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Inledning

I denna handbokbeskrivs handhavande och underhåll avEcoDrive-lastväxlare. Den innehåller
för din egen och omgivningens säkerhet viktig information.

JOAB:sprodukter kännetecknasavhög säkerhet, driftsäkerhet och lång livslängd. För att
kunna utnyttja EcoDrive-lastväxlaren optimalt rekommenderar vi att du noga läser igenom
handboken.

Handboken innehåller också information rörande felsökning, smörjning och service av
lastväxlaren. Handboken utgår endast från originalmonterad utrustning. För extrautrustning
eller tillvalsutrustning hänvisar vi till respektive leverantörers handböcker.

JOAB frånsäger sig ansvaret för konsekvenser som uppstår på grund av icke
fackmannamässigt utförda arbeten.

När EcoDrive-lastväxlaren levereras, kontrollera att den är oskadad och fungerar korrekt. Om
inte, kontakta JOAB, din återförsäljare eller annan leverantör.

Tekniska data, konstruktioner och illustrationer som finns i handboken är inte bindande. JOAB
AB förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregåendemeddelande.

För alla EcoDrive-lastväxlare som säljs i Sverige gäller allmänna leveransbestämmelser.

För vissa leveranser medföljer en CDmed utbildningsmaterial. Den är avsedd att ingående
beskriva handhavandet av JOAB:sprodukter, somEcoDrive-lastväxlare, liftdumprar och
Hookmaster.

Kom ihåg att operatören alltid är ansvarig för hanteringen av lastväxlare och annan
fordonsutrustning.

© JOAB AB
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Om lastväxlaren

JOAB:s lastväxlare är universella. De är inte
märkesbundna, utan kan installeraspå och
användas tillsammansmed fordon från alla
fordonstillverkare. Förutsättningen är dock
alltid att fordonet är avsett och byggt för att
användasmed lastväxlare.

Kontrollera alltid att fordonet har lämpligt
axelavstånd och lämplig total hjulbas.

JOAB:s lastväxlare är avsedda för hantering
och transport av olika typer av flak tillverkade
enligt svensk standard SS-3021.

Typexempel på sådana är dumperkorgar, flata
rullflak och tankar, så som visaspå bilderna.

Installation av lastväxlare på ett fordon som inte
är speciellt konstruerat för detta medför ökad
risk för överbelastning av fordonet. Detta kan
leda till haverier och olyckor med allvarlig
personskada och/eller egendomsskada.
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Avsedd och korrekt användning
Felaktig eller ej avsedd användning av JOAB:sprodukter kan leda till såvälmaterialutmattning
som onormalt stort slitage på hydraulsystemet och dess komponenter. Produktlivslängden
förkortas och haverier kan inträffa.

Kör inte fordonet med lastväxlarkroken i
utkört läge. Kroken ska vara helt inne och

nedfälld vid körning.

Använd inte fordonet för något annat
ändamål än det är avsett för.

Backa alltid rakt mot det flak som ska lastas.
Fordonet får inte vara vinklat relativt flaket.

Försök inte lyfta laster vars vikt
överskrider lastväxlarensmärklast.

Var mycket försiktig om flaket skulle fastna
eller blockeraspå något sätt. Lastväxlaren

kan lätt skadas.
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Huvudkomponenter
Lastväxlarenshuvudkomponenter är ram, cylindrar, hjälplyftarmar och krokpelare (tillverkat av
höghållfast stål).

A. Mellandel
B. Krok
C. Krokpelare
D. Utskjutsdel
E. Hjälpram
F. Hjälplyftarm
G. Midjelås
H. Inre bakre del
I. Hydraullås
J. Rullar
K. Spridarlämsutlösning (tillbehör)
L. Vikbar krokpelare (endast LA-modeller)
M. Säkerhetskrok (endast LA-modeller)

3
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Lastväxlare modell LA
LA-modellerna har såväl vikbar krokpelare (L) som säkerhetskrok (M), se ovan.

Den vikbara krokpelaren gör det möjligt att arbetamed små lyftvinklar. Krokpelaren kan föras
uppåt eller nedåt efter behov, för att underlätta lastning och lossning av flak. Manövreringen
görs från det hyttmonterademanöverdonet för lastväxlaren.

Säkerhetskroken kan låsas i flakets lyftbygel. Manövreringen sker från lastväxlarens
hyttmanöverenhet.

Låsanordningar (tillval)
JOAB:s lastväxlare kan som tillval försesmed
flaklås, utöver nationellt lagstadgade
låsanordningar.

Mer information om flakstandarder finns i
"Flakstandard", på sidan 7.

Ett invändigt mekaniskt lås eller ett utvändigt
hydraullås kan beställas som tillval, se
vidstående bild.

Flak som ska användasmed lastväxlare
förseddamed utvändigt hydraullåsmåste ha
urtag i sin ram, se bilden. Om flaket saknar sådana urtag, kommer det inte att vara säkrat på
fordonet under färd!

Om lastväxlaren har invändigt mekaniskt lås, kontrollera att låset gått i korrekt ingrepp i flaket.
Om låset inte gått i korrekt ingrepp, är flaket inte säkrat under färd!

Tillverkarskylt
Alla lastväxlare har en tillverkarskylt, placerad
längst fram på hjälpramensvänstra sida.
Informationen på skylten ska alltid uppges vid
reklamation eller vid reservdelsbeställning hos
JOAB.

4
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Lastväxlarens tillverkningsnummer är angivet
inte bara på tillverkarskylten, utan är dessutom
präglat på cylindertvärbalken, se bild.

Konstruktion
JOAB:sprodukter är utsätts för hårda
påkänningar ochmåste därför vara noga
genomtänkta och avmycket hög kvalitet. Alla
JOAB:s komponenter och konstruktioner
genomgår omfattande tester. Vi använder
datorsimuleringar för att hitta och eliminera
svaga punkter och fastställa lastkapacitet och
livslängd för alla komponenter.

Allt utvecklings- och konstruktionsarbete och
all tillverkning utförs av JOAB. Vi är ISO9001-
och ISO14001-certifierade.

En stor del av vår produktion är automatiserad.
Detta säkerställer hög kvalitet i
tillverkningsprocessen.

5
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JOAB:s lackeringsanläggning uppfyller alla
tillämpligamiljökrav.

6
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Flakstandard

Användning av flak som inte överensstämmer med standard SS 3021 kanmedföra
personskada och/eller miljöskada. JOABpåtar sig inget ansvar för konsekvenser
som uppstått när flak som inte överensstämmer med standard SS 3021 använts.

JOAB:s lastväxlare är avsedda för hantering av flak som överensstämmer med den svenska
standarden SS 3021. Nedan visasnågra avde viktigare kraven iSS 3021.

Invändigt mekaniskt lås som låser flaket vid
lastväxlaren. Detta är tillvalsutrustning.

Hål i flakets bakre balk. Dessa används för att
säkra flaket på en släpvagn.

Urtag i flakramen. Dessa används för att säkra
flaket på lastväxlaren.

Modifiering av flak för att möjliggöra låsning
med låsarmar mellan flak och lastväxlare
(tillval).
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Flaket måste vara försemed en stoppbalk som
hindrar flaket från att glida framåt och kollidera
med fordonets förarhytt.

Invändiga hål i flakets rambalkar används för
säkring av flaket på släpvagn.

8
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Säkerhet

Beakta alla säkerhetsvarningar. Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier och
olyckor med allvarlig personskada och/eller egendomsskada. Mer information om
varningsdekaler på fordonet finns i avsnittet "Varningar", på sidan 67.

All personal som skamanövrera lastväxlarenmåste läsa och beakta alla varningar i denna
handbokoch på själva lastväxlaren.

Före varje arbetsdagsbörjan ska lastväxlaren
inspekteras för att säkerställa att inga
främmande föremål finnsmellan lastväxlarens
rörliga delar.

Kontrollera att fordonet står på horisontellt och
stabilt underlag innanmanövrering av
lastväxlaren påbörjas. I annat fall kan fordonet
bli snedbelastat och välta.

Vältningsrisk föreligger om fordonet lutar två
grader eller mer.

Lyft aldrig ett flak utan att först kontrollera att
dess lyftbygel är fri från skador.

Kontrollera att lastväxlarens krokgår i korrekt
ingreppmed flakets lyftbygel, se vidstående
bild.

Om lastväxlaren är förseddmed säkerhetskrok
(endast LA-modeller), kontrollera att kroken
har låst.

Försök inte tippa, lyfta, lasta eller lasta av flak
om inte fordonets samtliga lyftbara axlar är
sänkta.

Samtliga lyftbara axlar, om fordonet har
sådana, ska vara sänkta när lastväxlaren
manövreras.

Gör aldrig någramodifieringar av lastväxlaren,
eftersom det kan påverka dess strukturella
egenskaper. Ommodifiering krävs, rådfråga
alltid JOAB först.
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Manövrering

I detta kapitel beskrivs drift och handhavande avEcoDrive LastväxlaremedCBW-
manöverdonet som sitter i fordonets förarhytt.

Lastväxlaren kan ocksåmanövrerasmed JOAB:s fjärrmanöverdon (radiostyrning).
Fjärrmanöverdon är tillval. För mer information, se "Fjärrmanöverdon", på sidan 35.

CBW-manöverdon
Som framgår avbilden har CBW-manöverdonet
både displayochmanöverspak, och det används för
att styra lastväxlarens samtliga funktioner.

Vissa funktioner, till exempelmanövrering av
hydraulpumpen, kan installeras i fordonets
instrumentpanel, antingen tillsammansmed eller
separat från CBW-manöverdonet, efter önskemål.

CBW-manöverdonet har nedanstående
huvuddelar.

1. Nödstopp

2. Manöverpanel

3. Manöverspak

4. Fäste

5. Låsskruv för display

Nödstoppknappen ska användas i nödsituationer. När nödstoppknappen trycks in, stoppasalla
lastväxlarfunktioner som kan orsaka personskada. Se "Nödstopp", på sidan 20 för mer
information om nödstopp.

CBW-manöverdonetsmanöverpanel har en 2,8-tums färgdisplay som kan konfigureras.
Displayen kan visa fem olika konfigurerbara displaybilder. Varje displaybild kan ha sex
användardefinierade funktioner, till exempel att tända och släcka belysningen. För mer
information, se "Displaybilder", på sidan 14.

Om kraftuttaget är avstängt, stängsäven displayen av. Om det finnsnågra aktiva varningar,
visasdockdessa på displayen (se även "Varningar", på sidan 16).

Medmanöverspakenmanövreras lastväxlarensgrundfunktioner, till exempel tippning. För mer
information ommanöverspakens funktion, se "Manöverspaksfunktioner", på sidan 17.

Fästet används för att monteramanöverdonet i förarhytten. Normalt placerasmanöverdonet
på A-stolpen på förarsidan. Det är emellertid ocksåmöjligt att fästamanöverdonet på
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förarstolenshögra armstöd. En extra kabel krävs för detta. Detta är idealiskt för fordon
förseddamed snöplog. Se även "Bilaga 2 – APC-flyttningssats", på sidan 77.

Manöverpanel
Vidstående bild visar en översikt över
manöverpanelen.

