaste toerental daartoe automatisch naar ca.
1000-1500 omw/min en start de brander.
4. Wanneer de regeneratie gestart is, brandt de indicator "Regen Active" om
aan te geven dat het roetfilter momenteel geregenereerd wordt.

Een complete regeneratie (van een roetniveau van 100% tot 0%) duurt ca. 30
minuten, bij lagere roetniveaus overeenkomstig korter.
▪ Als het roetniveau gedaald is tot ca. 0%, houdt de regeneratie op en daalt
het toerental weer tot het normale onbelaste toerental.
▪ Als de motor tijdens de regeneratie wordt belast resp. het werk wordt hervat, wordt de regeneratie automatisch afgebroken (de brander wordt gedeactiveerd en het toerental wordt gewijzigd in het ingestelde toerental.
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7.8.2

"Work-Mode" - regeneratie
Als er te weinig onbelaste perioden voorkomen, wordt tevens de "Work-Moderegeneratie" geactiveerd.

Dit gebeurt bij een roetniveau van ca. 60%.
▪ De Work-Mode-regeneratie kan ook bij belasting en bij hogere toerentallen
worden gestart en uitgevoerd.
▪ Bij een Work-Mode regeneratie wordt het toerental niet automatisch aangepast.
Zolang een Work-Mode-regeneratie actief is, brandt de indicator "Regen Active"
en kan het toerental niet lager dan 1000 omw/min worden om ervoor te zorgen
dat de brander voldoende lucht krijgt.

WAARSCHUWING

7.9

Let op, brandgevaar!
Let er in werkplaatsen met afzuiging van uitlaatgassen op, dat de automatische
regeneratie uitgeschakeld is.

Handmatige regeneratie
Als de automatische regeneratiestrategie om welke reden dan ook niet toereikend is en er zich teveel roet in het roetfilter verzamelt, moet een handmatige
regeneratie worden uitgevoerd (zie ook paragraaf 10.9, Automatisch regenera‐
tieproces [} 61]).

▪ Vanaf 80% nadert het roetniveau in het roetfilter een kritische waarde.
▪ De roetfilterindicator en de rode waarschuwingslamp gaan branden om de
gebruiker hiervoor te waarschuwen.

▪ Er moet in dat geval zo snel mogelijk handmatig een regeneratie worden
gestart.

OPMERKING

ü Na een afgebroken regeneratie blijft de roetfilterindicator mogelijk branden,
ook als het roetniveau inmiddels lager dan 80% is.
a) Als dit het geval is, moet er een volledige regeneratie worden uitgevoerd.
b) Het systeem moet zo de kans krijgen om het roetniveau helemaal tot 0% terug te brengen om de roetfilterindicator te resetten.

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden om een
handmatige regeneratie te kunnen starten:
1. Koelwatertemperatuur is hoger dan 40°C (meer dan 60°C als de buitentemperatuur lager dan 0°C is)
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2. De motor heeft ten minste 2 minuten gedraaid
3. Er zijn ten minste ca. 10 min. verstreken sinds de laatste regeneratie
4. Er zijn geen storingscodes met betrekking tot CRS actief
5. Het roetniveau is hoger dan 15%
6. Het roetniveau is lager dan 116%
7. Het toerental is lager dan 1500 omw/min
8. De motorbelasting is lager dan ca. 400 Nm
9. Pin 46 is gesloten (OEM-specifiek gestuurd)

Om een handmatige regeneratie uit te kunnen voeren:
1. Moet de machine stilstaan.
2. Moet de motor onbelast, stationair draaien.
a) Houd de regeneratieknop ca. 3 seconden lang ingedrukt en laat hem weer
los. U vindt deze knop in het submenu "Instellingen".
ð Het toerental van de motor wordt vervolgens verhoogd tot ca.
1000-1500 omw/min en de brander gestart (zoals bij een non-work-mode-regeneratie).
ð De indicator "Regen Active" brandt om aan te geven dat een regeneratie actief is.

ð Wanneer de regeneratie met succes voltooid is, daalt het toerental weer tot
het normale onbelaste toerental.

7.9.1

"Non-Work-Mode" - regeneratie

1. Wanneer een roetniveau van ca. 30% is bereikt, zoekt de software een geschikte onbelaste fase om een regeneratie te starten.
2. Als de motor gedurende ca. 2 à 3 min. stationair en onbelast draait, wordt in
dat geval een regeneratie gestart.
3. De motor verhoogd het onbelaste toerental daartoe automatisch naar ca.
1000-1500 omw/min en start de brander.
4. Wanneer de regeneratie gestart is, brandt de indicator "Regen Active" om
aan te geven dat het roetfilter momenteel geregenereerd wordt.

Een complete regeneratie (van een roetniveau van 100% tot 0%) duurt ca. 30
minuten, bij lagere roetniveaus overeenkomstig korter.
▪ Als het roetniveau gedaald is tot ca. 0%, houdt de regeneratie op en daalt
het toerental weer tot het normale onbelaste toerental.
▪ Als de motor tijdens de regeneratie wordt belast resp. het werk wordt hervat, wordt de regeneratie automatisch afgebroken (de brander wordt gedeactiveerd en het toerental wordt gewijzigd in het ingestelde toerental.
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7.9.2

"Work-Mode" - regeneratie
Als er te weinig onbelaste perioden voorkomen, wordt tevens de "Work-Moderegeneratie" geactiveerd.

Dit gebeurt bij een roetniveau van ca. 60%.
▪ De Work-Mode-regeneratie kan ook bij belasting en bij hogere toerentallen
worden gestart en uitgevoerd.
▪ Bij een Work-Mode regeneratie wordt het toerental niet automatisch aangepast.
Zolang een Work-Mode-regeneratie actief is, brandt de indicator "Regen Active"
en kan het toerental niet lager dan 1000 omw/min worden om ervoor te zorgen
dat de brander voldoende lucht krijgt.

WAARSCHUWING

Let op, brandgevaar!
Let er in werkplaatsen met afzuiging van uitlaatgassen op, dat de automatische
regeneratie uitgeschakeld is.
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8
OPMERKING

Onderhoudswerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door het door Komptech geautoriseerd onderhoudspersoneel met de betreffende vakopleiding worden uitgevoerd.
a) Draai de machine helemaal leeg.
b) Schakel de machine uit, voordat u met het onderhoud begint.
c) Trek de sleutel uit het hoofdbedieningspaneel en bewaar hem goed.
d) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.

WAARSCHUWING

Draag tijdens het onderhoud van de machine altijd een helm, veiligheidsbril en geschikte werkkleding!

Enkele afbeeldingen en tekeningen in deze handleiding kunnen details geven, die
zich onderscheiden van uw machine. Op enkele foto's zijn voor een betere weergave ook beveiligingen en afdekkingen verwijderd.
a) Klim alleen op de machine en eraf, waar treden en/of handgrepen aanwezig
zijn.
b) Klim niet op andere plaatsen op de machine of spring er niet af.
c) Plaats geschikte opstappen die het gewicht kunnen dragen. Gebruik de meegeleverde ladder.
d) Zet de ladder vast, zodat deze niet kan bewegen.
e) Breng tijdens de onderhoudswerkzaamheden waarschuwingsborden op de
machine aan om derden te informeren.
f) Onderhoudswerkzaamheden aan het dak van de machine mogen uitsluitend
in de werkplaats worden uitgevoerd.

