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Innledning

Denne håndboken forklarer hvordan EcoDrive-krokløften skal betjenesog vedlikeholdes. Den
inneholder viktig informasjon for din egen og omgivelsens sikkerhet.

JOABsprodukter kjennetegnesavhøy sikkerhet, driftssikkerhet og lang levetid. For å kunne
best mulig utbytte avEcoDrive-krokløften anbefaler vi at du leser håndboken grundig.

Håndboken inneholder også informasjon angående feilsøking, smøring og service av
EcoDrive-krokløften. Håndboken er basert utelukkende på originalmontert utstyr. For eks-
trautstyr eller tilvalgsutstyr henviser vi til respektive leverandørshåndbøker.

JOAB fraskriver seg ansvaret for konsekvenser som oppstår på grunn avarbeid som ikke er fag-
messig utført.

Etter levering avEcoDrive-krokløftenmå du kontrollere at den er uskadet og fungerer korrekt.
Hvis ikke, kontakt JOAB, forhandleren din eller en annen leverandør.

Tekniske data, konstruksjoner og illustrasjoner som finnes i håndboken, er ikke bindende.
JOAB AB forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forhåndsvarsel.

For alle EcoDrive-krokløfter som selges iSverige gjelder generelle leveringsbestemmelser.

For visse leveranser følger det med en CDmed opplæringsmateriell. Den gir en omfattende
beskrivelse avbruken av JOABsprodukter, somEcoDrive-krokløfter, liftdumpere og Hook-
master.

Vær alltid oppmerksom på at operatøren er ansvarlig for håndteringen avEcoDrive-krokløften.

© JOAB AB
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Om krokløften

JOABskrokløfter er universelle. De kan brukes
med alle kjøretøyprodusenter. Forutsetningen
er imidlertid at kjøretøyet er beregnet og bygd
for å brukesmed krokløft

Det er viktig at kjøretøyet har riktig aksel-
avstand og hjulbase.

JOABskrokløfter er beregnet for transport av
ulike typer lasteplan som er produsert i henhold
til svensk standard SS 3021.

Disse omfatter vanligvis tipplasteplan, flat-
vogner og tanker, som vist.

Montering av krokløft på et kjøretøy som ikke
er utformet spesielt for dette formålet, med-
fører økt fare for overbelastning av kjøretøyet.
Dette kan i sin tur føre til alvorlige per-
sonskader og/eller skade på eiendom.
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Riktig bruk
Feil brukav JOABsprodukter kan føre tilmaterialtretthet og forårsake unormal slitasje på hydr-
aulikken og tilhørende komponenter. Produktets levetid kan forkortes, og havarier kan inntreffe.

Kjøretøyet skal ikke kjøresmed krokløften i
utkjørt posisjon. Kroken skal være helt inne

og nedfelt ved kjøring.

Ikke bruk kjøretøyet til andre formål
enn det er beregnet for.

Rygg alltid rett mot lasteplanet som skal las-
tes. Kjøretøyet skal ikke være vinklet i

forhold til lasteplanet.

Forsøk ikke å løfte last med en vekt
som overstiger krokløftens spesifi-

kasjoner.

Vær svært forsiktig hvis lasteplanet skulle
sette seg fast. Krokløften kan lett skades.

2
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Hovedkomponenter
Krokløftenshovedkomponenter er ramme, sylindre, hjelpeløftearmer og en armmed løftekrok
(laget avhøyfast stål).

A. Mellomdel
B. Krok
C. Krokarm
D. Teleskopdel
E. Hjelperamme
F. Hjelpeløftearm
G. Midjelås
H. Indre bakre del
I. Hydraulisk lås
J. Ruller
K. Spredelemutløsning (tilbehør)
L. Bøybar krokarm (bare LA-modeller)
M. Sikkerhetskrok (bare LA-modeller)

3
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Krokløft modell LA
LA-modellene har både bøybar krokarm (L) og sikkerhetskrok (M), som vist over.

Den bøybare krokarmen gjør det mulig å arbeidemed små løftevinkler. Krokarmen kan føres
oppover og nedover etter behov, for å hjelpe tilmed å laste på og avet lasteplan. Manøv-
reringen skjer fra den førerhusmontertemanøverinnretningen for krokløften.

Sikkerhetskroken kan låses i lasteplanets løftebøyle. Manøvreringen skjer fra krokløftensmanø-
verinnretning i førerhuset.

Låseanordninger (tilvalg)
JOABskrokløfter kan som tilvalg utstyresmed
lasteplanlås. Disse tilvalgene kommer i tillegg til
nasjonalt lovfestede låseanordninger.

For mer informasjon om lasteplanstandarder
se "Lasteplanstandard", på side 7.

En innvendigmekanisk lås eller en utvendig
hydraulisk lås kan bestilles som tilvalg, som vist
på bildet påmotsatt side.

Lasteplan som skal brukesmed krokløfter som
har utvendig hydraulisk lås, må ha utsparinger i
rammen, som vist på bildet. Hvis lasteplanet ikke har utsparinger, er det ikke sikret på kjøretøyet
ved transport!

Hvis krokløften har innvendigmekanisk lås, kontroller at låsen griper korrekt inn i lasteplanet.
Hvis den ikke griper inn på riktig måte, er ikke lasteplanet sikret under kjøring!

Typeskilt
Alle krokløfter har et typeskilt plassert helt foran
på hjelperammensvenstre side. Informa-
sjonen på skiltet skal alltid oppgis ved reklama-
sjon eller ved bestilling av reservedeler fra
JOAB.

4
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Krokløftensproduksjonsnummer er angitt ikke
bare på typeskiltet, men er også preget inn på
sylinderens tverrbjelke, som vist på bildet.

Konstruksjon
JOABsprodukter utsettes for harde påkjennin-
ger ogmå derfor være av svært høy kvalitet.
Alle JOABskomponenter og konstruksjoner
gjennomgår omfattende tester. Vi bruker
datasimuleringer for å beregne lastkapasitet
og levetid for alle komponentene.

Alt utviklings- og produksjonsarbeid utføresav
JOAB. Vi er ISO9001- og ISO14001-sertifi-
sert.

En stor del av vår produksjon er automatisert.
Dette sikrer høy kvalitet i produk-
sjonsprosessen.

5
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JOABs lakkeringsanlegg oppfyller alle gjel-
dendemiljøkrav.

6
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Lasteplanstandard

Brukav lasteplan som ikke samsvarer med standarden SS3021, kanmedføre per-
sonskade og/eller miljøskade. JOABpåtar seg ikke ansvar for konsekvenser som har
oppstått som følge avbrukav lasteplan som ikke samsvarer med standard SS 3021.

JOABskrokløfter er beregnet for håndtering av lasteplan som samsvarer med svensk standard
SS 3021. Nedenfor angis noen avde viktigste kravene iSS 3021.

Innvendigmekanisk lås som låser lasteplanet til
krokløften. Dette er tilvalgsutstyr.

Hull i lasteplanets bakre bjelke. Disse brukes til
å sikre lasteplanet på en tilhenger.

Utsparinger i lasteplanets ramme. Disse bru-
kes til hydraulisk låsing av lasteplanet til kro-
kløften.

Modifisering av lasteplan for åmuliggjøre
låsingmed låsearmer mellom lasteplan og kro-
kløft (tilvalg).
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Lasteplanet må være utstyrt med en stopp-
bjelke som hindrer lasteplanet fra å bevege
seg forover og kollideremed kjøretøyets fører-
hus.

Innvendige hull plassert i lasteplanets
rammebjelker brukes til sikring av lasteplanet
på tilhenger.

8
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Sikkerhet

Vær oppmerksom på alle sikkerhetsadvarsler. Manglende hensyn til advarslene kan føre til
alvorlig personskade eller skade på utstyr. Mer informasjon om varseletiketter på kjøretøyet fin-
nes i "Sikkerhetsadvarsler", på side 67.

Alt personale som skalmanøvrere krokløften, må lese og ta hensyn til alle advarsler i denne
håndboken og på selve krokløften.

Før hver arbeidsdag begynner skal krokløften
inspiseres for å sikre at det ikke forekommer
fremmedlegemer mellom krokløftensbeve-
gelige deler.

Forsikre deg alltid om at kjøretøyet står på et
horisontalt og stabilt underlag før manøvrering
av krokløften påbegynnes. Hvis ikke, kan
kjøretøyet bli ujevnt belastet og velte.

Veltefare foreligger hvis kjøretøyet heller to gra-
der eller mer.

Løft aldri et lasteplan uten først å kontrollere at
løftebøylen er fri for skader.

Forsikre deg om at krokløftens krokgår i kor-
rekt inngrepmed lasteplanets løftebøyle, se
bildet ved siden av.

Hvis krokløften har sikkerhetskrok (bare LA-
modeller), må du kontrollere at den er låst.

Dumå ikke forsøke å tippe, laste eller laste av
lasteplan når kjøretøyets aksler er hevet.

Forsikre deg om at akslene, hvis kjøretøyet har
slike, er senket før krokløftenmanøvreres.

Gjør aldri noenmodifiseringer av krokløften,
fordi det kan påvirke de strukturelle egen-
skapene. Hvismodifisering kreves, spør alltid
JOABom råd først.
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Manøvrering

Dette kapittelet forklarer hvordan EcoDrive-krokløften brukesogmanøvreres ved hjelp av
CBW-manøverinnretningen, som finnes inne i førerhuset.

Krokløften kan ogsåmanøvreres ved hjelp av JOABs fjernmanøverinnretning. Fjern-
manøverinnretninger er tilvalgsutstyr. For mer informasjon se "Fjernmanøverinnretning (radio-
styring)", på side 35.

CBW-manøverinnretning
CBW-manøverinnretningen har både et display og
enmanøverspak, som vist, og brukes til å styre alle
funksjoner på krokløften.

Visse funksjoner, for eksempelmanøvreringen av
hydraulikkpumpen, kan installerespå førerhusets
instrumentpanel, enten sammenmed eller atskilt fra
CBW-manøverinnretningen, etter ønske.

CBW-manøverinnretningen har følgende hoved-
deler:

1. Nødstopp

2. Manøverpanel

3. Manøverspak

4. Feste

5. Låseskrue for display

Nødstoppknappen brukes i nødssituasjoner. Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppesalle
krokløftfunksjoner som kan forårsake personskade. For mer informasjon om nødstoppen se
"Nødstopp", på side 20.

CBW-manøverinnretningensmanøverpanel har et 2,8 tommers fargedisplay. Det kan kon-
figureres. Displayet kan vise fem forskjellige konfigurerbare displaybilder. Hvert displaybilde kan
ha seksbrukerdefinerte funksjoner, som å slå lysene på og av. For mer informasjon se "Dis-
playbilder", på side 14.

HvisPTOer slått av, slås også displayet av. Hvis det er flere aktive advarsler, visesadvarslene i
displayet (se også "Advarsler", på side 16).

Manøverspaken brukes til å manøvrere krokløftensgrunnfunksjoner, for eksempel tipping. For
mer informasjon ommanøverspakens funksjon se "Manøverspakfunksjoner", på side 17.
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Festet brukes til å monteremanøverinnretningen i førerhuset. Normalt plasseresmanø-
verinnretningen på A-stolpen på førersiden. Det er ogsåmulig å festemanøverinnretningen på
førersetets høyre armstøtte (til dette krevesen ekstra kabel). Dette er ideelt for kjøretøyutstyrt
med snøplog. Se "Vedlegg 2 – APC-overføringssett", på side 77 for mer informasjon om dette.

Manøverpanel
Bildet ved siden av viser en oversikt over manø-
verpanelet.

Feltene som er merket med hvite rammer, er
programmerbare. Brukeren kan velge hvilke
funksjoner de skal ha. Disse funksjonene aktive-
resmed tilhørende knapper: F1–F4 og opp- og
nedpil. For mer informasjon om innstilling av
disse funksjonene se "Funksjonsknapper", på
side 15 nedenfor.