Fältenmarkerademed vita rektanglar är
programmerbara. Användaren kan välja vilka
funktioner de ska ha. Funktionerna aktiveras
medmotsvarande knappar: F1–F4 samt
uppåt- och nedåtpil. För mer information om
inställning avdessa funktioner, se
"Funktionsknappar", på sidan 15 nedan.

Funktionsikonerna (F1–F4 samt uppåt- och
nedåtpilknapparna) visasberoende på vilken
displaybildskonfiguration som valts. Det finns
fem olika displaybilder. Använd vänster- eller
högerpil för att växlamellan dem. För mer
information, se "Displaybilder", på sidan 14.

Alla övriga ikoner (ej användardefinierade) som visaspå displayen är indikeringselement som
visar bland annat lastväxlarens status, vilken displaybild som är aktiv och vilka funktioner (till
exempel belysning) som är aktiva.

I "Ikoner" nedan finnsen lista över ikoner och deras funktion.

Ikoner
I tabellen nedan förklarasde för användaren tillgängliga ikonerna och deras innebörd.
Observera att alla funktioner i tabellen inte är aktiverade i alla installationer. Funktioner
markerademed asterisk (*) är tillval.

Funktioner som kan väljas för de programstyrda knapparna (F1–F4) samt uppåt- och
nedåtknapparna visas vita. Alla andra knappar (orange och gröna) indikerar bara huruvida de
är aktiva eller inte.

Ikon Funktion Ikon Funktion

Nattläge Automatläm – FORDON*1

Arbetsbelysning – TÄND *3, 4 FFD2. Läsanm. 2 nedan.

Tabell 1: Ikoner på displayen
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Backljus – TÄNT*3 Tippsläp – UPP*

Automatiskt backljus – TÄNT3.
Tryck2 gånger för att aktivera. Tippsläp – NED*

Blinkljus - TÄNT*3 Dragbalk*

Automatiskt blinkljus – TÄNT3.
Tryck2 gånger för att aktivera. Hydraullås – LÅS

Rött ljus – TÄNT*3 Hydraullås – ÖPPNA

Midjelåset är ÖPPET Automatläm – FORDON*1

Säkerhetskroken är ÖPPEN** Kontinuerlig hydraulmatning
(start/stopp)*

Hydraullås är ÖPPET Saltspridare*

Hydraulpump – TILL Aktivera snöplogensmoddskrapor

Luftdumper – SLÄP* Snöplog – flytläge*

Axellyft – SLÄP* Snöplog automatiskt UPP vid
backning*

Automatläm – SLÄP*1 Start/stopp av kran*

Spridarläm – FORDON* Axellyft – SLÄP*

Lastväxlarkroken är i sänkt läge. Positionsminnessystem*

Tabell 1: Ikoner på displayen (fortsättande)
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Ikon Funktion Ikon Funktion

Indragning av
underkörningsskydd Utkörning avunderkörningsskydd

Tabell 1: Ikoner på displayen (fortsättande)

* Tillval. Ej standardutrustning. ** Endast LA-modeller.

Anm. 1: Funktionerna ovan, automatläm – FORDON och automatläm – SLÄP kanmanövreras
utan att hydraulpumpen är TILL. Tryckbara på ikonen i 10 sekunder för att aktivera dem utan
att starta pumpen.

Anm.2: Friktionsfri körning (Friction Free Drive, FFD) måste vara avaktiverad vid arbetemed
flak som är monterade på fordonet med sprintar. Om FFD är aktiverad kan skador uppstå. För
mer information, se "Friction Free Drive – FFD ", på sidan 22.

Anm.3: Detta gäller endast för JOAB-utrustningmonterad på lastväxlaren. Det gäller inte för
utrustning som installerats av fordonstillverkaren.

Anm.4På Scania-bilar kan aktivering även ske automatiskt när backväxeln läggs i. Håll
arbetsbelysningsknappen intryckt i 5 sekunder för att åstadkomma detta.

Displaybilder
Displayen kan visa fem olika huvuddisplaybilder, med olika användardefinierade funktioner.
Dessutom kan en displaybild med information om krokensposition på lastväxlaren visas. Se
"Krokposition", på sidan 15 nedan. Displaybilderna beskrivs i tabellen nedan. Vilken displaybild
som visas indikeras vid displayensnedre högra hörnmed någon av ikonerna nedan (se
"Manöverpanel", på sidan 12).

Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning

Displaybild 1 fordon Displaybild belysning

Displaybild 2 fordon Displaybild snöplog

Displaybild släp Displaybild krokposition

Tabell 2: Displaybilder

Växlingmellan de olika displaybilderna görsmed vänster- eller högerpilknapparna nedanför
displayen.

Antalet displaybilder som kan väljasmed pilknapparna kan konfigurerasefter behov (1 till 5 st.). I
exemplet nedan är tre displaybilder valda. De är markerademed en grön rektangel under

14
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respektive ikon. Vid bläddringmed vänster- eller högerpilen visasdessa tre aktiva displaybilder
alternerande på displayen.

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera vilka displaybilder som ska vara åtkomliga via
pilknapparna.

1. Håll knappenOKoch antingen vänster-
eller högerpilknappen intryckta samtidigt
under några sekunder.

Menydisplaybilden (se vidstående bild)
med de olika displaybildsalternativen
visas.

2. Markera önskade displaybilder imenyn och tryckpåOK för att aktivera eller avaktivera
dem. Aktiverade displaybilder visasmed grön rektangel under displaybildsikonen.

3. Håll knappenOK intryckt under några sekunder för att spara de nya inställningarna.

Krokposition
Denna displaybild visar lastväxlarkrokens
position. När denna displaybild väljs, visas
krokposition och krokarmsvinkel på displayen,
se vidstående bild samt "Displaybilder", på
sidan 14.

OBS! Denna funktion använder lastväxlarens
givarutrustning. Om givarna är felplacerade
eller drabbasav funktionsfel, kommer den
visade positionsinformationen att vara felaktig.
Den visade informationen ska betraktas som
approximativ – det är inte exakta värden som
visas.

Funktionsknappar
Var och en avde fem displaybilderna kan
konfigurerasmed sexanvändardefinierade funktioner. Ikonerna för de valda funktionerna visas
i displaybildensnedre del (markerademed vit ram, se "Manöverpanel", på sidan 12).
Funktionerna aktiverasmedmotsvarande knapp under displayen: F1–F4 samt uppåt- och
nedåtpil.

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera vilka funktioner som ska kopplas till de olika
funktionsknapparna.

1. Håll knappenOK intryckt och tryck samtidigt på den funktionsknapp som ska
programmeras.
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2. Ikonen för den funktionenmarkerasmed en grön ram, se nedanstående bild.

3. Välj önskad funktionmed pilknapparna uppåt och nedåt.

4. TryckpåOK.

Anm.: Alla ikoner kan inte väljas på varje displaybild. Exempelvis är ikoner som har att göramed
manövrering av snöplog tillgängliga endast på displaybilden för snöplog.

Bakgrundsbelysning
Displayensbakgrundsbelysning kan ställas in efter behov. Användaren kan snabbt och enkelt
justera bakgrundsbelysningen för att göra displayen tydligt avläsbar också i starkt solsken.

Tryck kort på OK-knappen upprepade gånger för att växlamellan 100 %, 20 %och 0 %
bakgrundsbelysning.

När hydraulpumpen är avstängd, släcksdisplayen automatiskt. Displayen förblir dock tänd om
det finnsaktiva varningar att visa, se avsnittet "Varningar" nedan.

Varningar
Eventuella varningar visaspå displayen när hydraulpumpen inte är igång. Varningarna visas
som ikoner eller text med innebörd enligt nedan.

Ikon Innebörd Ikon Innebörd

Lastväxlaren är inte helt indragen.
Den är inte i parkeringsläge. Hydraullåset är öppet.

Midjelåset är öppet. Säkerhetskroken är öppen (LA-
modeller).

Tabell 3: Varningsikoner på displayen

Text Innebörd

No CAN Communication
CBW-manöverdonet har ingen kommunikationmedCAN-
bussnätverket.

High Oil Temperature Lastväxlarensoljetemperatur är för hög.*

Tabell 4: Varningstexter på displayen
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Text Innebörd

Low Oil Level!
SWITCH OFF PUMP!

Lastväxlarensoljenivå är för låg. Stäng omedelbart av
pumpen. Fyll på olja innan lastväxlaren används. Annars finns
risk för skada på lastväxlaren.*

Tabell 4: Varningstexter på displayen (fortsättande)

* För att denna funktion ska fungeramåste en givare varamonterad i hydrauloljetanken. Detta är
tillvalsutrustning.

Manöverspaksfunktioner
I Tabell 5 nedan beskrivsmanöverspakens funktioner. För mer information ommanövrering av
snöplogar, se "Active Plough Control – APC ", på sidan 26.

Tipp UPP Tipp upp
Snabbkörning1

Automatisk sänkning
Tippningsläge

Dra bakåt Tryckpå nedre knappen
och dra spaken bakåt

Tryck in den övre knappen
håll den framåt i
två sekunder, tills

parkeringsikonen blinkar

Tipp NED Tipp NED
Snabbkörning1

Snabbsänkning
rangeringsläge

Tryck framåt Tryckpå nedre knappen
och tryck spaken framåt

Tryck in den nedre knappen
och tryck framåt.

Använd endast med tomt flak.

Tabell 5: CBW-manöverspakens funktioner
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Släp tipp
UPP3

Släp tipp
NED3

Automatcykel
Avlastning1

Tryckmanöverdonet åt
höger

Tryckmanöverdonet åt
vänster

Tryckpå övre knappen
och dra spaken bakåt

Vikbar krokpelare
UPP2

Vikbar krokpelare
NED2

Automatcykel
Lastning1

Tryckmanöverdonet åt
höger

Tryckmanöverdonet åt
vänster

Tryckpå övre knappen
och tryck spaken framåt

Utskjutsdel
UT

Utskjutsdel
IN

--

Vrid manöverdonet medurs Vrid manöverdonet moturs

Tabell 5: CBW-manöverspakens funktioner (fortsättande)

1Tillval, se "Tillvalsfunktioner i EcoDrive", på sidan 23. 2Endast LA-modeller. 3 Endast L-modeller.
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Diagnostik och driftstatistik
I CBW-manöverdonet finnsen displaybild där
användaren kan se diagnostik- och
driftstatistikdata. Detta gäller endast
installationer med displayprogramvara av
version V020003 eller högre.

För att komma till displaybilden för diagnostik
och statistik, se till att någon av
huvuddisplaybilderna visasoch håll sedan
knappenOK intryckt under tre sekunder.
Displaybilden på vidstående bild visas.

Till vänster i displaybilden finns fem valbara
huvudalternativ.

Använd pilknapparna för att navigera i
displaybilden. Uppåt- och nedåtpilknapparna
används för att gåmellan de olika displaybildsposterna. Vänster- och högerpilknapparna
används för att välja mellan olika alternativ, där så är tillämpligt.

Håll knappenOK intryckt under några sekunder för att lämna displaybilden för diagnostik och
statistik.

Menyalternativ
Nedan följer en översikt över menyalternativen på displaybilden för diagnostik och driftstatistik.
För enmer detaljerad beskrivning, se "Bilaga 1 – Displaybild för diagnostik", på sidan 73, eller
klicka på ikonerna nedan.