8.1

Opstaphulp voor
onderhoudswerkzaamheden Trailer
a) Draai de machine helemaal leeg.
b) Schakel de machine uit, voordat u met het onderhoud begint.
c) Trek de sleutel uit het hoofdbedieningspaneel en bewaar hem goed.
d) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.

A
B

e) Maak vergrendelingbout (A) aan de zijkant los.
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f) Klap opstaphulp (B) volledig omlaag.
g) Vergrendel bouten (A).

C

h) Trek plaat (C) met de hand naar buiten.

C
ð De eindpositie moet zijn, zoals boven is afgebeeld.
ü Na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden:
a) Schuif plaat (C) naar binnen, totdat deze het einde van het element bereikt.
b) Maak bouten (A) los.
c) Klap opstaphulp (B) omhoog.
d) Vergrendel bouten (A).

OPMERKING

Er mogen maximaal twee personen (max. 200 kg / 440 lbs) tegelijk op
de opstaphulp staan.
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8.2

Opstaphulp voor het vullen van de tank

B
A

a) Maak de vergrendelingsbout (A) aan de zijkant los.
b) Trek de opstaphulp (B) met de hand naar buiten.

ð De eindpositie moet zijn, zoals boven is afgebeeld.
ü Wanneer de tank gevuld is:
a) Maak de veerstift (A) los.
b) Schuif de opstaphulp (B) naar binnen totdat het einde van het element is
bereikt.

OPMERKING
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8.3

Brandstoftank vullen

a) Vul na het beëindigen van het werk de brandstoftank om de vorming van
condens in de tank te voorkomen.
b) Zorg ervoor dat er geen vuil in de tank binnendringt bij het vullen.

8.4
OPMERKING

Motoroliepeil controleren
De machine moet horizontaal staan.
Wacht na het uitschakelen van de motor minstens 10 minuten, totdat de olie in
het carter is teruggevloeid.
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B

A

a) Open de deur van de motorruimte.
b) Trek oliepeilstok (A) eruit en maak deze schoon.
c) Steek oliepeilstok (A) er weer helemaal in en trek deze er weer uit om het
oliepeil af te lezen. Het oliepeil moet boven het merkteken ADD en onder de
markering FULL liggen.
d) Sluit de deur van de motorruimte.
ü Bij te weinig olie:
a) Open vuldop (B).
b) Vul olie bij via de opening, totdat het peil op de oliepeilstok tussen markering
ADD en markering FULL staat.
c) Sluit vuldop (B).
d) Sluit de deur van de motorruimte.

8.5

Motorolie verversen
Het verversen van motorolie en oliefilter moeten door een erkende onderhoudstechnicus of dealer van CAT® worden uitgevoerd. Zo niet vervalt de garantie op
de CAT®-motor. Omdat de exploitant van de machine eventueel ook zelf de
motorolie kan verversen (bijv. na afloop van de garantietermijn), worden de vereiste stappen hier uitgelegd.
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WAARSCHUWING

De motorolie moet worden afgetapt, wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is. Pas bij het aftappen op voor de hete motorolie.

ü De machine moet horizontaal staan.

B

A

a) Open vuldop (B).
b) Monteer afvoerslang (C) op de daarvoor voorziene opening.
c) Zet een geschikt vat klaar om de olie af te tappen.

C
d) Open aftapslang (C) en tap de olie af in een vat van ca. 50 liter (13,2
US.liq.gal).
e) Sluit aftapslang (C).
f) Draai motoroliefilter (D) met een geschikt gereedschap los en voer deze volgens de voorschriften af.
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D
g) Vul de nieuwe motorfilter bijna geheel met motorolie en smeer olie op de afdichting.
h) Schroef de nieuwe motoroliefilter handmatig vast.
i) Vul nieuwe motorolie via opening (B).
j) Sluit vuldop (B).
k) Schakel de motor in en laat deze minstens 2 minuten stationair draaien.
l) Schakel de motor uit en wacht 10 minuten.
m) Controleer het motoroliepeil (zie paragraaf "Motoroliepeil controleren [} 69]")
en vul, indien nodig, olie bij.
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8.6
8.7

Drogeluchtfilter reinigen/vervangen

A

D

C

B

a) Demonteer filterdeksel (B).
b) Verwijder drogeluchtfilter (C).
c) Verwijder veiligheidspatroon (D).
d) Reinig drogeluchtfilter (C) met perslucht van binnen naar buiten of vervang
deze door een nieuw element.
e) Plaats filterelement (C) en het nieuwe veiligheidspatroon terug.
f) Schroef filterdeksel (B) vast.

Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1

73 / 125

Onderhoudswerkzaamheden

8.8

Olie schakeltransmissie controleren

Oliepeil

Het oliepeil moet tot het midden van het kijkglas komen.

8.9

Olie schakeldrijfwerk verversen/bijvullen

E

Oliepeil

a) Open schroef (E).
b) Plaats een geschikt vat (24l/6.3 US liq gal) voor het aftappen van de olie.
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F

F

c) Open aflaat (F) en laat de olie in het geschikte vat lopen.
d) Sluit aflaat (F) opnieuw.
e) Vul de vereiste hoeveelheid, totdat de olie in het midden van het kijkglas
staat.
f) Bevestig schroef (E) opnieuw.
g) Voer het verversen van de olie bij beide schakeldrijfwerken uit.
h) Voer met de afstandsbediening twee rotaties van de rotoren uit en controleer het oliepeil van het schakeldrijfwerk.
ð Het oliepeil moet in het midden van het kijkglas staan.
i) Vul olie bij als het oliepeil te laag is.

8.10

Filter schakeldrijfwerk controleren
ü De filter van het schakeldrijfwerk moet tijdens de werking worden gecontroleerd.
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A

B

ü Filterweergave (A) is normaal groen. Indien de filter vol is, gaat de weergave van groen naar rood.
ü Het vervangen van de filter is alleen mogelijk, wanneer de machine stilstaat.
a) Vervang de filter door bak B te draaien en omlaag te trekken.
b) Reinig bak (B) met een schone doek en plaats deze terug.
c) Bevestig bak (B) opnieuw.

8.11

Ontluchtingsslang reinigen
a) Maak slangklemmen (A) los en trek slang (B) van de aansluiting.

A

B
b) Let erop dat de slang niet knikt.
c) Reinig de slang met perslucht.
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d) Steek de slang weer op de aansluiting en draai de slangklem vast.

OPMERKING

8.12
OPMERKING

Alleen met perslucht reinigen tot max. 8 bar (116 psi)!