Hvilke funksjonsikoner (F1–F4 og opp- og ned-
pil) som visespåmanøverpanelet, er avhengig
avhvilken displaybildekonfigurasjon som er
valgt. Det finnes fem forskjellige displaybilder.
Bruk venstre- eller høyrepil nederst på dis-
playbildet for å vekslemellom dem. For mer informasjon se "Displaybilder", på side 14.

Alle andre ikoner som vises i displayet (ikke brukerdefinerte) er indikeringselementer som blant
annet viser krokløftens status, hvilket displaybilde som er aktivt, og hvilke funksjoner (for eksem-
pel belysning) som er aktive.

I "Ikoner" nedenfor finnesen liste over ikoner og deres funksjon.

Ikoner
I tabellen nedenfor forklares ikonene som er tilgjengelige for brukeren, og hva de betyr. Vær
oppmerksom på at ikke alle funksjoner i tabellen er aktiverte i alle installasjoner. Funksjoner som
er merket med en stjerne (*) er tilvalg.

Funksjoner som kan velges for de programstyrte knappene (F1–F4) og opp- og nedpil vises i
hvitt. Alle andre knapper (oransje og grønne) indikerer bare om de er aktive eller ikke.

Ikon Funksjon Ikon Funksjon

Nattmodus Automatisk lem – KJØRETØY*1

Arbeidslys – PÅ*3,4 FFD2. Lesmerknad 2 nedenfor.

Tabell 1: Manøverpanel – beskrivelse av ikoner

12
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Ikon Funksjon Ikon Funksjon

Ryggelys – PÅ*3 Tipphenger – OPP*

Automatisk ryggelys – PÅ3. Trykk
to ganger for å aktivere. Tipphenger – NED*

Blinklys – PÅ*3 Tilhengerdrag*

Automatisk blinklys – PÅ3. Trykk to
ganger for å aktivere. Hydraulisk lås – LÅS

Rødt lys – PÅ*3 Hydraulisk lås – ÅPEN

Midjelåsen er ÅPEN Automatisk lem – KJØRETØY*1

Sikkerhetskroken er ÅPEN** Kontinuerlig hydraulisk tilførsel
(start/stopp)*

Hydraulisk lås er ÅPEN Saltspreder*

Hydraulikkpumpe PÅ Aktiver snøplogens slapseskjær*

Luftdumper – TILHENGER* Snøplog – flytmodus*

Akselløft – TILHENGER* Automatisk plog Opp ved rygging*

Automatisk lem – TILHENGER*1 Start/stopp kranen*

Spredelem – KJØRETØY* Akselløft – TILHENGER*

Krokløften er i senket stilling. Posisjonminnesystem*

Tabell 1: Manøverpanel – beskrivelse av ikoner (fortsatt)

13
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Ikon Funksjon Ikon Funksjon

Trekk inn under-
kjøringsbeskyttelsen

Trekkut under-
kjøringsbeskyttelsen

Tabell 1: Manøverpanel – beskrivelse av ikoner (fortsatt)

*Tilvalg. Ikke standardutstyr. **Bare LA-modeller.

MERKNAD1: Funksjonene over:Automatisk lem – KJØRETØY ogAutomatisk lem –
TILHENGER kanmanøvreresuten at den hydrauliske pumpen slåsPÅ. Hold ikonet inntrykt i 10
sekunder for å aktivere dem uten å slå på pumpen.

MERKNAD2: FFDmå deaktiveres ved arbeidmed lasteplan som har låsetapper til å forankre
lasteplanet på kjøretøyet med. HvisFFD er aktiv, kan det oppstå skade. Se "Friction Free Drive
– FFD", på side 22 for mer informasjon.

MERKNAD3: Dette gjelder bare JOAB-utstyr installert på krokløften. Det gjelder ikke for utstyr
installert av kjøretøyprodusenten.

MERKNAD4 For Scania-kjøretøy kan denne også aktiveresautomatisk når kjøretøyet settes i
revers. Du gjør dette ved å holde lastlysknappen på førersiden inntrykt i 5 sekunder.

Displaybilder
Manøverpanelet kan vise fem forskjellige displaybilder, med forskjellige brukerdefinerte funk-
sjoner. I tillegg kan et displaybildemed informasjon om krokensposisjon på krokløften vises. Se
"Krokposisjon", på side 15 nedenfor. Displaybildene beskrives i tabellen nedenfor. Displaybildet
som er aktivt, visesnederst på høyre side avdisplayet med et av ikonene nedenfor (se "Manø-
verpanel", på side 12).

Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse

Displaybilde 1 kjøretøy Displaybilde belysning

Displaybilde 2 kjøretøy Displaybilde snøplog

Displaybilde tilhenger Displaybilde krokposisjon

Tabell 2: Displaybilder

Vekslingmellom de ulike displaybildene gjøresmed venstre- eller høyrepil under displayet.

Antallet displaybilder som kan velgesmed venstre- og høyrepilknappene, kan konfigureres
etter behov (1–5 stk.). I eksempelet nedenfor er tre displaybilder valgt. De er merket med et
grønt rektangel under respektive ikon. Ved blaingmed venstre- eller høyrepilen visesdisse tre
aktive displaybildene vekselvis i displayet.

14

Manøvrering | CBW-manøverinnretning

EcoDrive-håndbok: 13300 utgave 7 | 2021-01-15



Følg anvisningene nedenfor for å konfigurere hvilke displaybilder som skal være tilgjengelige via
venstre- og høyrepilknappene:

1. Hold knappenOKog enten venstre- eller
høyrepilknappen inntrykt samtidig i noen
sekunder.

Menydisplaybildet med de ulike dis-
playbildealternativene vises.

2. Velg ønskede displaybilder imenyen, og
trykkpåOK for å aktivere eller deaktivere
dem. Aktiverte displaybilder visesmed et grønt rektangel under displaybildeikonene.

3. Hold knappenOK inntrykt i noen sekunder for å lagre de nye innstillingene.

Krokposisjon
Dette displaybildet viser krokensposisjon. Når
dette displaybildet velges, vises krokposisjon og
krokarmsvinkel på displayet, som vist på bildet
ved siden av (se også "Displaybilder", på side
14).

OBS! Denne funksjonen bruker krokløftens
givere. Hvis giverne er feil plassert eller ram-
mesav funksjonsfeil, kommer informasjonen
som visespåmanøverpanelet til å være feil.
Den viste informasjonen skal regnes som
omtrentlig – det er ikke eksakte verdier som
vises.

Funksjonsknapper
Hvert av de fem displaybildene i bru-
kergrensesnittet kan konfigureresmed seksbrukerdefinerte funksjoner. Ikonene for de valgte
funksjonene vises i nedre del avdisplaybildet (merket med hvite rammer, se "Manøverpanel",
på side 12). Disse funksjonene aktiveresmed de tilhørende funksjonsknappene under dis-
playet: F1–F4 og opp- og nedpil.

Følg anvisningene nedenfor for å konfigurere hvilke funksjoner som skal kobles til de ulike funk-
sjonsknappene:

1. Hold knappenOK inntrykt og trykk samtidig på den funksjonsknappen som skal program-
meres.

2. Ikonet for den funksjonenmerkesmed en grønn ramme, som vist nedenfor.

15
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3. Velg ønsket funksjonmed opp- og nedpilknappene.

4. TrykkpåOK.

OBS! Det er ikkemulig å velge alle ikonene i hvert displaybilde. For eksempel kan ikoner knyttet
til bruk av snøplog bare velges fra snøplogdisplaybildet.

Bakgrunnsbelysning
Bakgrunnsbelysningen på displayet kan stilles inn etter behov. Brukeren kan raskt og enkelt
justere bakgrunnsbelysningen for å gjøre displayet tydelig og lett å lese av, også i sterkt solskinn.

Trykk kort på OK-knappen gjentatte ganger for å vekslemellom 100%, 20%og 0%bak-
grunnsbelysning.

Når hydraulikkpumpen er slått av, slokkesdisplayet automatisk. Displayet fortsetter imidlertid å
være på hvis det finnesaktive advarsler å vise, se avsnittet "Advarsler" nedenfor.

Advarsler
Eventuelle advarsler visespå displayet når hydraulikkpumpen ikke er i gang. Advarslene vises
som ikoner eller tekst med den betydningen som angis i tabellen nedenfor:

Ikon Betydning Ikon Betydning

Krokløften er ikke helt inntrukket.
Den er ikke i parkert posisjon. Den hydrauliske låsen er åpen.

Midjelåsen er åpen. Sikkerhetskroken er åpen (LA-
modeller).

Tabell 3: Advarsler i displayet – ikoner

Tekst Betydning

Ingen CAN-kom-
munikasjon

CBW-manøverinnretningen kommuniserer ikkemedCAN-
bussnettverket.

Høy oljetemperatur Temperaturen til oljen for krokløften er høy*.

Lavt oljenivå!
SLÅ AV PUMPEN!

Oljenivået for krokløften er lavt. Slå avpumpen umiddelbart.
Fyll på olje før du bruker krokløften. Ellers er det fare for
skade*.

Tabell 4: Advarsler i displayet – tekst

*En sensor må installeres i hydraulikkoljetanken for at denne funksjonen skal fungere. Dette er tilvalgsutstyr.
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Manøverspakfunksjoner
Funksjonene tilmanøverspaken er angitt i Tabell 5 nedenfor. For mer informasjon ommanøv-
rering av snøploger se "Active Plough Control – APC", på side 26.

Tipp opp Tipp opp
Hurtigkjøring1

Automatisk senking
Tippemodus

Dra bakover Trykk inn den nedre knappen
og dra spaken bakover

Trykk inn øvre knapp, skyv
fremover og hold i

sekunder til parkert-ikonet
blinker

Tipp ned Tipp ned
Hurtigkjøring1

Rask senking
Rangeringsmodus

Skyv forover Trykk inn den nedre knappen
og skyv spaken forover

Trykk inn den nedre knappen
og skyvden forover.

Skal bare brukesnår lastepla-
net er tomt.

Tabell 5: CBW-manøverspakens funksjoner
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Tilhenger tipp
OPP3

Tilhenger tipp
NED3

Automatisk syklus
Avlasting1

Skyvmanøverinnretningen til
høyre

Skyvmanøverinnretningen til
venstre

Trykkpå øvre knapp
og dra spaken bakover

Bøybar krokarm
OPP2

Bøybar krokarm
NED2

Automatisk syklus
Lasting1

Skyvmanøverinnretningen til
høyre

Skyvmanøverinnretningen til
venstre

Trykkpå øvre knapp
og skyv spaken forover

Teleskopdel
UT

Teleskopdel
INN

--

Vrimanøverinnretningen
med klokken

Vrimanøverinnretningen
mot klokken

Tabell 5: CBW-manøverspakens funksjoner (fortsatt)

1Tilvalg, for mer informasjon se "Tilvalgsutstyr for EcoDrive", på side 23. 2Bare i LA-modeller. 3 Bare L-
modeller.
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Diagnostikk og driftsstatistikk
I CBW-manøverinnretningen er det et dis-
playbilde og et statistikkbilde som brukeren kan
bruke til å vise informasjon om krokløften. Dette
gjelder bare for installasjoner som har dis-
playversjon V020003 og senere.

For å få tilgang til displaybildet for diagnostikk
og statistikkmå du først forsikre deg om at et av
hoveddisplaybildene vises. Hold deretter
knappenOK inntrykt i tre sekunder. Dis-
playbildet påmotsatt side vises.

På venstre side er displayet inndelt i fem hoved-
deler som du kan velge blant.

Brukpilknappene til å navigere i displaybildet.
Opp- og nedpilknappene brukes til å gåmellom
de forskjellige displaybidevalgene. Venstre- og høyrepilknappene brukes til å velgemellom
alternativer, der det er aktuelt.

Hold knappenOK inntrykt i noen sekunder for å gå ut avdisplaybildet for diagnostikk og stati-
stikk.

Menybeskrivelser
Nedenfor følger en oversikt over alternativene som er tilgjengelige på displaybildet for dia-
gnostikk og statistikk. Du kan få en full visning avdisse alternativene ved å se "Vedlegg 1 – Dis-
playbildet for diagnostikk", på side 73. Eller du kan klikke på ikonene nedenfor.