Här visas lastväxlarensdriftstatistik.

Här visas lastväxlarmodell och programvaruversion.

Här visasdiagnostikinformation om lastväxlarensgivare och insignaler.

Här visas information ommastermodulensutgångar.

Här visas information om nödkörning och kalibrering av lastväxlaren. Se "Nödkörning",
på sidan 20 för mer information om nödkörning.
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Nödstopp
CBW-manöverdonet har en nödstoppknapp, som används vid nödsituation, till exempel vid
hydraulvätskeläckage eller risk för personskada (se "CBW-manöverdon", på sidan 11). När
nödstoppknappen trycks in stoppasomedelbart alla lastväxlarens funktioner. För att återställa
nödstoppfunktionen, stäng avpumpen, återställ nödstoppknappen och starta pumpen.

Nödkörning
Var försiktig vid användning avnödkörningssystemet. Lastväxlarens
säkerhetssystem är urkopplat. Vid oförsiktig manövrering finns risk för personskada
eller skada på lastväxlaren. Använd därför inte nödkörningssystemet om du inte är till
fullo insatt i dess funktion och egenskaper.

Lastväxlaren kanmanövrerasäven om hydraullåset är låst. Om lastväxlaren
manövrerasnär hydraullåset är låst kan flaket skadas. Säkerställ alltid att
hydraullåset är upplåst före lastning, avlastning och/eller rangering. Hydraullåset
måste vara låst vid tippning.

Vid fel på lastväxlarens system är det möjligt att
manövrera lastväxlarenmed hjälp av
nödkörningssystemet. Följ anvisningarna
nedan för att aktivera nödkörningssystemet.

Vidminsta tveksamhet rörande nödkörning,
rådfråga JOAB innan nödkörning påbörjas.

1. Starta hydraulpumpen.

2. Håll knappenOK intryckt fem sekunder för
att öppna displaybilden för "Diagnostik och
driftstatistik", se vidstående bild.

3. Tryckpå nedåtpilen tills skiftnyckelikonen
är markerad i den vänstramenyn.

4. Håll knapparna F3 och F4 intryckta
samtidigt, som bilden visar, i fem
sekunder, tills texten Fail safe (Felsäkert läge) visaspå displayen.

OBS! När texten Fail Safe (Felsäkert läge) visaspå displayen är nödkörningsläge bara
aktiverat i femminuter.

5. Håll knappenOK intryckt fem sekunder för att gå tillbaka till huvudmenyn.

6. För att manövrera en lastväxlarfunktion, tryck på ikonen för funktionen i tio sekunder.
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Standardfunktioner i EcoDrive
EcoDrive-lastväxlare levererasmed de nedan beskrivna standardfunktionerna. Ytterligare
funktioner kan beställas som tillval. Se "Tillvalsfunktioner i EcoDrive", på sidan 23 för mer
information om tillvalsfunktioner.

EcoDrive-lastväxlarna har som standard funktionerna nedan. För ytterligare information, klicka
på respektive funktion.

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 detekterar när pumpen behöver köras. När pumpen slagits till, körs den
enbart när systemet fastställt att hydraulkraft behövs.

EcoDrive Pressure Control – EPC
Systemet drivs alltid med optimalt hydraultryck. Detta är baserat på den funktion som
manövreras. Systemet är självkalibrerande och kan arbeta från 50 till 350 bar. Optimerad
tryckregelringmöjliggör minskad responstid.

Smartlock System – SLS
Hydraullåset manövreras steglöst. Systemets givare detekterar öppet lås. När låset stängs,
centrerar systemet flaket automatiskt.

EcoDrive Load Holding – ELH
EcoDrive-systemets lasthållningsventiler gör
det möjligt att styra lastväxlaren på ett helt nytt
sätt. Det nya systemet utnyttjar all tillgänglig
rörelseenergi vid hantering av lasten. Det
resulterar i energibesparingar på upp till 70 %.
Den för en given lastväxlarrörelse erforderliga
energin fastställsmed hjälp avden befintliga
lasten. Om systemet fastställer att den aktuella
manövern kan genomförasutan användning
avpumpen, sker manövern helt steglöst.
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Lasthållningsventilerna har dessutom inbyggda säkerhetsfunktioner. En sådan funktion är de
snabbstängande hydraulventilerna som används vid nödstopp. Ventilsystemet i EcoDrive
innehåller dessutom färre komponenter, vilket ökar driftsäkerheten.

Electronic Cylinder Damping – ECD
Inbyggd elektronisk ändlägesjustering för samtliga cylindrar. Detta säkerställer mjukoch
responsiv funktion vidmanövrering av lastväxlaren nära ändlägena.

Electronic Speed Control – ESC
Hastighetsanpassade rörelsesekvenser vid manövrering nära lastväxlarens yttre ändlägen.

EcoDrive Tipper Mode – ETM
Denna funktion gör det möjligt att sänka flaket automatiskt i tippningsläge. När funktionen är
aktiverad kommer flaket att sänka sig självmed hjälp av sin egen tyngd, utan att operatören
behöver röramanöverspaken. Sänkningen sker med reglerad och säker hastighet.

Operatörenmåste vara fullt medveten ommiljön och området runt fordonet innan
den här funktionen används. I annat fall finns risk för allvarlig personskada och/eller
egendomsskada. För att avaktivera den här funktionen, tryck på den övre knappen
påmanöverspaken (knappen utan upphöjd prick) eller användmanöverspaken för
att tippa upp.

För att aktivera funktionen, tryck in den övre knappen påmanöverspaken (knappen utan
upphöjd prick) och håll spaken helt framåtförd under två sekunder, tills ikonen för status
”sänkt” börjar blinka. ETM-funktionen är då aktiverad och flaket sänker sig själv. Se även
"Manöverspaksfunktioner", på sidan 17.

Friction Free Drive – FFD
Automatisk flakmanövreringmedminimerad friktion. Flaket rullar mjukt framåt på i
hjälplyftarmarna inbyggda rullar (se "Huvudkomponenter", på sidan 3), vilket underlättar
lastningen. Belastningen på lastväxlarenminskar. Tryckpå FFD-ikonen för att aktivera
funktionen.

FFD-funktionenmåste vara avaktiverad vid lastning av flak förseddamed sprintar.
Dessa används för till exempel lastkransförsedda flak, för att säkra flaket på
fordonet. Utrustningen skadasom ett sprintförsett flak lastasmed FFD-funktionen
aktiv. Kontrollera därför noga att FFD-funktionen är avaktiverad.

Tipper Safety System – TSS
Hjälplyftarmarna styrsmed hjälp av viktbaserad dämpning. Inbyggda flödesfördelare
säkerställer att flaket höjs och sänks säkert. Hjälplyftarmarna dras tillbaka och för flaket till dess
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lastade position, mjukt och exakt.

Trailer Safety Tipper – TST
Denna funktion övervakar fordonets körhastighet. Om körhastigheten överskrider 50 km/h och
släpets flak är upptippat, sänks flaket automatiskt. Systemet säkerställer även att dragfordonets
släptippsutgång är trycklös. För extra säkerhet övervakasdessutom ventilpositionen.

Med hjälp avTST-funktionen kan släpets tippflak sänkasäven när hydraulpumpen är avstängd.
Pumpen behöver inte slås till.

Trailer Fast Lowering System – TFS
Släptippsfunktionen arbetar upp till 50 %snabbare i sänkningsläge. Optimerad hydraulik
möjliggör snabbare oljeflöde. Flaket kan därigenom sänkas snabbare. Det finns inget returflöde
som hindrar sänkningsrörelsen.

Decentralized Hydraulic System – DHS
Hydraulsystemet i EcoDrive är moduluppbyggt. Detta har gjort det möjligt att minska antalet
slangar med 30 %, vilket i sin tur minskar risken för slangskador. Dessutom får vissa funktioner
kortare responstid. Moduluppbyggnaden gör det mycket enkelt att vid behovbygga ut systemet.
Nyamoduler, till exempel en snöplog eller andra externa funktioner, kan snabbt och enkelt
efterinstalleras.

Tillvalsfunktioner i EcoDrive
Förutom de ovan beskrivna standardfunktionerna kan tillvalsfunktionerna nedan beställas. För
ytterligare information, klicka på respektive tillval.

1. PositionMemorySystem – PMS

2. Fast Lowering System – FLS

3. Fast Lowering System – 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. Asfalteringsläge

Position Memory System – PMS
Med denna funktion kan olika rangerings- och tippningspositioner registrerasoch lagras. När
PMS-funktionen är aktiv stoppas lastväxlaren automatiskt när den når de lagrade positionerna
för rangering respektive tippning.
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Lagring av rangeringsposition

1. Kör lastväxlaren i rangeringsläge till den position som ska lagras, och stanna där.

2. Håll ikonen ”PMS1” intryckt i fem sekunder, till den tänds. När ikonen tänts är positionen
lagrad och aktiverad. Vid kommande rangeringsrörelser kommer lastväxlaren att stoppas
automatiskt i denna position.

Lagring av tippningsposition

1. Kör lastväxlaren i tippningsläge till den position som ska lagras, och stanna där.

2. Håll ikonen ”PMS1” intryckt i fem sekunder, till den tänds. När ikonen tänts är positionen
lagrad och aktiverad. Vid kommande tippningsrörelser kommer lastväxlaren att stoppas
automatiskt i denna position.

För att avaktivera positionsminnessystemet, håll PMS-ikonen intryckt kortvarigt, tills den
slocknar. Positionsminnessystemet aktiveras/avaktiveras, med de lagrade positionerna, genom
kortvariga tryckningar på PMS-ikonen. Långvarig tryckning lagrar en nyposition.

Fast Lowering System – FLS
Snabbsänkningmed intelligent hastighetskompenseringmöjliggör sänkning av flaket med full
hastighet, oavsett om flaket är tomt eller bär full last.

Funktionen får inte användas i rangeringslägemed lastat flak. Lastväxlaren kan
skadasom snabbsänkning används i rangeringsläge när det finns last på flaket.

För att aktivera funktionen, tryck in den nedre knappen påmanöverspaken (knappenmed
upphöjd prick) och håll spaken framåtmedan flaket sänks. Se även "Manöverspaksfunktioner",
på sidan 17.

Fast Lowering System – FLS+
Denna funktionminskar tiden för sänkning av lastväxlarenmed 50 %. Funktionen är ett tillägg till
det vanliga snabbsänkningssystemet FLS. Se även "Fast Lowering System – FLS ", på sidan
24.

Fast Tipper System – FTS
Intelligent, steglösoch snabb tippning. Systemet avkänner automatiskt lastväxlarensbelastning
och beräknar optimal hastighet för tippningsmanövern.

Fast Drive System – FDS
Intelligent, steglösoch snabb körning – flakets rörelse bakåt sker med optimal hastighet.
Systemet avkänner automatiskt flakets belastning och beräknar optimal hastighet för snabb och
mjukmanövrering.
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Fast Drive System Plus – FDS+
Snabblastningmed intelligent lastavkänning. Funktionen är ett tillägg till det vanliga
snabbkörningssystemet. Se "Fast Drive System – FDS "

Systemet beräknar huruvida det är gynnsamt och säkert att aktivera snabbkörning vid lastning.
Systemet kontrollerar om cylindrarna har tillräcklig hjälp av lastens tyngd. Om så är fallet, stängs
pumpen avoch reglerad frisänkning initieras. Dessutom ingår "Fast Lowering System – FLS+ ",
på sidan 24.