Waterkoeler controleren/reinigen
Reinig alleen met perslucht met max. 8 bar (116 psi)!
Houd de minimumafstand van 150 mm (5.9 in) tussen de reinigingslans en de
machine!
a) Controleer de Koelribben van koeler (A).
b) Reinig deze met perslucht bij vervuiling.

A

8.13

Koelvloeistofpeil controleren
Bij bedrijfstemperatuur is het koelmiddel heet. Bovendien staat het koelmiddel
onder druk.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door heet koelmiddel en hete koelmiddelcomponenten!
Contact met heet koelmiddel of damp kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Laat de componenten van het koelsysteem voor het aftappen van het koelmiddel
afkoelen.
a) Zet de motor af.
b) Laat de motor afkoelen.
ð Op het bufferreservoir zit een kijkglas (A). Het bufferreservoir moet geheel
met koelmiddel gevuld zijn tot aan het kijkglas.
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A

8.14
WAARSCHUWING

Koelvloeistof vervangen
Verbrandingsgevaar door ontsnappende stoom en heet koelmiddel!
a) Controleer de koelmiddeltemperatuur, voordat u dit ververst.
b) Let erop dat de koelvloeistof niet te heet is.
c) Schakel de machine uit.
d) Laat de machine ca. 10 uur afkoelen, voordat u het koelmiddel vervangt.

Koelmiddel aftappen:

A
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a) Open aftapkraan (A) en vulopening (B).
b) Tap de koelvloeistof bij aftapkraan (A) af in een vat van ongeveer 100 l (26,4
US.liq.gal).
c) Sluit aftapkraan (A) opnieuw.

Nieuw koelmiddel vullen:

B

a) Vul nieuwe koelvloeistof in opening (B). Vul langzaam om luchtinsluitingen te
voorkomen.
b) Start de motor en laat deze enkele minuten draaien.
c) Controleer het koelvloeistofpeil en vul, indien nodig, koelvloeistof bij.

8.15

V-riem motor T3 / IIIA controleren
ü De riemspanning moet voor het eerst na 20 tot 40 bedrijfsuren worden gecontroleerd.
a) Na de eerste controle moet de V-riemspanning bij elke olieverversing worden gecontroleerd.

Voor het bereiken van optimale prestaties van de motor:
a) Controleer de V-riem op slijtage en scheurvorming.
b) Vervang de V-riem in geval van beschadiging of slijtage door een nieuwe.
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Ga op de volgende wijze te werk om de V-riem te controleren:

A
a) Demonteer beschermkap (A).
b) Inspecteer de V-riem (B) achter de beschermkap (A) op beschadigingen en
controleer de werking van de automatische riemspanner.
ð Bij een correcte instelling kan de V-riem ca. 9 mm (0,35 inch) tot 15 mm
(0,59 inch) worden ingedrukt.
c) Monteer de beschermkap weer.

8.16
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Motorruimte reinigen
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a) Leeg dagelijks het stofafvoerventiel. Druk de uitvoersleuf zachtjes samen en
reinig deze vervolgens.
b) Reinig de motorruimte met perslucht.
c) Houd de motorruimte stofvrij.

OPMERKING

8.17

Reinig alleen met perslucht met max. 8 bar (116 psi)!
Houd de minimumafstand van 150 mm (5.9 in) tussen de reinigingslans en de
machine!

Brandstoffilter motor T3 / IIIA ontluchten
Wanneer de brandstoftank leeg is, of een filter wordt vervangen conform de onderhoudstabel, moet het brandstofsysteem worden ontlucht.

C
B

a) Open ontluchtingsschroef (C). Schroef deze er niet volledig uit!
b) Ontlucht de brandstoffilter met handpomp (B), totdat de brandstof ononderbroken uit ontluchtingsopening (C) stroomt.
c) Sluit ontluchtingsopening (C).
d) Start de motor en controleer of deze bij stationair toerental regelmatig loopt.
Verhoog het motortoerental alleen, wanneer deze regelmatig loopt.
e) Herhaal de procedure, wanneer de motor stationair niet regelmatig loopt.
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8.18

Voorzetlagers smeren

A

Smeer voorzetlagers (A) elk met 50 g smeer per smeernippel.

8.19

Schakeldrijfwerk omsnoeringsbanden
controleren

B

A

a) Controleer omsnoeringsbanden (A) op beschadigingen.
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b) Controleer spaninstellingen (B). Stel, wanneer dat nodig is, spaninstellingen
(B) volgens de onderstaande tabel in.
CRAMBO 5200
CRAMBO 6200
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Links
2
3

Rechts
4
5
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8.20

Oliepeil planetaire versnellingsbak
controleren

A
a) Lees het oliepeil af op kijkglas (A).
ð Het ideale oliepeil staat in het midden van het kijkglas.

8.21
GEVAAR

Olie planetaire versnellingsbak verversen
Kneuzinggevaar door draaiende delen
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
ü Bij het vervangen van de olie van het planeetdrijfwerk moet de motor zijn uitgeschakeld.
a) Verwijder de startsleutel en bewaar deze op een veilige plek.
b) Schakel de accuhoofdschakelaar uit.
c) Controleer of de machine is beveiligd tegen onbevoegd inschakelen.

OPMERKING

De machine moet in de onderhoudsmodus geschakeld zijn om de verkleiningseenheid te kunnen verdraaien.
ü De machine moet horizontaal staan.
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A C

a) Plaats aftapopening (A) in de horizontale stand.
b) Open de geel gemarkeerde aftapopening (A).
c) Schroef slang (B) vast.

Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1

85 / 125

Onderhoudswerkzaamheden

B
d) Zet een geschikt vat klaar om de olie af te tappen.
e) Draai de rotor totdat aftapopening (A) met vastgeschroefde slang (B) omlaag
wijst.
f) Tap de olie af in een geschikte bak.
g) Draai de rotor na, zodat de aftapopening omlaag wijst.
h) Verwijder magneetschroef (C) voor het ontluchten en reinigen van metaalresten. Bij opvallende metaaltransfer neemt u contact op met Komptech Umwelt
GmbH.
i) Vul de nieuwe olie voor het planeetdrijfwerk (conform de onderhoudstabel) zo
lang via aftapslang (B) bij, totdat het oliepeil van het planeetdrijfwerk tussen
de min. en de max. merktekens staat.
j) Verwijder aftapslang (B).
k) Sluit de geel gemarkeerde aftapopening (A), alsmede magneetschroef (C).
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8.22

Verbinding kopplaat - frame voorkant
aanspannen
A

B
a) Controleer of schroeven (A) aan de linker- en rechterzijde van de kopplaat
vastzitten.
ð Indien aanspannen noodzakelijk is:
b) Controleer eerst spie (B).
c) Span spie (B) aan, wanneer dat noodzakelijk is.
d) Span schroeven (A) aan de linker- en rechterzijde van de kopplaat met een
aanhaalmoment aan.

