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Indledning

Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener og vedligeholder din EcoDrive kroghejs. Den
indeholder vigtige informationer for din egen sikkerhed og for det omgivendemiljø.

JOABsprodukter er karakteriseret ved en høj grad af sikkerhed, pålidelighed og lang levetid.
For at få mest muligt ud af din EcoDrive kroghejs anbefaler vi, at du læser denne vejledning
omhyggeligt.

Denne vejledning indeholder også informationer om fejlsøgning, smøring og servicering af din
EcoDrive kroghejs. Denne vejledning er alene baseret på det originalt monterede udstyr. Se vej-
ledningerne fra de relevante leverandører for alt andet tilbehør eller ekstraudstyr.

JOABhar intet ansvar for de følger, der opstår, når arbejde udføresaf ikke-professionelle.

Efter modtagelse af EcoDrive-kroghejsen skal du kontrollere, at den er i korrekt, driftsklar til-
stand. Er det ikke tilfældet, skal du kontakte JOAB, din forhandler eller anden leverandør.

Specifikationerne, konstruktionerne og illustrationerne, der findes i denne vejledning, er ikke bin-
dende. JOAB AB forbeholder sig retten til at foretageændringer uden forudgåendemeddel-
else.

For alle EcoDrive-kroghejs, der sælges iDanmark, gælder de generelle leve-
ringsbestemmelser.

Der følger en undervisnings-CDmed visse leverancer. Den beskriver på omfattende vis,
hvordan du anvender JOABsprodukter, som f.eks. EcoDrive kroghejs, liftdumpere og Hook-
master.

Huskaltid, at det er operatøren, der er ansvarlig for at håndtere EcoDrive-kroghejsen.

© JOAB AB
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Om kroghejsen

JOABskroghejs er universelle. De kan anven-
desmed køretøjer fra alle producenter. Men
det er vigtigt, at køretøjet er bygget specielt
med det formål at bære en kroghejs

Det er vigtigt at kontrollere, at køretøjet har
den korrekte aksel- og hjulafstand.

JOABskroghejs er designet til at transportere
forskellige ladtyper, som er produceret i over-
ensstemmelsemed den svenske SS3021-stan-
dard.

Disse omfatter typisk: Tipvogne, flade rullelad
og tankvogne, se billederne.

Montering af kroghejsen på et køretøj, som
ikke er konstrueret specielt til at bære en krog-
hejs, vil forøge risikoen for en unormal belast-
ning på køretøjet. Dette kanmedføre alvorlig
kvæstelse eller skade.
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Korrekt anvendelse
Forkert brug af JOABsprodukter kanmedførematerialetræthed og føre til omfattende slid på
hydraulikken og dens komponenter. Produktets levetid kan blive reduceret og i værste fald føre
til nedbrud.

Kør ikkemed køretøjet, når kroghejsen er i
udkørt tilstand. Den skal være helt til-

bagetrukket.

Brug ikke køretøjet til noget andet for-
mål end det, det er beregnet til.

Bakaltid ligemod ladet. Bak ikke skråt. Løft ikke laster, der overskrider krog-
hejsens specifikationer.

Vær meget forsigtig, og sørg for at ladet
ikke sidder fast eller på nogenmåde er blo-
keret. Kroghejsen kan nemt blive beska-

diget.
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Kroghejsens komponenter
Kroghejsen består af følgende hovedkomponenter: En ramme, cylindre, hjælpeløftearme og
en støtte med en løftekrog (fremstillet af stålmed stor trækstyrke).

A. Mellemdel
B. Krog
C. Krogstøtte
D. Udskydelig del
E. Hjælperamme
F. Hjælpeløftearm
G. Centerlås
H. Indvendig bageste del
I. Hydrauliklås
J. Ruller
K. Udløser til sprederlem (tilbehør)
L. Foldbar krogstøtte (kun LA-modeller)
M. Sikkerhedskrog (kun LA-modeller)

3
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Kroghejs, LA-model
LA-modeller er udstyret med både en foldbar krogstøtte (L) og en sikkerhedskrog (M), som vist
ovenfor.

Den foldbare krogstøtte anvendes til at muliggøre lave løftevinkler. Krogstøtten kan flyttes opad
og nedad efter behov for at hjælpemed nedlæsning af et lad. Den betjenesmed kroghejsens
kabinecontroller.

Sikkerhedskrogen anvendes til at låse krogen til løftebøjlen på et lad og betjenes fra kabinen.

Valgfri låsemekanismer
JOABskroghejs kan leveresmed valgfri lad-
låseenheder. Dette tilbehør er i tillæg til de gæl-
dende standarder for hvert land.

For informationer vedr. den relevante lad-
standard kan du se "Ladstandard", på side 7.

En intern, mekanisk lås eller hydrauliklås kan
leveres som tilvalg, som vist på billedet.

Hvis der anskaffes en kroghejsmed ekstern
hydraulisk låsning, skal ladet have udskæringer
i dets ramme, som vist på billedet. Hvis ladet
ikke har udskæringer, er det ikke sikret under transport!

Hvis der anskaffes en kroghejsmed intern, mekanisk låsning, skal du kontrollere, at låsene gri-
ber korrekt fat i ladet. Hvis de ikke griber korrekt fat, bliver ladet transporteret usikret!

Producentskilt
På alle kroghejs er der anbragt et produ-
centskilt forrest til venstre på hjælperammen.
Informationerne på producentskiltet skal oply-
ses i tilfælde af reklamation eller ved bestilling af
reservedele fra JOAB.

4
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Foruden producentskiltet er produktions-
nummeret også stemplet på cylinderens tvær-
drager, se billedet.

Design
JOABsprodukter udsættes for krævende opga-
ver og skal være af den højeste kvalitet. Alle
JOABskomponenter og konstruktioner er
omhyggeligt testet. Simuleringer ved bereg-
ning: Nyttelast, holdbarhed og levetid udføres
på alle komponenter

Al udvikling og produktion udføresaf JOAB. Vi
er ISO9001- og ISO14001-certificeret.

En stor del af voresproduktion er auto-
matiseret. Dette garanterer en høj kvalitet i
produktionsprocessen.

5
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JOABs lakeringsfaciliteter overholder alle rele-
vantemiljøkrav.
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Ladstandard

Brugen af lad, der ikke er designet i overensstemmelsemed SS3021-standarden,
kanmedføre person- eller miljøskader. JOABhar intet ansvar for brugen af lad, der
ikke overholder SS 3021-standarden.

JOABskroghejs er designet til at håndtere lad, som er fremstillet i overensstemmelsemed den
svenske SS3021-standard. Herunder er angivet nogle af de vigtigste krav iSS 3021-stan-
darden.

Internmekanisk lås der låser ladet på krog-
hejsen. Dette er tilvalg.

Huller i ladets bageste bom. Disse anvendes til
at sikre ladet på en trailer.

Udskæringer i ladets ramme. Disse anvendes
til hydraulisk at låse ladet på kroghejsen.

Modifikation af ladet som gør det muligt for
kroghejsen at låse ladet på kroghejsenmed
brug af låsearmene (tilvalg).
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Ladet skal have en stopbom for at forhindre, at
ladet bevæger sig fremad og ind i køretøjets
førerhus.

Interne huller placeret i ladets længdedragere
anvendes til at låse det på en trailer.

8
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Sikkerhed

Overhold alle sikkerhedsadvarsler. Manglende efterlevelse af disse kanmedføre alvorlig per-
sonskade eller skade på udstyr. For flere informationer om advarselsmærkater placeret på
køretøjet kan du se "Sikkerhedsadvarsler", på side 67.

Alle personer, der bruger kroghejsen, skal læse og efterleve alle advarsler, der findes i denne
vejledning og på kroghejsen.

Hver dag, inden brug af kroghejsen, skal du
inspicere og kontrollere, at der ikke er kommet
genstande indmellem kroghejsens tipkom-
ponenter.

Sørg altid for, at køretøjet står på en plan og
stabil overflade, inden du bruger kroghejsen.
Manglende efterlevelse af dette kanmedføre,
at køretøjet bliver læsset ujævnt, og det kan få
det til at vælte.

Hvis køretøjet hælder to eller flere grader, er
der en risiko for, at det vil vælte.

Kontrollér inden opsamling af et lad, at dets løf-
tebøjle er ubeskadiget.

Sørg for, at krogen på kroghejsen tager kor-
rekt fat i ladets bøjle, som vist på billedet.

Hvis kroghejsen har en sikkerhedskrog (kun
LA-modeller), så sørg for, den er låst.

Dumå ikke tippe, læsse eller aflæsse noget lad,
når køretøjets aksler er hævet.

Sørg for, at akslerne, hvor relevant, er sænket
inden brug af kroghejsen.

Udfør ikke nogenændringer på kroghejsen, da
disse kan påvirke dens strukturelle egen-
skaber. Hvis enændring er påkrævet, skal du
kontakte JOAB for rådgivning, inden der
udføresændringer på kroghejsen.
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Betjening

Dette kapitel forklarer betjeningen og styringen af EcoDrive-kroghejsen vha. CBW-con-
trolleren, der er placeret inde i kabinen.

Kroghejsen kan også styres vha. JOABs radiocontroller. Radiocontrollere er tilvalg. Se "Radio-
controllere", på side 35 for yderligere information.

CBW-controller
CBW-controlleren har både et display og et joystick,
som vist, og disse anvendes til at styre alle krog-
hejsens funktioner.

Visse funktioner, som f.eks. betjeningen af hydraulik-
pumpen, kan installeres i kabinens instrumentpanel,
enten som en tilføjelse til eller adskilt fra CBW-con-
trolleren, som det måtte ønskes.

CBW-controlleren består af følgende hoveddele:

1. Nødstop

2. Brugergrænseflade

3. Joystick

4. Monteringsbeslag

5. Låseskrue til display

Nødstopknappen anvendes i tilfælde af en nødsituation. Når der trykkespå den, deaktiveres
alle funktioner på kroghejsen, der kanmedføre personskade. For yderligere information ved-
rørende nødstoppet henvises til "Nødstop", på side 20.

CBW-controllerensbrugergrænseflade har et farvedisplaypå 2,8 tommer. Den kan kon-
figureres. Det er muligt at vise ét af fem forskellige skærmbilleder. Hvert skærmbillede kan have
seksbrugerdefinerede funktioner, som f.eks. tænding af lys. Se "Skærmbilleder", på side 14 for
yderligere information.

Hvis kraftudtaget slås fra, vil displayet også slukke. Hvis der er aktive advarsler, vil displayet dog
vise advarslerne (der henvisesendvidere til "Advarsler", på side 16).

Joysticket anvendes til at styre kroghejsensgrundlæggende funktioner, som f.eks. tipning. Se
"Joystickets funktion", på side 17 for detaljeret information vedrørende dets funktion.

Monteringsbeslaget anvendes til at montere enheden inde i kabinen. Normalt monteresden på
A-stolpen i førersiden. Men den kan ogsåmonterespå førerenshøjre armlæn (dette kræver et
ekstra kabel). Dette er ideelt til køretøjer udstyret med en sneplov. Se "Bilag 2 - APC over-
førselssæt", på side 77 for yderligere information vedrørende dette.
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Brugergrænseflade
Billedet viser en oversigt over bruger-
grænsefladen.

Områdernemarkeret med et hvidt rektangel
på skærmen er programmerbare. Brugeren
kan indstille, hvilke funktioner der er placeret
her. Disse funktioner aktiveres ved at trykke på
de tilhørende knapper: F1-F4 ogOP/NED-
pilene. For flere informationer om hvordan du
indstiller disse funktioner, kan du se "Funk-
tionsknapper", på side 15 herunder.

Funktionsikonerne (F1-F4 ogOP/NED-pilek-
napperne), som vises i brugergrænsefladen,
afhænger af, hvilket skærmbillede der er valgt.
Der findes fem forskellige skærmbilleder. For
at skifte mellem disse skal du trykke på enten
den venstre eller den højre pileknap, der findesunder skærmen. Se "Skærmbilleder", på side
14 for yderligere information.

Alle andre ikoner, der visespå displayet (ikke de brugerdefinerede funktioner), giver blot feed-
back til brugeren vedr. kroghejsens status, hvilket skærmbillede der er aktivt samt aktive funk-
tioner, som f.eks. tændt lys osv.

Se "Ikondefinitioner" herunder for en liste med ikonerne og deres funktion.

Ikondefinitioner
Herunder findesen liste med de funktioner, der er tilgængelige i brugergrænsefladen, samt
deresbetydning. Bemærk, at ikke alle funktioner, der findesherunder, er aktiveret for alle instal-
lationer. Nogle af funktionerne er tilvalg. Disse er markeret med en stjerne (*).