Det første alternativet, som visesover, gir statistisk informasjon om bruken av kro-
kløften.

Det andre alternativet gir informasjon om programvareversjonen som er installert på
krokløftmodellen.

Det tredje alternativet gir diagnostisk informasjon om sensorer og inndatasignalstatus
for krokløften.

Det fjerde alternativet gir informasjon om utdata fra mastermodulen.

Det femte alternativet gir tilgang til nødkjøringsmodusogmulighet for å kalibrere kro-
kløften. For mer informasjon om nødkjøring se "Nødkjøring", på side 20.
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Nødstopp
CBW-manøverinnretningen har en nødstoppknapp som brukes i nødssituasjoner, for eksem-
pel ved lekkasje avhydraulikkvæske eller fare for personskade (se "CBW-manøverinnretning",
på side 11). Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppes funksjonene til krokløften umiddelbart.
Du slår avnødstoppfunksjonen ved å slå avpumpen, tilbakestille nødstoppknappen og deretter
starte pumpen på nytt.

Nødkjøring
Vær svært forsiktig ved brukavnødkjøringssystemet. Krokløftens sikkerhetssystem
er koblet fra. Vedmanglende forsiktighet er det fare for skade på krokløften eller per-
soner. Brukderfor ikke nødkjøringssystemet hvis du ikke har satt deg godt inn i sys-
temets funksjon og egenskaper.

Det er mulig å betjene krokløften selv om den hydrauliske låsen er lukket. Betjening
av krokløften når den hydrauliske låsen er lukket, kan føre til skade på lasteplanet.
Passpå å låse den hydrauliske låsen først, før eventuell lasting, avlasting og ran-
gering. Låsenmå lukkes ved tipping.

Selv om det skulle oppstå en feil på kro-
kløftsystemet, er det mulig åmanøvrere kro-
kløften ved hjelp avnødsystemet. Følg
anvisningene nedenfor for å aktivere nød-
systemet:

Vedminste tvil angående nødmanøvrering
kontakt JOAB for å få råd før nødmanøvrering
påbegynnes.

1. Start hydraulikkpumpen.

2. Hold knappenOK inntrykt i fem sekunder
for å åpne siden "Diagnostikk og drifts-
statistikk", som vist.

3. Trykkpå nedpilknappen slik at skiftenøk-
kelsymbolet velgespåmenyen til venstre.

4. Hold knappene F3 og F4 inntrykt samtidig, som vist, i fem sekunder, slik at teksten "Fail
Safe (feilsikker modus)" vises i brukergrensesnittet.

OBS! Når teksten "Fail Safe (feilsikker modus)" vises i brukergrensesnittet, er nødkjøring
aktiv i bare femminutter.

5. Hold knappenOK inntrykt i fem sekunder for å gå tilbake til hovedmenyen.

6. Når du skal betjene en krokløftfunksjon, holder du funksjonsikonet inntrykt i ti sekunder.

Se "Nødkjøring og kalibrering", på side 75 for å få en oversettelse av teksten som vises i bru-
kergrensesnittet.

20

Manøvrering | CBW-manøverinnretning

EcoDrive-håndbok: 13300 utgave 7 | 2021-01-15



Standardfunksjoner for EcoDrive
EcoDrive-krokløfter er utstyrt med en rekke standardfunksjoner, og disse er oppført og beskre-
vet nedenfor. I tillegg er det ogsåmulig å bestille tilvalgsutstyr. For nærmere informasjon om til-
valgsutstyr se "Tilvalgsutstyr for EcoDrive", på side 23.

Følgende funksjoner er standardutstyr på EcoDrive-krokløfter. Du kan få nærmere informasjon
ved å klikke på den aktuelle funksjonen.

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

Intelligent Pump Control – IPC
EcoDrive-systemet avgjør når pumpen trenger å aktiveres. Når pumpen er slått på, kjører den
bare ved behov, i henhold til systemets avgjørelse.

EcoDrive Pressure Control – EPC
Systemet kjører alltid med optimalt hydraulisk trykk. Trykket avhenger avhvilken funksjon som
benyttes. Systemet er selvkalibrerende og kan arbeide fra 50 bar til 350 bar. Optimal trykkontroll
gir redusert svartid.

Smartlock System – SLS
Den hydrauliske låsen betjenes trinnvist. Systemets sensorer registrerer om låsen er åpen. Når
låsen lukkes, sørger systemet automatisk for at lasteplanet midtstilles.

EcoDrive Load Holding – ELH
EcoDrives lastholderventil gir helt nye
muligheter for å ha kontroll over krokløften.
Det nye systemet bruker all tilgjengelig kinetisk
energi til å kontrollere en last. Dette gir i sin tur
en energibesparelse på opptil 70%. Energien
som er nødvendig for å utføre en bevegelse,
identifiseres ved hjelp avden eksisterende las-
ten. Hvis systemet bestemmer at operasjonen
kan utføresuten brukavpumpen, blir den
utført helt trinnløst.
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Lastholderventilen har også integrerte sikkerhetsfunksjoner. Et eksempel på disse funksjonene
er de hurtiglukkende hydrauliske ventilene som brukes ved nødstopp. EcoDrives ventilsystem
har også færre komponenter, noe som igjen øker påliteligheten.

Electronic Cylinder Damping – ECD
Integrert elektronisk endeposisjonsjustering for alle sylindre. Dette garanterer smidig og respon-
siv kontroll ved endeposisjonene når krokløftenmanøvreres.

Electronic Speed Control – ESC
Krokløftenmanøvreres i hastighetstilpassede sekvenser i de ytremanøvreringsområdene.

EcoDrive Tipper Mode – ETM
ETM gir operatørenmulighet til å senke lasteplanet automatisk, når det er imodus for tipping.
Når lasteplanet er aktivert, senker det seg selvmed sin egen vekt, det er ikke nødvendig for
operatøren å bruke betjeningsspaken. Lasteplanet senkes ved kontrollert og sikker hastighet.

Operatørenmå ha full oversikt over omgivelsene og området rundt kjøretøyet før
denne funksjonen benyttes. Manglende hensyn til advarslene kan føre til alvorlig per-
sonskade eller skade på utstyr. Deaktiver denne funksjonen ved enten å trykke på
den øverste knappen på betjeningsspaken (knappen som ikke har et lite hevet
punkt), eller ved å bruke betjeningsspaken og tippe opp.

Når du skal aktivere denne funksjonen, holder du den øverste knappen (knappen som ikke har
et lite hevet punkt) på betjeningsspaken inntrykt, samtidig som du skyver betjeningsspaken helt
forover i to sekunder, til ikonet for senket statusbegynner å blinke – ETM er da aktivert, og
lasteplanet begynner å senke seg selv. Se også "Manøverspakfunksjoner", på side 17.

Friction Free Drive – FFD
Automatisk friksjonsfrimanøvrering av lasteplanet. Innebygde ruller i hjelpeløftearmene (se
"Hovedkomponenter", på side 3) assisterer ved lasting avet lasteplan og sørger for at det ruller
smidig fremover. Dette reduserer belastningen på selve krokløften. FFD aktiveresenkelt med
et trykk på FFD-ikonet .

FFD-funksjonenmå deaktiveres ved lasting avet lasteplan som har låsetapper.
Disse brukes til å forankre lasteplanet til kjøretøyet, for eksempel lasteplanet til en
løftekran. HvisFFD er aktiv, oppstår det skade ved lasting avet lasteplanmed lås-
etapper. Forsikre deg om at FFD er deaktivert.

Tipper Safety System – TSS
Hjelpeløftearmenemanøvreres ved hjelp av vektbasert demping. Integrerte strøm-
ningsfordelingskomponenter sikrer trygg tipping og senking av lasteplanet. Hjelpeløftearmene
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henter og flytter lasteplanet til lastet posisjon på en smidig og presismåte.

Trailer Safety Tipper – TST
TST overvåker kjøretøyets hastighet. Hvis systemet oppdager at kjøretøyet beveger seg ras-
kere enn 50 km/t med hevet tipp på tilhengeren, senkes tippen automatisk. Systemet sikrer
også at det ikke er trykk i tipptilhengerutløpet på kjøretøyet. Med tanke på økt sikkerhet over-
våkesogså ventilposisjonen.

Med TST kan en tilhenger senkesogså om den hydrauliske pumpen er avslått. Det er ikke nød-
vendig å slå på pumpen.

Trailer Fast Lowering System – TFS
Tilhengerens tippfunksjon er opptil 50%raskere i senkemodus. Med optimal hydraulikk strøm-
mer oljen raskere. Dette fører i sin tur til at tippen senkes raskere. Det er ingen returstrømning
som ellers ville ha begrenset senkefunksjonen.

Decentralized Hydraulic System – DHS
EcoDriveshydrauliske system er modulært. Dette har redusert antallet nødvendige slanger
med 30%, noe som igjen reduserer faren for skade på slanger. Det gir også raskere svartider
for visse funksjoner. Denmodulære oppbygningen gjør det svært lett å utvide systemet. Nye
moduler, for eksempel en plog eller andre eksterne funksjoner, kan raskt og enkelt legges til på
et senere tidspunkt.

Tilvalgsutstyr for EcoDrive
Nedenfor finnesen liste over tilvalgsutstyr som kan bestilles, i tillegg til standardfunksjonene som
er oppført over. Du kan få nærmere informasjon ved å klikke på det aktuelle alternativet.

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. Asfaltkjøringsmodus

Position Memory System – PMS
Med denne funksjonen kan rangerings- og tippeposisjoner lagres. Når PMSer aktiv, stopper
krokløften automatisk ved lagret posisjon for rangering eller tipping.
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Stille inn rangeringsposisjonen

1. Manøvrer krokløften i rangeringsmodus til den står ved ønsket posisjon, og stopp.

2. Hold ikonet "PMS1" inntrykt i fem sekunder, til det begynner å lyse. Når det lyser er det
aktivt. Krokløften stopper nå ved angitt posisjon når den utfører ytterligere ran-
geringsoperasjoner.

Stille inn tippeposisjonen

1. Manøvrer krokløften i tippemodus til den står ved ønsket posisjon, og stopp.

2. Hold ikonet "PMS1" inntrykt i fem sekunder, til det begynner å lyse. Når det lyser er det
aktivt. Krokløften stopper nå ved angitt posisjon når den utfører ytterligere tippe-
operasjoner.

Du deaktiverer PMSganske enkelt ved å trykke på PMS-ikonet en liten stund, til det slutter å
lyse. Et kort trykk på PMS-knappen aktiverer/deaktiverer PMS,menset langt trykk angir en ny
posisjon for PMS.

Fast Lowering System – FLS
Rask senkingmed intelligent hastighetskompensasjon gir førerenmulighet til å senke et
lasteplan vedmaksimal hastighet, entenmed full eller tom last.

Ikke brukdenne funksjonen når et lastet lasteplan er i rangeringsmodus. Det kan opp-
stå skade på krokløften hvis denne funksjonen brukesmed lastet lasteplan i ran-
geringsmodus.

Når du skal aktivere denne funksjonen, holder du den nederste knappen (knappenmed et lite
hevet punkt) på betjeningsspaken inntrykt mens lasteplanet senkes. Se også "Manø-
verspakfunksjoner", på side 17.

Fast Lowering System Plus – FLS+
Denne funksjonen reduserer tiden det tar å senke krokløftenmed 50%. Den er et supplement
til standard FLS. Se også "Fast Lowering System – FLS", på side 24.

Fast Tipper System – FTS
Intelligent, trinnløsog rask tipping. Systemet registrerer automatisk lasten på krokløften og fin-
ner den optimale hastigheten for tipping av lasten.

Fast Drive System – FDS
Intelligent, trinnløshurtigkjøring, som sikrer at lasteplanet beveger seg bakover ved optimal
hastighet. Systemet registrerer vekten til lasten på lasteplanet og justerer hastigheten til-
svarende, for å garantere smidig og raskdrift.
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Fast Drive System Plus – FDS+
Hurtiglastingmed intelligent lastregistrering. Dette er et supplement til standardfunksjonen. Se
"Fast Drive System – FDS".