8.23

Verbinding tussen rotor- en tussenflens
achterkant
A

Conform de onderhoudstabel moeten aan de linker- en rechterrotor alle bouten
(A) worden aangehaald.
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8.24

Labyrintdichtingen controleren/reinigen
B

B

A

A

a) Controleer labyrintafdichtingen (B) voor en achter op vuil.
b) Reinig bij vervuiling met geschikte voorwerpen.
c) Controleer bovendien of schroefverbindingen (A) van de labyrintring voor en
achter stevig vastzitten.

8.25

Aanspannen van de achterste rotorlagering
▪ Het aanspanmoment van 4200 Nm (3100 lbf) kan worden bereikt door het
gebruik van de systeemhydraulica, ingesteld op een druk van 200 bar (2900
psi) en de voor deze werkzaamheden meegeleverde, speciale sleutel.
▪ Dit moment wordt ook bereikt bij het aanhalen met een kraanlastmeetelement met 1200 kg (2645 lbs).
▪ Het aanspannen moet voor de eerste keer na 50 bedrijfsuren en daarna
elke 1000 bedrijfsuren worden uitgevoerd.
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B
C
A

Voor het aanspannen van de rotorlagering zijn de volgende
stappen noodzakelijk:
a) Zet de trechterwanden aan de zijkant verticaal, zodat de achterste trechterwand geblokkeerd is.
b) Zet de motor uit en beveilig deze tegen onbevoegd inschakelen.
c) Maak bout (A) los en verwijder de slang voor centrale smering (optie).
d) Maak beide bevestigingsbouten (B) los en verwijder borgplaten (C).
e) Reinig de uitstekende schroefdraad.
f) Maak bout (1) aan de achterzijde los en open de rechterachterdeur.

1

g) Verwijder spansleutel (2).
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2

Op de spansleutel zitten twee L-aansluitingen geschroefd die als dragers voor
de sluitstukken dienen.
Bovendien is een M20-bout rechtstreeks in de sleutel geschroefd.

3
4
5
6
7
8

Spansleutel (1 stk.)
Bevestigingsbouten (2 stks.)
L-aansluitstuk (2 stks.)
Afsluitkegel (2 stks.)
Wartelmoer (2 stks.)
Bout M20x40 (1 stk.)

16725500-0
920203205
920209008
920214008
920215008
910120005

a) Schroef beide slangen (D) die naar de rechter hydraulische cilinder (R) leiden, eraf en sluit ze met sluitbouten (4).
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D
R

b) Schroef slangklemmen (Z) eraf.
c) Schroef wartelmoer (7) en sluitkegel (6) van het L-aansluitstuk af en schroef
deze op de open slangaansluitingen op de linker hydraulische cilinder (D)
om deze af te sluiten.
d) Verwijder beide spanstiften (G). Sla daarna beide bouten (X en Y) eruit.
e) Verwijder vervolgens de linker hydraulische cilinder (H).

Y

H
G

X

8.25.1

Z

Linkerlager aanspannen
a) Bevestig hydraulische cilinder (H) op de linkse van beide schroefmoffen (9)
met de M20-bout.
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9

b) Start de motor.
c) Open de achterste trechterwand met behulp van het achterste bedieningspaneel.

d) Sluit de achterste trechterwand vanaf het achterste bedieningspaneel om
de hydraulische cilinder te ontluchten.
e) Schuif de cilinder volledig in en uit.
f) Zet sleutel (L) op de zeskant van het lagerhuis.
K L

J

g) Bevestig uitgeschoven cilinder (J) aan de sleutel met de eerder gedemonteerde bout (X).
h) Borg daarna met boutbeveiliging (K).
i) Zet de motor op 2100 omw/min.
j) Door openen van de achterste trechterwand wordt het spanmoment van
4200 Nm (3100 lbf) ingesteld, waarmee de zeskant wordt nagetrokken.
k) Span de zeskant zo lang aan, totdat deze niet meer kan worden bewogen.
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8.25.2

Rechterlager aanspannen
a) Voor het aanspannen van het rechterlager wordt de cilinder aan de rechtse
van beide schroefmoffen (9) aangebracht. Daarna moet dezelfde procedure
worden gevolgd als bij het aanspannen van het linkerlager.
b) Nadat de beide lagers zijn aangespannen, moet de machine opnieuw in gebruiksklare toestand worden gebracht en moeten de montagemiddelen opnieuw aan de machine worden bevestigd.

8.26
GEVAAR

Slijttanden aanhalen/vervangen
Kneuzinggevaar bij draaiende delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
ü Bij het aanspannen of vervangen van de slijttanden moet de motor zijn uitgeschakeld.
a) Verwijder de startsleutel en bewaar deze op een veilige plek.
b) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.
c) Controleer of de machine is beveiligd tegen onbevoegd inschakelen.

OPMERKING
OPMERKING

De machine moet in de onderhoudsmodus geschakeld zijn om de verkleiningseenheid te kunnen verdraaien.

Sla niet op de punten van de slijttanden!

Slijttanden aanspannen of ver‐
vangen:
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B

A

Slijttanden aanspannen:

a) Haal bevestigingsschroef (A) conform de onderhoudstabel aan.
b) Sla vervolgens met de hamer op verkleiningswerktuig (B), zodat dit zich kan
"zetten".
c) Haal bevestigingsschroef (A) opnieuw aan conform de onderhoudstabel.

Slijttanden vervangen:

a) Open bevestigingsbout (A).
b) Vervang slijttand (B).
c) Sla vervolgens met de hamer op verkleiningswerktuig (B), zodat dit zich kan
"zetten".
d) Haal bevestigingsbout (A) opnieuw aan conform de onderhoudstabel.
Om een slijtsegment te vervangen of aan te halen, dienen de volgende stappen
te worden uitgevoerd (bediening op het hoofdbedieningspaneel).
a) Schakel de hoofdschakelaar in.

A
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b) Steek de startsleutel in het hoofdbedieningspaneel en draai de sleutel naar
stand "1". Start de machine door de startsleutel naar stand "START" te
draaien. Laat de sleutel meteen los, wanneer de motor draait.
c) Activeer de onderhoudsmodus door de onderhoudssleutel naar rechts te
draaien.
d) Selecteer in het hoofdvenster in de handbediening Menu 2 de volgende
toets:
ð Het volgende venster verschijnt:

ð In het toetsbedrijf draaien de rotoren met 120° en stoppen.
e) Druk op de volgende toets om de rechterrotor met 120° te draaien.

f) Druk op de volgende toets om de linkerrotor met 120° te draaien.
g) Draai de servicesleutel naar links.
h) Schakel de machine uit door de startsleutel naar stand "0" te draaien.
i) Verwijder de onderhouds- en startsleutel en berg deze veilig op.
j) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.
k) Span de slijttanden aan of vervang deze, zoals hiervoor werd beschreven.
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ð Herhaal voor het vervangen of aanspannen van alle tanden stappen a tot k.