FDS+ger upp till 60 %snabbare rangering. Funktionen kan användasendast för laster lättare
än 3 ton. För att aktivera funktionen, tryck in den nedre knappen påmanöverspaken (knappen
med upphöjd prick) ochmedan flaket rangeras. Systemet kontrollerar då om snabbrangering
är möjlig. Om så är fallet, börjar snabbrangering och pågår så länge knappen hålls intryckt.

Service Online System – SOS
Med JOAB:smolntjänst för EcoDrive kan du få fjärrhjälp direkt vid vägkanten eller på
arbetsplatsen. Var du än befinner dig.

Container Memory System – CMS
CMSstoppar utskjutsdelen vid en förinställd position när en container lastaspå lastväxlaren.
Utskjutsdelens slaglängd begränsas. Detta utnyttjas vid lastning av korta containrar på
lastväxlaren. Funktionen hindrar att containerns rullar kommer i kontakt med lastväxlaren.

Två CMS-stoppositioner kan lagras. Kör utskjutsdelen till den stopposition som ska lagras, och
stanna där. Tryck kort på önskad CMS-ikon för att aktivera den och håll sedan CMS-ikonen (1
eller 2) intryckt i fem sekunder för att lagra stoppositionen.

Provkör CMS-funktionen och kontrollera att utskjutsdelen stoppas i önskad position,
innan funktionen används i normal drift. Kontrollera att förväntad frigång verkligen
erhålls. Efterjustera stoppositionen om så behövs.

För att avaktivera CMS-positionen, tryck påmotsvarande CMS-ikon. Det går även att tillfälligt
åsidosätta CMS-positionen. Tryck kort på ikonen för öppning avmidjelås ochmanövrera
sedan utskjutsdelen. Detta kan även göras från JOAB:s fjärrmanöverdon: håll
fjärrmanöverdonets knapp för öppning avhydraullåset intryckt i ungefär en halv sekund. Se
"Fjärrmanöverdon", på sidan 35.

Om stoppositionerna för CMS1 och CMS2 ligger mycket nära varandra, så att
utskjutsdelen passerar båda nästan samtidigt, kommer den tillfälliga åsidosättningen
att gälla båda stoppositionerna.

OBS! Vid leveransär de båda CMS-stoppositionerna fabriksinställda till standardvärden. Vilka
dessa standardpositioner är kan variera beroende på lastväxlarens längd. Ändringar avde
inställda stoppositionerna förblir lagrade iminnet även om systemet stängsavoch startas på
nytt.
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OBS! OmCMSär aktivt när systemet stängsav, kommer det att vara aktivt när systemet startas
nästa gång.

Active Plough Control – APC
Arbetemed snöplogsutrustade fordon innebär stor risk för allvarlig personskada
eller dödsfall. Var därför mycket försiktig vid allt arbetemed snöplogar, särskilt om
funktionenSnöplog automatiskt UPP vid backning är aktiv. Denna funktion
lyfter och drar in snöplogarna automatiskt när fordonets backväxel läggs i.
Kontrollera noga att ingen befinner sig nära snöplogarna när fordonet eller plogarna
manövreras.

CBW-manöverdonet kan utrustasmed funktioner för styrning av snöplogar – APC.Med dessa
funktioner kan operatören styra front- och sidoplogar. APC kan användas såväl tillsammans
med pumpar med fast sommed variabelt deplacement.

Det går också att installera en plog från annan leverantör, som styrsmed ett eget, separat
manöverdon. Se även "Snöplogssystem från andra leverantörer", på sidan 31.

Som tillval kan APC styrasmed JOAB:s trådlösa fjärrmanöverdon eller JOAB:s kabelanslutna
fjärrmanöverdon. Bådamanöverdonstyperna ger operatören god kontroll och överblick över
koppling, losskoppling ochmanövrering avplogarna. Se "Fjärrmanöverdon", på sidan 35 för
mer information om trådlöst fjärrmanöverdon. Se JOABOnlineManuals - Accessories för mer
information om kabelanslutet fjärrmanöverdon.

CBW-manöverdonet kan installeraspå förarstolensarmstöd, vilket är idealiskt för APC. Se
även "Bilaga 2 – APC-flyttningssats", på sidan 77.

Manöverspakens funktioner
Nedan beskrivsmanöverspaksfunktioner för fordonmed aktiv plogstyrning – APC.
Snöplogsdisplaybilden måste visaspå displayen för att snöplogsfunktionerna ska kunna
aktiveras, och kraftuttaget ska vara avstängt. Se "Displaybilder", på sidan 14.

När displaybilden för snöplog är aktiverad, kan snöplogarnamanövrerasmedmanöverspaken.
Tryckmanöverspaken framåt för att sänka frontplogen. För att sänka sidoplogen, tryck på den
övre knappen (se Tabell 6 nedan).
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Sidoplog
UP

Sidoplog
UT

Frontplog
VÄNSTER

Tryckpå nedre knappen Tryckmanöverdonet
åt höger

Vrid manöverdonet moturs

Sidoplog
NED

Frontplog
UP

Frontplog
HÖGER

Tryckpå övre knappen Dramanöverdonet bakåt Vrid manöverdonet medurs

Sidoplog
IN

Frontplog
NED

--

Tryckmanöverdonet
åt vänster

Tryckmanöverdonet framåt

Tabell 6: CBW-manöverspak – snöplogsfunktioner

Ikoner
Nedan beskrivs funktionen hosde från snöplogsdisplaybilden åtkomliga ikonerna. Observera
att ikonerna, med undantag för plogensarbetsbelysning, visasendast i snöplogsdisplaybilden.
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Ikon Ikon Ikon Funktion

Moddskrapa* Plogarbetsbelysning*

Flytläge för snöplog Saltspridare*

Snöplog automatiskt UPP vid
backning -- --

Tabell 7: Ikoner

* Tillval

Flytläge
För att försätta frontplogen i flytläge, tryck på ikonen . Flytläge användsnormalt vid plogning
av väg. I flytläge är plogen fri att röra sig i vertikalled, så att den kan följa körbanans form.
Flytlägesfunktionen har tre lägen, vilka indikerasaven grön statusindikator ovanför ikonen. De
tre lägena beskrivs nedan.

1. Släckt indikator – flytlägesfunktionen är avstängd.
2. Blinkande indikator – flytlägesventilen är urkopplad, men kommer att kopplas in när

manöverspaken förs framåt.

3. Tänd indikator – flytlägesventilen är inkopplad och plogen arbetar i flytläge.

För att aktivera flytläge, tryck först på flytlägesikonen . Den gröna statusindikatorn ovanför
ikonen börjar blinka. Tryckdärefter manöverspaken framåt för att sänka frontplogen. Flytläge
aktiverasoch förblir aktivt tills plogen höjs eller tills flytlägesknappen trycks in.

Observera att sidoplogens flytläge som standardinställning aktiverasnär plogen sänks. Om så
önskas kan emellertid sidoplogen höjas till önskad höjd och låsaspå denna höjd. Flytläget
avaktiveras så snart plogen höjs.

Snöplog automatiskt UPP vid backning
Snöplogarna kan även ställas in för att höjas automatiskt när fordonets backväxel läggs i. För att
aktivera denna funktion, tryck på ikonen . Frontplogen höjs, sidoplogarna höjs och dras in.

Hydrauloljeflödet och tiden för automathöjningens fullbordande är fabriksinställda, men kan om
så behövs kalibrerasom. Sådan kalibrering får endast utförasav servicetekniker från JOAB.

Moddskrapor
Om snöplogen är förseddmedmoddskrapor, aktiverasdessa genom tryckning på ikonen .
Ett antal gummiskrapor sänksdå tills de sticker ned under plogbladets underkant.
Gummiskraporna skrapar körbanans yta fri frånmodd. Funktionen kan användasendast om
snöplogen är förseddmedmoddskrapor och om dessa är anslutna till systemet. Detta är inte
standardutrustning.
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Arbetsbelysning
Fordonets nedre högra arbetsbelysning kan tändas vid arbetemed sidoplog – tryckpå ikonen

. Detta är inte en standardfunktion, utanmåste beställas som tillval.

Adjustable Hydraulic Flow – AHF
Denna funktion kräver att separat returoljeledning används. Matarflöde och
returflödemåste alltså ledasgenom var sin ledning. En enda gemensam ledning för
bådematarflöde och returflöde kan inte användas.

CBW-manöverdonet kan användas för att ställa in och justera konstant hydraulmatning till
tippsläp. Detta är inte standard, utanmåste beställas som tillval.

Hydraulmatning är inte det samma som tippning eller sänkning av släp. När släpet bara sänks
eller tippas, sker hydraulmatning endast när funktionen är aktiverad. Hydraulmatning till
tippsläpet sker hela tiden och kan ökaseller minskasefter behov.

Hydraulmatningen till tippsläp sker vanligen via lastväxlarensanslutning baktill på fordonet.

CBW-manöverdonet används för att styra hydraulvätskeflödet till tippsläpet. Initialt är flödet satt
till 0 l/min. Operatörenmåste ställa in erforderligt flödemed ikonerna för tippsläpet. Se Tabell 8,
på sidan 29.

När ett värde för hydraulmatning ställts in med tippsläpsikonerna, lagrasdet. Värdet förblir
lagrat även om enheten stängsaveller strömförsörjningen bryts. Om så önskas, kan värdet
ändrasnär som helst. För att återställa värdet, aktivera funktionen och återställ värdet med
hjälp av ikonerna.

När värdet för hydraulmatning ställts in, kan kontinuerlig hydraulmatning aktiverasmed
motsvarande ikon (se nedan). Hydraulmatning sker med det lagrade flödet.

Det finns ingen hydraulflödesgivare i framledningen till tippsläpet. Ommätning avhydraulflödet
önskas, måste en extern flödesgivaremonteras.

Använd funktionerna nedan för att styra hydraulflödet till tippsläpet.

Ikon Funktion

Aktivera kontinuerlig hydraulmatning. Kraftuttaget måste vara aktiverat.

Ökning av kontinuerlig hydraulmatning

Tabell 8: Hydraulmatning till tippsläp
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Ikon Funktion

Minskning av kontinuerlig hydraulmatning

Avaktivering av kontinuerlig hydraulmatning

Tabell 8: Hydraulmatning till tippsläp (fortsättande)

Autocycle System – ACS
Som tillval kan det hyttmonterademanöverdonet försesmed automatcykelfunktion. Den
används för att lasta eller lasta av flak i en sammanhängande cykel. Nedanstående steg utförs
under automatcykeln.

Automatcykel – avlastning

1. Öppna hydraullåset –manuellt.
2. Utskjutsdelen dras in.

3. Krokpelaren körs så långt det går bakåt1.

Automatcykel – lastning

1. Krokpelaren sänkshelt.

2. Utskjutsdelen körs ut helt2.

3. Hydraullåset låses.

För att aktivera avlastningscykeln, håll den övre knappen intryckt och dramanöverspaken bakåt
(se även "AutomatcykelAvlastning1", på sidan 18). För att aktivera lastningscykeln, håll den
övre knappen intryckt och tryckmanöverspaken framåt (se även "AutomatcykelLastning1", på
sidan 18).