Systemet registrerer om det er gunstig og trygt å aktivere hurtiglasting. Det kontrollerer om
sylindrene får tilstrekkelig kraft fra lasten. I så fall slås pumpen avog en kontrollert frisenking
igangsettes. I tillegg er også "Fast Lowering SystemPlus– FLS+", på side 24 inkludert.

FDS+muliggjør raskere rangering – 60%raskere. Dette gjelder bare for last som er under tre
tonn. Når du skal aktivere denne funksjonen, holder du den nederste knappen (knappenmed et
lite hevet punkt) på betjeningsspaken inntrykt mens rangeringen utføres. Systemet avgjør der-
etter om det er mulig å utføre rask rangering. I så fall begynner rangeringen hvis det er mulig,
forutsatt at den nedre knappen holdes inntrykt.

Service Online System – SOS
JOABsskyløsning for EcoDrive gir ekstern veiassistanse, uansett hvor dumåtte befinne deg.

Container Memory System – CMS
CMSsikrer at teleskopdelen stopper på et forhåndsinnstilt punkt når en container lastespå kro-
kløften. Teleskopdelen har begrensede forlengingsmuligheter. Denne funksjonen brukesnår
en container med kort lengde skal lastespå krokløften. Den hindrer at hjulene på containeren
kommer i kontakt med krokløften.

Det er mulig å lagre to CMS-stopp-posisjoner. Du angir en CMS-stopp-posisjon ved å forlenge
teleskopdelen slik at den låses ved ønsket posisjon og stopp. Tapp deretter på ønsket CMS-
ikon for å aktivere det, og hold CMS-ikonet (1 eller 2) inntrykt i fem sekunder for å stille inn
posisjonen for stopp.

Manøvrer CMS før det brukes i normal drift, for å kontrollere at det stopper i ønsket
posisjon. Forsikre deg om at det ikke overstiger forventet klaring. Tilbakestill om nød-
vendig stopposisjonen til ønsket stopposisjon er oppnådd.

For å deaktivere CMS-posisjonen trykker du på aktuelt CMS-ikon for å slå det av. Det kan even-
tuelt overstyresmidlertidig. Det gjør du ved å tappe på ikonet for åpning avmidjelåsen og
deretter manøvrere teleskopdelen. Dette kan også gjøres ved hjelp av JOABs fjern-
manøverinnretning. Da trykker du bare på åpneknappen for den hydrauliske låsen på fjern-
manøvreringsinnretningen i ca. et halvt sekund. Se "Fjernmanøverinnretning (radiostyring)",
på side 35.

Hvis stopposisjonene for CMS1 ogCMS2 stilles inn svært nært hverandre slik at
teleskopdelen krysser begge på samme tid, overstyrer overstyringsfunksjonen
begge stoppunktene.
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OBS! Ved produksjon er de to CMS-stopposisjonene satt til standardverdiene. De innstilte posi-
sjonene kan variere avhengig av lengden på krokløften. Endringer i de innstilte posisjonene lag-
res, selv om systemet slås avog startes på nytt.

OBS! HvisCMSer aktiv når systemet slås av, fortsetter det å være det når systemet startes på
nytt.

Active Plough Control – APC
Det er alvorlig fare for skade eller død vedmanøvrering aveller arbeid på et kjøretøy
med snøplog. Dette er spesielt viktig å være oppmerksom på når funksjonen for
automatisk plog opp er aktivert. Plogene trekkesautomatisk inn når kjøretøyet
settes i revers. Forsikre deg om at det ikke er personer i nærheten avplogene når
kjøretøyet eller plogenemanøvreres.

CBW-manøverinnretningen kan utstyresmed funksjoner for styring av snøplog – APC.Med
disse funksjonene kan operatøren styre front- og sideploger. APC fungerer med både faste og
variable pumper.

Det er ogsåmulig åmontere en ekstern plog som betjenesmed en egen styreenhet. Se
"Eksterne plogsystemer", på side 32 for informasjon om denne.

Som tilvalg kan APC også styresmed JOABs radiostyrte fjernmanøverinnretning eller JOABs
kablede fjernmanøverinnretning. Begge disse gir operatørenmulighet til å styre lastingen og
avlastingen avploger og samtidig ha god visuell oversikt over prosessen. For mer informasjon
om fjernmanøverinnretningen se "Fjernmanøverinnretning (radiostyring)", på side 35. For mer
informasjon om den kablede fjernmanøverinnretningen se JOABnettbaserte håndbøker – til-
behør.

CBW-manøverinnretningen kan installerespå førerensarmlene, som er ideelt for APC. Se
"Vedlegg 2 – APC-overføringssett", på side 77 for mer informasjon om dette.

Manøverspakfunksjoner
Nedenfor beskrives funksjoner for kjøretøymed APC. For å kunne aktivere disse snø-
plogfunksjonenemå snøplogdisplaybildet vises i displayet. og PTOmå være slått av. Se "Dis-
playbilder", på side 14.

Når snøplogdisplaybildet er aktivert, kan snøplogenemanøvreresmedmanøverspaken. Skyv
manøverspaken forover for å senke frontplogen. For å senke sideplogen trykker du på den
øvre knappen, som vist nedenfor i Tabell 6.
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Sideplog
OPP

Sideplog
UT

Frontplog
VENSTRE

Trykkpå nedre knapp Trykkmanøverinnretningen
til høyre

Vrimanøverinnretningen
mot klokken

Sideplog
NED

Frontplog
OPP

Frontplog
HØYRE

Trykkpå øvre knapp Dramanøverinnretningen
bakover

Vrimanøverinnretningen
med klokken

Sideplog
INN

Frontplog
NED

--

Skyvmanøverinnretningen
til venstre

Skyvmanøverinnretningen
forover

Tabell 6: CBW-manøverspak – snøplogfunksjoner

Ikoner
Nedenfor vises ikonene som er tilgjengelige fra displaybildene for snøplogen, og hvilke funk-
sjoner de har. Vær oppmerksom på at alle ikoner unntatt plogensarbeidslysbare er synlige i dis-
playbildet for snøplogen.
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Ikon Ikon Ikon Beskrivelse

Sørpeskjær* Arbeidslys for plog*

Flytmodus– plog Saltspreder*

Automatisk plog OPP ved rygging -- --

Tabell 7: Ikoner

*Tilvalg

Flytmodus
Du kan om ønskelig sette frontplogen i flytmodus ved å trykke på ikonet . Flytmodusbrukes
vanligvis ved brøyting av veier. Den gjør det mulig for plogen å bevege seg opp og ned, slik at
den følger veiens form. Denne funksjonen har tre statuser, som visesmed en grønn statuslinje
over ikonet. De tre statusene av, blinker og på, beskrivesnedenfor.

1. AV – flytfunksjonen er ikke aktiv.

2. Blinker – flytventilen deaktiveres, men aktiveres igjen når manøverspaken skyves frem-
over.

3. PÅ – flytventilen aktiveres, og plogen er i flytmodus.

Du aktiverer flytmodus ved først å trykke på flytikonet . Den grønne statuslinjen over ikonet
blinker. Skyvderetter manøverspaken forover for å senke frontplogen. Flytmodusblir deretter
deaktivert og holder seg deaktivert til enten frontplogen heves, eller til flytmodusknappen tryk-
kes inn.

Sideplogen er som standard satt til å arbeide i flytmodus. Den kan om ønskelig heves til ønsket
høyde og deretter bli værende i denne stillingen. Flytmodusdeaktiveres så snart den heves.

Automatisk plog OPP ved rygging
Snøplogen kan også stilles inn slik at den hevesautomatisk hver gang kjøretøyet settes i revers.
Denne funksjonen aktiveresmed ikonet . Frontplogen hevesbåde når sideplogen trekkes
inn og når den heves.

Varigheten og hastigheten til den hydrauliske strømningen for funksjonen automatisk plog opp,
er innstilt fra fabrikk, men kan kalibreres ved behov. Dette må gjøresaven JOAB-tekniker.

Slapseskjær
Hvis snøplogen er utstyrt med slapseskjær, kan de aktiveres ved et trykk på ikonet . Da aktive-
res et sett med gummiskjær som senkesned under nederste del av snøplogbladet. De skraper
opp slapset på veioverflaten. Funksjonen kan brukesbare hvis snøplogen er utstyrt med
slapseskjær, og hvis disse er koblet til systemet. Dette er ikke standardutstyr.
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Arbeidslys
Høyre arbeidslys på kjøretøyet kan aktiveres ved arbeidmed en sideplog, ved et trykk på ikonet

. Dette må bestilles som tilvalg, det er ikke standard.

Adjustable Hydraulic Flow – AHF
En separat returledning skal brukesmed denne funksjonen. Det skal være en egen
mateledning og en egen returledning. Ikke bruk samme ledning til både tilførsel og
retur avhydraulikkvæsken.

CBW-manøverinnretningen kan brukes til å stille inn og justere konstant hydrauliskmating til en
tipptilhenger. Dette er ikke standard, menmå bestilles som tilvalg.

Hydraulisk tilførsel er ikke det samme som tipping eller senking aven tilhenger. Når tilhengeren
bare senkeseller tippes, skjer hydrauliskmating bare når funksjonen er aktivert. Den hydr-
auliske tilførselen til tipptilhengeren skjer derimot hele tiden og kan økeseller reduseresetter
behov.

Den hydrauliskematingen til en tipptilhenger skjer vanligvis via krokløftens tilkobling bakpå
kjøretøyet.

CBW-manøverinnretningen brukes til å styremengden hydraulikkvæske til tipptilhengeren.
Strømningen er opprinnelig satt til 0 l/min. Operatørenmå stille inn tilstrekkelig strømning ved
hjelp av ikonene for tipptilhengeren. Se Tabell 8 på side 29.

Når en verdi for hydraulikktilførsel er stilt innmed ikonene for tipptilhengeren, lagresden.
Verdien fortsetter å være lagret selv om enheten eller strømforsyningen slåsav. Den kan end-
res igjen når det måtte være ønskelig. Hvis du vil tilbakestille verdien, aktiverer du funksjonen og
bruker ikonene til å tilbakestille den.

Når kontinuerlig hydraulisk tilførsel er innstilt, kan den aktiveres ved hjelp avdet tilhørende iko-
net, som vist nedenfor. Hydraulisk tilførsel skjer ved den lagrede strømningen.

Det finnes ingen giver for hydraulisk strømning imateledningen til tipptilhengeren. Hvis tilførsel
av den hydrauliske strømningen ønskes, må en ekstern strømningsføler monteres.

Bruk funksjonene nedenfor for å styre den hydrauliske strømningen til tipptilhengeren.

Ikon Funksjon

Aktiver kontinuerlig hydraulisk tilførsel. Kraftuttaket må være aktivert.

Tabell 8: Hydraulisk tilførsel til tipptilhengeren
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Ikon Funksjon

Økning av kontinuerlig hydraulisk tilførsel

Reduksjon av kontinuerlig hydraulisk tilførsel

Deaktivering av kontinuerlig hydraulisk tilførsel

Tabell 8: Hydraulisk tilførsel til tipptilhengeren (fortsatt)

Autocycle System – ACS
Som tilvalg kan den førerhusmontertemanøverinnretningen utstyresmed en funksjon for
automatisk syklus. Denne brukes til å laste på eller laste av lasteplan i en sammenhengende syk-
lus. Trinnene nedenfor utføresunder den automatiske syklusen:

Automatisk syklus – avlasting

1. Åpne den hydrauliske låsen –manuelt.
2. Teleskopdelen trekkes inn.

3. Krokarmen rangereshelt bakover1.

Automatisk syklus – pålasting

1. Krokarmen senkeshelt.

2. Teleskopdelen kjøreshelt ut2.

3. Den hydrauliske låsen låses.

Du aktiverer avlastingssyklusen ved å holde den øverste knappen inne, samtidig som du drar
manøverspaken bakover (se også "Automatisk syklusAvlasting1", på side 18). Du aktiverer
lastesyklusen ved å holde den øverste knappen inne, samtidig som du skyver manøverspaken
fremover (se også "Automatisk syklus Lasting1", på side 18).