8.27

Reparatie sikkeltand met opgelaste punt
(optie)

B

A

C

Bij breuk of slijtage van de sikkeltanden (A) kunnen deze gerepareerd worden
met behulp van oplaspunten (B).
Voor het inpassen en vastmaken van de laspunten is de inrichting (C) vereist.
De oplaspunten en bijbehorende inrichting worden niet meegeleverd bij de machine. U kunt ze afzonderlijk bestellen bij uw distributeur voor KOMPTECH reserveonderdelen.

8.28
GEVAAR

Middenkaprichel aanspannen
Kneuzinggevaar bij draaiende delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
ü Bij het aanspannen van de middenkaprichel moet de motor zijn uitgeschakeld.
a) Verwijder de startsleutel en bewaar deze op een veilige plek.
b) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.
c) Controleer of de machine is beveiligd tegen onbevoegd inschakelen.

OPMERKING

Om de serviceklep te openen of te sluiten en de zeefkorf uit- of in te klappen,
moet de machine in de onderhoudsmodus staan.
Om de middenkaprichel aan te halen, dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd (bediening op het hoofdbedieningspaneel).
a) Open schotten (A) aan de zij- en bovenkant.
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A
b) Schakel de hoofdschakelaar in.

A

c) Steek de startsleutel in het hoofdbedieningspaneel en draai de sleutel naar
stand "1". Start de machine door de startsleutel naar stand "START" te
draaien. Laat de sleutel meteen los, wanneer de motor draait.
d) Activeer de onderhoudsmodus door de onderhoudssleutel naar rechts te
draaien.

e) Druk in het hoofdvenster in de handbediening "Versnipperbedrijf" op de volgende toets om de serviceklep te openen en de vergrendeling te ontgrendelen.
f) Druk op de volgende toets om de zeefkorfcassette tot aan de aanslag uit te
schuiven:
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A

g) Bevestigingsbouten (B) bevinden zich aan de onderkant van middenkaprichel (A).

B

h) Haal alle bevestigingsbouten (B) van middenkaprichel (A) conform de onderhoudstabel aan.

8.29
GEVAAR

Zeefkorven vervangen
Kneuzinggevaar tussen bewegende delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
Let er bij het in- en uit zwenken van de zeefkorfcassette en bij het opheffen van
de zeefkorven resp. zeefkorfcassette op dat zich geen derden in de gevarenzone
bevinden.
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OPMERKING

Vervang de zeefkorf resp. zeelkorfcassette alleen met geschikte hefwerktuigen
(bijv. kraan, kabels, kettingen, enz.).
Om de zeefkorven te vervangen, dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd (bediening op het hoofdbedieningspaneel):
a) Open schotten (A) aan de zij- en bovenkant.

A
b) Schakel hoofdschakelaar (A) in.

A

c) Steek de startsleutel in het hoofdbedieningspaneel en draai de sleutel naar
stand "1". Start de machine door de startsleutel naar stand "START" te
draaien. Laat de sleutel meteen los, wanneer de motor draait.
d) Activeer de onderhoudsmodus door de onderhoudssleutel naar rechts te
draaien.

E
e) Open vergrendeling (E) van de serviceklep (zoals afgebeeld).
f) Open de zeefkorfcassette op het hoofdbedieningspaneel:

Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1

99 / 125

Onderhoudswerkzaamheden

g) Druk op de volgende toets om de serviceklep te openen en de vergrendeling te ontgrendelen:
h) Druk op de volgende toets om de zeefkorfcassette tot aan de aanslag uit te
schuiven:

i) Draai de sleutelschakelaar op het hoofdbedieningspaneel naar stand "0".
j) Verwijder de sleutel en bewaar deze veilig en ontoegankelijk voor derden.
k) Hef de zeefkorven met geschikte hefwerktuigen uit de zeefkorfcassette, leg
deze op een vaste ondergrond neer en vervang deze door nieuwe zeefkorven.

l) Start de machine en schakel over naar onderhoudsmodus.
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m) Druk op de volgende toets om de zeefkorfcassette in te klappen:

n) Druk op de volgende toets om de serviceklep te sluiten:
o) Draai de servicesleutel naar links.
p) Schakel de machine uit door de startsleutel naar stand "0" te draaien.
q) Verwijder de onderhouds- en startsleutel en berg deze veilig op.
r) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.

8.30
GEVAAR

Zeefkorfcassette vervangen
Kneuzinggevaar tussen bewegende delen.
Overlijden of zwaar letsel kunnen het gevolg zijn.
Let er bij het in- en uit zwenken van de zeefkorfcassette en bij het opheffen van
de zeefkorven resp. zeefkorfcassette op dat zich geen derden in de gevarenzone
bevinden.

OPMERKING

Vervang de zeefkorf resp. zeelkorfcassette alleen met geschikte hefwerktuigen
(bijv. kraan, kabels, kettingen, enz.).
Om de zeefkorfcassette te vervangen, dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd (bediening op het hoofdbedieningspaneel):
a) Open schotten (A) aan de zij- en bovenkant.

A
b) Verwissel de positie van de uitzwenkinrichting van de zeefkorven door beide
bevestigingbouten (B) te openen en in de voorziene boringen (C) te schroeven. (Zoals op onderstaande afbeelding).
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C

B

c) Verwijder de andere uitzwenkinrichting (D) van zeefkorf:

D
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d) Schakel hoofdschakelaar (A) in.

A

e) Steek de startsleutel in het hoofdbedieningspaneel en draai de sleutel naar
stand "1". Start de machine door de startsleutel naar stand "START" te
draaien. Laat de sleutel meteen los, wanneer de motor draait.
f) Activeer de onderhoudsmodus door de onderhoudssleutel naar rechts te
draaien.

E
g) Open vergrendeling (E) van de serviceklep (zoals afgebeeld).
h) Open de zeefkorfcassette op het hoofdbedieningspaneel:

i) Druk op de volgende toets om de serviceklep te openen en de vergrendeling te ontgrendelen:
j) Druk op de volgende toets om de zeefkorfcassette tot aan de aanslag uit te
schuiven:
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k) Draai de sleutelschakelaar op het hoofdbedieningspaneel naar stand "0".
l) Verwijder de sleutel en bewaar deze veilig en ontoegankelijk voor derden.
m) Hef de zeefkorven met een geschikt hefwerktuig uit de zeefkorfcassette.

n) Bevestig het geschikte hefwerktuig aan de voorziene aanslagpunten van de
zeefkorfcassette (volgens illustratie):
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o) Verwijder de bevestigingsschroeven van klemstukken (F) en klemstukken
(G) aan de linker- en rechterzijde, volgens onderstaande afbeelding.

G

F
p) Hef de zeefkorfcassette met een geschikt hefwerktuig eruit, leg ze op een
vaste ondergrond neer en vervang ze voor een nieuwe zeefkorfcassette.
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q) Plaats de zeefkorven met een geschikt hefwerktuig in de zeefkorfcassette.
r) Bevestig de bevestigingsschroeven van klemstukken (F) en klemstukken
(G) aan de linker- en rechterzijde, volgens onderstaande afbeelding.