Funktioner, der kan vælges til de programmerbare områder (F1-F4 og knapperneOPog
NED), er med hvid farve. Alle andre knapper (orange og grønne) giver feedback til brugeren
om, hvorvidt de er aktive eller ej.

Ikon Funktion Ikon Funktion

Nattilstand Automatisk lem – KØRETØJ*1

Arbejdslys – TIL*3,4 FFD2. LæsNOTE2 herunder.

Tabel 1: Brugergrænseflade – ikonbeskrivelser
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Baklys – TIL*3 Tipvogn –OP*

Automatisk baklys – TIL3. Tryk 2
gange for at aktivere. Tipvogn – NED*

Blinkende lys – TIL*3 Trækstang*

Automatisk blinkende lys – TIL3.
Tryk 2 gange for at aktivere. Hydrauliklås – LUK

Rødt lys – TIL*3 Hydrauliklås – ÅBEN

Centerlås er ÅBEN Automatisk lem – KØRETØJ*1

Sikkerhedskrog er ÅBEN** Kontinuerlig hydrauliktilførsel
(start/stop)*

Hydrauliklås er ÅBEN Saltspreder*

Hydraulikpumpe TIL Aktiver sneplovens flapper til sja-
pis*

Luftdumper – TRAILER* Sneplov– svævefunktion*

Akselløft – TRAILER* Automatisk plovOP, når der bak-
kes*

Automatisk lem – TRAILER*1 Start/stop af kranen*

Sprederlem – KØRETØJ* Akselløft – TRAILER*

Kroghejsen er i sænket tilstand. Positionmemory system*

Tabel 1: Brugergrænseflade – ikonbeskrivelser (fortsat)
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Kør den udskydelige under-
køringsbeskyttelse ind

Kør den udskydelige under-
køringsbeskyttelse ud

Tabel 1: Brugergrænseflade – ikonbeskrivelser (fortsat)

*Tilvalg. Ikke standardudstyr. **Kun LA-modeller.

NOTE1: Ovenstående funktioner:Automatisk lem – KØRETØJogAutomatisk lem – TRAILER
kan bruges, uden at hydraulikpumpen er TÆNDT. Du skal blot trykke på ikonet i 10 sekunder
for at aktivere dem uden at tænde for pumpen.

NOTE2: FFD skal være deaktiveret ved arbejdemed lad, der har forankringstapper, der
anvendes til at forankre ladet på køretøjet. HvisFFD er aktiveret, kan der opstå skade. Se "Fri-
ction Free Drive – FFD", på side 23 for yderligere information.

NOTE3: Dette gælder kun for JOAB-udstyr installeret på kroghejsen. Det gælder ikke for udstyr,
som køretøjsproducenten har installeret.

NOTE4 For Scania-køretøjer kan dette også aktiveresautomatisk, når køretøjet sættes i bak.
For at gøre dette trykkespå læsselysknappen på førerdøren i 5 sekunder.

Skærmbilleder
Brugergrænsefladen kan vise ét af fem hovedskærmbilleder, hver konfigureret med bruger-
definerede funktioner. Desuden kan der også viseset skærmbillede, der viser informationer om
krogensposition på kroghejsen. Se "Krogposition", på side 15 herunder. De tilgængelige
skærmbilleder er angivet herunder. Det aktive skærmbillede visesnederst til højre på skærmen
med ét af følgende ikoner (se "Brugergrænseflade", på side 12).

Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse

Køretøjsopsætning_1 Lysopsætning

Køretøjsopsætning_2 Sneplovopsætning

Traileropsætning Visning af krogsposition

Tabel 2: Skærmbilleder

For at skifte mellem disse skærmbilleder skal du blot trykke på enten den venstre eller den højre
pileknap, der findesunder displayet.

Antallet af menuskærmbilleder, der er tilgængelige via venstre og højre pileknapper, kan kon-
figureresefter ønske (1-5 skærmbilleder). I eksemplet, der er vist herunder, er der valgt tre
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skærmbilleder. Disse visesmed et grønt rektangel under dem. De tre aktive skærmbilleder
vises, når du trykker på venstre/højre pileknap.

Følg fremgangsmåden herunder for at konfigurere hvilke af skærmbillederne der er til-
gængelige, når du trykker på venstre og højre pileknap:

1. Tryk på knappenOK, hold den nede, og
tryk samtidigt på enten venstre eller højre
pileknap i nogle få sekunder.

Skærmen viser herefter menuskærm-
billederne, se billedet.

2. Vælg det ønskede skærmbillede blandt
de viste, og tryk derefter påOK-knappen
for enten at aktivere eller deaktivere det (aktive skærmbilleder har et grønt rektangel under
dem).

3. Tryk på knappenOK, og hold den nede i nogle få sekunder for at gemme de nye indstil-
linger.

Krogposition
Skærmbilledet med krogposition viser krogens
position. Som vist på billedet, vises krogens
position og vinkel i brugergrænsefladen, når
som helst dette menubillede vælges (se også
"Skærmbilleder", på side 14).

BEMÆRK: Denne funktion er afhængig af
kroghejsens sensorer. Hvis sensorerne er i uor-
den, eller de er placeret forkert, vil de infor-
mationer, der vises i brugergrænsefladen,
være forkerte. De faktisk viste informationer
bør ses som omtrentlige og ikke som en nøj-
agtig værdi.

Funktionsknapper
Hvert af de fem skærmbilleder i bruger-
grænsefladen kan konfigureresmed sekspersonlige funktioner. Ikonerne for de valgte funk-
tioner er placeret nederst i brugergrænsefladen (vist i hvide rektangler, se
"Brugergrænseflade", på side 12). Disse funktioner aktiveres ved at trykke på de tilhørende
funktionsknapper F1-F4 ogOP/NED-pilene nederst på skærmen.

Følg fremgangsmåden herunder for at indstille, hvilke funktioner der skal knyttes til de for-
skellige funktionsknapper:

1. Tryk på knappenOK, og hold den nede, mensdu samtidigt trykker på den funktionsknap,
der skalændres.
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2. Det aktuelle ikon, der er indstillet for denne funktion, bliver vist med et grønt rektangel
omkring, som vist herunder.

3. BrugOP/NED-pileknapperne til at vælge den ønskede funktion.

4. Tryk på knappenOK.

BEMÆRK: Det er ikkemuligt at vælge alle ikoner på hvert skærmbillede. For eksempel er alle
ikoner, der vedrører driften af en sneplov, kun tilgængelige, når man befinder sig i skærm-
billedet for sneploven.

Baggrundsbelysning
Brugergrænsefladensbaggrundsbelysning kan justeresefter behov. Med denne funktion kan
brugeren hurtigt justere baggrundsbelysningen, så det er muligt at læse displayet, f.eks. når der
er megen sol på displayet.

For at justere baggrundsbelysningen skal du blot kortvarigt trykke på knappenOK flere gange
for at skifte mellem en baggrundsbelysning på 100%, 20%, og 0%.

Displayet slukker automatisk, når som helst hydraulikpumpen er slukket. Det forbliver kun
tændt, hvis der skal visesen advarsel, som angivet i "Advarsler" nedenfor.

Advarsler
Brugergrænsefladen viser advarsler, når hydraulikpumpen ikke er i drift. Disse advarsler viser
et ikon eller tekst, der indikerer følgende tilstande:

Ikon Betydning Ikon Betydning

Kroghejsen er ikke helt til-
bagetrukket. Den er ikke i parkeret
position.

Hydrauliklåsen er åben.

Centerlåsen er åben. Sikkerhedskrog er åben (LA-
modeller).

Tabel 3: Advarsler i brugergrænsefladen – ikoner

Tekst Betydning

No CAN Communication
CBW-controlleren har ingen kommunikationmedCAN-bus-
netværket.

Tabel 4: Advarsler i brugergrænsefladen – tekst
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Tekst Betydning

High Oil Temperature Olietemperaturen i kroghejsen er høj*.

Low Oil Level!
SWITCH OFF PUMP!

Kroghejsensoliestand er lav. Sluk straks for pumpen. Efterfyld
olien før betjening af kroghejsen. Manglende efterlevelse af
dette kanmedføre skade*.

Tabel 4: Advarsler i brugergrænsefladen – tekst (fortsat)

*Der skal installeres en sensor i hydraulikolietanken for at denne funktion kan fungere. Dette er tilvalg.

Joystickets funktion
I Tabel 5 herunder visesde funktioner, som joysticket har. Se "Active Plough Control – APC", på
side 26 for information om styring af sneplove.

Tip op Tip op
Hurtig drift1

Automatisk sænkning
Tiptilstand

Træk tilbage Trykpå den nederste knap,
og træk tilbage

Trykned på den øverste
knap, og skub fremad i

to sekunder, indtil parkeret-
ikonet blinker

Tabel 5: CBW-controllerens joystickfunktioner
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Tip ned Tip ned
Hurtig drift1

Hurtig sænkning
Rangertilstand

Skub fremad Trykpå den nederste knap,
og skub fremad

Trykpå den nederste knap,
og skub fremad.

Brug kunmed et tomt lad.

Trailer, tip
OP3

Trailer, tip
NED3

Autocyklus
Aflæsse1

Skub knoppen til højre Skub knoppen til venstre Trykpå øverste knap,
og træk tilbage

Foldbar krogstøtte
OP2

Foldbar krogstøtte
NED2

Autocyklus
Læsse1

Skub knoppen til højre Skub knoppen til venstre Trykpå øverste knap,
og skub fremad

Tabel 5: CBW-controllerens joystickfunktioner (fortsat)
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Udskydelig del
UD

Udskydelig del
IND

--

Drej knoppenmed uret Drej knoppenmod uret

Tabel 5: CBW-controllerens joystickfunktioner (fortsat)

1Ekstra tilvalg, se "EcoDrive tilvalgsfunktioner", på side 24 for yderligere information. 2Kun LA-modeller. 3
Kun L-modeller.

Diagnostik og statistikker
CBW-controlleren har et skærmbilledemed
diagnostik og statistikker, som brugeren kan
benytte til at se information om kroghejsen.
Dette er kun tilgængeligt til installationer, der
har displaysoftware i version V020003 og der-
over.

For at tilgåmenuen skal du først sikre dig, at et
af hovedmenubillederne vises, derefter trykke
påOK-knappen og holde den nede i tre sekun-
der. Skærmen på billedet bliver herefter vist.

Der er fem overordnede sektioner at vælge
mellem, og de er placeret til venstre på skær-
men.

Brug pileknapperne til at navigere imenuen.
Op- og ned-pileknapperne navigerer gennemmenuen. Med venstre og højre pileknapper kan
brugeren vælgemellem funktioner, når disse er relevante.

For at afslutte menuenmed diagnostik og statistikker skal du trykke på knappenOKog holde
den nede i nogle få sekunder.

Menubeskrivelser
Herunder findesen oversigt over demenuvalg, der er tilgængelige på Diagnostik- og sta-
tistikskærmbilledet. Der henvises til "Bilag-1 - Diagnostikskærmbillede", på side 73 for at se en
fuld oversigt over dissemenuer. Klik alternativt på ikonerne nedenfor.
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Det førstemenuvalg, som er vist ovenfor, giver statistisk information vedrørende
brugen af kroghejsen.

Den andenmenu giver information om den installerede softwaremodel og krog-
hejsmodel.

Det tredjemenuvalg giver diagnostisk information vedrørende sensorer og input-
signalstatus for kroghejsen.

Det fjerdemenuvalg giver information vedrørende udgange framastermodulet.

Det femtemenuvalg giver en nødbetjeningstilstand ogmulighed for at kalibrere krog-
hejsen. Se "Nødbetjening", på side 20 for yderligere information vedrørende nød-
betjening.

Nødstop
I tilfælde af en nødsituation, som f.eks. en læk i hydraulikken eller risiko for personskade, er der
monteret en nødstopknap på CBW-controlleren (se "CBW-controller", på side 11). Trykker du
på nødstopknappen, stopper alle kroghejsens funktioner øjeblikkeligt. For at nulstille nød-
stopfunktionen skal du slukke for pumpen, nulstille nødstopknappen og derefter genstarte pum-
pen.

Nødbetjening
Vær forsigtig ved brug af nødbetjeningssystemet. Kroghejsens sikkerhedssystem er
frakoblet. Der er risiko for skade på kroghejsen eller personskade, hvis du ikke er
omhyggelig. Inden du bruger nødbetjeningssystemet, skal du være sikker på, du er
helt klar over dets betjening.