Anm.1: OmPMSär installerat och aktivt kommer krokpelaren att stanna vid den inställda PMS-
positionen.

Anm.2: Om FFD är aktivt höjs flaket något och utskjutsdelen körs ut. OmCMSär installerat och
aktivt kommer utskjutsdelen att stanna vid den inställda CMS-positionen.

Asfalteringsläge
Kontrollera alltid att utskjutsdelen fungerar korrekt innan asfalteringsläge används. I
annat fall finns risk för person- och egendomsskada. Provkör och kontrollera att
utskjutsdelen stannar cirka 300 mm från sin helt indragna position och inte går i
ingreppmedmidjelåset.

Lastväxlaren kan försesmed asfalteringsläge. I asfalteringsläge kan utskjutsdelen röra sig
uppåt och nedåt i tippningsläge, vilket är idealiskt vid arbetemed asfalt. Det gör det möjligt att
låta en asfaltbehållare skjutas in över asfaltläggaren. I asfalteringsläge kanmanövrering ske
från flera olika styrenheter, till exempel från trådlöst fjärrmanöverdon.

30

Manövrering | Tillvalsfunktioner i EcoDrive

EcoDrive handbok: 13300 utgåva 7 | 2021-01-15



Asfalteringsläge kräver att en extra givare installeras i lastväxlaren. Givaren hindrar
utskjutsdelen från att dras in helt, så att midjelåset går i ingrepp.

För att hindra flaket från att röra sig i sidled under tippningmåste dessutom en extra
låsanordning, till exempel ett invändigt mekaniskt lås, installeras. Detta tillåter utskjutsdelen att
röra sig uppåt och nedåt, men inte i sidled. Kontrollera noga att flaket är kompatibelt med den
valdametoden för extra låsning.

Manövrering
Följ anvisningarna nedan vid användning avasfalteringsläge.

1. Kör ut utskjutsdelenminst 400 mm från desshelt indragna position.

2. Kontrollera att hydraullåset är öppet.

3. Håll ikonen för öppet hydraullås intryckt och tippa samtidigt upp lastväxlaren.

När ikonen för öppet hydraullås hålls intryckt under pågående tippning åsidosätts
systemets standardinställda funktionssätt. Normalt hindrar systemet tippningmed öppet
hydraullås, för att hindra skador.

4. För att köra utskjutsdelen framåt eller bakåt i tippningsläge, håll ikonen för öppet hydraullås
intryckt samtidigt som utskjutsdelenmanövreras.

OBS! Vid indragning stoppasutskjutsdelen automatiskt cirka 300 mm innan den når sin helt
indragna position. Detta säkerställer att midjelåset inte aktiveras.

Utskjutbart underkörningsskydd
Det utskjutbara underkörningsskyddet manövrerasmed högtryckshydraulik. Vid
manövrering avunderkörningsskyddet föreligger risk för egendomsskada och
allvarlig personskada. Kontrollera föremanövrering avunderkörningsskyddet att
dess rörelseområde är fritt från föremål och utrustning och att ingen uppehåller sig i
eller nära rörelseområdet.

Fordon förseddamed utskjutbart underkörningsskydd har en givare som spärrar såväl
rangering som tippning när underkörningsskyddet är utskjutet.

Underkörningsskyddet måste dras in helt innan tippning och rangering åter kan ske. Detta är en
säkerhetsfunktion för att förhindra skador.

Tryckpå ikonen på CBW-manöverdonet för att dra in underkörningsskyddet. Tryckpå
ikonen på CBW-manöverdonet för köra ut underkörningsskyddet.

Snöplogssystem från andra leverantörer
Informationen nedan gäller endast lastväxlare utrustademed snöplogssystem från andra
leverantörer. För information omEcoDrivesplogsystem (APC), se "Active Plough Control –
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APC ", på sidan 26.

Plogsystem från andra leverantörer kan installerasoch användas tillsammansmed EcoDrive-
lastväxlare. Exempel på sådana plogsystem är Mähler MC2 ochMC3.

Plogsystemen konfigureras för att signalera sitt hydraulmatningsbehov till EcoDrive-
styrsystemet. Styrsystemet signalerar då till huvudventilblocket att släppa fram en givenmängd
hydraulolja med inställt tryck till plogsystemet.

Normalt beställs ochmonterasplogar från andra leverantörer tillsammansmed lastväxlaren.
Eftermontering är emellertid ocksåmöjlig. Vid eftermonteringmåste programvaran i
lastväxlarenshuvudventilblockuppdateras. I vissa fall krävsäven extramaskinvara från JOAB.
Om behovaveftermontering uppstår, konsultera JOAB:seftermarknadsavdelning rörande
möjliga alternativ.

Aktivering av plog från annan leverantör
Hydraulmatningen till plogsystem från andra leverantörer måste aktiveras innan plogarna kan
användas. Följ anvisningarna nedan.

1. Välj någon avhuvuddisplaybilderna.

2. Gå till snöplogens inställningsdisplaybild genom att trycka på CBW-manöverdonets
vänster- eller högerpilknapp.

OBS!: Omdet inte går att visa snöplogsdisplaybilden genom att trycka på pilknapparna,
måste den först aktiveras. Se "Displaybilder", på sidan 14 för mer information om hur detta
görs.

3. Kontrollera att kraftuttaget är avstängt.

OBS!: Lastväxlaren kan intemanövreras samtidigt som hydraulmatningen till snöplogssystem
från annan leverantör är aktiverad. Endast plogar och saltspridarfunktioner kan användas.

För information om start och användning avdet aktuella plogsystemet, se plogleverantörens
handböcker.

Lastkransflak
FFD-funktionenmåste vara avaktiverad vid lastning av lastkranflak förseddamed
sprintar. Sprintarna används för att säkra flaket på fordonet. Utrustningen skadas
om ett sprintförsett flak lastasmed FFD-funktionen aktiv. Tryckpå FFD-ikonen
för att avaktivera FFD-funktionen.
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EcoDrive-lastväxlare förseddamed sprintar,
se vidstående bild, kan användas för
lastkransflak.

Lastkransflak som ska användasmed
EcoDrivemåste uppfylla kraven i standard
SS 3021:2014.

Sprintarna går i ingrepp imotsvarande hylsor
under flaket och säkrar därigenom flaket
korrekt på lastväxlaren. Erforderligt antal
sprintar beror på kranens lyftkapacitet.

I Tabell 9 nedan angeserforderligt antal sprintar för olika lyftkapaciteter.

Kranens lyftkapacitet (tonmeter) Antal sprintar

16 2

22 4

28 6

Tabell 9: Krankapacitet

Sprintar kan eftermonteras. Välkommen att kontakta JOAB:seftermarknadsavdelning för mer
information.

Aktivering av kran
Läsoch följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar i kranenshandbok innan
kranenmanövreras.

För att kranen ska kunnamanövrerasmåste CBW-manöverdonet först startas och kranikonen
aktiveras från CBW-manöverdonet.

När kranikonen aktiveras kopplas kraftuttaget in ochmanöverspänning till kranen slås till. När
hydraulpumpen aktiverats visasen grön pumpikon i displayensövre högra hörn och ikonen

för aktiverad kran visasovanför funktionsknapparna.

För manövrering av kranen används kranenseget manöverdon. Kranens fjärrmanöverdon är
en separat enhet och levererasmed tillhörande egen handbok. Se handboken för kranens
fjärrmanöverdon för anvisningar om handhavandet.

OBS!: För att förhindra skador på lastväxlaren, går det inte att tippa lastväxlaren när ett
kranflak är lastat. Lastväxlaren har en givare som detekterar att det lastade flaket är ett kranflak
och spärrar tippning.
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Fjärrmanöverdon

Fjärrmanöverdon finns som tillval för samtliga EcoDrive-lastväxlare. Fjärrmanöverdon används
för fjärrstyrning av lastväxlare. Operatören behöver inte befinna sig i fordonet för att manövrera
lastväxlaren.

Med fjärrmanöverdon kan operatören alltid ha god överblick över lyftoperationerna. Detta kan
vara fördelaktigt imånga avseenden.

När fjärrmanöverdonet är aktiverat kan inte det hyttmonterade CBW-manöverdonet användas.

Före drift
Operatörer måste erhålla utbildning före användning av fjärrmanöverdon. Felaktigt
handhavande av fjärrmanöverdonmedför risk för dödsfall, allvarlig personskada
och/eller egendomsskada.

Operatörenmåste alltid vara uppmärksam på och ha överblick över utrustningen och
omgivningen.

Operatörenmåste vara fokuserad på hanteringen avmanöverdonet
och lyftutrustningen. Använd inte fjärrmanöverdonet samtidigt som du
utför andra uppgifter.

Av säkerhetsskäl, se till att det finnsminst fyrameter fritt utrymme runt
lyftutrustningen. Annars finns risk för allvarlig personskada.

Lämna inte fjärrmanöverdonet utan uppsikt. Kontrollera alltid att
manöverdonet är avaktiverat när det inte används.

Manövrering
Nedan följer en översikt över fjärrmanöverdon för EcoDrive-lastväxlare.

Lastväxlarenmanövrerasmed huvudknapparna 1–12 (se vidstående
bild).

Information ommanövreringen visaspå displayen upptill på
manöverdonet.

Knapparna 1–8 har proportionell funktion. Hårdare tryckpå knapparna
ger snabbare rörelse för den utförda funktionen. Alternativt kan
knapparna ställas in för att ha TILL/FRÅN-funktion.
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Knapp 9–12 har TILL/FRÅN-funktion och används för enkla funktioner, sommanövrering av
spridarläm.

Knapparna 1–12 är multifunktionella. Det innebär att de kan tilldelas fler än en funktion. Se
"Funktionsläge" nedan.

Display
Information om valt funktionsläge och aktiv funktion visaspå displayen upptill påmanöverdonet.
I exemplet i bilden visar lastbilssymbolen att funktionsläge 1 är valt och att den aktuella funktion
sommanövrerasär hydraullåset.

Indikeringslampor
Varje knapp har en indikeringslampa bredvid sig. I exemplet i bilden lyser indikeringslampan
vänster höger om knapp 2 röd. Indikeringslamporna visar information om aktuell status för den
aktivamanövern. I tabellen nedan förklarasde olika indikeringslampornas innebörd.

Indikeringslampa
för knapp

Innebörd grön indikeringslampa

2 Tipp NED slutförd. Låseller lås upp hydraullåset.

4 Utskjutsdel helt indragen. Midjelåset är öppet och flaket kan tippas i
rangeringsläge.

8 Hydraullås är ÖPPET. Det går inte att tippa UPP flaket.

12 Funktionsläge 2 valt.

11 och 12 Funktionsläge 3 valt.

Tabell 10: Indikeringslampor och deras innebörd

Aktivera fjärrmanöverdonet
Den stora, röda knappen nedtill påmanöverdonet används för att aktivera fjärrmanöverdonet.
Knappenmåste drasut för att manöverdonet ska kunna aktiveras.