G

F
s) Schakel de machine in en schakel over op de servicemodus.
t) Druk op de volgende toets om de zeefkorfcassette in te klappen:

u) Druk op de volgende toets om de serviceklep te sluiten:
v) Draai de servicesleutel naar links.
w) Schakel de machine uit door de startsleutel naar stand "0" te draaien.
x) Verwijder de onderhouds- en startsleutel en berg deze veilig op.
y) Schakel de accuhoofdschakelaar uit en blokkeer deze.
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8.31

Oliepeil van de hydraulische olie controleren

C

a) Lees het oliepeil af op weergave (C).
ð De zuil moet 3/4 gevuld zijn.

8.32
OPMERKING

Hydraulische olie verversen
De oliefilter moet bij elke olieverversing worden vervangen.

a) Monteer afvoerslang (A) op de daarvoor voorziene sluitschroef.

A
b) Zet een geschikt vat klaar om de olie af te tappen.
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B
C
c) Open de rood gemarkeerde afvoerslang (A) en vuldop (B).
d) Tap met behulp van slang hydraulische olie af in een geschikt vat van ongeveer 200 liter (52,8 US.liq.gal.).
e) Sluit de dop van de afvoerslang.
f) Giet nieuwe hydraulische olie in navulopening (B) (conform onderhoudstabel).
g) Controleer het oliepeil op kijkglas (C).

108 / 125

Gebruikshandleiding | CRAMBO | 447003 | V1

Onderhoudswerkzaamheden

8.33

Hydraulische oliefilter vervangen
B

D
C
A

a) Open de behuizing van hydraulische oliefilter (A) door de vier zeskantschroeven (B) los te draaien.
b) Vervang filterinzetstuk (C).
c) Controleer en reinig voorfilter (D).
d) Sluit de behuizing opnieuw met zeskantschroeven (B).

8.34
OPMERKING

Hydraulische oliekoeler controleren/reinigen
Reinig alleen met perslucht met max. 8 bar (116 psi)!
Houd de minimumafstand van 150 mm (5.9 in) tussen de reinigingslans en de
machine!
a) Ontgrendel veiligheidspen (C) boven bij de hydraulische oliekoeler (A).
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C

A

b) Ontgrendel hendel (B) onder.

C

B
c) Zwenk hydraulische oliekoeler (A) uit.
d) Controleer de koelribben van koeler (A) (conform onderhoudstabel) en reinig
deze met perslucht, wanneer ze vuil zijn.
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8.35

Afvoerband controleren en spannen

B

GEVAAR

Kneuzinggevaar en intrekgevaar door draaiende onderdelen.
Houd bij de controle een minimale afstand van 1 m (3.3 ft) t.o.v. de transportbanden .

Om afvoerband (B) te controleren voert u de volgende stappen uit:
a) Draai de machine helemaal leeg. Breng de afvoerband in de onderste positie.
b) Schakel de transportbanden op het hoofdbedieningspaneel of op de afstandsbediening in.
c) Controleer of de afvoerband in het midden loopt.
d) Wanneer de afvoerband niet in het midden loopt, of te los of te strak is, schakel dan de transportbanden weer uit.
e) Schakel de machine uit, verwijder de sleutel en beveilig de machine tegen onbevoegd inschakelen.
f) Open de deur van de motorruimte. Span de afvoerband alleen aan de voorkant van de machine.

A B

C

Spanconsole (C) en spanbout (A) rechtsvoor.
Wanneer de afvoerband te los of te vast is gespannen:
a) Moeten spanconsoles (C) aan beide zijden van de machine op dezelfde
breedte worden versteld.
ð De afvoerband is correct gespannen, als deze bij de aandrijfrol niet slipt.
ð Een te hoge spanning vergroot de slijtage van de afvoerband.
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ð Indien de afvoerband niet in het midden loopt, moet deze worden gespannen
aan de kant waar deze naar toe beweegt.
a) Draai hiervoor moer (B) los.
b) Draai spanschroef (A), totdat spanconsole (C) naar rechts beweegt (zie pijl).
c) Draai moer (B) weer vast, nadat de gewenste spanning is ingesteld.
d) Schakel de machine en de transportbanden in.
e) Controleer of de afvoerband in het midden loopt.
f) Herhaal de procedure totdat de afvoerband in het midden loopt.

8.36

Afvoerband controleren en spannen

A

GEVAAR

Kneuzinggevaar en intrekgevaar door draaiende onderdelen.
Houd bij de controle een minimale afstand van 1 m (3.3 ft) t.o.v. de transportbanden .

Om afvoerband (A) te controleren, dienen de volgende stappen te
worden uitgevoerd:
a) Draai de machine helemaal leeg. Breng de afvoerband in de onderste positie.
b) Schakel de transportbanden op het hoofdbedieningspaneel of op de afstandsbediening in.
c) Controleer of de afvoerband in het midden loopt.
d) Wanneer de afvoerbandband niet in het midden loopt, te los of te strak is,
schakel dan de transportbanden weer uit.
e) Schakel de machine uit, verwijder de sleutel en beveilig de machine tegen onbevoegd inschakelen.
f) Span de afvoerband alleen aan de afvoerkant.
ü Wanneer de afvoerband te los of te vast is gespannen:
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C

B

A

a) Moeten spanconsoles (C) aan beide zijden van de machine op dezelfde
breedte worden versteld.
b) Span de afvoerband alleen aan de afvoerkant. De afvoerband is correct gespannen, wanneer deze bij de aandrijfrol niet slipt. Een te hoge spanning vergroot de slijtage van de afvoerband.
ð Indien de afvoerband niet in het midden loopt, moet deze worden gespannen aan de kant waar deze naar toe beweegt.
c) Draai hiervoor moer (B) los.
d) Draai spanschroef (A), totdat spanconsole (C) naar links beweegt (zie pijl).
e) Draai moer (B) weer vast, nadat de gewenste spanning is ingesteld.
f) Schakel de machine en de transportbanden in.
g) Controleer of de afvoerband in het midden loopt.
ð Herhaal de procedure, totdat de afvoerband in het midden loopt.
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8.37

Smeerreservoir van centrale smering
bijvullen

A

B

C

D

a) Vul het smeerreservoir via opening (A) of (B) tot de markering bij.
b) De instelling van de smeerintervallen gebeurt op deel (C) en is in de fabriek
vooringesteld.
c) Indien er te weinig smering voorhanden is, kan door drukken op noodknop
(D) bijkomend kortstondig worden gesmeerd (zie Gebruiksaanwijzing centrale smering).

8.38
OPMERKING

8.38.1

Onderhoud aan afstandsbediening
Zodra de accucapaciteit onvoldoende is, wordt de rotor automatisch gestopt.
a) Vervang daarom de accu tijdig om onderbrekingen te voorkomen!