Det er muligt at anvende kroghejsen – også når hydrauliklåsen er lukket. Brug af
kroghejsen, når hydrauliklåsen er lukket, kanmedføre skade på ladet. Sørg først for
at låse hydrauliklåsen op, inden du udfører læsning, aflæsning og rangering. Låsen
skal være lukket ved tiphandlinger.
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I tilfælde af en fejl i kroghejsens system er det
stadigmuligt at bruge kroghejsen vha. nød-
systemet. For at aktivere nødsystemet skal du
følge fremgangsmåden, der er beskrevet her-
under:

Hvis du er i tvivl om brugen af nød-
betjeningssystemet, skal du kontakte en JOAB
for vejledning, inden du bruger det.

1. Tænd for hydraulikpumpen.

2. Tryk på knappenOK, og hold den nede i
fem sekunder for at åbne skærmbilledet
"Diagnostik og statistikker" som vist på bil-
ledet.

3. Tryk på nedpilen, så skruenøgleikonet bliver valgt på den venstremenu.

4. Tryk på knapperne F3 og F4, og hold dem nede samtidigt, som vist på billedet, i fem sekun-
der, så teksten "Fail Safe (Felsäkert läge)" (fejlsikker tilstand) visespå bruger-
grænsefladen.

BEMÆRK: Når teksten "Fail Safe (Felsäkert läge)" visespå brugergrænsefladen, er nød-
betjening kunmulig i femminutter.

5. Tryk på knappenOK, og hold den nede i fem sekunder for at vende tilbage til hoved-
menuen.

6. For at betjene en kroghejsfunktion skal du holde funktionens ikon nede i ti sekunder.

For at se en oversættelse til danskaf den tekst, der visespå brugergrænsefladen, henvises til
"Nødbetjening og kalibrering", på side 75.

Standardfunktioner i EcoDrive
EcoDrive kroghejs leveresmed en række standardfunktioner, som listet og beskrevet herunder.
Herudover er det ogsåmuligt at bestille valgfri funktioner. Se "EcoDrive tilvalgsfunktioner", på
side 24 for information om valgfri funktioner.

Følgende funktioner leveres som standardmed EcoDrive kroghejs. Klik på den pågældende
funktion for at se yderligere information.

1. Intelligent PumpControl – IPC

2. EcoDrive Pressure Control – EPC

3. SmartlockSystem – SLS

4. EcoDrive Load Holding – ELH

5. ElectronicCylinder Damping – ECD

6. ElectronicSpeed Control – ESC

7. EcoDrive Tipper Mode – ETM

8. Friction Free Drive – FFD

9. Tipper SafetySystem – TSS

10. Trailer SafetyTipper – TST

11. Trailer Fast Lowering System – TFS

12. Decentralized HydraulicSystem –DHS
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Intelligent Pump Control – IPC
EcoDrive systemet afgør, hvornår det er nødvendigt at aktivere pumpen. Når en pumpe akti-
veres, kører den kun, når der er brug for effekten. Det afgøresaf systemet.

EcoDrive Pressure Control – EPC
Systemet kører altid med optimalt hydraulisk tryk. Dette er baseret på den funktion, der kører.
Systemet er selvkalibrerende og kan arbejde fra 50 til 350 bar. Optimeret trykkontrolmuliggør
reduceret reaktionstid.

Smartlock System – SLS
Hydrauliklåsen aktiveres trinløst. Systemets sensorer registrerer, når låsen er åben. Når låsen
lukkes, sikrer systemet, at ladet automatisk centreres.

EcoDrive Load Holding – ELH
EcoDrives lastholdeventilmuliggør styring af
kroghejsen på en helt nymåde. Det nye
system anvender al tilgængelig kinetisk energi
til at kontrollere lasten. Dette betyder ener-
gibesparelser på op til 70%. Den energi, der
kræves for at udføre en bevægelse, iden-
tificeres vha. den eksisterende last. Hvis syste-
met afgør, at handlingen kan udføresuden
brug af pumpen, udføreshandlingen helt trin-
løst.

Lastholdeventilen har også integrerede sik-
kerhedsfunktioner. Et eksempel på disse funktioner er hurtigtlukkende hydrauliske ventiler, der
anvendes til nødstop. Der er også færre komponenter i EcoDrives ventilsystem, hvilket øger påli-
deligheden.

Electronic Cylinder Damping – ECD
Integreret elektronisk justering af slutstilling for alle cylindre. Dette garanterer en jævn og reak-
tionsvillig kontrol ved slutstillingerne, når kroghejsen anvendes.

Electronic Speed Control – ESC
Hastighedstilpasset bevægelsesmønster for kroghejsen i de ydre bevægelsesområder.

EcoDrive Tipper Mode – ETM
MedETM kan operatøren sænke ladet automatisk, når det er i tiptilstand. Når funktionen er akti-
veret, sænker ladet sig selv vha. sin egen vægt, det er ikke nødvendigt at bruge joysticket. Ladet
sænkesmed en kontrolleret og sikker hastighed.
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Operatøren skal være fuldt opmærksom på omgivelserne og området omkring køre-
tøjet, inden denne funktion anvendes. Undladelse af dette kanmedføre alvorlig per-
son- eller materielskade. For at deaktivere denne funktion skal du enten trykke på
den øverste knap på joysticket (knappen uden en lille hævet prik) eller benytte joysti-
cket og tippe op.

For at aktivere denne funktion skal du trykke på den øverste knap (knappen uden en lille hævet
prik) på joysticket og holde den nede, mensdu skubber joysticket helt frem i to sekunder, indtil
ikonet for sænket tilstand begynder at blinke – herefter er ETM aktiveret, og ladet sænker sig
selv. Se også "Joystickets funktion", på side 17.

Friction Free Drive – FFD
Automatisk friktionsfri håndtering af ladet. Indbyggede ruller i hjælpeløftearmene (se "Krog-
hejsens komponenter", på side 3) hjælper med læsning af et lad og gør det muligt for det at rulle
friktionsfrit frem. Dette reducerer den belastning, kroghejsen udsættes for. Tryk på FFD-ikonet

for at aktivere FFD.

FFD-funktionen skal være deaktiveret ved læsning af et lad, der har for-
ankringstapper. Disse anvendes til at forankre ladet på køretøjet, som f.eks. et lad
med en kranlift. HvisFFD er aktiv, vil der opstå skade ved læsning af et ladmed for-
ankringstapper. Sørg for, at FFD er deaktiveret.

Tipper Safety System – TSS
Hjælpeløftearmene styres vha. vægtbaseret dæmpning. Komponenter til integreret flow-
distribution sikrer, at ladet tippesog sænkes sikkert. Hjælpeløftearmene henter og flytter ladet til
dets læssede position på en jævn og præcismåde.

Trailer Safety Tipper – TST
TST overvåger køretøjets hastighed. Hvis det registrerer, at køretøjet kører hurtigere end 50
km/t med en hævet tipvogn på traileren, bliver tipvognen automatisk sænket. Systemet sikrer
også, at der ikke er noget tryk i trailerens tipudtag på køretøjet. Ventilens stilling overvågesogså
for ekstra sikkerhed.

Med TST kan en trailer sænkes, også hvis hydraulikpumpen er slukket. Det er ikke nødvendigt
at tænde for pumpen.

Trailer Fast Lowering System – TFS
Traileres tipvognsfunktion er op til 50%hurtigere, når den er i sænkningstilstand. Med opti-
meret hydraulik kan olien strømme hurtigere. Det betyder, at tipvognen kan sænkeshurtigere.
Der er ingen tilbagestrømning, som ellers ville begrænse sænkningsfunktionen.

23

Betjening | Standardfunktioner i EcoDrive

EcoDrive-vejledning: 13300 udgave 7 | 2021-01-15



Decentralized Hydraulic System – DHS
EcoDriveshydrauliksystem er modulært. Dette har muliggjort en reduktion på 30%af antallet af
nødvendige slanger, hvilket reducerer risikoen for skader på slangerne. Det betyder også hur-
tigere reaktionstider for visse funktioner. Dennemodulære tilgang gør det meget nemt at
udvide systemet. Nyemoduler, som f.eks. en ploveller andre eksterne funktioner, kan hurtigt og
nemt tilføjes på et senere tidspunkt.

EcoDrive tilvalgsfunktioner
Herunder er angivet de tilvalgsfunktioner, der kan bestilles, foruden de standardfunktioner, der
er angivet herover. Klik på det pågældende tilvalg for at se yderligere information.

1. PositionMemorySystem – PMS

2. Fast Lowering System – FLS

3. Fast Lowering SystemPlus– FLS+

4. Fast Tipper System – FTS

5. Fast Drive System – FDS

6. Fast Drive SystemPlus– FDS+

7. Service Online System – SOS

8. Container MemorySystem –CMS

9. Active Plough Control – APC

10. Adjustable Hydraulic Flow – AHF

11. Autocycle System – ACS

12. Asfaltkørselstilstand

Position Memory System – PMS
Med denne funktion er det muligt at registrere ranger- og tippositioner. Når PMSer aktiv, stop-
per kroghejsen automatisk ved den gemte position for rangering eller tipning.

Indstil rangerpositionen

1. Brug kroghejsen i rangertilstand, så den befinder sig i den ønskede position, og stop.

2. Hold ikonet "PMS1" nede i fem sekunder, indtil det tænder. Når ikonet er tændt, er funk-
tionen aktiv. Kroghejsen stopper nu ved den indstillede position ved udførelse af yderligere
rangerhandlinger.

Indstil tippositionen

1. Kør kroghejsen i tiptilstand, så den befinder sig i den ønskede position, og stop.

2. Hold ikonet "PMS1" nede i fem sekunder, indtil det tænder. Når ikonet er tændt, er funk-
tionen aktiv. Kroghejsen stopper nu ved den indstillede position, når der udføres yderligere
tiphandlinger.

For at deaktivere PMSskal du blot trykke på PMS-ikonet et kort øjeblik, så det ikke længere er
tændt. Et kort tryk på PMS-knappen aktiverer/deaktiverer PMS,menset langt tryk angiver en ny
position for PMS.
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Fast Lowering System – FLS
Hurtig sænkningmed intelligent hastighedskompensation gør det muligt for føreren at sænke et
ladmedmaksimal hastighed, entenmed et fuldt eller et tomt læs.

Brug ikke denne funktionmed et læsset lad, når du rangerer. Der kan opstå skade på
kroghejsen, hvis denne funktion anvendesmed et læsset lad i rangertilstand.

For at aktivere denne funktion skal du blot trykke på den nederste knap (knappenmed en lille
hævet prik) på joysticket og holde den nede, når du sænker ladet. Se også "Joystickets funk-
tion", på side 17.

Fast Lowering System Plus – FLS+
Dette giver en reduktion på 50%af den tid, det tager at sænke kroghejsen. Dette er et tilvalg til
standard-FLS'et. Se også "Fast Lowering System – FLS", på side 25.

Fast Tipper System – FTS
Intelligent, trinløs, hurtig tipning. Systemet registrerer automatisk kroghejsens last og iden-
tificerer den optimale hastighed til tipning af lasten.

Fast Drive System – FDS
Intelligent, trinløs, hurtig drift sikrer, at ladet flyttes tilbagemed optimal hastighed. Systemet regi-
strerer vægten på ladets last og justerer hastigheden tilsvarende for at garantere jævn og hurtig
håndtering.

Fast Drive System Plus – FDS+
Hurtig læsningmed intelligent lastregistrering. Dette er et tilvalg til standardfunktionen. Se "Fast
Drive System – FDS".

Systemet registrerer, om det med fordel og sikkert kan anvende hurtig læsning. Det kon-
trollerer, om cylindrene har fået tilstrækkelig kraft fra lasten. Er det tilfældet, afbrydespumpen
og en kontrolleret frisænkning igangsættes. Endvidere er "Fast Lowering SystemPlus– FLS+",
på side 25 også inkluderet.

FDS+muliggør hurtigere rangerhandlinger – 60%hurtigere. Dette er kun relevant for laster,
der vejer under tre tons. For at aktivere denne funktion skal du blot trykke på den nederste knap
(knappenmed en lille hævet prik) på joysticket og holde den nede, når du rangerer. Systemet
beslutter herefter, om det er muligt at udføre hurtig rangering. Hvis det er muligt, starter ran-
geringen, så længe knappen holdesnede.