Funktionsläge
Knapparna 1–12 är multifunktionella. De kan tilldelas tre funktioner. Funktionerna är beroende
avdet funktionsläge som är valt för manöverdonet (1, 2 eller 3).

För att välja önskat funktionsläge, tryck på knapp 12 när manöverdonet startats. Som standard
är funktionsläge 1 aktiverat vid start. Indikeringslamporna vid knapp 11 och 12 anger vilket
funktionsläge som är aktivt (se Tabell 10, på sidan 36). När funktionsläge 1 är aktivt lyser ingen
indikeringslampa vid knapp 11 och 12.

Nedan följer en översikt över knapparna och deras funktioner i de olika funktionslägena.

36

Fjärrmanöverdon |Manövrering

EcoDrive handbok: 13300 utgåva 7 | 2021-01-15



Knapp Funktionsläge 1 Funktionsläge 2 Funktionsläge 3*

1 Tipp – UPP Släp tipp – UPP Frontplog – UPP*

2 Tipp – NED Släp tipp – NED Frontplog – NED*

3 Utskjutsdel – UT Extra 1* Frontplog – VÄNSTER*

4 Utskjutsdel – IN Extra 2* Frontplog – HÖGER*

5 Vikbar krokpelare – UPP Extra 3* Sidoplog – UPP*

6 Vikbar krokpelare – NED Extra 4* Sidoplog – NED*

7 Hydraullås – LÅS Spridarläm – släp* Sidoplog – IN*

8 Hydraullås – ÖPPNA Extra 6* Sidoplog – UT*

9 Spridarläm Starta motor* Extra 7*

10 Automatläm Stoppamotor* Extra 8*

11 Säkerhetskrok (LA-
modeller) -- --

12 Växla funktionsläge Växla funktionsläge Växla funktionsläge

Tabell 11: Fjärrmanöverdonsfunktioner för elmanövrerade system

* Tillval. Ej standardutrustning.

Starta fjärrmanöverdonet
Följ anvisningarna nedan för att starta fjärrmanöverdonet.

1. Kontrollera att aktiveringsknappen är utdragen.

2. Håll knapparna 11 och 12 intryckta samtidigt tills en ljudsignal hörs.

3. Kontrollera att displayen aktiveras.

Snabbkörning
Aktivera snabbkörning genom att hålla knapp 4 intryckt medan dumanövrerar rangerings- eller
tippfunktionen. Observera att snabbkörning inte kan användas vid nedtippning.
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Kontroll av axelbelastning
Fjärrmanöverdonet kan användas för att få ett ungefärligt värde för
axelbelastning. Observera att värdet inte är exakt utan endast kan tas som
indikering avdet verkliga värdet. Denna funktion är inte standard, utanmåste
beställas som tillval.

JOABAB frånsäger sig allt ansvar för överbelastning av fordon, även om
fjärrmanöverdonet visar värde som är lägre än högsta tillåtna belastning för
fordonet.

Det värde som visaspå fjärrmanöverdonet avviker vanligen intemer än
± 150 kg.

För att aktivera axelbelastningsläge, tryck upprepade gånger på knapp 12
tills en vågsymbol visas. Tryckpå den sifferknapp (2, 4, 6 eller 8) som
motsvarar den eller de axlar mätning ska utföras för.

Det finns två indikeringslampor ovanför varje knapp (2, 4, 6 och 8). De visar
vilka axlar som är valda samt status för axlarna. Den högra
indikeringslampan lyser röd för valda axlar (se bild). Den vänstra
indikeringslampan blinkar röd när axelbelastningen är 0–500 kg lägre änmax. tillåten
belastning. Den vänstra indikeringslampan lyser med fast sken ommotsvarande axel är
överbelastad.

Indikeringslampan ovanför knapp 9 anger att det är nettovikt som visaspå displayen. När
nettovikt visas lyser indikeringslampan röd. Tryckpå knapp 9 för att växlamellan nettovikt och
bruttovikt.

Laddning
Laddaren för fjärrmanöverdonet vanligenmonteras i
hytten, nära A-stolpen på förarsidan. Den kan också
monteras i verktygslådan på förarsidan, bakom dörren.

Placera alltid fjärrmanöverdonet på laddaren, när det inte
används. Därmed säkerställs att det alltid är fulladdat och
driftklart.

För att avlägsna fjärrmanöverdonet från laddaren, dra först
ut nederdelen en liten bit, cirka 10mm, och tryck sedan
manöverdonet uppåt, som bilden visar.

Dra inte i nederkanten för att lossamanöverdonet. Det
orsakar skada.
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Lastfördelning på flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Kontrollera nedanstående före lyft av flakmed
last.

l Att lasten inte överstiger lastväxlarens
lyftkapacitet.

l Att lasten är jämnt fördelad.

l Att lyft utförs på plant underlag.

l Att flakets stödrullar roterar.

Lastkapaciteten påverkasnegativt om lasten
är ojämnt fördelad. Om lasten exempelvis är
placerad långt fram på fordonet, kan
lyftkapaciteten förmåganminskamed 40%.

En annan viktig faktor är flakets längd. Flakets
längd samt lasten på flaket påverkar
lastväxlarens lyftkapacitet.

Kort överhäng orsakar onormal belastning.
Flak som är anpassat för chassit fördelar
lasten korrekt.
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Om lasten helt eller delvis består av lösa
föremål eller löst material, måste flaket vara
täckt. Lösa föremål eller löst material kan blåsa
avom inte flaket är täckt.
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Lastning av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

FFD-funktionenmåste vara avaktiverad vid lastning av flak förseddamed sprintar
eller invändigt mekaniskt lås. Sprintarna används för att säkra exempelvis
lastkransflak på fordonet. Invändigamekaniska lås användsockså för att säkra flaket
på fordonet. Utrustningen skadasom ett sprintförsett flak lastasmed FFD-
funktionen aktiv. Tryckpå FFD-ikonen för att avaktivera FFD-funktionen.

Läs informationen under "Lastfördelning på flak", på sidan 39 före lastning av flak.

Följ anvisningarna nedan för att lasta flak.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom arbetsområdet för fordonet respektive flaket.

2. Om fordonet har utskjutbart underkörningsskydd ska detta dras in. Se "Utskjutbart
underkörningsskydd", på sidan 31.

3. Kontrollera visuellt att lasten är jämnt
fördelad på flaket.

4. Starta hydraulpumpen. När
hydraulpumpen startats visasen grön
pumpikon på CBW-manöverdonets
display, se vidstående bild.

Se "Manöverpanel", på sidan 12 för mer
information om start av hydraulpumpen.
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5. Öppna hydraullåset. När hydraullåset är
öppet visas ikonen för öppet hydraullås på
CBW-manöverdonets display.

6. Manövrera utskjutsdelen till helt indraget
läge. Midjelåset öppnas.

7. Kontrollera att midjelåset är öppet. När
midjelåset är öppet visas ikonen för öppet
midjelås på CBW-manöverdonets display,
se vidstående bild.
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8. Aktivera tippfunktionen så att krokpelaren
är i korrekt position för att ta upp flaket.

9. Endast LA-modeller:
Innan du backar mot flakets lyftbygel,
kontrollera att säkerhetskroken på
krokpelaren är öppen.

10. Backa fordonet mot flaket så att krokpelaren rör sig mot mitten av flakets lyftbygel. Backa
alltid rakt mot det flak som ska lastas. Om inte fordonet backas rakt mot flaket är risken stor
att manmissar rullarna under pådragningen av flaket.

11. Manövrera utskjutsdelen till rätt läge, så att krokpelaren går i ingrepp i flakets lyftbygel.

12. Kontrollera att kroken gått i korrekt ingrepp i flakets lyftbygel.

13. Använd tippfunktionen och lyft flaket. Om lasten är tung eller om flakets rullar sitter fast i
underlaget, kan du backa försiktigt samtidigt som du lyfter.

Endast LA-modeller:
Använd den vikbara krokpelaren endast när det är nödvändigt, till exempel när låg
dragvinkel behövs.
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14. Lasta flaket på lastväxlaren och kör ut
utskjutsdelen helt. Fordonets växel ska
vara urlagd, så att fordonet kan rulla in
under flaket för att underlätta lastningen.

Det är absolut förbjudet att
häva eller pressa upp flaket, i
synnerhet vid tung last. Ta inte
hjälp avunderlaget för att tvinga
upp flaket på fordonet.

Endast LA-modeller:
Om krokpelaren sänksmedan flaket draspå lastväxlaren, kontrollera att
flaket inte kommer i kontakt med lastväxlarensbärhjul. Om flaket tar i
bärhjulen kan krokpelaren brytas sönder.

Använd hjälplyftarmarna (se vidstående
bild) för att underlätta lastningen och
minska friktionenmellan lastväxlaren och
flaket. Detta gör du genom att tippa upp
flaket något, så att hjälplyftarmarna
aktiveras.

15. Kontrollera visuellt att flaket lastats
korrekt.

16. Kontrollera på CBW-manöverdonet att
varningsikonen för midjelåset inte längre
är tänd.
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17. Aktivera hydraullåset.

18. Kontrollera att hydraullåset har låst flaket korrekt på lastväxlaren och att CBW-
manöverdonets varningsikon för hydraullåset inte längre är tänd.

19. Stäng avhydraulpumpen.
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Tippning av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Följ anvisningarna nedan för att tippa flak.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom arbetsområdet för fordonet respektive flaket.

2. Om fordonet har utskjutbart underkörningsskydd ska detta dras in. Se "Utskjutbart
underkörningsskydd", på sidan 31.

3. Kontrollera att fordonet står på horisontellt och stabilt underlag.

I annat fall kan fordonet bli snedbelastat och välta. Vältningsrisk föreligger om fordonet lutar
två grader eller mer.

4. Om fordonet har lyftbara axlar, ska dessa
vara sänkta vid tippning.

5. Starta hydraulpumpen. När
hydraulpumpen startats visasen grön
pumpikon på CBW-manöverdonets
display, se vidstående bild.

Se "Manöverpanel", på sidan 12 för mer
information om start av hydraulpumpen.
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6. Kontrollera att flaket är låst med
hydraullåset. Hydraullåsetmåste vara
låst.

Kontrollera i förarhytten att varningsikonen
för öppet hydraullås inte är aktiverad.

7. Använd det hyttmonterademanöverdonet
hytten och tippa lasten.

8. Efter tippning, sänk flaket till indraget läge.

Kör inte fordonet med flaket höjt, det
orsakar onödigt slitage. Detta gäller även
korta sträckor.

9. Stäng avhydraulpumpen.
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Avlastning av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

Läs informationen under "Lastfördelning på flak", på sidan 39 före avlastning av flak. Följ
anvisningarna nedan för att lasta av flak.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom arbetsområdet för fordonet respektive flaket.

2. Om fordonet har utskjutbart underkörningsskydd ska detta dras in. Se "Utskjutbart
underkörningsskydd", på sidan 31.

3. Starta hydraulpumpen. När
hydraulpumpen startats visasen grön
pumpikon på CBW-manöverdonets
display, se vidstående bild.

Se "Manöverpanel", på sidan 12 för mer
information om start av hydraulpumpen.