MERKNAD1: HvisPMSer installert og aktiv, stopper krokarmen ved innstilt PMS-posisjon.

MERKNAD2: HvisFFD er aktiv, heves lasteplanet så vidt, og teleskopdelen kjøresut. HvisCMS
er installert og aktiv, stopper teleskopdelen ved innstilt CMS-posisjon.

Asfaltkjøringsmodus
Kontroller alltid at teleskopdelen fungerer som den skal, før du bruker asfalt-
kjøringsmodus. Ellers er det fare for personskade. Test og forsikre deg om at
teleskopdelen stopper ca. 300mm fra helt tilbaketrukket stilling, og at den ikke går i
inngrep imidjelåsen.

Krokløften kan utstyresmed asfaltkjøringsmodus. I dennemodusen kan teleskopdelen bevege
seg opp og ned når den er i tippemodus, noe som passer godt ved asfaltarbeid. En asfalttank
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kan dermed forbindesmed asfalteringsmaskinen. Asfaltkjøring kan styres fra forskjelligemanø-
verinnretninger, for eksempel ved hjelp aven fjernmanøverinnretning.

En tilleggssensor må installerespå krokløften for at asfaltkjøringsmodusskal fungere. Sen-
soren hindrer at teleskopdelen kan trekke seg helt tilbake og aktiveremidjelåsen.

En ekstra låseanordning skal også installeres for å unngå at lasteplanet beveger seg sideveis
ved tipping, for eksempel en internmekanisk lås. Dette gjør at teleskopdelen kan bevege seg
opp og ned, men ikke sideveis. Det er viktig å forsikre seg om at lasteplanet er kompatibelt med
den ekstra låsemetoden.

Manøvrering
Følg instruksjonene nedenfor for å betjene asfaltkjøringsmodus:

1. Trekk teleskopdelenminst 400mm ut fra helt tilbaketrukket stilling.

2. Forsikre deg om at den hydrauliske låsen er åpen.

3. Hold ikonet for åpen hydraulisk lås inntrykt, samtidig som du tipper krokløften opp.

Fortsett å holde ikonet for åpen hydraulisk lås inntrykt mens tipping overstyrer systemets
standardatferd. Når den hydrauliske låsen er åpen, stoppes vanligvis tipping for å hindre
skade.

4. For åmanøvrere uttrekksdelen forover eller bakover i tippemodusholder du ikonet for
åpen hydraulisk lås inntrykt, samtidig som dumanøvrerer uttrekksdelen.

OBS! Ved inntrekking stopper uttrekksdelen ca. 300mm før helt inntrukket stilling er nådd.
Dette er for å sikre at midjelåsen ikke aktiveres.

Uttrekkbar underkjøringsbeskyttelse
Den uttrekkbare underkjøringsbeskyttelsen benytter høytrykkshydraulikk. Det er
fare for alvorlig personskade ved brukavdenne. Passpå at det ikke er personer eller
gjenstander i veien for den, før den betjenes.

Kjøretøymed en uttrekkbar underkjøringsbeskyttelse har en sensor som hindrer betjening av
både rangerings- og tippefunksjonene, hvis beskyttelsen er trukket ut.

Underkjøringsbeskyttelsenmå være trukket inn for at tipping og rangering skal fungere. Dette
er et sikkerhetstiltak for å unngå skader.

For å trekke inn underkjøring trykkpå ikonet på CBW-manøverinnretningen. For å trekke ut
underkjøringsbeskyttelsen trykkpå ikonet på CBW-manøverinnretningen.
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Eksterne plogsystemer
Følgende informasjon gjelder bare for krokløfter som er installert med et eksternt plogsystem.
For informasjon omEcoDrivesplogsystem (APC) se "Active Plough Control – APC", på side 26.

Eksterne plogsystemer kan installeresmed EcoDrive krokløfter. Eksempler på slike plog-
systemer er Mähler MC2 ogMC3.

Eksterne ploger er satt opp slik at de gir signal om behov for hydraulisk tilførsel fra EcoDrives
manøversystem.Manøversystemet gir deretter hovedventilblokken signal om å tilføre en viss
mengde hydraulisk tilførsel til de eksterne plogene, ved et forhåndsinnstilt trykknivå.

Eksterne ploger blir normalt bestilt ogmontert i forbindelsemed krokløften. De kan også
ettermonteres. Ved ettermontering kreves visse programvareoppdateringer for krokløftens
hovedventilblokk, og det kan også være nødvendigmed ekstra JOAB-maskinvare. For informa-
sjon om ettermontering ber vi deg om å kontakte JOABsettersalgsavdeling for å diskutere til-
gjengelige alternativer.

Aktivere en ekstern plog
Den hydrauliske tilførselen til en ekstern plogmå aktiveres før plogen kanmanøvreres. Følg
instruksjonene nedenfor for å gjøre dette:

1. Forsikre deg om at et avhoveddisplaybildene er valgt.

2. BrukCBW-manøverinnretningen, og trykkpå venstre eller høyre pilknapp for å åpne snø-
plogensdisplaybilde .

OBS!: Hvis displaybildet for snøplogen ikke er synlig når pilknappen er trykt inn, må det
aktiveres først. Se "Displaybilder", på side 14 for å få informasjon om hvordan dette gjøres.

3. Forsikre deg om at PTOer slått av.

OBS!: Når den hydrauliske tilførselen til en ekstern plog er aktivert, er det ikkemulig å betjene
krokløften. Det er bare plog- og saltefunksjonene som kan betjenes.

Se håndboken for det eksterne plogsystemet for å få informasjon om oppstart og brukavden
aktuelle eksterne plogen.

Manøvrere kranen
FFD (Friction Free Drive) må deaktiveres før lasting avet kranlasteplanmed lås-
etapper. Låsetapper brukes til å forankre et lasteplan til kjøretøyet. Det vil oppstå
skade hvisFFD er aktiv. Trykkpå ikonet for å deaktivere FFD.
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EcoDrive-krokløfter som har låsetapper mon-
tert, som vist påmotsatt side, kan brukes til å
laste et kranlasteplan.

Alle kranlasteplan som brukesmed EcoDrive,
må oppfylle standardenSS 3021:2014.

Lastetappene låsespå plass i tilsvarende låse-
tapphuspå lasteplanet. Forsikre deg om at de
festes forsvarlig til krokløften. Hvor mange lås-
etapper som kreves, er avhengig av kranens
løftekapasitet.

Tabell 9 nedenfor angir antallet låsetapper som kreves, i forhold til kranens løftekapasitet.

Kranens løftekapasitet (tonn/meter) Låsetapper som kreves

16 2

22 4

28 6

Tabell 9: Kranens løftekapasitet

Låsetapper kan ettermonteres. For nærmere informasjon kontakt JOABsettersalgsavdeling.

Aktivere en kran
Lesog følg alle sikkerhetsadvarsler og anvisninger for bruk i kranensbru-
kerhåndbok, før kranenmanøvreres.

For åmanøvrere en kranmåCBW-manøverinnretningen først slås på, og kranikonet aktive-
res fra CBW-manøverinnretningen.

Når kranikonet er aktivert, er PTOslått på, og kranen tilføres strøm. Etter aktivering viseset
grønt pumpeikon oppe på høyre side avCBW-manøverinnretningen, og ikonet for aktiv
kran visesover funksjonsknappene.

Manøvrering av kranen utføresmed kranensegen styreenhet. Dette er en separat enhet som
leveresmed egen brukerhåndbok. Se denne håndboken for å fåmer informasjon om brukav
manøverinnretning for kran.

OBS!: For å unngå skade på krokløften er det ikkemulig å tippe krokløften når et kranlasteplan
er lastet på. Krokløften har en sensor som detekterer at et kranlasteplan er lastet på, og som
hindrer at den tippes.
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Fjernmanøverinnretning (radiostyring)

En fjernmanøverinnretning fås som tilvalg for alle EcoDrive-krokløfter. Den brukes til fjern-
styring av krokløften. Operatøren trenger ikke å befinne seg i kjøretøyet for åmanøvrere kro-
kløften.

Med fjernmanøverinnretning kan operatøren alltid ha god oversikt over løfteoperasjonene.
Dette kan være fordelaktig påmangemåter.

Når fjernmanøverinnretningen er aktivert, er det ikkemulig å betjene den førerhusmonterte
CBW-manøverinnretningen.

Før drift
Operatører skal læresopp i brukav fjernmanøverinnretninger før de får tillatelse til å
bruke dem. Feil brukav fjernmanøverinnretninger kanmedføre alvorlig per-
sonskade og/eller miljøskade.

Operatørenmå alltid være oppmerksom på og ha oversikt over utstyret og omgivelsene.

Operatørenmå være fokusert på håndteringen avmanø-
verinnretningen og løfteutstyret. Ikke bruk fjernmanøverinnretningen
samtidig som du utfører andre oppgaver.

Kontroller at det er en sikkerhetsavstand påminst fire meter rundt løfte-
utstyret. Ellers er det fare for alvorlig personskade.

La aldri en fjernmanøverinnretning være uten tilsyn. Kontroller alltid at
manøverinnretningen er deaktivert når den ikke brukes.

Manøvrering
Nedenfor følger en oversikt over fjernmanøverinnretninger for
EcoDrive-krokløfter.

Krokløftenmanøvreresmed hovedknappene 1–12, som vist på bildet
ved siden av.

Informasjon ommanøvreringen visespå displayet øverst påmanø-
verinnretningen.

Knappene 1–8 er analoge. Hardere trykkpå knappene gir raskere beve-
gelse for den utførte funksjonen. Alternativt kan knappene stilles inn for å
ha PÅ/AV-funksjon.

Knappene 9–12 er digitale og brukes til enkle funksjoner, sommanøvrering av spredelem.
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Knappene 1–12 er funksjonsknapper. Det betyr at de kan tildeles flere funksjoner. Se "Funk-
sjonsmodus" nedenfor.

Display
Informasjon om valgt funksjonsmodusog aktiv funksjon visespå displayet øverst påmanø-
verinnretningen. I eksempelet på bildet viser lastebilsymbolet at funksjonsmodus1 er valgt, og
at den aktuelle funksjonen sommanøvrereser den hydrauliske låsen.

Indikeringslamper
Til venstre eller høyre for hver knapp er det en indikeringslampe. I eksempelet nedenfor lyser
indikeringslampen til høyre for knapp 2 rødt. Indikeringslampene viser informasjon om aktuell
status for den aktive operasjonen. I tabellene nedenfor forklaresbetydningen avde forskjellige
indikeringslampene.

Indikeringslampe
for knapp

Betydning grønn indikeringslampe

2 Tipp NED fullført. Låseller lås opp den hydrauliske låsen.

4 Teleskopdel helt inntrukket. Midjelåsen er åpen og lasteplanet kan tip-
pes i rangeringsposisjon.

8 Hydraulisk lås er ÅPEN. Det er ikkemulig å tippe lasteplanet OPP.

12 Funksjonsmodus_2 valgt.

11 og 12 Funksjonsmodus_3 valgt.

Tabell 10: Indikeringslamper og hva de betyr

Aktiver fjernmanøverinnretningen (radiostyring)
Den store, røde knappen nederst påmanøverinnretningen brukes til å aktivere fjern-
manøverinnretningen. Denmå trekkesut for at manøverinnretningen skal kunne aktiveres.

Funksjonsmodus
Knappene 1–12 er multifunksjonelle. De kan tildeles tre funksjoner. Funksjonene er knyttet til
den funksjonsmodusen som er valgt for manøverinnretningen (1, 2 eller 3).

Velg ønsket funksjonsmodusved å trykke på knapp 12 når manøverinnretningen er startet.
Som standard er funksjonsmodus_1 aktivert ved start. Indikeringslampene ved siden av
knappene 11 og 12 angir hvilken funksjonsmodussom er aktiv, se Tabell 10 på side 36. Når funk-
sjonsmodus1 er aktiv, lyser ingen indikeringslampe ved knappene 11 og 12.