Service Online System – SOS
JOABscloudløsning til EcoDrive tilbyder fjernassistance, uanset din placering.
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Container Memory System – CMS
CMSsikrer, at den udskydelige del stopper ved et forudindstillet punkt, når en container på krog-
hejsen læsses. Den afstand, som den udskydelige del kan strækkes, er begrænset. Funktionen
bruges, når en kort container læssespå kroghejsen. Den forhindrer, at containerenshjul får kon-
takt med kroghejsen.

Det er muligt at gemme to CMS-stoppositioner. For at indstille en CMS-stopposition skal du blot
strække den udskydelige del, så den er placeret i den ønskede position og stoppe. Berør det
ønskede CMS-ikon for at aktivere det, og tryk og hold derefter CMS-ikonet (1 eller 2) i fem
sekunder for at indstille stoppositionen.

Betjen CMS i normal drift før brug, og bekræft at det stopper ved den ønskede posi-
tion. Sørg for, at det ikke overskrider de forventede frigange. Genindstil om nød-
vendigt stoppositionen, indtil den ønskede stopposition er opnået.

CMS-positionen deaktiveresganske enkelt ved at trykke på det pågældende CMS-ikon for at
slå det fra. Alternativt kan det midlertidigt tilsidesættes. For at gøre dette skal du blot berøre cen-
terlås åbn-ikonet , og derefter betjene den udskydelige del. Dette kan også udføres ved
hjælp af JOABs radiocontroller. Dette foretages ved ganske enkelt at trykke på hydrauliklås åbn-
knappen på radiocontrolleren i ca. et halvt sekund. Se "Radiocontrollere", på side 35.

Hvis stoppositionerne for CMS1 ogCMS2 er indstillet meget tæt på hinanden, såle-
desat den udskydelige del krydser begge på samme tid, tilsidesætter til-
sidesættelsesfunktionen begge stoppunkter.

BEMÆRK: De to CMS-stoppositioner er fra fabrikken indstillet til standardværdier. De indstil-
lede positioner kan variere afhængigt af kroghejsens længde. Eventuelleændringer, der fore-
tagesaf de indstillede positioner, gemmes, også selvomman lukker systemet ned og genstarter
det.

BEMÆRK: HvisCMSer aktiv, når systemet lukkesned, vil det også være aktivt, når systemet
genstartes.

Active Plough Control – APC
Der er alvorlig risiko for personskade eller død, ved betjening eller arbejde på et køre-
tøjmed en sneplov. Dette er især vigtigt at huske på, når Automatisk plov OP-funk-
tionen er aktiveret. Plovene køresautomatisk ind, når køretøjet sættes i bakgear.
Sørg for, at der ikke er nogen personer i nærheden af plovene, når køretøjet eller
plovene betjenes.

CBW-controlleren kan udstyresmed funktioner til styring af sneplove – APC.Med disse funk-
tioner kan føreren styre både en front- og sidesneplov. APC kan fungeremed både faste og
variable pumper.

Det er ogsåmuligt at installere en ekstern plov, der betjenes via sin egen styreenhed. Se
"Eksterne plovsystemer", på side 32 for information vedrørende dette.
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Som et ekstra tilvalg kan APC også styresmed JOABs radiocontroller eller JOAB's led-
ningstilsluttede fjerncontroller. Begge disse giver førerenmulighed for at styre læsning og
aflæsning af plovemed godt visuelt overblik over processen. For yderligere information ved-
rørende radiocontrolleren henvises til "Radiocontrollere", på side 35. For yderligere information
vedrørende den ledningsforbundne fjerncontroller henvises til JOABOnlineManuals - Acces-
sories.

CBW-controlleren kan installerespå førerensarmlæn, hvilket er perfekt til APC. Se "Bilag 2 -
APC overførselssæt", på side 77 for yderligere information vedrørende dette.

Joystickfunktioner
Herunder findes funktionerne for køretøjer, der har APC installeret. For at aktivere disse funk-
tioner skal brugergrænsefladen være i skærmbilledet for sneplove . Og kraftudtaget skal
være slukket. Se "Skærmbilleder", på side 14.

Når sneplovskærmbilledet er blevet aktiveret, er det muligt at betjene sneplovene vha. joysti-
cket. Skub ganske enkelt joysticket fremad for at sænke den forreste sneplov. Sænksideploven
ved at trykke på den øverste knap, som vist herunder i Tabel 6.

Sideplov
OP

Sideplov
UD

Frontplov
VENSTRE

Nederste knap trykket Skub knoppen til højre Drej knoppenmod uret

Sideplov
NED

Frontplov
OP

Frontplov
HØJRE

Øverste knap trykket Trækknoppen bagud Drej knoppenmed uret

Tabel 6: CBW-controllerens joystick – sneplovfunktioner
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Sideplov
IND

Frontplov
NED

--

Skub knoppen til venstre Skub knoppen fremad

Tabel 6: CBW-controllerens joystick – sneplovfunktioner (fortsat)

Ikondefinitioner
Nedenfor er en liste over de ikoner, der er tilgængelige fra sneplovsskærmbilledet, og deres
funktion. Bemærk, alle ikoner, med undtagelse afPlovensarbejdslyser kun synlige på skærm-
billedet for sneploven.

Ikon Ikon Ikon Beskrivelse

Flap til sjapis* Plovensarbejdslys*

Svævefunktion – Plov Saltspreder*

Automatisk plovOP, når der bak-
kes -- --

Tabel 7: Ikondefinitioner

* Tilvalg

Svævetilstand
Frontploven kan indstilles i svævetilstand, hvis det ønskes, ved at trykke på følgende ikon .
Svævetilstanden benyttes normalt til at rydde veje. Den lader ploven bevæge sig op og ned, såle-
desat den følger vejens form. Der er tre statusser for denne funktion, som visesmed en grøn
statuslinje over ikonet. De tre statusser, slukket, blinker og tændt, er beskrevet nedenfor.

1. Slukket - svævefunktionen er ikke aktiv.
2. Blinker - svæveventilen er slået fra, men vil slå til, når joysticket skubbes frem.
3. Tændt - svæveventilen er aktiveret, og ploven er i svævetilstand.

Svævetilstanden aktiveres ved først at trykke på svæveikonet . Derefter blinker den grønne
statuslinje ovenover. Skub derefter joysticket fremad for at sænke den forreste plov. Så akti-
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veres svævetilstanden og den vil forblive aktiveret, enten indtil frontploven hæveseller der tryk-
kespå knappen for svævetilstanden.

Sideploven er som standard indstillet til at fungere i svævetilstand. Hvis det ønskes, kan den dog
hæves til en ønsket højde, hvorefter den vil forblive i denne position. Svævetilstanden deak-
tiveres, så snart den hæves.

Automatisk plov OP, når der bakkes
Sneplovene kan også indstilles til at blive løftet op automatisk, når køretøjet sættes i bakgear.
Denne funktion aktiveres ved at trykke på følgende ikon . Frontploven hæves, mens sidep-
loven både trækkes ind og hæves.

Varigheden og hastigheden af hydraulikflowet til automatisk plov op-funktionen er indstillet fra
fabrikken, men det kan kalibreres, hvis der er behov for dette. Dette skal udføresaf en JOAB-
tekniker.

Flapper til sjapis
Hvis en sneplover udstyret med flapper til sjapis, kan de aktiveres ved at trykke på følgende ikon

. Dette aktiverer et sæt gummiflapper, der sænkesunder den nederste kant på sneplovens
blad. De skraber sjapisen op på vejoverfladen. Det kræver, at sneploven er udstyret med flap-
per til sjapis, og at den er tilsluttet elektrisk til systemet. Dette er ikke standardudstyr.

Arbejdslys
Arbejdslyset nederst til højre på køretøjet kan aktiveres, når der arbejdesmed en sideplov, ved
at trykke på følgende ikon . Dette skal bestilles som ekstraudstyr, da det ikke er standard.

Adjustable Hydraulic Flow – AHF
Der skal anvendesen separat returledningmed denne funktion. Der skal findesen
dedikeret fødeledning og en dedikeret returledning. Brug ikke en enkelt ledning til
både tilførsel og returløb af hydraulikvæsken.

CBW-controlleren kan bruges til at indstille og justere et konstant hydraulisk flow til en tipvogn.
Dette er ikke standard og skal bestilles som ekstraudstyr.

Hydrauliktilførslen er ikke det samme som tipning eller sænkning af en trailer. Når traileren sæn-
keseller tippes, er der kun hydraulisk flow i den tidsperiode, funktionen er aktiveret. I mod-
sætning hertil er hydrauliktilførslen konstant til tipvognen og kan enten forøgeseller formindskes
som ønsket.

Hydrauliktilførslen til en tipvogn leveresnormalt fra kroghejsens tilslutning bag på køretøjet.

CBW-controlleren anvendes til at styre flowet af hydraulikvæske til tipvognen. Flowet er ved
start indstillet til 0 l/min. og føreren skal indstille den ønskede værdi vha. ikonerne for tipvognen.
Se Tabel 8 på side 30.

Når der er indstillet en værdi for hydrauliktilførslen vha. ikonerne for tipvognen, gemmesvær-
dierne. Værdierne forbliver gemt, hvis der slukkes for enheden eller strømforsyningen. De kan
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når som helst ændres igen efter ønske. En værdi kan genindstilles ved at aktivere funktionen og
benytte ikonerne til at genindstille den.

Efter indstilling af den kontinuerlige hydrauliktilførsel kan den startes ved blot at vælge dens ikon,
som vist herunder. Hydrauliktilførslen sker med den gemte flowhastighed.

Der findes ingen sensor for hydraulisk flow i fødeledningen til tipvognen. Derfor er det nød-
vendigt med en ekstern flowsensor tilmåling af det hydrauliske flow.

For at betjene hydrauliktilførslen til tipvognen skal du bruge de funktioner, der er angivet her-
under.

Ikon Funktion

Start den kontinuerlige hydrauliktilførsel. Kraftudtaget skal være aktivt.

Forøg den kontinuerlige hydrauliktilførsel

Formindskden kontinuerlige hydrauliktilførsel

Stop den kontinuerlige hydrauliktilførsel

Tabel 8: Hydrauliktilførsel til tipvogn

Autocycle System – ACS
Som et ekstra tilvalg kan kabinecontrolleren også udstyresmed en funktion til automatisk cyklus.
Denne anvendes til at læsse eller aflæsse et lad i én fortløbende cyklus. Autocyklus-funktioner
har følgende fremgangsmåder:

Autocyklus – aflæsning

1. Åbn hydrauliklåsen –manuelt.
2. Udskydelig del er trukket tilbage.

3. Krogstøtten er styret hele vejen bagud1.

Autocyklus – læsning

1. Krogstøtten sænkeshelt.

2. Den udskydelige del er kørt helt ud2.

3. Hydrauliklåsen er låst.

For at aktivere aflæsningscyklussen skal den øverste knap holdesnede, og joysticket skal træk-
kesbagud (se endvidere "AutocyklusAflæsse1", på side 18). For at aktivere læssecyklussen
skal den øverste knap holdesnede, og joysticket skal trykkes fremad (se endvidere "Autocyklus
Læsse1", på side 18).
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NOTE1: HvisPMSer installeret og aktiv, vil krogstøtten standse ved den forindstillede PMS-posi-
tion.

NOTE2: HvisFFD er aktiv, vil ladet hæve sig en smule, og derefter vil den udskydelige del blive
skudt ud. HvisCMSer installeret og aktiv, vil den udskydelige del standse ved den forindstillede
CMS-position.

Asfaltkørselstilstand
Kontroller, altid at den udskydelige del fungerer korrekt, før asfaltkørselstilstanden
benyttes. Manglende efterlevelse af dette kanmedføre beskadigelse eller per-
sonskade. Test og sørg for at den udskydelige del standser ca. 300mm fra den fuldt
tilbagetrukne position og at den ikke aktiverer centerlåsen.

Kroghejsen kan være udstyret med asfaltkørselstilstand. Dette giver den udskydelige delmulig-
hed for at bevæge sig op og ned i tiptilstand, hvilket er perfekt til asfaltarbejde. Dette giver
asfaltcontainerenmulighed for at nå ind i asfaltmaskineriet. Asfaltkørsel kan betjenes fra for-
skellige steder, det kan for eksempel også betjenes via radiocontrolleren.

Der skal være installeret en ekstra sensor på kroghejsen for at asfaltkørselstilstanden kan fun-
gere. Sensoren forhindrer at den udskydelige del køreshelt ind og aktiverer centerlåsen.