Accu vervangen
Zodra de snel knipperende "L" op het display wordt getoond, is de accucapaciteit nog voldoende voor ca. 15 minuten. Voor het vervangen van de accu dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:
a) Druk op het hoofdbedieningspaneel op de toets voor de afstandsbedieningmodus:

b) Druk op de MACHINE-STOP-knop van de afstandsbediening.
c) Tijdens het uitschakelen (ca. 2 seconden) draaien de buitenste segmenten
op het display van uw afstandsbediening.
d) Vervang de lege accu door een opgeladen accu.
e) Ontgrendel de MACHINE-STOP-knop.
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f) Activeer de afstandsbediening door te drukken op de toets voor de afstandsbedieningmodus (7) op het hoofdbedieningspaneel.
g) Druk op toets AAN op de afstandsbediening om de machine weer hiermee
te kunnen bedienen (zie ook "Via de afstandsbediening bedienen" in de
handleiding).

8.38.2

Accu laden
Het laadapparaat is geïntegreerd in het ontvangstdeel. De laadprocedure wordt
door LED's weergegeven.
Groen licht
Oranje licht
Oranje knipperend
Oranje knipperend - langzaam

OPMERKING

Het laadapparaat is klaar voor gebruik.
Plaats de accu in de laadschacht.
De accu wordt geladen (snelladen).
De accu wordt geladen (snelladen).
Opwarmfase voor het snelladen.

Schakel de afstandsbediening bij langere tijd buiten gebruik met de MACHINESTOP-knop op de afstandbediening uit, zodat de accu niet wordt ontladen.
Alle overige informatie over de afstandsbediening vindt u in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van NBB.

8.39
GEVAAR

Slangen controleren
Koppel de slangen alleen bij een volledig drukvrije hydraulische installatie los.
Er bestaat acuut letselgevaar.
a) Controleer de slangen zorgvuldig.
b) Zoek niet met blote handen naar lekkages.
c) Gebruik bij de controle op lekkages altijd een bord of een stuk karton.

GEVAAR

Onder hoge druk staande vloeistof kan in de huid binnendringen.
In de huid dringende vloeistof kan tot ernstig letsel en in bepaalde gevallen zelfs
tot overlijden leiden.
Wanneer vloeistof de huid binnendringt, moet de wond onmiddellijk door een arts
worden behandeld.
a) Repareer alle slangen die loszitten of beschadigd zijn. Lekkages kunnen
brand veroorzaken.
b) Neem voor reparaties contact op met een erkende onderhoudstechnicus.
c) Onderdelen moeten worden vervangen, wanneer een van de volgende toestanden worden vastgesteld:
▪ Eindkoppelingen zijn beschadigd of lekken.
▪ De ommanteling is gescheurd of vertoont kerven.
▪ De ommanteling is uitgezet.
▪ Het elastische gedeelte van de slang vertoont knikken.
▪ De versterking is in de ommanteling ingebed.
▪ Er zijn koppelingen verschoven.
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Let erop dat alle klemmen en beveiligingsinrichtingen correct zijn gemonteerd. Zo
wordt het trillen, schuren tegen andere onderdelen en overmatige opwarming tijdens het bedrijf voorkomen.

8.40

Smering
ü Smeer conform meegeleverd smeerschema.
a) Reinig de machine grondig wekelijks; vooral de scharnieren, slangen en kabelsgeleidingen.
b) Houd bij het reinigen met een hogedrukreiniger voldoende afstand om beschadiging van de elektronische componenten resp. het uitdrogen van lagers of smeerpunten te voorkomen.
c) Na reiniging invetten of smeren!

8.41

Versnellingsbakoliepeil verrijdinrichting
trailer controleren
A

a) Controleer het peil bij de niveauboring (A). De versnellingsbak moet geheel
vol zijn.

8.42

Versnellingsbakolie verrijdinrichting trailer
verversen
De voorrijdinrichting is verkrijgbaar als optie.
ü De transmissieolie volgende de vulhoeveelheden en intervallen in de onderhoudstabel verversen.
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B

A

a) Open de sluiting (A) van de vulopening (B).

C

b) Tap de olie af via de tegenoverliggende onderste afsluitschroef (C).
c) Draai de afsluitschroef (C) weer vast.
d) Draai de schroef van de niveauboring (D) los.
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D

e) Vul de versnellingsbak via de vultrechter (B) met zoveel olie (conform onderhoudstabel) tot de olie uit de niveauboring (D) druppelt.
f) Draai de sluiting en schroef weer vast.

8.43

Membraanreservoir vervangen

A

a) Schroef het membraanreservoir (A) uit het stuurblok.
b) Schroef het nieuwe membraanreservoir in het stuurblok en draai het vast
met 20 Nm (15 lbf ft).
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Storing - oorzaak - oplossing
Storing
De machine kan
niet worden gestart.

Oorzaak
Geen spanning.

Oplossing
▪ Controleer of de accuhoofdschakelaar is ingeschakeld./ Inschakelen.
▪ Controleer of de NOODSTOPKNOP is ingedrukt. / Ontgrendelen.
▪ Controleer de accuspanning. /
Wanneer nodig, accu laden.
▪ Controleer de zekeringen. /
Vernieuwen.

Hydraulische oliepeil te
laag, controlelampje
brandt

Starter functioGeen brandstof.
neert, maar de mo- Elektrische storing.
tor start niet.
Lucht in het brandstofsysteem.
Storingen van de
motor

Brandstoffilter verstopt.
Zie bijgevoegde handleiding van CAT.

De rotoren kunnen Zeefkorf niet vergrenniet opnieuw wor- deld.
den ingeschakeld. Versnellingsbakoliepeil
te laag.
Onderhoudsmodus actief.
Radiografische afstandsbediening geactiveerd.
Hydraulische olietemperatuur te hoog.

▪ Elektrische schade aan de
machine. / Neem contact op
met de klantenservice.
▪ Controleer of hydraulische
oliepeil te laag is en controleer
op eventuele lekkages. / Repareren van de olielekken en
navullen van de juiste olie.
▪ Tank brandstof.
▪ Controleer zekeringen.
▪ Brandstofsysteem ontluchten
▪ Vervang de brandstoffilter.
▪ Foutmelding op het LCD-display.
▪ Foutcode vergelijken/Neem
contact op met de klantenservice.
▪ Reinig de zeefkorf ev. en vergrendel deze.
▪ Vul de versnellingsbakolie bij.
Controleer op ev. lekkages.
▪ Schakel de onderhoudsmodus
uit.
▪ Schakel de radiografische afstandsbediening uit.
▪ Reinig de hydraulische oliekoeler.
▪ Ventilatorblad controleren.
▪ Ventilatortoerental controleren.
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Storing
De rotoren schakelen uit en het controlelampje is verlicht.

Oorzaak
Hydraulische olietemperatuur te hoog.

Oplossing
▪ Controleer de oliekoeler op
verontreiniging. / Reinigen.

Controlelampje is verlicht.

▪ Controleer de werking van de
ventilatorunits. / Neem contact op met de klantenservice.
▪ Vul de versnellingsbakolie bij
(zie onderhoudstabel).

Versnellingsbakoliepeil,
waarde te laag.

Peil hydraulische olie,
waarde te laag.
Geen besturing via Elektrische storing.
het bedieningspaneel mogelijk.
Radiografische afstandsbediening geactiveerd.