Nedenfor følger en oversikt over knappene og deres funksjoner i de forskjellige funk-
sjonsmodusene.
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Knapp Funksjonsmodus 1 Funksjonsmodus 2 Funksjonsmodus 3*

1 Tipp –OPP Tilhenger tipp –OPP Frontplog –OPP*

2 Tipp – NED Tilhenger tipp – NED Frontplog – NED*

3 Teleskopdel – UT Tilvalg 1* Frontplog – VENSTRE*

4 Teleskopdel – INN Tilvalg 2* Frontplog – HØYRE*

5 Bøybar krokarm –OPP Tilvalg 3* Sideplog –OPP*

6 Bøybar krokarm –NED Tilvalg 4* Sideplog – NED*

7 Hydraulisk lås – LUKK Spredelem – tilhenger* Sideplog – INN*

8 Hydraulisk lås – ÅPEN Tilvalg 6* Sideplog – UT*

9 Spredelem Start motor* Tilvalg 7*

10 Automatisk lem Stoppmotor* Tilvalg 8*

11 Sikkerhetskrok (LA-
modeller) -- --

12 Bytt funksjonsmodus Bytt funksjonsmodus Bytt funksjonsmodus

Tabell 11: Fjernmanøverinnretningsfunksjoner for elektrisk manøvrerte systemer

*Tilvalg. Ikke standardutstyr.

Starte fjernmanøverinnretningen (radiostyring)
Følg anvisningene nedenfor for å starte fjernmanøverinnretningen:

1. Forsikre deg om at aktiveringsknappen er dratt ut.

2. Hold knappene 11 og 12 inntrykte samtidig, til et lydsignal høres.

3. Kontroller at displayet aktiveres.

Hurtigkjøring
Hvis du vil bruke hurtigkjøring, holder du knapp 4 inntrykt mensdumanøvrerer rangerings- eller
tippfunksjonen. Vær oppmerksom på at hurtigkjøring ikke kan brukes ved tipping nedover.
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Avlesing av akselbelastning
Fjernmanøverinnretningen kan brukes til å få en omtrentlig verdi for aksel-
belastningen. Vær oppmerksom på at verdien ikke er presis, men at den skal
regnes som en indikering avden faktiske verdien. Denne funksjonenmå
bestilles som tilvalg, den er ikke standard.

JOABAB fraskriver seg alt ansvar for overbelastning av kjøretøy, også hvis
fjernmanøverinnretningen viser verdier som er lavere enn den høyeste
angitte belastningen for kjøretøyet.

Verdien som visespå fjernmanøverinnretningen, er normalt innenfor
± 150 kg.

Trykkgjentatte ganger på knappen 12 for å aktivere akselbelastningsmodus,
til et vektsymbol vises. Velg hvilke aksler som skal tasmed imålingen, ved å
trykke på den tallknappen (2, 4, 6 eller 8) som tilsvarer den eller de akslene
målingen skal utføres for.

Over hver knapp (2, 4, 6 og 8) er det to indikeringslamper. Disse viser hvilke
aksler som er valgt, samt status for akslene. Den høyre indikeringslampen
lyser rødt for valgte aksler, som vist på bildet. Den venstre indikeringslampen blinker rødt når
akselbelastningen er 0–500 kg lavere ennmaksimalt tillatt belastning. Den venstre indike-
ringslampen lyser med et fast lys hvis tilsvarende aksel er overbelastet.

Indikeringslampen over knapp 9 angir at det er nettovekt som visespå displayet. Når nettovekt
vises, lyser indikeringslampen rødt. Trykkpå knapp 9 for å vekslemellom nettovekt og brutto-
vekt.

Lading
Laderen til fjernmanøverinnretningenmonteres i fører-
huset, ved siden avA-stolpen på førersiden. Den kan også
monteres i verktøykassen på førersiden, bakdøren.

Plasser alltid fjernmanøverinnretningen på laderen når den
ikke er i bruk. Da er den alltid fulladet og driftsklar.

Fjernmanøverinnretningen tasut av laderen ved at
nederste del først trekkes lite grann ut, omtrent 10mm.
Trykkderetter manøverinnretningen oppover, som vist på
bildet.

Ikke trekk i den nederste kanten for å løsnemanø-
verinnretningen. Det forårsaker skade.
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Lastfordeling på lasteplan

Operatøren har ansvar for håndteringen av krokløften. Vær alltid forsiktig for å
unngå personskade og/eller skade på eiendom. Lesog ta hensyn til alle advarsler i
denne håndboken og på selve krokløften før bruk.

Kontroller følgende før løfting av lasteplan
med last:

l At lasten ikke overstiger krokløftens løfte-
kapasitet.

l At lasten er jevnt fordelt.

l At løfting utførespå jevnt underlag.

l At lasteplanets støtteruller roterer.

Løftekapasiteten kan bli redusert hvis lasten er
ujevnt fordelt. Hvis lasten for eksempel er plas-
sert langt foran på kjøretøyet, kan løfte-
kapasiteten reduseresmed opptil 40%.

En annen viktig faktor er lengden på lastepla-
net. Lasteplanets lengde samt lasten på
lasteplanet påvirker løftekapasiteten til kro-
kløften.

Kort overheng forårsaker unormal belastning.
Lasteplan som er tilpasset for chassiset forde-
ler lasten korrekt.
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Lasteplanet må tildekkeshvis det inneholder
løst materiale. Det er fare for at løst materiale
kastesav kjøretøyet hvis det ikke tildekkes.
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Lasting av lasteplan

Operatøren har ansvar for håndteringen av krokløften. Vær alltid forsiktig for å
unngå personskade og/eller skade på eiendom. Lesog ta hensyn til alle advarsler i
denne håndboken og på selve krokløften før bruk.

FFD (Friction Free Drive) må deaktiveres før lasting avet lasteplanmed låsetapper
eller innvendigmekanisk lås. Låsetapper brukes til å forankre et lasteplan til
kjøretøyet, for eksempel en løftekran. En innvendigmekanisk lås brukes til å låse
lasteplanet til kjøretøyet. Det vil oppstå skade hvisFFD er aktiv. Trykkpå ikonet
for å deaktivere FFD.

Les informasjonen under "Lastfordeling på lasteplan", på side 39 før lasting av lasteplan.

Følg anvisningene nedenfor for å laste et lasteplan:

1. Kontroller at ingen personer oppholder seg innenfor kjøretøyets og lasteplanets arbeids-
område.

2. Hvis kjøretøyet har en uttrekkbar underkjøringsbeskyttelse – trekkden inn. Se "Uttrekkbar
underkjøringsbeskyttelse", på side 31.

3. Kontroller visuelt at lasten er jevnt fordelt
på lasteplanet.

4. Start hydraulikkpumpen. Når pumpen er
startet, visespumpeikonet iCBW-manø-
verinnretningen, som vist.

For informasjon om start av pumpen se
"Manøverpanel", på side 12.
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5. Åpne den hydrauliske låsen. Når den er
åpen, vises ikonet for åpen hydraulisk lås i
CBW-manøverinnretningen.

6. Manøvrer teleskopdelen til helt inntrukket
stilling. Midjelåsen åpnes.

7. Kontroller at midjelåsen er åpen. Symbolet
for åpenmidjelås vises iCBW-manø-
verinnretningen som vist, når den er åpen.
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8. Aktiver tippfunksjonen slik at krokarmen er
i korrekt posisjon for å ta opp lasteplanet.

9. Bare LA-modeller:
Kontroller at sikkerhetskroken på kro-
karmen er åpen, før du rygger mot
lasteplanets løftebøyle.

10. Snu kjøretøyet mot lasteplanet slik at krokarmen beveger segmotmidten av lasteplanets
løftebøyle. Rygg alltid rett mot lasteplanet som skal lastes. Hvis ikke kjøretøyet rygges rett
mot lasteplanet, er det fare for at man ikke treffer rullene når lasteplanet skal draspå.

11. Manøvrer teleskopdelen til riktig posisjon, slik at krokarmen går i inngrep i lasteplanets
løftebøyle.

12. Kontroller deretter at kroken har gått i riktig inngrep i lasteplanets løftebøyle.

13. Bruk tippfunksjonen og løft lasteplanet. Hvis lasten er tung eller lasteplanets ruller sitter fast
i underlaget, kan du rygge forsiktig samtidig som du løfter.

Bare LA-modeller:
Brukden bøybare krokarmen bare når det er nødvendig, for eksempel ved behov for liten
trekkvinkel.
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14. Last lasteplanet på krokløften og kjør
teleskopdelen helt ut. For å lette lastingen
skal kjøretøyets gir stå i fri, slik at
kjøretøyet kan rulle inn under lasteplanet.

Det er strengt forbudt å tvinge
eller presse lasteplanet opp,
særlig ved tung last. Ikke bruk
underlaget som en hjelp til å
tvinge lasteplanet opp på
kjøretøyet.

Bare LA-modeller:
Hvis krokarmen senkesmens lasteplanet trekkespå krokløften, må du
kontrollere at lasteplanet ikke kommer i kontakt med krokløftensbærehjul.
Hvis lasteplanet kommer i kontakt med bærehjulene, kan krokarmen gå i
stykker.

Brukhjelpeløftearmene (se bildet ved
siden av) for å gjøre lastingen enklere og
redusere friksjonenmellom krokløften og
lasteplanet. Dette gjør du ved å tippe
lasteplanet litt opp, slik at
hjelpeløftearmene aktiveres.
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15. Kontroller visuelt at lasteplanet lastes
riktig.

16. Kontroller at varselikonet for midjelåsen
ikke lenger er tent på CBW-manø-
verinnretningen.

17. Aktiver den hydrauliske låsen.

18. Kontroller at den hydrauliske låsen har låst lasteplanet til krokløften på riktig måte, og at var-
selkonet på CBW-manøverinnretningen ikke lenger er tent.

19. Slå avhydraulikkpumpen.
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Tipping av lasteplan

Operatøren har ansvar for håndteringen av krokløften. Vær alltid forsiktig for å
unngå personskade og/eller skade på eiendom. Lesog ta hensyn til alle advarsler i
denne håndboken og på selve krokløften før bruk.

Følg anvisningene nedenfor for å tippe et lasteplan:

1. Kontroller at ingen personer oppholder seg innenfor kjøretøyets og lasteplanets arbeids-
område.

2. Hvis kjøretøyet har en uttrekkbar underkjøringsbeskyttelse – trekkden inn. Se "Uttrekkbar
underkjøringsbeskyttelse", på side 31.

3. Kontroller at kjøretøyet står på et horisontalt og stabilt underlag.

Hvis ikke, kan kjøretøyet bli ujevnt belastet og velte. Veltefare foreligger hvis kjøretøyet hel-
ler to grader eller mer.

4. Hvis kjøretøyet har hevbare aksler, skal
disse være senket før tipping.

5. Start hydraulikkpumpen. Når pumpen er
startet, visespumpeikonet iCBW-manø-
verinnretningen, som vist.

For informasjon om start av pumpen se
"Manøverpanel", på side 12.
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6. Kontroller at lasteplanet er låst med den
hydrauliske låsen. Den hydrauliske låsen
må være lukket.

Kontroller at varselikonet (i førerhuset)
som angir at den hydrauliske låsen er
åpen, ikke er aktivert.

7. Brukden førerhusmontertemanø-
verinnretningen og tipp lasten.

8. Etter tipping, senk flaket til inntrukket
stilling.

La være å kjøremed lasteplanet hevet, det
forårsaker unødvendig slitasje. Dette gjel-
der også korte turer.

9. Slå avhydraulikkpumpen.
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Avlasting av lasteplan

Operatøren har ansvar for håndteringen av krokløften. Vær alltid forsiktig for å
unngå personskade og/eller skade på eiendom. Lesog ta hensyn til alle advarsler i
denne håndboken og på selve krokløften før bruk.

Les informasjonen under "Lastfordeling på lasteplan", på side 39 før avlasting av lasteplan.
Følg anvisningene nedenfor for å laste avet lasteplan:

1. Kontroller at ingen personer oppholder seg innenfor kjøretøyets og lasteplanets arbeids-
område.

2. Hvis kjøretøyet har en uttrekkbar underkjøringsbeskyttelse – trekkden inn. Se "Uttrekkbar
underkjøringsbeskyttelse", på side 31.