Der skal også installeresen ekstra låseanordning for at forhindre, at ladet bevæger sig sidelæns
ved tipning, såsom en internmekanisk lås. Dette giver den udskydelige delmulighed for at
bevæge sig op og ned, men ikke sidelæns. Det er vigtigt at sørge for, at ladet er kompatibelt med
den ekstra låsemetode.

Betjening
For at betjene asfaltkørselstilstanden, skal nedenstående instrukser følges:

1. Kør den udskydelige delmindst 400mm ud fra den helt tilbagetrukne position.

2. Sørg for, at hydrauliklåsen er åben.

3. Tryk og hold hydrauliklås åben ikonet nede, mensdu samtidig vipper kroghejsen op.

Hvis hydrauliklås åben-ikonet holdesnede, mensder tippes, tilsidesættes systemets stan-
dardadfærd. Tipning, menshydrauliklåsen er åben, standsesnormalt for at forhindre
beskadigelse.

4. For at køre den udskydelige del frem eller tilbage i tippetilstand, holdeshydrauliklås åben
nede, mensden udskydelige del betjenes.

BEMÆRK: den udskydelige del standser ca. 300mm før den når den helt tilbagetrukne
position, når den køres ind. Dette er for at sikre, at centerlåsen ikke aktiveres.
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Udskydelig underkøringsbeskyttelse
Den udskydelige underkøringsbeskyttelse benytter højtrykshydraulik. Der er fare for
alvorlige kvæstelser eller beskadigelse, når den betjenes. Sørg for, at der ikke er
nogen personer eller genstande inden for dens rækkevidde, før den benyttes.

Køretøjer, der er udstyret med en udskydelig underkøringsbeskyttelse har en sensor, der for-
hindrer betjening af både rangering og tipning, hvis den er kørt ud.

Underkøringsbeskyttelsen skal køres ind for at betjene tippe- og rangeringsfunktionerne. Dette
er en sikkerhedsforanstaltning for at forhindre beskadigelse.

Underkøringsbeskyttelsen køres ind ved at trykke på følgende ikon på CBW-controlleren.
Tryk på ikonet på CBW-controlleren for at køre underkøringsbeskyttelsen ud.

Eksterne plovsystemer
Følgende information gælder kun for kroghejs, der er udstyret med et eksternt plovsystem. For
information vedrørende EcoDrivesplovsystem (APC) henvises til "Active Plough Control –
APC", på side 26.

Eksterne plovsystemer kan installeresmed EcoDrive kroghejs. Eksempler på sådanne plovsy-
stemer er Mähler MC2 ogMC3.

Eksterne plove er forberedt til at signalere for hydraulikforsyning fra EcoDrives styresystem. Sty-
resystemet signalerer derefter for at hovedventilblokken skal levere en afmålt hydraulik-
forsyning til den eksterne plov ved et forudindstillet trykniveau.

Eksterne plove bestilles og samlesnormalt i forbindelsemed kroghejsen. De kan imidlertid også
eftermonteres. Hvis der kræveseftermontering, skal kroghejsensoverordnede ventilblok have
softwareopdateringer ogmuligvis yderligere hardware fra JOAB. For information vedrørende
eftermontering skal JOABseftersalgsafdeling kontaktes for at diskutere de tilgængeligemulig-
heder.

Aktivering af en ekstern plov
Hydraulikforsyningen til en ekstern plov skal aktiveres før ploven kan betjenes. Følg neden-
stående instrukser for at gøre dette:

1. Sørg for, at et af de overordnede skærmbilleder er valgt.

2. Benyt CBW-controlleren og tryk på pil venstre eller højre for at komme ind på plovskærm-
billedet .

BEMÆRK: Hvis plovskærmbilledet ikke ses, når der trykkespå pileknapperne, skal det
først aktiveres. Se "Skærmbilleder", på side 14 for information om, hvordanman gør dette.

3. Sørg for, at der er slukket for kraftudtaget.
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BEMÆRK: Når hydraulikforsyningen til en ekstern plov aktiveres, er det ikkemuligt at betjene
kroghejsen. Kun plov- og saltfunktioner kan betjenes.

Der henvises til det eksterne plovsystemsmanual for information vedrørende opstart og betje-
ning af den pågældende eksterne plov.

Betjening af kran
FFD (Friction Free Drive) skal være deaktiveret før læsning af et kranlad, der har for-
ankringstapper. Forankringstapper anvendes til at forankre et lad på køretøjet. Der
vil opstå skade, hvisFFD er aktiveret. Tryk på det følgende ikon for at deaktivere
FFD.

EcoDrive kroghejs, der er udstyret med for-
ankringstapper som vist overfor, kan benyttes
til at læsse et kranlad.

Alle kranlad der benyttesmed EcoDrive skal
opfylde følgende standard:SS 3021:2014.

Forankringstapperne låses i de tilsvarende for-
ankringstaphuse på ladet og sikrer, at det er for-
svarligt fastgjort på kroghejsen. Det
påkrævede antal forankringstapper er afhæn-
gigt af kranens løftekapacitet.

Tabel 9 nedenfor angiver antallet af påkrævede forankringstapper i forhold til en krans løf-
tekapacitet.

Kranens løftekapacitet (ton/meter) Forankringstapper er påkrævet

16 2

22 4

28 6

Tabel 9: Kranens løftekapacitet

Forankringstapper kanmonteresefterfølgende. For information om dette skal du kontakte
JOABseftersalgsafdeling.

Aktivering af en kran
Læsog overhold alle sikkerhedsadvarsler og betjeningsinstrukser i kranensbrugs-
vejledning, før du betjener en kran.
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For at betjene en kran, skal der først tændes for CBW-controlleren, og kranikonet skal akti-
veres fra CBW-controlleren.

Når kranikonet aktiveres, tændesder for kraftudtaget og der er strømforsyning til kranen. Når
det er aktiveret, visesder et grønt pumpeikon øverst til højre på CBW-controlleren, og kran
aktiv-ikonet visesover funktionsknapperne.

Kranen betjenes ved hjælp af kranensegen styreenhed. Dette er en separat enhed, der har sin
egen brugsvejledning. Der henvises til kranstyreenhedensbrugsvejledning for information om
betjeningen af den.

BEMÆRK: For at forhindre beskadigelse af kroghejsen er det ikkemuligt at tippe kroghejsen,
når der er lastet et kranlad. Kroghejsen er udstyret med en sensor, der registrerer, at der er
lastet et kranlad og forhindrer det i at blive tippet.
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Radiocontrollere

Der kan købesen radiostyret controller som tilvalg til alle EcoDrive kroghejs. Dette muliggør
fjernstyring af kroghejsen. Det er ikke nødvendigt, at operatøren befinder sig i køretøjet for at
anvende kroghejsen.

Ved at bruge en radiocontroller kan operatøren få en god visuel oversigt over løftehandlingen.
Dette kan givemange fordele.

Når radiocontrolleren er aktiv, kan CBW-controlleren, der er monteret inde i kabinen, ikke
anvendes.

Inden brug
Medarbejdere skal være uddannet i brugen af radiocontrollere, inden de har lov til at
anvende dem. Hvis en radiocontroller anvendes forkert, kan det medføre alvorlig per-
sonskade eller skade påmiljøet.

Operatøren skal være yderst opmærksom på det omgivendemiljø og udstyr.

Operatøren skal være fuldt fokuseret på betjeningen af controlleren og
løfteudstyret. Brug ikke radiocontrolleren, mensder udføresandre opga-
ver.

Sørg for, at der er en sikkerhedsafstand påmindst fire meter omkring løf-
teudstyret. Manglende efterlevelse af dette kanmedføre alvorlig per-
sonskade.

Efterlad ikke en radiocontroller uden opsyn. Sørg for, at controlleren er
slukket, når den ikke er i brug.

Betjening
Herunder findesen oversigt over radiocontrolleren til EcoDrive kroghejs.

Betjening af kroghejsen foregår vha. hovedkontrolknapperne 1-12, som
vist på billedet.

Informationer om betjeningen vises i controllerensdisplay, der findes
øverst på controlleren.

Knapperne 1-8 er analoge. Hårdere tryk på disse knapper betyder hur-
tigere udførelse af den valgte funktion. Disse knapper kan også indstilles
til blot at have en TIL/FRA-funktion.
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Knapperne 9-12 er digitale og anvendes til enkle funktioner, som f.eks. betjeningen af en spre-
derlem.

Knapperne 1-12 er multifunktionelle. Det betyder, at de kan havemere end én funktion til-
knyttet. Se "Funktionstilstand" herunder.

Display
Displayet øverst på controlleren viser informationer om den aktuelt valgte funktionstilstand og
den funktion, der aktuelt er aktiveret. I det viste eksempel indikerer lastbilsymbolet, at funk-
tionstilstand_1 er valgt, og at den aktuelle funktion, der anvendes, er hydrauliklåsen.

LED'er
Til venstre eller højre for hver knap findesder en LED. I det viste eksempel lyser LED'en til ven-
stre for knap 2 rødt. Disse LED'er anvendes til at vise informationer om aktuel status for den
aktive handling. Herunder findesen tabel, der forklarer, hvad hver relevant LED betyder.

Knap-LED Grøn LED betyder

2 Tip NED fuldt afsluttet. Låseller lås op for hydrauliklåsen.

4 Udskydelig del trukket helt tilbage. Centerlåsen er åben, og det er muligt at
tippe ladet i rangertilstand.

8 Hydrauliklås er ÅBEN. Det er ikkemuligt at tippe ladet OP.

12 Funktionstilstand_2 valgt.

11 og 12 Funktionstilstand_3 valgt.

Tabel 10: LED'er og deres betydning

Aktiver radiocontrolleren
Den store røde knap, der er placeret i bunden af controlleren, anvendes til at aktivere radio-
controlleren. Den skal trækkesud for at aktivere controlleren.

Funktionstilstand
Knapperne 1-12 er multifunktionelle. Der kan knyttes tre funktioner til dem. Disse er relateret til
den funktionstilstand, der er valgt til controlleren (Funktion_1, Funktion_2 eller Funktion_3).

For at vælge den ønskede funktionstilstand skal du blot trykke på knap 12 efter start af con-
trolleren. Som standard er Funktionstilstand_1 aktiv ved start. LED'erne ved siden af knap-
perne 11 og 12 indikerer, hvilken funktionstilstand der er aktiv, se Tabel 10 på side 36. Hvis
funktionstilstand 1 er aktiv, lyser LED'erne for knapperne 11 og 12 ikke.

Herunder findesen oversigt over knapperne og deres funktioner i forhold til hvilken funk-
tionstilstand, der er valgt.
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Knap Funktion_1
opsætning

Funktion_2
opsætning

Funktion_3*

1 Tip –OP Trailer, tip – OP Frontplov–OP*

2 Tip – NED Trailer, tip – NED Frontplov– NED*

3 Udskydelig del – UD Ekstra 1* Frontplov– VENSTRE*

4 Udskydelig del – IND Ekstra 2* Frontplov– HØJRE*

5 Foldbar krogstøtte – OP Ekstra 3* Sideplov–OP*

6 Foldbar krogstøtte –
NED Ekstra 4* Sideplov– NED*

7 Hydrauliklås – LUK Sprederlem – trailer* Sideplov– IND*

8 Hydrauliklås – ÅBEN Ekstra 6* Sideplov– UD*

9 Sprederlem Start motor* Ekstra 7*

10 Automatisk lem Stopmotor* Ekstra 8*

11 Sikkerhedskrog (LA-
modeller) -- --

12 Skift funktionstilstand Skift funktionstilstand Skift funktionstilstand

Tabel 11: Radiocontrollerfunktioner for elektrisk styrede systemer

*Tilvalg. Ikke standardudstyr.

Start radiocontrolleren
For at starte radiocontrolleren skal du følge fremgangsmåden, der er angivet herunder:

1. Sørg for, at aktiveringsknappen er trukket ud.

2. Tryk på knapperne 11 og 12, og hold dem nede samtidigt, indtil du hører et bip.

3. Kontrollér, at displayet TÆNDER.

Hurtig drift
Hurtig drift aktiveres ved blot at trykke på knap 4 og holde den nede, mensdu bruger ranger-
eller tipfunktionen. Bemærkat hurtig drift ikke kan benyttes, når du tipper ned.
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Aflæsning af akselbelastning
Radiocontrolleren kan anvendes til at give en anslået værdi for belastningen
af akslen/akslerne. Bemærk, at dette ikke er en præcis værdi, og denmå kun
betragtes som en indikation af den reelle vægt. Denne funktion skal bestilles
som ekstraudstyr og er ikke standard.