Geen besturing via De radiografische afde afstandsbedie- standsbediening is niet
ning mogelijk.
ingeschakeld.

MACHINE-STOP-knop
op de afstandsbediening is vergrendeld.
Toets voor de afstandsbedieningmodus op het
hoofdbedieningspaneel
is geactiveerd en er is
geen weergave op het
display van de afstandsbediening.

Uitschakelen van de
machine door verlaten
van het zendbereik.
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▪ Controleer op lekkages en repareer.
▪ Vul de hydraulische olie bij
(zie onderhoudstabel).
▪ Controleer de zekeringen en
vervang deze ev.
▪ Schakel de radiografische afstandsbediening uit.
▪ Controleer of de actuele storing op het LCD-display wordt
weergegeven. / Met info-toets
op het LCD-Display bevestigen.
▪ Controleren of de radiografische afstandsbesturing ingeschakeld is (wordt door rode /
groene LED aangeduid). / Inschakelen.
▪ Ontgrendel de NOODSTOPknop van machine.
▪ Vervang de accu en laad deze op.

▪ Ga terug naar waar er weer
zendbereik is.
▪ Start de verkleiningseenheid
opnieuw op.
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Technische gegevens

10.1

Fabrikant
Contactgegevens:
KOMPTECH Umwelttechnik GmbH
Kühau 37, 8130 Frohnleiten, Oostenrijk
http://www.komptech.com
service@komptech.com
Tel.: (+43) 3126 / 59207 – 0
Fax: (+43) 3126 / 59207 – 7777

10.2

Productidentificatie
De CE-aanduiding van de machine bevindt zich op het typeplaatje. Op het typeplaatje vindt u machinetype, motornumme, serienummer,herstel- of bouwjaar,
gewicht en motor- of nominaal vermogen.
Het typeplaatje bevindt zich onder het hoofdbedieningspaneel, op het chassis
onder de bekleding.

Symboolfoto

Copyright
Copyright © 2013 KOMPTECH Umwelttechnik GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding of delen hiervan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOMPTECH Umwelttechnik GmbH noch geprint, gekopieerd of
verveelvoudigd, noch elektronisch verwerkt, gedupliceerd of gepubliceerd worden.
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Het merk KOMPTECH, het KOMPTECH-logo, het KOMPTECH-blad en de slogan "Technology fo a better environment" zijn in het merkenregister geregistreerde merken en intellectueel eigendom van KOMPTECH BVBA.
Deze handleiding is uitsluitend geldig voor de machine met het op de map vermelde serienummer en is niet onderhevig aan een revisieservice! Bij ombouwwerkzaamheden, aanvullingen of wijzigingen moet de exploitant de handleiding
zelf op de actuele stand houden.
Genoemde wetten, voorschriften, enz. komen overeen met de stand van zaken
tijdens het opstellen van deze handleiding.
De stand van deze handleiding komt overeen met de datum van druk.

10.3

Machinegegevens
Uitvoering
Machine gemonteerd op
een
Totale lengte
(transport)
Totale breedte
(transport)
Totale hoogte
(transport)
Vulhoogte
Vullengte
Vulbreedte
Breedte transportband
Inklapbare uitwerpband
Basismachine (met voor
80% volle brandstoftank,
zonder mobiliteit)
Hook + sleepwielen
Bovenbandmagneet
Biosnijwerk
Trailer + opstaphulp
Rupsloopwerk

Afmetingen
Trailer
3-assen-onderstel
9065 mm / 357,0 in
2211 mm / 99,0 in
3506 mm / 138,0 in
3005 mm / 118,0 in
4620 mm / 182,0 in
2890 mm / 113,8 in
1000 mm / 39,0 in
10 - 35 °
Gewichten CRAMBO direct
ca. 20.800 kg / 45855,5 lbs

ca. 1.850 kg / 4078,50 lbs
ca. 700 kg / 1543,2 lbs
ca. 400 kg / 881,8 lbs
ca. 4100 kg / 9038,8 lbs
ca. 5.200 kg / 11463,9 lbs

Verkleiningseenheid
Lengte verkleiningsrotoren
2.820 mm / 111 in
Buitendiameter
610 mm / 24 in
Ø rotorbuis
300 mm / 11,8 in
Max. toerental
34,3 omw/min / 34,3 rpm
Verkleiningswerktuigen
134 stks.
Zeefkorfgroottes
80, 100,125, 150, 180, 250, 300 mm
3,15; 3,93; 4,9; 5,9; 7,1; 9,8; 11,8 in
Merk
Type
Vermogen
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Aandrijving (Dieselmotor)
Caterpillar
CAT C13 Tier 3 / Fase IIIA
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Aandrijving (Dieselmotor)
Cilinderinhoud 13000 ccm / 793,31 cui
Aantal cilinders 6
Koelsysteem
Vloeistof
Nominaal toe- 1900 omw/min, rpm
rental
MotorbeveiliElektronisch
ging

10.4

Emissies
Gemeten waarde
Gegarandeerde waarde

Geluidsemissies
115 dB (A)
116 dB (A)

De schadelijke uitstoot van de machine blijft onder de emissiegrenswaarden
conform EPA/TIER 4i (EURO 3B).
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Demontage/ recycling

11
OPMERKING

Demontage/ recycling
Het milieuvriendelijk verwijderen van reststoffen heeft een langdurige positieve invloed op onze leefomgeving. Bij het gebruiken van de machine worden mogelijke
schadelijke stoffen, zoals motorolie, hydraulische olie, dieselbrandstof, koelvloeistof, filters en accu's, gebruikt.
ü De machine en haar componenten dienen conform de nationale milieuvoorschriften en -wetten verwijderd te worden.
a) Tap bedrijfsstoffen (diesel, motorolie, hydraulische olie, koelvloeistof etc.) af,
wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt. Brandstoffen mogen
nooit op de grond druppelen of in afwateringskanalen terechtkomen!
b) Verzamel afgewerkte smeermiddelen, olie etc. uitsluitend in daarvoor bedoelde, duidelijk gekenmerkte containers!
c) Let er ook op dat met olie besmeerde (papieren) doeken, lappen, enz. correct
worden verwijderd.
d) Milieuonvriendelijke brandstoffen en de daarmee in contact gekomen onderdelen (bijv. oliefilters) mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde verzamelpunten worden ingeleverd!
e) Neem de aanwijzingen voor afvalverwijdering op de originele verpakking van
de fabrikant in acht!
f) Let erop dat verschillende materialen (staal, rubber, kunststof, accu's, enz. )
gescheiden en per soort worden verwijderd resp. gerecycled.
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Komptech Umwelttechnik GmbH

Komptech GmbH

Kühau 37

Kühau 37

A-8130 Frohnleiten

A-8130 Frohnleiten

[t] +43 3126 59207 - 0

[t] +43 3126 505 - 0

[f] +43 3126 59207 - 7777

[f] +43 3126 505 - 505

[e] info@komptech.com

[e] info@komptech.com

www.komptech.com