3. Start hydraulikkpumpen. Når pumpen er
startet, visespumpeikonet iCBW-manø-
verinnretningen, som vist.

For informasjon om start av pumpen se
"Manøverpanel", på side 12.

4. Åpne den hydrauliske låsen. Når den er
åpen, vises ikonet for åpen hydraulisk lås i
CBW-manøverinnretningen.
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5. Manøvrer teleskopdelen til helt inntrukket
stilling og kjør ut lasteplanet, som vist på
bildet. Midjelåsen åpnes.

Brukhjelpeløftearmene for å redusere frik-
sjonenmellom krokløften og lasteplanet.
Dette gjør du ved å tippe lasteplanet litt
opp, for å aktivere hjelpeløftearmene.
FFDmå være aktivert.

6. Kontroller at midjelåsen er åpen. Symbolet
for åpenmidjelås vises iCBW-manø-
verinnretningen som vist, når den er åpen.

7. Aktiver tippfunksjonen og la lasteplanet rulle fritt ned på bakken. Du kan også la kjøretøyet
rulle fremover.

Bare LA-modeller:
Brukom nødvendig den bøybare krokarmen for å gjøre avlastingen enklere. For eksempel
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ved behov for liten avlastingsvinkel.

8. Manøvrer teleskopdelen og kontroller at
kroken på krokløften er fri fra lasteplanets
løftebøyle.

Bare LA-modeller:
Kontroller først at sikkerhetssperren er
frigjort.

9. Manøvrer krokløften tilbake til normal posi-
sjon på kjøretøyet.

10. Stopp hydraulikkpumpen.
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Manøvrering ved rangering av lasteplan

Operatøren har ansvar for håndteringen av krokløften. Vær alltid forsiktig for å
unngå personskade og/eller skade på eiendom. Lesog ta hensyn til alle advarsler i
denne håndboken og på selve krokløften før bruk.

FFD (Friction Free Drive) må deaktiveres før lasting avet lasteplanmed låsetapper
eller innvendigmekanisk lås. Låsetapper brukes til å forankre et lasteplan til
kjøretøyet, for eksempel en løftekran. En innvendigmekanisk lås brukes til å låse
lasteplanet til kjøretøyet. Det vil oppstå skade hvisFFD er aktiv. Trykkpå ikonet
for å deaktivere FFD.

Følg anvisningene nedenfor for å rangere lasteplan fra en tilhenger:

1. Kontroller at ingen personer oppholder seg innenfor kjøretøyets og lasteplanets arbeids-
område.

2. Hvis kjøretøyet har en uttrekkbar underkjøringsbeskyttelse – trekkden inn. Se "Uttrekkbar
underkjøringsbeskyttelse", på side 31.

3. Hvis kjøretøyet har hevbare aksler, skal
disse være senket.

4. Start hydraulikkpumpen. Når pumpen er
startet, visespumpeikonet iCBW-manø-
verinnretningen, som vist.

For informasjon om start av pumpen se
"Manøverpanel", på side 12.

5. Åpne den hydrauliske låsen.
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6. Manøvrer teleskopdelen til helt inntrukket
stilling og kjør ut kroken, som vist på bildet.
Midjelåsen åpnes.

7. Kontroller at midjelåsen er åpen. Symbolet
for åpenmidjelås vises iCBW-manø-
verinnretningen som vist, når den er åpen.

8. Aktiver tippfunksjonen slik at krokløften er i
korrekt posisjon for å ta opp lasteplanet,
som vist på bildet.

9. Gjelder bare LA-modellen:
Kontroller at sikkerhetskroken på kro-
karmen er åpen.
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10. Rygg kjøretøyet så rett og så nært tilhengeren sommulig. Passpå at ikke tilhengerens trekk-
stang skades.

11. Manøvrer teleskopdelen slik at krokarmen går i inngrep i lasteplanets løftebøyle.

12. Kontroller deretter at krokarmen har gått i riktig inngrep i lasteplanets løftebøyle.

13. Bruk tippfunksjonen og trekk lasteplanet fra tilhengeren til krokløften.

Ikke kjør ut teleskopdelen, det øker belastningen på krokløften. Teleskopdelen skal hele
tiden væremest mulig inntrukket. Det sikrer optimal løftekapasitet.

Ikke dra inn krokløftens teleskopdel når tilhengerens fjæring er komprimert.

Gjelder bare LA-modeller:
Brukom nødvendig den bøybare kro-
karmen til å redusere lastevinkelen når
lasteplanet trekkesopp på kjøretøyet.

14. Kontroller at tippsylinderne er trukket helt inn, og kjør deretter ut teleskopdelen slik at flaket
hviler helt på krokløften.
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Brukhjelpeløftearmene (se bildet ved
siden av) for å gjøre lastingen enklere og
redusere friksjonenmellom krokløften og
lasteplanet. Dette gjør du ved å tippe
lasteplanet litt opp, slik at
hjelpeløftearmene aktiveres. FFDmå
være aktivert.

15. Kontroller visuelt at lasteplanet lastes riktig.

16. Kontroller at varsellampen/ikonet i førerhuset for midjelåsen ikke lenger er tent.

17. Aktiver den hydrauliske låsen.

18. Kontroller at den hydrauliske låsen har låst lasteplanet til krokløften på riktig måte.

19. Slå avhydraulikkpumpen.

Fare for skade på eiendom
Tippsylinderstemplene kan gå i stykker eller andre deler kan skades ved rangering
av lasteplan når lasteplanet hviler på tilhengeren. Vær forsiktig for å unngå skade ved
rangering av lasteplanmellom trekkjøretøyog tilhenger.

Det kan oppstå skade hvis krokøyet på krokarmen trykkesmot lasteplanets løftebøyle når
lasteplanet hviler på tilhengeren. Dette skyldesat tilhengeren og trekkjøretøyet fungerer som
en stiv enhet.
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Når trykket i tippsylinderne øker, løftes kjøretøyet. Det er ikkemulig å hindre dette. Tilhengeren
på sin side virker mot denne kraften, fordi den er koblet til trekkjøretøyet. Skade oppstår hvis
trykket i tippsylinderne overskrider 195 bar.

For å unngå at tippsylinderstemplene eller andre deler skades, må ikke tippsylindrene tilføreset
høyere trykkenn 195 bar. For åminimere risikoen for skader kan en trykkavlastningsventilmon-
teres. Modell L26 er som standard utstyrt med trykkavlastningsventil.

Kontakt JOAB for å fåmer informasjon.
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Service og vedlikehold

For å unngå unødvendig slitasje er det viktig med kontinuerlig vedlikehold av krokløften.
Nedenfor gis informasjon om daglig vedlikehold og service.

Daglig vedlikehold
Det daglige vedlikeholdet, som tar bare noen fåminutter, kan forlenge levetiden til krokløften.

Utfør kontrollene nedenfor hver dag for å holde krokløften i god stand.

1. Kontroller oljenivået.

2. Kontroller at ingen slanger eller rør er i
klem. Og at de er fri for skader og/eller lek-
kasje.

3. Kontroller at det ikke er fremmedlegemer
mellom krokløftensdeler.

4. Kontroller at krokløften er fri for deforma-
sjon, sprekker og andre skader.
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5. Kontroller at all belysning og øvrig elektrisk
utstyr fungerer.

6. Avslutt ved å kontrollere hydraulikkpumpen.

Kontakt ditt JOAB-verksted umiddelbart hvis skader opp-
dages.

Rengjøring av krokløfter
Nylakkerte flater skal bare rengjøresmed
svamp ogmildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk
høytrykksspyler. Høytrykksspyler skal brukes
tidligst re uker etter overflatebehandling.

Rengjøringsmidler inneholder syre. Kontroller
at benyttet rengjøringsmiddel ikke har en pH
som er høyere enn 9. Rengjøringsvæskens
temperatur skal væremaks. 50 °C høyere enn
omgivelsestemperaturen. Skyll alle flater
grundig etter vask.

Rengjøringmed høytrykksspyler medfører en
viss risiko. Alle elektriske komponenter, også kapslede, er følsomme for vann under høyt trykk.
Alle elektriske komponenter, også kapslede, er følsomme for vann under høyt trykk.

Hvis høytrykksspyler brukes, holdmunnstykket minst 45 cm fra lakkerte flater. Brukbare
standardmunnstykke, aldri turbomunnstykke.

Påfør alltid nytt fett rundt smørepunkt etter rengjøring. For mer informasjon om krokløftens
smørepunkt se nedenfor.
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Smørepunkt
Bildet nedenfor viser krokløftens smørepunkt.

Krokløft L

1. Tippsylinder (4 stk.)
2. Hjelpearm (4 stk.)
3. Hjelpeløftearm (4 stk.)
4. Midjelås
5. Teleskopsylinder (2 stk.)
6. Krokarmledd (x 2)
7. Ruller (2 stk.)
8. Tippeledd (2 stk.)
9. Hydraulisk lås-sylinder (2 stk.)

Krokløft LA (tilvalg)

10. Krokarmsylinder (2 stk.)
11. Krokarmaksel (2 stk.)
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Vedlikehold av krokløftens smørepunkt skal normalt følge smøreskjemaet for kjøretøyet. Kro-
kløftens smørepunkt skal imidlertid smøresmed høyst 75 driftstimers intervall.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med sentralsmøresystem, kontroller med 75 driftstimers intervall at
det fungerer korrekt. Utfør ogsåmanuelt vedlikehold aveventuelle smørepunkt som ikke omfat-
tes av sentralsmøresystemet.

Bruk smørefett type NLGI 0 eller tykkere ved brukav sentralsmøresystem. Lagre som utsettes
for høybelastning, som lagrene i rullene, skal smøresmed fett med høyere viskositet.

Ikke påfør fett eller olje på styreskinnene.

Service av krokløft
Ved normal drift skal oljeskift utføres i henhold
til nedenfor:

l Mineralolje – en gang annethvert år

l Grønn olje – en gang annethvert år

JOABanbefaler at oljeskift utførespå høsten.

Hvis grønn olje brukes, brukalltid olje av
samme type og fra samme produsent.

Oljefilteret skal byttes etter de første femti
driftstimene og deretter annethvert år.

Luftfilteret skal byttesminst annethvert år eller oftere om nødvendig.

Servicepåminnelse – klistremerke
Et serviceklistremerke fra JOABer plassert på innsiden av førerdø-
ren for å angi når det skal utføres service på krokløften. Eksempelet
ved siden av viser et serviceklistremerke der tallene rundt kanten til-
svarer månedene fra januar til desember.

Måned 1 (januar) mangler på klistremerket, og det betyr at neste
service skal utføres i januar måned. Utfør service på krokløften i
henhold til klistremerket.

Servicepåminnelse – CBW-manøverinnretning
En servicepåminnelse vises i displayet på CBW-manøverinnretningen ved oppstart, hvis det er
under 150 timer igjen til service. Denne funksjonen gjelder bare på installasjoner med program-
vareversjon 0100405 og displayversjon 020003 installert.
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Antall dager som viseser omtrentlige, ikke en
presis angivelse. Antallet dager beregnes
basert på hvor mye hydraulikkpumpen brukes.

Hvis service ikke er utført innen det angitte antal-
let dager, viseset negativt tall i bru-
kergrensesnittet. Det angir hvor mange dager
som har gått siden det var tid for service.

Serviceadvarselen er barement som informa-
sjon, den begrenser ikke på noenmåte bruken
av krokløften.

For å lukke serviceadvarselen trykker du bare
påOK-knappen nederst i displayet. Service-
advarselen tilbakestilles av JOABnår servicen
utføres.

Det er ogsåmulig å se antall gjenværende dager på displaybildet for feilsøking og statistikk. Se
"Diagnostikk og driftsstatistikk", på side 19.

Servicepakker og garanti
Servicepakker kan bestilles fra JOAB i henhold til informasjonen nedenfor. Ha informasjonen fra
krokløftens typeskilt tilgjengelig når du kontakter JOAB. Se "Typeskilt", på side 4.