JOABAB fraskriver sig ethvert ansvar, hvis et køretøj er overbelastet, også
selv om radiocontrolleren viser en værdi, der er lavere end denmaksimalt til-
ladte for køretøjet.

Den værdi, der vises i radiocontrolleren, vil normalt være inden for ± 150 kg.

For at aktivere tilstanden til akselbelastning skal du trykke flere gange på
knap 12, indtil der visesen vægtskala. For at vælge hvilke aksler der inklu-
deres imålingen skal du trykke på de knapper (2, 4, 6 og 8), der svarer til den
aksel/de aksler, der skalmåles.

Der er to LED'er over hver af knapperne (2, 4, 6, og 8). Disse anvendes til at
vise, hvilke aksler der er valgt, samt akslernes status. Den højre LED lyser
rødt for de aksler, der er valgt, se billedet. Den venstre LED blinker rødt, når
som helst en aksel er 0-500 kg lavere end denmaksimalt tilladte vægt. Den venstre LED lyser
konstant, hvis en aksel er over den tilladte vægt.

LED'en over knap 9 anvendes til at indikere, at det er nettovægten, der visespå skærmen. Når
nettovægten vises, lyser LED'en rødt. For at skifte mellem nettovægten og bruttovægten skal du
trykke på knap 9.

Opladning
Der er normalt monteret en oplader til radiocontrolleren
ved siden af førerensA-stolpe inde i kabinen. Den kan også
væremonteret i førersidens værktøjskasse, bag døren.

Anbring altid radiocontrolleren i opladeren, når den ikke
anvendes. Dette sikrer, at den altid er fuldt opladet og klar til
brug.

For at fjerne radiocontrolleren fra opladeren skal du først
trække bunden en anelse ud, ca. 10mm, og derefter
skubbe controlleren op, se billedet.

Træk ikke controlleren ud fra bunden. Dette medfører
skade.
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Fordeling af en last på et lad

Operatøren af kroghejsen er ansvarlig for at håndtere den. Vær altid forsigtig for at
undgå person- og/eller materielskade. Inden brug af kroghejsen skal du sikre dig, at
du har læst og er fuldt opmærksom på advarslerne i denne vejledning og på krog-
hejsen.

Før du løfter et ladmed en last skal du sikre, at:

l Lasten ikke overstiger kroghejsensmak-
simale løftekapacitet.

l Lasten er fordelt jævnt.

l Løftningen foretagespå en plan overflade.

l Ladets støtteruller drejer.

Hvis en last er fordelt ujævnt, kan løf-
tekapaciteten blive reduceret. Hvis lasten f.eks.
anbringes forrest på køretøjet, kan løf-
tekapaciteten blive reduceret med op til 40%.

En anden vigtig faktor er længden på ladet.
Længden på ladet og dets last påvirker krog-
hejsens løftekapacitet.

Et kort udhængmedfører en unormal last. Et
korrekt tilpasset lad til chassiset fordeler lasten
korrekt.

EcoDrive-vejledning: 13300 udgave 7 | 2021-01-15



Ladet skal tildækkes, hvis det indeholder løse
genstande. Der er risiko for, at løse genstande
kastesaf køretøjet, hvis ladet ikke er tildækket.
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Læsning af et lad

Operatøren af kroghejsen er ansvarlig for at håndtere den. Vær altid forsigtig for at
undgå person- og/eller materielskade. Inden brug af kroghejsen skal du sikre dig, at
du har læst og er fuldt opmærksom på advarslerne i denne vejledning og på krog-
hejsen.

FFD (Friction Free Drive) skal være deaktiveret før læsning af et lad, der har for-
ankringstapper eller en internmekanisk lås. Forankringstapper anvendes til at for-
ankre et lad på køretøjet, som f.eks. en kranlift. Der benyttes en internmekanisk lås
til at låse et lad på køretøjet. Der vil opstå skade, hvisFFD er aktiveret. Tryk på det føl-
gende ikon for at deaktivere FFD.

Før læsning af et lad skal du se og læse de informationer, der findes i "Fordeling af en last på et
lad", på side 39.

Følg fremgangsmåden, der er angivet herunder, for at læsse et lad:

1. Sørg for, at der ikke er personer indenfor køretøjets og ladets arbejdsområde.

2. Hvis køretøjet er udstyret med en udskydelig underkøringsbeskyttelse, skal denne køres
ind. Se "Udskydelig underkøringsbeskyttelse", på side 32.

3. Inspicér visuelt lasten, og sørg for, den er
jævnt fordelt.

4. Start hydraulikpumpen. Når pumpen er
startet, bliver pumpeikonet vist i CBW-con-
trolleren, se billede.

For informationer om start af pumpen kan
du se "Brugergrænseflade", på side 12.
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5. Åbn hydrauliklåsen. Når den er åben,
vises ikonet for åben hydraliklås på CBW-
controlleren.

6. Manøvrér den udskydelige del, så den er
helt tilbagetrukket. Herefter åbnes cen-
terlåsen.

7. Kontrollér, at centerlåsen er åben. Cen-
terlås åben-ikonet vises iCBW-con-
trolleren, når låsen er åben, se billedet.
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8. Aktivér tipfunktionen, så krogstøtten er i
position, parat til at opsamle ladet.

9. Kun LA-modeller:
Inden du bakker mod ladets løftebøjle, skal
du sikre dig, at sikkerhedskrogen på krog-
støtten er åben.

10. Bak køretøjet mod ladet, rettet mod krogstøtten imidten af ladets løftebøjle. Bakaltid lige
mod ladet. Hvis køretøjet ikke bakkes ligemod ladet, er der risiko for at der køres forkert på
rullerne, når ladet læsses.

11. Manøvrér den udskydelige del efter behov, og tag fat i krogstøttenmed ladets løftebøjle.

12. Inspicér og kontrollér, at krogen har taget korrekt fat i ladets løftebøjle.

13. Brug tipfunktionen, og løft ladet. Hvis lasten er tung, eller ladets ruller sidder fast i den under-
liggende overflade, så bak forsigtigt, samtidigt med du løfter.

Kun LA-modeller:
Brug kun den foldbare krogstøtte, når det er nødvendigt, f.eks. når det er nødvendigt med
en lav trækkevinkel.
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14. Læs ladet på kroghejsen, og skub den
udskydelige del helt ud. For at muliggøre
læsning skal køretøjet være i frigear og frit
til at rulle ind under ladet.

Det er strengt forbudt at tvinge
eller skubbe ladet op, ikke
mindst med tung last. Brug ikke
den underliggende overflade til
at tvinge ladet op på køretøjet.

Kun LA-modeller:
Hvis krogstøtten sænkes (ned), når du trækker ladet på kroghejsen, skal
du sørge for, at ladet ikke har kontakt med kroghejsensbærehjul. Hvis
ladet har kontakt med bærehjulene, kan krogstøtten gå i stykker.

Brug hjælpeløftearmene, der er vist på bil-
ledet, som hjælp til at læsse ladet og redu-
cere friktionenmellem kroghejsen og
ladet. For at gøre det skal du blot tippe
ladet en anelse op, så hjælpeløftearmene
aktiveres.

15. Inspicér visuelt og kontrollér, at ladet er
læsset korrekt.

16. Kontrollér, at advarselsikonet for cen-
terlåsen ikke længere er tændt på CBW-
controlleren.

17. Aktivér hydrauliklåsen.
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18. Inspicér og sørg for, at hydrauliklåsen på korrekt vis har sikret ladet på kroghejsen, og at
dets advarselsikon ikke længere er tændt på CBW-controlleren.

19. SLUK for hydraulikpumpen.
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Tipning af et lad

Operatøren af kroghejsen er ansvarlig for at håndtere den. Vær altid forsigtig for at
undgå person- og/eller materielskade. Inden brug af kroghejsen skal du sikre dig, at
du har læst og er fuldt opmærksom på advarslerne i denne vejledning og på krog-
hejsen.

Følg fremgangsmåden, der er angivet herunder, for at tippe et lad:

1. Sørg for, at der ikke er personer indenfor køretøjets og ladets arbejdsområde.

2. Hvis køretøjet er udstyret med en udskydelig underkøringsbeskyttelse, skal denne køres
ind. Se "Udskydelig underkøringsbeskyttelse", på side 32.

3. Sørg for, at køretøjet står på en plan og stabil overflade.

Manglende efterlevelse af dette kanmedføre, at køretøjet bliver læsset ujævnt og vælter.
Hvis køretøjet hælder to eller flere grader, er der en risiko for, at det vil vælte.

4. Hvis køretøjet har aksler, der kan trækkes
op, så sørg for, de er sænket inden tipning.

5. Start hydraulikpumpen. Når pumpen er
startet, bliver pumpeikonet vist i CBW-con-
trolleren, se billede.

For informationer om start af pumpen kan
du se "Brugergrænseflade", på side 12.
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6. Inspicér og sørg for, at ladet er sikret med
hydrauliklåsen. Hydrauliklåsen skal være
lukket.

Kontrollér, at advarselsikonet i kabinen,
der indikerer, at hydrauliklåsen er åben,
ikke er aktivt.

7. Brug kabinecontrolleren, og tip lasten.

8. Efter tipning skal du sænke ladet tilbage til
dets tilbagetrukne position.

For at forhindre slid må du ikke køre køre-
tøjet med ladet hævet. Dette gælder også
for korte ture.

9. SLUK for hydraulikpumpen.
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Aflæsning af et lad

Operatøren af kroghejsen er ansvarlig for at håndtere den. Vær altid forsigtig for at
undgå person- og/eller materielskade. Inden brug af kroghejsen skal du sikre dig, at
du har læst og er fuldt opmærksom på advarslerne i denne vejledning og på krog-
hejsen.

Inden aflæsning af et lad skal du se og læse "Fordeling af en last på et lad", på side 39. Følg
anvisningerne herunder for at aflæsse et lad:

1. Sørg for, at der ikke er personer indenfor køretøjets og ladets arbejdsområde.

2. Hvis køretøjet er udstyret med en udskydelig underkøringsbeskyttelse, skal denne køres
ind. Se "Udskydelig underkøringsbeskyttelse", på side 32.

3. Start hydraulikpumpen. Når pumpen er
startet, bliver pumpeikonet vist i CBW-con-
trolleren, se billede.

For informationer om start af pumpen kan
du se "Brugergrænseflade", på side 12.

4. Åbn hydrauliklåsen. Når den er åben,
vises ikonet for åben hydraliklås på CBW-
controlleren.
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5. Betjen den udskydelige del, så den er helt
tilbagetrukket, og ladet bevægesudad, se
billedet. Herefter åbnes centerlåsen.

Brug hjælpeløftearmene til at reducere
friktionenmellem kroghejsen og ladet. For
at gøre det skal du blot tippe ladet en
anelse op for at aktivere hjæl-
peløftearmene. FFD skal være aktiveret.

6. Kontrollér, at centerlåsen er åben. Cen-
terlås åben-ikonet vises iCBW-con-
trolleren, når låsen er åben, se billedet.

7. Aktivér tipfunktionen, og lad ladet rulle frit ned på jorden. Du kan også lade køretøjet rulle
fremad.

Kun LA-modeller:
Brug om nødvendigt den foldbare krogstøtte som hjælp til aflæsningen. F.eks. når en lav
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aflæsningsvinkel er påkrævet.

8. Brug den udskydelige del, og sørg for, at
kroghejsens krog er fri af ladets løftebøjle.

Kun LA-modeller:
Sørg først for, at sikkerhedsspærren er fri-
gjort.

9. Brug kroghejsen, og returnér den til dens
normale position på køretøjet.

10. Stop hydraulikpumpen.
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Rangering med et lad

Operatøren af kroghejsen er ansvarlig for at håndtere den. Vær altid forsigtig for at
undgå person- og/eller materielskade. Inden brug af kroghejsen skal du sikre dig, at
du har læst og er fuldt opmærksom på advarslerne i denne vejledning og på krog-
hejsen.

FFD (Friction Free Drive) skal være deaktiveret før læsning af et lad, der har for-
ankringstapper eller en internmekanisk lås. Forankringstapper anvendes til at for-
ankre et lad på køretøjet, som f.eks. en kranlift. Der benyttes en internmekanisk lås
til at låse et lad på køretøjet. Der vil opstå skade, hvisFFD er aktiveret. Tryk på det føl-
gende ikon for at deaktivere FFD.

For at rangere et lad fra en trailer skal du følge nedenstående anvisninger:

1. Sørg for, at der ikke er personer indenfor køretøjets og ladets arbejdsområde.

2. Hvis køretøjet er udstyret med en udskydelig underkøringsbeskyttelse, skal denne køres
ind. Se "Udskydelig underkøringsbeskyttelse", på side 32.