4. Öppna hydraullåset. När hydraullåset är
öppet visas ikonen för öppet hydraullås på
CBW-manöverdonets display.
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5. Manövrera utskjutsdelen till inre läget och
kör ut flaket, som bilden visar. Midjelåset
öppnas.

Använd hjälplyftarmarna för att minska
friktionenmellan lastväxlaren och flaket.
Detta gör du genom att tippa upp flaket
något, så att hjälplyftarmarna aktiveras.
FFDmåste vara aktiverad.

6. Kontrollera att midjelåset är öppet. När
midjelåset är öppet visas ikonen för öppet
midjelås på CBW-manöverdonets display,
se vidstående bild.

7. Aktivera tippningsfunktionen och låt flaket rulla fritt ned påmarken. Du kan också låta
fordonet rulla framåt.

Endast LA-modeller:
Använd den vikbara krokpelaren för att underlätta avlastningen, om så behövs. Exempelvis
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när låg avlastningsvinkel behövs.

8. Manövrera utskjutsdelen och kontrollera
att lastväxlarens krokgår fri från flakets
lyftbygel.

Endast LA-modeller:
Kontrollera först att säkerhetsspärren har
frigjorts.

9. Manövrera lastväxlaren tillbaka till dess
normala position på fordonet.

10. Stäng avhydraulpumpen.
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Manövrering vid rangering av flak

Operatören ansvarar för hanteringen av lastväxlaren. Var alltid försiktig, för att
undvika personskada och/eller egendomsskada. Läsoch beakta alla varningar i
denna handbokoch på själva lastväxlaren före användning.

FFD-funktionenmåste vara avaktiverad vid lastning av flak förseddamed sprintar
eller invändigt mekaniskt lås. Sprintarna används för att säkra exempelvis
lastkransflak på fordonet. Invändigamekaniska lås användsockså för att säkra flaket
på fordonet. Utrustningen skadasom ett sprintförsett flak lastasmed FFD-
funktionen aktiv. Tryckpå FFD-ikonen för att avaktivera FFD-funktionen.

Följ anvisningarna nedan för att rangera flak från ett släp.

1. Kontrollera att inga personer vistas inom arbetsområdet för fordonet respektive flaket.

2. Om fordonet har utskjutbart underkörningsskydd ska detta dras in. Se "Utskjutbart
underkörningsskydd", på sidan 31.

3. Om fordonet har lyftbara axlar, ska dessa
vara sänkta.

4. Starta hydraulpumpen. När
hydraulpumpen startats visasen grön
pumpikon på CBW-manöverdonets
display, se vidstående bild.

Se "Manöverpanel", på sidan 12 för mer
information om start av hydraulpumpen.

5. Öppna hydraullåset.
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6. Manövrera utskjutsdelen till helt indraget
läge och kör ut kroken, som bilden visar.
Midjelåset öppnas.

7. Kontrollera att midjelåset är öppet. När
midjelåset är öppet visas ikonen för öppet
midjelås på CBW-manöverdonets display,
se vidstående bild.

8. Aktivera tippfunktionen så att lastväxlaren
är i korrekt position för att ta upp flaket,
som bilden visar.

9. Endast LA-modeller:
Kontrollera att säkerhetskroken på
krokpelaren är öppen.

54

Manövrering vid rangering av flak |

EcoDrive handbok: 13300 utgåva 7 | 2021-01-15



10. Backa fordonet så rakt och så nära släpet sommöjligt. Se upp så inte släpets dragstång
skadas.

11. Manövrera utskjutsdelen så att krokpelaren går i ingrepp i flakets lyftbygel.

12. Kontrollera att krokpelaren gått i korrekt ingrepp i flakets lyftbygel.

13. Använd tippfunktionen och dra flaket från släpet till lastväxlaren.

Kör inte ut utskjutsdelen, det ökar belastningen på lastväxlaren. Utskjutsdelen ska hela
tiden vara så långt indragen sommöjligt. Det säkerställer optimal lyftkapacitet.

Dra inte in lastväxlarensutskjutsdel när släpets fjädring är komprimerad.

Endast LA-modeller:
Använd den vikbara krokpelaren, om så
behövs, för att minska lastningsvinkeln när
flaket drasupp på fordonet.

14. Kontrollera att tippcylindrarna är helt indragna och kör sedan ut utskjutsdelen så att flaket
vilar helt på lastväxlaren.

55

Manövrering vid rangering av flak |

EcoDrive handbok: 13300 utgåva 7 | 2021-01-15



Använd hjälplyftarmarna (se vidstående
bild) för att underlätta lastningen och
minska friktionenmellan lastväxlaren och
flaket. Detta gör du genom att tippa upp
flaket något, så att hjälplyftarmarna
aktiveras. FFDmåste vara aktiverad.

15. Kontrollera visuellt att flaket lastats korrekt.

16. Kontrollera att varningslampan/ikonen i hytten för midjelåset inte längre är tänd.

17. Aktivera hydraullåset.

18. Kontrollera att hydraullåset har låst flaket korrekt på lastväxlaren.

19. Stäng avhydraulpumpen.

Risk för egendomsskada
Tippcylinderkolvarna kan brista eller andra delar skadas vid rangering av flakmellan
dragfordon och släp. Var försiktig för att undvika skada vid rangering av flakmellan
dragfordon och släp.

Egendomsskada kan uppkomma om kroköglan på krokpelaren trycksmot flakets lyftbygel när
flaket vilar på släpet. Detta beror på att släpet och dragfordonet fungerar som en styvenhet.

När trycket i tippcylindrarna ökar, kommer dragfordonet att lyftas. Det är inte möjligt att hindra
detta. Släpet, å sin sida, verkar mot denna kraft, eftersom det är kopplat till dragfordonet. Skada
uppkommer om trycket i tippcylindrarna överskrider 195 bar.
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Mata inte tippcylindrarnamed högre tryckän 195 bar, för att undvika att tippcylinderkolvarna
eller andra delar skadas. För att minimera risken för skador kan en tryckavlastningsventil
monteras. Modell L26 är som standard förseddmed tryckavlastningsventil.

Kontakta JOAB för mer information.
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Service och underhåll

För att undvika onödigt slitage är det viktigt med kontinuerligt underhåll av lastväxlaren. Nedan
ges information rörande dagligt underhåll and service.

Dagligt underhåll
Den dagliga skötseln, som endast tar någraminuter, kan förlänga livslängden på lastväxlaren.

Utför kontrollerna nedan varje dag för att hålla lastväxlaren i gott skick.

1. Kontrollera oljenivån.

2. Kontrollera att inga slangar eller rör är i
kläm. Kontrollera att slangar och rör är fria
från skador och/eller läckage.

3. Kontrollera att inga främmande föremål
finnsmellan lastväxlarensdelar.

4. Kontrollera att lastväxlaren är fri från
deformation, sprickor och andra skador.
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5. Kontrollera att belysning och övrig
elutrustning fungerar.

6. Kontrollera hydraulpumpen.

Om skador upptäcks, kontakta omgående din JOAB-
verkstad.

Rengöring av lastväxlare
Nylackerade ytor ska rengörasendast med
svamp ochmilt rengöringsmedel. Använd inte
högtryckstvätt. Högtryckstvätt får användas
tidigast tre veckor efter ytbehandling.

Rengöringsmedel innehåller syra. Använd
endast rengöringsmedelmed pH högst 9.
Rengöringsvätskans temperatur får vara högst
50 °C högre än omgivningstemperaturen. Skölj
alla ytor noga efter tvätt.

Rengöringmed högtryckstvätt medför vissa
risker. Alla elektriska komponenter, även
kapslade, är känsliga för vatten under högt tryck.

Om högtryckstvätt används, hållmunstycket minst 45 cm från lackerade ytor. Använd endast
standardmunstycke, aldrig turbomunstycke.

Om du rengör kring smörjpunkter, komplettera alltid med nytt fett efter tvätten. För mer
information om lastväxlarens smörjpunkter, se nedan.
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Smörjpunkter
Bilden nedan visar lastväxlarens smörjpunkter.

Lastväxlare L

1. Tippcylinder (4 st.)
2. Hjälplyftarm (4 st.)
3. Hjälplyftcylinder (4 st.)
4. Midjelås
5. Utskjutscylinder (2 st.)
6. Krokarmsled (2 st.)
7. Rullar (2 st.)
8. Tippled (2 st.)
9. Hydraullåscylinder (2 st.)

Lastväxlare LA (tillval)

10. Krokpelarcylinder (2 st.)
11. Krokpelaraxel (2 st.)
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Underhåll av lastväxlarens smörjpunkter ska normalt följa smörjschemat för fordonet.
Lastväxlarens smörpunkter ska dock smörjasmed högst 75 drifttimmars intervall.

Om fordonet är försett med centralsmörjsystem, kontrolleramed 75 drifttimmars intervall att det
fungerar korrekt. Utför ocksåmanuellt underhåll av eventuella smörjpunkter som inte omfattas
av centralsmörjsystemet.

Använd smörjfett typ NLGI 0 eller tjockare om centralsmörjsystem används. Lager som utsätts
för stor belastning, som lagren i rullarna, ska smörjasmed fett med högre viskositet.

Applicera inte fett eller olja på styrskenorna.

Service av lastväxlare
Vid normal drift ska oljebyte utförasenligt
nedan.

l Mineralolja – vartannat år

l Miljövänlig olja – varje år

JOAB rekommenderar att oljebyte görs på
hösten.

Ommiljövänlig olja används, använd alltid olja
av samma typ och från samma tillverkare.

Oljefiltret ska bytasefter 50 drifttimmar och
därefter varje år.

Luftfiltret ska bytasminst vartannat år, oftare om så behövs.

Servicepåminnelsedekal
En servicedekal från JOAB sitter på förardörrens insida för att ange
när service av lastväxlaren ska utföras. Bilden visar en servicedekal,
där siffrorna runt kantenmotsvarar månaderna januari till december.

Månad 1 (januari) saknaspå dekalen, vilket anger att nästa service
ska utföras i januarimånad. Utför service på lastväxlaren enligt
dekalen.

Servicepåminnelse – CBW-manöverdon
Vid start avCBW-manöverdonet visasen servicepåminnelse ommindre än 150 drifttimmar
återstår till nästa servicetillfälle. Denna påminnelse gesdockendast i installationer med
programversion 0100405 och displayversion 020003.
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Det visade antalet dagar är ungefärligt. Antalet
dagar är en approximativ beräkning baserad
på hur mycket hydraulpumpen används.

När antalet dagar minskat till noll växlar
nedräkningen tillminustecken och fortsätter
under noll. Om service inte utförts i tid, visas
alltså för hur många dagar sedan service skulle
ha utförts.

Meddelandet är endast en påminnelse till
operatörer och driftansvariga. Det påverkar
inte lastväxlarens funktion eller användbarhet.

Meddelandet kan kvitterasbort med knappen
OKnedtill på panelen.
Servicepåminnelsefunktionen nollställs av
JOAB i sambandmed service.

Det återstående antalet dagar kan också avläsaspå displaybilden för diagnostik och
driftstatistik. Se "Diagnostik och driftstatistik", på sidan 19.

Servicepaket och garanti
Servicepaket kan beställas från JOABenligt informationen nedan. Ha informationen från
lastväxlarens tillverkarskylt till handsnär du kontaktar JOAB. Se "Tillverkarskylt", på sidan 4.