Avdeling Kontaktopplysninger

Serviceverksted 031 7050 687

Reservedeler 031-7050 686

Teknisk support 031-7050 688

Garanti 031-7050 717

Karosseristøtte 031 7050 705

Tabell 12: Servicepakker

Besøkvårt nettsted: www.joab.se for å bestille reservedeler og finne ditt nærmeste JOAB-
autoriserte verksted.

Tiltrekkingsmoment for forbindelser
Alle forbindelser på krokløften skal etterstrammes til angitt moment etter 5000 km drift. Vertikale
pendelbolter skal strammes til 40 Nm. Alle andre bolter skal strammessom angitt nedenfor.
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Gjenger Tiltrekkingsmoment 8,8 Tiltrekkingsmoment 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

Tabell 13: Tiltrekkingsmoment for forbindelser

Arbeide med krokløften
Før arbeid utførespå en hevet krokløft må lasteplanet fjernes fra krokløften. Tipp-
støtten, som beskrevet nedenfor, skal også plasseres slik at den støtter krokløften.
Ellers er det fare for dødsfall og/eller alvorlig personskade.

Krokløften er utstyrt med tippstøtte, som vist på
motsatt side. Dennemå brukesnår arbeid utfø-
res på krokløften. Den er en sik-
kerhetsanordning som støtter krokløften når
den er hevet, og hindrer at den faller ned hvis
hydraulikktrykket skulle falle.

Motstående bilde viser hvor tippstøtten (i rødt)
skal oppbevares. Den oppbevarespå venstre
innside avhjelperammen.

Riktig plassering av tippstøtten ved arbeidmed
krokløften visesogså. Den skal plasseresmellom hjelperammen ogmellomdelen ved hjelp av
forankringstappene, som vist og beskrevet nedenfor.
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Tippstøtten forankresmellom hjelperammen
ogmellomdelen ved hjelp av to låsetapper.
Lokaliser forankringstappene og plasser tipp-
støttenemellom dem, som vist på bildet, før
arbeid utførespå krokløften.
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Sikkerhetsadvarsler

EcoDrive-krokløften har en rekke sikkerhetsklistremerker, som vist nedenfor. Det er viktig å lese
og følge disse advarslene. Manglende hensyn til advarslene kan føre til alvorlig personskade
eller skade på utstyr.

Kontroller at klistremerkene er i god stand. Ved behov kan du bestille nye sik-
kerhetsklistremerker fra JOAB.

Sikkerhetsavstand
Sørg for at ingen uvedkommende oppholder seg i nærheten av
EcoDrive-krokløftensarbeidsområde. Risikoområdet er 8
meter til alle kanter rundt EcoDrive-krokløft og lasteplan.

Arbeide med krokløften
Arbeid aldri under en krokløft uten brukav tippstøtter. Før
arbeid utføresmå du forsikre deg om at lasteplanet er fjernet fra
krokløften og at tippstøttene er montert riktig, slik at holder kro-
kløften oppe.

Se også "Arbeidemed krokløften", på side 64

Parker krokløften før du kjører kjøretøyet
Forsikre deg om at krokløften er parkert før du kjører
kjøretøyet. Manglende hensyn til advarslene kan føre til alvorlig
personskade eller skade på utstyr. Det er alvorlig fare for at kro-
ken kan komme i kontakt med omgivelsene hvis den ikke er par-
kert.

Sklifare
Vær oppmerksom på eventuell sklifare ved arbeidmed krokløften – fare for per-
sonskade.

Hengende last
Ikke stå eller gå under en hengende last. Hvis en hengende last faller ned, er
det fare for dødsfall og/eller alvorlig personskade.
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Fare for å sette seg fast
Det foreligger stor fare ved arbeidmed krokløften. Forsikre deg alltid om at det
ikke er fare for at noen setter seg fast eller skades før krokløftenmanøvreres.

Forlengede tippsylindre
Advarsel! Tippsylindrene kan ikke kjøres
til den nederste posisjonen når de er kjørt
helt ut. Stempelstengene kolliderer med
den bakre delen. 1009124

Kontroller om krokløften er utstyrt med for-
lengede tippsylindre, før nødkjøringsfunksjonen
brukes.

Operatøren er ansvarlig for å lære seg egnede sikkerhetstiltak. Manglende
hensyn til advarslene kan føre til alvorlig skade på utstyr eller miljø.
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Tekniske data

Nedenfor følger tekniske data for krokløften.

Spesifikasjon – L-serien Verdi

Oljetrykk 240 bar – 290 bar

Anbefalt oljemengde 100 l/min

Maks. løftekapasitet* 18–27 tonn

Maks. tippvinkel 44º–60º

Vekt (kg)* 1950 kg–2600 kg

Avstandmellom krokog ruller (C–C) 4800mm–6150mm

Totallengde (L) for krokløften 5240mm–6740mm

Høyde (h)* 196mm–198mm

Tabell 14: Tekniske data (L-serien)

*Avhengig av modell
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Feilsøking av krokløft

Her følger en enkel feilsøkingsguide, for å identifisere de vanligste feilene som kan forekomme
for krokløfter.

Problem Årsak Tiltak

l Ulyd fra pumpen. 1. Pumpen suger luft.

2. Uegnet oljemengde.

3. Pumpen er ødelagt.

1. Kontroller tilkoblinger.

2. Juster oljemengden.

3. Bytt ut pumpen.

l Ingenting fungerer. 1. Nødstopp er aktivert.

2. Sikring/relé har løst ut.

1. Slå avmotoren, dra ut nød-
stoppknappen og utfør
omstart.

2. Bytt ut sikringen/releet.

l Ulyd fra sylindre.

l Rykkete hydr-
aulikkbevegelser.

l Olje spruter ut av
tanken.

1. Stempelstangen er ska-
det

2. Luft i hydraulikksystemet.

3. Ventil- eller stempelfeil i
pumpen.

4. For høyt eller for lavt
oljenivå i tanken.

5. Pumpen suger luft.

6. Tankens luftfilter er tettet
til.

1. Bytt ut stempelstangen.

2. Kontroller at sugeledningen
er tett.

3. Utfør service på pumpen
eller bytt den ut.

4. Juster oljenivået.

5. Utfør service på pumpen
eller bytt den ut.

6. Bytt ut filteret.

l Dårlig løfteevne. 1. Pumpen får for lite olje.

2. For lavt oljetrykk.

3. Lekkasje ved sylin-
derpakninger.

1. Kontroller oljenivået.

2. Kontakt JOAB.

3. Bytt sylinderpakningene.

l Krokløften verken
tipper eller rangerer.

1. Sensoren for uttrekkbar
overkjøringsbeskyttelse
er aktiv.

1. Trekk inn den uttrekkbare
underkjøringsbeskyttelsen.
Se også "Uttrekkbar under-
kjøringsbeskyttelse", på side
31.

Tabell 15: Feilsøking av krokløft
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Vedlegg 1 – Displaybildet for diagnostikk

Nedenfor følger en oversikt over de ulike alternativene som er tilgjengelige på displaybildet for
diagnostikk og statistikk. Se også "Diagnostikk og driftsstatistikk", på side 19.

Driftsstatistikk

Her gis statistisk informasjon om bruken av kro-
kløften, slik:

Ontime – hvor lenge krokløften har brukt den
hydrauliske tilførselen fra pumpen.

PTO time – hvor lenge PTOhar vært aktivert.

Tippings – hvor mange tippeoperasjoner som
er utført.

Loadings – hvor mange ran-
geringsoperasjoner som er utført.

Sum handlings – det totale antallet tippe- og
lasteoperasjoner.

Programvare og modell

Her gis informasjon om programvareversjonen
som er installert på krokløftmodellen.

LVX Model – typen krokløft

SW-Display – installert programvareversjon for
CBW-manøverinnretningen.

SW-Master – installert programvareversjon for
mastermodulen.
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Diagnostikk

Her gis diagnostisk informasjon om sensorer og
inndatasignalstatus for krokløften.

Bare standardsensorer og sensorer for vanlige
tilvalg vises. Alle andre tilleggssensorer for til-
leggsutstyr vises ikke.

Induktive sensorer visesmed grønn bakgrunn
når systemet oppdager et signal fra sensoren.

Bakgrunnen til sensoren er hvit ved fravær av
signal.

Det hydrauliske trykket for hovedinntaket i den
hydrauliske blokken visesogså i bar, øverst til venstre i displayet.

Denne informasjonen kan brukes til feilsøking og identifisering aven defekt sensor.

Utdata fra mastermodul

Her gis informasjon om utdata fra mas-
termodulen.

Denne informasjonen kan brukes til feilsøking
når en av funksjonene til krokløften ikke fungerer
som den skal.
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Nødkjøring og kalibre-
ring

Denne funksjonen sørger for overstyring av feil-
sikker modus i nødssituasjoner. Hvis det oppstår
en feil, er det fortsatt mulig åmanøvrere kro-
kløften. Se "Nødkjøring", på side 20 for å fåmer
informasjon.

Kalibreringsfunksjonen skal bare brukesav kva-
lifiserte teknikere som forstår hvordan den fun-
gerer. Feil kalibrering av krokløften fører til at
den ikke fungerer som den skal.

Norsk oversettelse
Nedenfor gis en oversettelse av teksten som vises i brukergrensesnittet. Lesog følg informa-
sjonen under "Nødkjøring", på side 20 før feilsikker modus tas i bruk. Teksten nedenfor er bare
med avoversettingshensyn.

Hvis krokløften ikke kan kjøre normalt, er det mulig å aktivere feilsikker modus. Da slåsalle sen-
sorer av, og krokløften kan kjøresuten sikkerhet.OBS! Alle sikkerhetsfunksjoner er deaktivert.
JOABpåtar seg ikke ansvar for skader som oppstår fordi krokløftenmanøvreres i dennemodu-
sen. Aktiver feilsikker modus ved å holde knappene F3 og F4 inntrykt samtidig i fem sekunder.
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Vedlegg 2 – APC-overføringssett

CBW-manøverinnretningen kan ved behov flyttes til førerenshøyre armlene. Dette er ideelt for
snøploginstallasjoner APC (Active Plough Control). For å gjøre dette kreveset APC-sett, som
angitt nedenfor. Ta kontakt med JOABsettersalgsavdeling for å få informasjon om settet.

APC-settet 1015550-3 inneholder følgende artikler, som kreves for åmontere CBW-manø-
verinnretningen på førerensarmlene.

Delenr. Beskrivelse

1015548 Feste

1017366 Skjøtekabel

1018963 T-kontakt

Tabell 16: APC-sett: 1015550-3

Installeringsanvisning
En flytting avCBW-manøverinnretningen til førerensarmlene betyr at også nød-
stoppknappen for krokløften flyttes. Føreren av kjøretøyet må være oppmerksom på
dette og at det kan være vanskeligere å få tilgang til den.

1. Slå av tenningen på kjøretøyet.

2. Skru ut den 5-pinnersM12-til-
førselskabelen fra kabelen til CBW-manø-
verinnretningen, som vist.

3. Skru ut og fjern CBW-manø-
verinnretningen fra festet, som vist.

4. Monter CBW-manøverinnretningen på
høyre armlene ved hjelp av festet
(1015548) som følger med APC-settet.

5. BrukT-kontakten (1018963) som følger
med APC-settet, og koble den til til-
førselskabelen som er koblet til CBW-
manøverinnretningen.

6. Koble skjøtekabelen som følger med
APC-settet, til T-kontakten (1017366).
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7. Trekk skjøtekabelen fra T-kontakten til førerenshøyre armlene. Forsikre deg om at
kabelen trekkes slik at den ikke utsettes for skade.

8. Koble skjøtekabelen til CBW-manøverinnretningensM12-kontakt.

9. Slå på CBW-manøverinnretningen og bekreft at den fungerer som den skal.
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Kontaktinformasjon

Informasjon Kontaktopplysninger

Adresse JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sverige

Telefon: 031-705 06 00

Telefaks: 031-705 06 09

E-post: info@joab.se

Nettside: www.joab.se

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