3. Hvis køretøjet har aksler, der kan trækkes
op, skal du sørge for, de er sænket.

4. Start hydraulikpumpen. Når pumpen er
startet, bliver pumpeikonet vist i CBW-con-
trolleren, se billede.

For informationer om start af pumpen kan
du se "Brugergrænseflade", på side 12.

5. Åbn hydrauliklåsen.
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6. Betjen den udskydelige del, så den er helt
tilbagetrukket, og krogen bevægesudad,
se billedet. Herefter åbnes centerlåsen.

7. Kontrollér, at centerlåsen er åben. Cen-
terlås åben-ikonet vises iCBW-con-
trolleren, når låsen er åben, se billedet.

8. Aktivér tipfunktionen, så kroghejsen er i
position, parat til at opsamle ladet som vist.

9. Kun LA-modeller:
Sørg for, at sikkerhedskrogen på krog-
støtten er åben.
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10. Bak køretøjet så lige og så tæt sommuligt mod traileren. Paspå ikke at beskadige trailerens
trækstang.

11. Brug den udskydelige del, og tag fat i krogstøttenmed ladets løftebøjle.

12. Inspicér og kontrollér, at krogstøtten har taget korrekt fat i ladets bøjle.

13. Brug tipfunktionen, og træk ladet fra traileren til kroghejsen.

Udvid ikke den udskydelige del, da dette medfører større belastninger på kroghejsen. Hold
den udskydelige del trukket såmeget ind sommuligt. Dette sikrer optimal løftekraft.

Kør ikke kroghejsensudskydelige del ind, når trailerens fjederophæng er komprimeret.

Kun for LA-modeller:
Brug om nødvendigt den foldbare krog-
støtte til at reducere læssevinklen, når du
trækker ladet på køretøjet.

14. Sørg for, at tipcylindrene er trukket helt ind, og udvid herefter den udskydelige del, så ladet
læsses komplet på kroghejsen.
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Brug hjælpeløftearmene, der er vist på bil-
ledet, som hjælp til at læsse ladet og redu-
cere friktionenmellem kroghejsen og
ladet. For at gøre det skal du blot tippe
ladet en anelse op, så hjælpeløftearmene
aktiveres. FFD skal være aktiveret.

15. Inspicér visuelt og kontrollér, at ladet er læsset korrekt.

16. Kontrollér, at advarselslampen/-ikonet for centerlåsen i kabinen ikke længere lyser.

17. Aktivér hydrauliklåsen.

18. Inspicér og sørg for, at hydrauliklåsen på korrekt vis har sikret ladet på kroghejsen.

19. SLUK for hydraulikpumpen.

Risiko for skade
Tipcylinderens stempler kan gå i stykker, eller der kan opstå anden skade, når du ran-
gerer et ladmellem et køretøj og en trailer. Der skal udvises forsigtighed for at undgå
skade ved rangering af et ladmellem et køretøj og en trailer.

Der kan opstå skade, hvis du tvinger krogøjet på krogstøttenmod toppen af ladets bøjle, når et
lad befinder sig på traileren. Dette skyldes, at traileren og køretøjet fungerer som en stiv enhed.

Når trykket på tipcylindrene stiger, løftes køretøjet. Det er ikkemuligt at undgå dette. Traileren,
på den anden side, virker mod denne kraft, fordi den er koblet til køretøjet. Der vil formentlig
opstå skade, hvis trykket på tipcylindrene stiger til over 195 bar.
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For at forhindre at tipcylindrenes stempler går i stykker eller skaber anden skade, skal det tryk,
der påføres tipcylindrene, begrænses til 195 bar. Der kan installeresen trykbegrænsningsventil
for at minimere denne risiko. Som standard er der monteret en trykbegrænsningsventil på L26-
modeller.

For flere informationer kan du kontakte JOAB.
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Service og vedligeholdelse

For at forhindre unødigt slid er det vigtigt løbende at vedligeholde kroghejsen. Herunder findes
informationer om daglig vedligeholdelse og servicering.

Daglig vedligeholdelse
Daglig pleje, som kun tager få minutter, kan forlænge levetiden for din kroghejs.

Herunder findesnogle daglige trin til hjælp ved vedligeholdelse af kroghejsen.

1. Tjek olieniveauet.

2. Sørg for, at rør og slanger ikke sidder i
klemme. Og at de ikke har skader eller
lækager.

3. Sørg for, at der ikke er kommet ned-
faldende genstande indmellem krog-
hejsens forskellige dele.

4. Kontrollér, at kroghejsen ikke har defor-
mationer og revner.
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5. Kontrollér, at alle lys og andet elektrisk
udstyr fungerer korrekt.

6. Afslut med at inspicere hydraulikpumpen.

Hvis der konstateres skader, skal du straks kontakte dit
JOAB-værksted.

Rengøring af kroghejsen
Nylakerede overflader må kun rengøresmed
rengøringsmiddel og en svamp. Brug ikke en
højtryksrenser. En højtryksrenser bør tidligst
anvendesefter tre uger med følgende behand-
ling af overflader.

Rengøringsmidler indeholder syrer. Sørg for,
at rengøringsmidlet til rengøring af overflader
har en pH-værdi under 9. Rengøringsmidlets
temperatur må ikke overstige den omgivende
temperatur medmere end 50 °C. Huskat
skylle alle overflader omhyggeligt efter vask.

Rengøring af kroghejsenmed en højtryksrenser medfører risici. Alle elektriske komponenter,
også indkapslede, er følsomme over for vand under højt tryk.

Ved brug af en højtryksrenser skal du huske at holde dysenmindst 45 cm fra alle lakerede over-
flader. Brug kun en standarddyse. Brug ikke en turbodyse.

Påfør altid nyt fedt omkring smøresteder efter vask. For flere informationer om kroghejsens
smøresteder kan du se herunder.
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Smøresteder
Følgende billede viser de placeringer på kroghejsen, som skal holdes smurte.

Kroghejs L

1. Tipcylinder (x 4)
2. Hjælpeløftearm (x4)
3. Hjælpeløftecylinder (x 4)
4. Centerlås
5. Udskydelig del, cylinder (x 2)
6. Rangerled (x 2)
7. Ruller (x 2)
8. Tipled (x 2)
9. Hydrauliklåsecylinder (x 2)

Kroghejs LA (tilvalg)

10. Krogstøttecylinder (x 2)
11. Krogstøtteaksel (x 2)
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Vedligeholdelse af kroghejsens smøresteder bør normalt følge køretøjets vedligeholdelsesplan
for smøring. Kroghejsens smøresteder skal dog vedligeholdesefter hver 75 driftstimer.

Hvis køretøjet er udstyret med et centralt smøresystem, er det vigtigt at sikre, at det fungerer
korrekt efter hver 75 timer. Og desuden at alle smøresteder, der ikke er omfattet af det centrale
system, bliver vedligeholdt.

Brug fedttypen NLGI 0 eller tykkere, når der anvendeset centralt system til fedt. På lejer med en
høj belastning, som f.eks. dem i rullerne, skal der anvendes fedt med en højere viskositet end
normalt.

Anvend ikke fedt eller olie på styreskinnerne.

Servicering af kroghejsen
Ved normal brug anbefalesdet, at olien skiftes
således:

l Mineralolie – hvert andet år

l Miljøvenlig olie – hvert år

JOABanbefaler, at olien skiftes i løbet af efter-
året.

Hvis der anvendesmiljøvenlig olie til systemet,
skal du altid bruge den samme olietype fra den
samme olieproducent.

Oliefilteret skal udskiftes efter de første halv-
tredsdriftstimer og derefter en gang om året.

Luftfilteret bør udskiftesmindst hvert andet år, eller oftere hvis nødvendigt.

Servicepåmindelse – mærkat
Der er anbragt en JOAB servicemærkat på indersiden af førerdøren
for at indikere, hvornår det er tid til kroghejsensnæste service. I
eksemplet vist her svarer de yderste tal tilmånederne januar til
december.

Damåned nr. 1 (januar) mangler påmærkaten, indikerer dette, at
den næste service skal finde sted i løbet af januar måned. Sørg for, at
kroghejsen bliver serviceret i overensstemmelsemedmærkaten.

Servicepåmindelse – CBW-controller
CBW-controlleren viser en servicepåmindelse på displayet ved opstart, hvis der er mindre end
150 timer til næste service. Denne funktion gælder kun for installationer med softwareversion
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0100405 og displayversion 020003 installeret.

Det viste antal dage er omtrentligt, det er ikke
et nøjagtigt antal. Antallet af dage er beregnet
efter, hvor meget hydraulikpumpen benyttes.

Hvis service ikke foretages inden for det
anførte antal dage, vil der blive vist et negativt
ciffer på brugergrænsefladen, der angiver
hvor mange dage der er gået, siden service
skulle have været udført.

Serviceadvarslen er kun en infor-
mationsadvarsel, den begrænser ikke brugen
af kroghejsen på nogenmåde.

For at forlade serviceadvarslen trykkesganske
enkelt på OK-knappen nederst på displayet.
Serviceadvarslen nulstilles af JOABunder ser-
vice.

Det er ogsåmuligt at se det resterende antal dage på diagnostik- og statistikskærmbilledet. Se
"Diagnostik og statistikker", på side 19.

Servicepakker og garanti
Servicepakker kan bestilles hos JOAB vha. de informationer, der er angivet herunder. Havaltid
de informationer, der findespå kroghejsensproducentskilt, ved hånden, når du kontakter os.
Se "Producentskilt", på side 4.

Afdeling Kontaktoplysninger

Serviceværksted 031 7050 687

Reservedele 031-7050 686

Teknisk support 031-7050 688

Garanti 031-7050 717

Ladbyggersupport 031 7050 705

Tabel 12: Servicepakker

Besøg voreswebsite www.joab.se for at bestille reservedele og finde dit nærmeste auto-
riserede JOAB-værksted.
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Tilspændingsmoment for sammenføjninger
Alle sammenføjninger på kroghejsen skal efterspændesefter 5000 km brug. Vertikale pen-
dulbolte skal efterspændes til 40 Nm. Alle andre bolte skal tilspændessom angivet herunder.

Gevind Tilspændingsmoment 8,8 Tilspændingsmoment 10,9

M8 24Nm 33Nm

M10 47Nm 65Nm

M12 81Nm 114Nm

M14 128 Nm 181Nm

M16 197 Nm 277Nm

M18 275 Nm 386Nm

M20 385 Nm 541Nm

M24 518 Nm 935Nm

Tabel 13: Tilspændingsværdier for samlinger

Arbejde på kroghejsen
Inden arbejde på en hævet kroghejs skal ladet fjernes fra kroghejsen. Tipstøtten,
som beskrevet herunder, skal også være på plads for at støtte kroghejsen. Mang-
lende efterlevelse af dette kanmedføre alvorlig personskade eller død.

Kroghejsen er udstyret med en tipstøtte, som
vist på billedet. Denne skal anvendes ved
arbejde på kroghejsen. Den støtter krog-
hejsen, når den er hævet, og fungerer som en
sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af en
hydraulikfejl.

Billedet viser stedet til opbevaring af tipstøtten
(vist med rødt). Den opbevares i hjæl-
perammensvenstre inderside.

Tipstøttens korrekte placering ved arbejde på
kroghejsen er også vist. Den skal placeresmellem hjælperammen ogmellemdelen vha. dens
forankringspunkter, som vist og forklaret herunder.
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Tipstøtten forankresmellem hjælperammen
ogmellemdelen vha. to forankringstapper som
forankringspunkter. Anbring disse på krog-
hejsen, og anbring tipstøttenmellem dem, som
vist herover, inden du arbejder på en kroghejs.
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Sikkerhedsadvarsler

Der er monteret en række sikkerhedsmærkater på EcoDrive kroghejsen, som vist herunder.
Det er vigtigt at læse og efterleve disse advarsler. Manglende efterlevelse af disse kanmedføre
alvorlig personskade eller skade på udstyr.

Sørg for, at mærkaterne er i god stand. Om nødvendigt kan nye sikkerhedsmærkater bestilles
hos JOAB.

Sikkerhedsafstand
Sørg for, at der ikke er nogen uautoriserede personer tæt på
EcoDrive kroghejsensarbejdsområde. Risikozonen er 8meter i
alle retninger fra EcoDrive kroghejsen og ladet.