Avdelning Kontaktuppgifter

Serviceverkstad 031 7050 687

Reservdelar 031-7050 686

Teknisk support 031-7050 688

Garanti 031-7050 717

Påbyggnadssupport 031 7050 705

Tabell 12: Servicepaket

Besök vår webbplatswww.joab.se för att beställa reservdelar samt hitta din närmaste JOAB-
auktoriserade verkstad.

Åtdragningsmoment för förband
Alla förband på lastväxlaren ska efterdras till angivet moment efter 5000 km drift. Vertikala
pendelbultar ska drasåt till 40 Nm. Alla övriga skruvförband ska drasåt enligt nedan.
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Gänga Åtdragningsmoment 8,8 Åtdragningsmoment 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: Åtdragningsmoment för förband

Arbete på lastväxlare
Arbete på upplyft lastväxlare får endast utförasmed lastväxlaren tom. Om flak eller
annan påbyggnad är lastad, måste avlastning ske innan arbetet påbörjas.
Tippstöttorna (se nedan) ska placeras så att de stöder lastväxlaren. Annars finns risk
för dödsfall och/eller allvarlig personskada.

Lastväxlaren är utrustadmed tippstötta, se
vidstående bild. Dennamåste användsnär
arbete utförs på lastväxlaren. De är en
säkerhetsanordning som stöder lastväxlaren
när den är upplyft och hindrar att den faller ned
om hydraultrycket skulle falla.

Vidstående bild visar var tippstöttan (röd)
förvarasnär den inte används. Den förvaras
på hjälpramensvänstra insida.

Bilden visar även hur tippstöttan ska placeras
för att stöda lastväxlaren när arbete utförs. Tippstöttan ska placerasmellan hjälpramen och
mellandelen och låsas i förankringspunkterna, enligt bild och beskrivning nedan.
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Tippstöttan ska förankrasmellan hjälpramen
ochmellandelenmed hjälp av två sprintar som
förankringspunkter. Lokalisera
förankringstapparna och placera tippstöttorna
mellan dem som bilden visar, innan arbete
utförs på lastväxlaren.
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Varningar

Det finnsett antal säkerhetsdekaler på EcoDrive-lastväxlaren (se nedan). Läsoch följ
varningarna på dessa dekaler. Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier och
olyckor med allvarlig personskada och/eller egendomsskada.

Kontrollera att dekalerna är i gott skick. Vid behov kan nya säkerhetsdekaler beställas från
JOAB.

Säkerhetsavstånd
Se till att inga obehöriga vistas i närheten av lastväxlarens
arbetsområde. Riskområde är 8meter åt alla håll runt
lastväxlare och flak.

Arbete på lastväxlare
Arbeta aldrig under lastväxlaren utan att använda tippstöttor. Se
till att flaket är borttaget från lastväxlaren och att tippstöttorna är
monterade korrekt så att de stöder lastväxlaren innan du utför
något arbete.

Se även "Arbete på lastväxlare", på sidan 64.

Parkera lastväxlaren innan du kör fordonet.
Se till att lastväxlaren är parkerad innan du kör fordonet. Annars
finns risk för allvarlig personskada och/eller egendomsskada.
Det finnsen allvarlig risk för att kroken kommer att komma i
kontakt med omgivningen om den inte parkeras.

Halkrisk
Var uppmärksam på eventuell halkrisk vid arbetemed lastväxlaren – risk för
personskada.

Hängande last
Vistas inte under hängande last. Om hängande last faller finns risk för dödsfall
och/eller allvarlig personskada.
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Risk att fastna
Stor risk att fastna föreligger vid arbetemed lastväxlaren. Säkerställ alltid att
det inte finns risk att någon fastnar eller skadas innan lastväxlarenmanövreras.

Förlängda tippcylindrar
VARNING! Tippcylindrarna kan inte
köras till det nedre läget när de är fullt
utkörda. Kolvstängerna kolliderar med
den bakre delen. 1009124

Innan nödkörningsfunktionen används,
kontrollera om lastväxlaren är förseddmed
förlängda tippcylindrar.

Operatören är ansvarig för att lära sig tillämpliga säkerhetsåtgärder.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig personskada,
egendomsskada och/eller miljöskada.
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Tekniska data

Nedan följer tekniska data för lastväxlare

Tekniska data – serie L Värde

Oljetryck 240–290 bar bar

Rekommenderat oljeflöde 100 l/min

Max. lastkapacitet* 18–27 ton ton

Max. tippvinkel 44–60º

Vikt* 1950–2600 kg kg

Avståndmellan krokoch rullar (C-C) 4800–6150 mmmm

Totallängd (L) på lastväxlaren 5240–6740 mmmm

Höjd* 196–198 mmmm

Tabell 14: Tekniska data (serie L)

*Beroende påmodell
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Felsökning av lastväxlare

Här följer en enkel felsökningsguide, för att identifiera de vanligaste felen som kan förekomma
för lastväxlare.

Problem Orsak Åtgärd

l Oljud från pump. 1. Pumpen suger luft.

2. Olämplig oljemängd.

3. Pumpen är trasig.

1. Kontrollera anslutningar.

2. Justeramängden olja.

3. Byt pump.

l Ingenting fungerar. 1. Nödstopp har aktiverats.

2. Säkring/relä har löst ut.

1. Stäng avmotorn, dra ut
nödstoppknappen och
utför omstart.

2. Byt säkring/relä.

l Missljud från cylindrar.

l Ryckiga hydraulrörelser.

l Olja sprutar ur tanken.

1. Kolvstången är skadad.

2. Luft i hydraulsystemet.

3. Ventil- eller kolvfel i
pump.

4. För hög eller för låg
oljenivå i tanken.

5. Pumpen suger luft.

6. Tankens luftfilter är
igensatt.

1. Byt ut kolvstången.

2. Kontrollera att
sugledningen är tät.

3. Serva eller byt pumpen.

4. Justera oljenivån.

5. Serva eller byt pumpen.

6. Byt filtret.

l Försämrad lyftförmåga. 1. Pumpen får för lite olja.

2. För lågt oljetryck.

3. Läckage vid
cylinderpackningar.

1. Kontrollera oljenivån.

2. Kontakta JOAB.

3. Byt cylinderpackningarna.

l Lastväxlaren varken
tippar eller rangerar.

1. Givaren för det
utskjutbara
underkörningsskyddet är
aktiv.

1. Dra in
underkörningsskyddet.
Se även "Utskjutbart
underkörningsskydd", på
sidan 31.

Tabell 15: Felsökning av lastväxlare
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Bilaga 1 – Displaybild för diagnostik

Nedan följer en översikt över menyalternativen på displaybilden för diagnostik och driftstatistik.
Se även "Diagnostik och driftstatistik", på sidan 19.

Driftstatistik

Här visas lastväxlarensdriftstatistik.

Ontime (drifttid) – den ackumulerade tid under
vilken lastväxlarenmatatsmed hydraulolja från
pumpen.

PTO time (krafutttagstid) – den
ackumulerade tid under vilken kraftuttaget har
varit inkopplat.

Tippings (tippningar) – antalet genomförda
tippningsmanövrer.

Loadings (rangeringar) – antalet genomförda
rangeringsmanövrer.

Sum handlings (totalt manöverantal) – sammanlagt antal tippnings- och
rangeringsmanövrer.

Programvara och
modell

Här visas lastväxlarmodell och
programvaruversion.

LVX Model (lastväxlarmodell) – lastväxlarens
modellbeteckning.

SW-Display (manöverdonsprogram) –
programvaruversion iCBW-manöverdonet.

SW-Master (mastermodulsprogram) –
programvaruversion imastermodulen.
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Diagnostik

Här visasdiagnostikinformation om
lastväxlarensgivare och insignaler.

Endast standardgivare och givare för vanligt
förekommande tillval visas. Övriga givare för
extrautrustning visas inte.

Induktiva givare från vilka systemet detekterar
signal visasmed grön bakgrund.

Givare från vilka signal inte detekteras visasmed
vit bakgrund.

Hydrauloljetrycket i ventilblockets inlopp visas i
bar längst upp till vänster på displayen.

Denna information kan underlätta felsökning och göra det lättare att hitta en defekt givare.

Mastermodulutgångar

Här visas information ommastermodulens
utgångar.

Informationen kan användas som stöd vid
felsökning av lastväxlaren.
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Nödkörning och
kalibrering

Här finnsmöjlighet att vid störningar och i
nödlägen åsidosätta förreglingar och skydd.
Detta gör det möjligt att nödmanövrera
lastväxlaren i händelse av fel. Se även
"Nödkörning", på sidan 20.

Kalibreringsfunktionen ska användasendast av
servicetekniker med erforderlig utbildning.
Felaktigt utförd kalibreringmedför felaktig
funktion hos lastväxlaren.
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Bilaga 2 – APC-flyttningssats

CBW-manöverdonet kan om så önskas flyttas till förarstolenshögra armstöd. Detta är en
idealisk placering för snöplogsinstallationer med aktiv plogstyrning (APC). Flyttningen kräver en
APC-flyttningssats enligt nedan. Välkommen att kontakta JOAB:seftermarknadsavdelning för
mer information.

APC-flyttningssatsen 1015550-3 omfattar delarna nedan, med vilka CBW-manöverdonet kan
monteraspå förarstolensarmstöd.

Artikelnummer Benämning

1015548 Fäste

1017366 Förlängningskabel

1018963 T-kontaktdon

Tabell 16: APC-flyttningssats: 1015550-3

Installationsförfarande
Flyttning avCBW-manöverdonet till förarstolensarmstöd innebär att även
lastväxlarensnödstoppknapp flyttas. Förarenmåste varamedveten om detta och
måste ta hänsyn till att nödstoppknappen blir mer svåråtkomlig.

1. Slå från tändningen.

2. Skruva lossdet 5-poligaM12-
kontaktdonet från CBW-manöverdonets
kabel, se vidstående bild.

3. Skruva lossoch flytta CBW-manöverdonet
från dess fäste, se vidstående bild.

4. Montera CBW-manöverdonet på höger
armstödmed fästet (1015548) som ingår i
APC-flyttningssatsen.

5. Anslut APC-flyttningssatsensT-
kontaktdon (1018963) till CBW-
manöverdonets strömförsörjningskabel.

6. Anslut APC-flyttningssatsens
förlängningskabel (1017366) till T-
kontaktdonet.
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7. Dra fram förlängningskabeln från T-kontaktdonet till förarstolenshögra armstöd. Placera
och fäst kabeln på sådant sätt att den inte kan utsättas för mekanisk påfrestning eller
skadaspå annat sätt.

8. Anslut förlängningskabeln till CBW-manöverdonets 5-poligaM12-kontaktdon.

9. Slå till strömförsörjningen, starta CBW-manöverdonet och kontrollera dess funktion.
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Kontaktinformation

Information Kontaktuppgifter

Adress JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sverige

Tel.: 031-705 06 00

Fax: 031-705 06 09

E-postadress info@joab.se

Webbplats: www.joab.se

Service- och garantiärenden
För information rörande service- och garantiärenden, se "Servicepaket och garanti", på sidan
63.
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