Arbejde på kroghejsen
Arbejd aldrig under en kroghejs uden brug af tipstøtterne. Sørg
inden udførelse af noget arbejde for, at ladet fjernes fra krog-
hejsen, og at tipstøtterne er monteret korrekt, så de støtter krog-
hejsen.

Se også "Arbejde på kroghejsen", på side 64

Parkér kroghejsen inden kørsel med køretøjet
Sørg for, at kroghejsen er parkeret inden kørselmed køretøjet.
Undladelse af dette kanmedføre alvorlig person- eller mate-
rielskade. Der er en alvorlig risiko for, at krogen kan få kontakt
med omgivelserne, hvis den ikke er parkeret.

Risiko for glidning
Ved brug af kroghejsen skal du være opmærksom på, at der kan være en risiko
for glidning, der kanmedføre personskade.

Hængende last
Dumå ikke stå eller gå under hængende last. Hvis en hængende last går løs,
kan det medføre alvorlig personskade eller død.
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Risiko for at blive fanget
Vær opmærksom på, at der er en alvorlig risiko for at blive fanget, når du
bruger kroghejsen. Sørg inden brug af kroghejsen altid for at kontrollere, at
der ikke er risiko for, at nogen bliver fanget eller kvæstet.

Forlængede tipcylindre
Advarsel! Det er ikkemuligt at køre tip-
cylindrene til deresnederste stilling, når
de er kørt helt ud. Stempelstængerne vil
støde sammenmed den bageste del.
1009124

Inden du bruger nødbetjeningsfunktionen, skal
du tjekke og undersøge, om kroghejsen er udsty-
ret med forlængede tipcylindre.

Operatøren er ansvarlig for at vide, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der gæl-
der. Undladelse af dette kanmedføre alvorlig personskade eller beska-
digelse af udstyr ogmiljø.
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Tekniske data

Specifikationer for kroghejsen findesherunder.

Specifikationer – L-serien Værdi

Olietryk 240 bar - 290 bar

Anbefalet olieflow 100 l/min.

Maksimal lastekapacitet* 18-27 ton

Maksimal tipvinkel 44°-60°

Vægt (kg)* 1950 kg-2600 kg

Afstandmellem krogen og rullerne (C-C) 4800mm-6150mm

Kroghejsens samlede længde (L) 5240mm-6740mm

Højde (h)* 196mm-198mm

Tabel 14: Specifikationer (L-serien)

*Afhænger af model
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Fejlsøgning på kroghejsen

Herunder findesen enkel fejlfindingsguide, der kan hjælpemed at identificere demest almin-
delige fejl på en kroghejs.

Fejl Årsag Handling

l Støj fra pumpe. 1. Pumpen suger luft.

2. Forkert oliemængde.

3. Pumpen er defekt

1. Tjek forbindelser.

2. Juster oliemængden.

3. Udskift pumpen.

l Intet fungerer 1. Nødstop er aktiveret

2. Sikring/relæsprunget

1. Sluk for motoren, træknød-
stoppet ud, og genstart.

2. Udskift sikringen/relæet

l Støj fra cylindre

l Rykvise hydrauliske
bevægelser.

l Olie sprøjter fra tan-
ken.

1. Stempelstangen er defekt

2. Luft i hydrauliksystemet.

3. Ventil- eller stempelfejl i
pumpen.

4. For højt eller lavt olieniveau
i tanken.

5. Pumpen suger luft.

6. Tankens luftfilter er blo-
keret.

1. Udskift stempelstangen.

2. Kontrollér, at sugeledningen
er tæt.

3. Servicér eller udskift pum-
pen.

4. Regulér olieniveauet.

5. Servicér eller udskift pum-
pen.

6. Udskift filteret.

l Ringe løftekapacitet 1. Utilstrækkelig oliemængde
til pumpen

2. Olietryk for lavt.

3. Lækkende cylin-
derpakninger.

1. Tjek olieniveauet.

2. Kontakt JOAB.

3. Udskift cylinderpakningerne.

l Kroghejsen tipper
eller rangerer ikke.

1. Sensoren for den udsky-
delige under-
køringsbeskyttelse er aktiv.

1. Kør den udskydelige under-
køringsbeskyttelse ind. Se
også "Udskydelig under-
køringsbeskyttelse", på side
32.

Tabel 15: Fejlsøgning på kroghejsen
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Bilag-1 - Diagnostikskærmbillede

Herunder findesen oversigt over de forskelligemenuvalg, der findespå Diagnostik- og sta-
tistikskærmbilledet. Se også "Diagnostik og statistikker", på side 19.

Driftsstatistik

Her findes statistisk information vedrørende
brugen af kroghejsen som følger:

Ontime - den tid, kroghejsen har benyttet
hydrauliktilførslen fra pumpen.

PTO time - Hvor lang tid kraftudtaget har været
aktiveret.

Tippings - hvor mange tiphandlinger, der er
udført.

Loadings - hvor mange rangeringshandlinger,
der er udført.

Sum handlings - det samlede antal tip- og læssehandlinger.

Software og model

Her gives information om den installerede
softwaremodel og kroghejsmodel.

LVX Model - kroghejsens type

SW-Display - installeret softwareversion for
CBW-controller.

SW-Master - installeret softwareversion for mas-
termodulet
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Diagnostik

Her givesdiagnostisk information vedrørende
sensorer og inputsignalers status for krog-
hejsen.

Kun standardsensorer og sensorer for almin-
delige ekstra tilvalg vises. Alle andre yderligere
sensorer for ekstraudstyr vises ikke.

Induktive sensorer visesmed en grøn baggrund,
når systemet registrerer et signal fra dem.

Sensorensbaggrund er hvid, når der ikke er
noget signal.

Hydrauliktrykket for hovedindtaget i hydraulikblokken visesogså i bar, øverst til venstre på skær-
men.

Denne information kan benyttes til fejlfinding og identifikation af en defekt sensor.

Mastermodulets
udgange

Her findes information vedrørende udgange fra
mastermodulet.

Denne information kan benyttes til fejlfinding, når
en af kroghejsens funktioner ikke fungerer kor-
rekt.
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Nødbetjening og kali-
brering

Dette giver mulighed for fejlsikker til-
stand/overstyring i nødstilfælde. Ved svigt kan
kroghejsen stadig betjenes. Se "Nødbetjening",
på side 20 for yderligere information vedrørende
dette.

Kalibreringsfunktionen bør kun benyttes af
uddannede teknikere, der forstår dens funktion.
Forkert kalibrering af kroghejsen bevirker at den
ikke vil fungere korrekt.

Dansk oversættelse
Nedenstående er en oversættelse af den tekst, der visespå brugergrænsefladen. Før betje-
ning i fejlsikker tilstand skal den information der er anført under "Nødbetjening", på side 20
læsesog overholdes. Nedenstående tekst er kunment som en oversættelse.

Hvis kroghejsen ikke fungerer, er det muligt at aktivere fejlsikker tilstand. Den slukker for alle sen-
sorer og giver mulighed for at betjene kroghejsen.ADVARSEL: alle sikkerhedsfunktioner er
deaktiveret. JOABpåtager sig intet ansvar for skade, der forårsages ved betjening af krog-
hejsen i denne tilstand. Fejlsikker tilstand aktiveres ved at trykke på knap F3 og F4 på samme tid
i fem sekunder.
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Bilag 2 - APC overførselssæt

CBW-controlleren kan flyttes til førerenshøjre armlæn, hvis der er behov for det. Dette er ideelt
til sneplovsinstallationer med APC (Active Plough Control). Der kræveset APC-sæt, som anført
nedenfor, for at gøre dette. For information vedrørende sættet skal du kontakte JOABs, efter-
salgsafdeling.

APC-sæt 1015550-3 indeholder følgende, der er nødvendigt for at installere CBW-controlleren
på førerensarmlæn.

Del nr. Beskrivelse

1015548 Monteringsbeslag

1017366 Forlængerledning

1018963 T-stik

Tabel 16: APC-sæt: 1015550-3

Installationsprocedure
Når CBW-controlleren flyttes over på førerensarmlæn betyder det, at nød-
stopknappen for kroghejsen også flyttes. Køretøjets fører skal være klar over dette,
og det skal tagesunder overvejelse, at det er mere vanskeligt at få adgang til den.

1. Sluk for køretøjets tænding.

2. SkrueM12-forsyningskablet med 5 stik-
ben af CBW-controllerens kabel som vist.

3. Skru CBW-controlleren af densmon-
teringsbeslag, og fjern den som vist.

4. Monter CBW-controlleren på højre arm-
læn ved hjælp af det monteringsbeslag
(1015548) der er inkluderet i APC-sættet.

5. Benyt T-stikket (1018963) der er inklu-
deret i APC-sættet, og tilslut det til for-
syningskablet, der er forbundet med
CBW-controlleren.

6. Tilslut den forlængerledning, der er inklu-
deret i APC-sættet til T-stikket (1017366).

7. Før forlængerledningen fra T-stikket til
førerenshøjre armlæn. Sørg for, at led-
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ningen føres, så den ikke udsættes for beskadigelse.

8. Tilslut forlængerledningen til CBW-controllerensM12-stik.

9. Tænd for CBW-controlleren, og fastlæg, at den fungerer korrekt.
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Kontaktinformationer

Informationer Detaljer

Adresse JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sverige

Telefon: 031-705 06 00

Fax: 031-705 06 09

E-mail: info@joab.se

Website: www.joab.se

Service- og garantikrav
For informationer om service- og garantikrav kan du se "Servicepakker og garanti", på side 63.

EcoDrive-vejledning: 13300 udgave 7 | 2021-01-15

http://www.joab.se/

	Indledning
	Om kroghejsen
	Korrekt anvendelse
	Kroghejsens komponenter
	Kroghejs, LA-model

	Valgfri låsemekanismer
	Producentskilt
	Design

	Ladstandard
	Sikkerhed
	Betjening
	CBW-controller
	Brugergrænseflade
	Ikondefinitioner

	Skærmbilleder
	Krogposition

	Funktionsknapper
	Baggrundsbelysning
	Advarsler
	Joystickets funktion
	Diagnostik og statistikker
	Menubeskrivelser

	Nødstop
	Nødbetjening

	Standardfunktioner i EcoDrive
	Intelligent Pump Control – IPC
	EcoDrive Pressure Control – EPC
	Smartlock System – SLS
	EcoDrive Load Holding – ELH
	Electronic Cylinder Damping – ECD
	Electronic Speed Control – ESC
	EcoDrive Tipper Mode – ETM
	Friction Free Drive – FFD
	Tipper Safety System – TSS
	Trailer Safety Tipper – TST
	Trailer Fast Lowering System – TFS
	Decentralized Hydraulic System – DHS

	EcoDrive tilvalgsfunktioner
	Position Memory System – PMS
	Fast Lowering System – FLS
	Fast Lowering System Plus – FLS+
	Fast Tipper System – FTS
	Fast Drive System – FDS
	Fast Drive System Plus – FDS+
	Service Online System – SOS
	Container Memory System – CMS
	Active Plough Control – APC
	Joystickfunktioner
	Ikondefinitioner
	Svævetilstand
	Automatisk plov OP, når der bakkes
	Flapper til sjapis
	Arbejdslys

	Adjustable Hydraulic Flow – AHF
	Autocycle System – ACS
	Asfaltkørselstilstand
	Betjening


	Udskydelig underkøringsbeskyttelse
	Eksterne plovsystemer
	Aktivering af en ekstern plov

	Betjening af kran
	Aktivering af en kran


	Radiocontrollere
	Inden brug
	Betjening
	Display
	LED'er
	Aktiver radiocontrolleren
	Funktionstilstand
	Start radiocontrolleren
	Hurtig drift
	Aflæsning af akselbelastning
	Opladning


	Fordeling af en last på et lad
	Læsning af et lad
	Tipning af et lad
	Aflæsning af et lad
	Rangering med et lad
	Risiko for skade

	Service og vedligeholdelse
	Daglig vedligeholdelse
	Rengøring af kroghejsen
	Smøresteder
	Servicering af kroghejsen
	Servicepåmindelse – mærkat
	Servicepåmindelse – CBW-controller
	Servicepakker og garanti
	Tilspændingsmoment for sammenføjninger

	Arbejde på kroghejsen

	Sikkerhedsadvarsler
	Tekniske data
	Fejlsøgning på kroghejsen
	Bilag-1 - Diagnostikskærmbillede
	Driftsstatistik
	Software og model
	Diagnostik
	Mastermodulets udgange
	Nødbetjening og kalibrering
	Dansk oversættelse


	Bilag 2 - APC overførselssæt
	Installationsprocedure

	Kontaktinformationer
	Service- og garantikrav


