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Förord

I denna handbok beskrivs installation av CBW-manöverdon för EcoDrive enligt FBS
(Fast Build System). Informationen i handboken får endast användas för installation av
elutrustning för manövrering av lastväxlare, inte för några andra ändamål.

För information om mekanisk installation av EcoDrive FBS, se relevant handbok som
medföljer vid FBS-leverans.

Kontrollera vid leverans av CBW-manöverdonet att det är komplett och fritt från skador.
Om inte, kontakta JOAB, din återförsäljare eller annan leverantör.

Följ alla anvisningar i denna handbok och anvisningarna för mekanisk installation,
innan FBS-installation påbörjas. Detta säkerställer att arbetsmomenten för FBS-
installation utförs i rätt ordningsföljd.

Tekniska data, konstruktioner och illustrationer i denna handbok är inte bindande. JOAB
AB förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

För alla i Sverige sålda manöversystem gäller allmänna leveransbestämmelser.

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

© JOAB AB
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Inledning

EcoDrive-manöversystemet består av ett antal moduler (PLC:er), ett huvudventilblock
och ett manöverdon. Tillsammans styr dessa moduler lastväxlarens funktioner och
manövrering.

Samtliga moduler är anslutna via ett CANBUS-nät. Detta säkerställer att
manöversystemet är störningsfritt och enkelt att installera. Utnyttjandet av CAN-
styrenheter gör komplicerade kabelsystem överflödiga. Extra tillval kan efter behov
enkelt läggas till i systemet.

Systemöversikt
EcoDrive-systemet består i standardutförande av de nedan beskrivna delarna.

1. Mastermodul (nod 101)

2. Slavmodul (nod 102)

3. Förarhyttsmodul

4. CBW controller

5. Huvudventilblock

Mastermodul: installerad bredvid
huvudventilblocket och styr lastväxlarens
huvudfunktioner och utrustningens logik. Den kan
även hantera några in- och utsignaler.

Slavmodul: installerad vid lastväxlarens bakände
och fungerar som in-/utgångsmodul. Den mottar
data från mastermodulen och styr signalerna till
baktill monterade ventiler och belysning. Den
skickar dessutom från lastväxlarens olika givare
mottagna data till mastermodulen.

Förarhyttsmodul: installerad i förarhytten och
fungerar som in-/utgångsmodul. Den behandlar
från fordonet mottagna signaler och
vidarebefordrar dem till mastermodulen. Den
används också för manövrering av hyttmonterad
utrustning och, i vissa fall, elfunktioner i
släpvagnar.

Huvudventilblock: styr hydraulvätskeflödet till
cylindrarna. Huvudventilblocket är delvis styrt av systemets elektronik. Vid korrekt
installation har huvudventilblocket kapslingsklass IP67 och behöver därför inget
ytterligare driftmiljö- och väderskydd. Vanligen installeras det på lastväxlarens
framstam.
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CBW controller: installeras i förarhytten och är
det operatörsgränssnitt med vilket föraren
övervakar och manövrerar lastväxlaren.

Normalt monteras manöverdonet på A-stolpen
på förarsidan, med hjälp av fästet (4).
Displayens vinkel kan ställas in om låsmuttern
(5) lossas.

Displayen (2) används vid inställning och
manövrering av de flesta funktioner. Den
används även för visning av
diagnostikinformation och för åtkomst av
lastväxlarens felsäkra läge.

Se användarhandboken för mer information om
handhavande av CBW-manöverdonet.

Med manöverspaken (3) manövreras lastväxlarens huvudfunktioner, till exempel
tippning och rangering.

CBW-manöverdonet har även en nödstoppknapp (1) med vilken föraren kan
snabbstoppa lastväxlarens samtliga funktioner om fara skulle uppstå.

Tillvalsfunktioner
Tillvalsfunktioner kan vara fabriksinstallerade vid leverans eller tilläggsinstalleras i
efterhand. Beroende på vilken funktion och var på fordonet den är placerad, kan en eller
flera extramoduler utrustas. Manöversystemets moduluppbyggnad ger mycket stor
flexibilitet.

Samtliga modulers CANBUS-ID, utom mastermodulens, visas med modulens
indikeringslampor. Tillvalsmoduler benämns nod X, där X är en siffra i intervallet 105–
110.

Nod-ID kan enkelt ändras. Ändring görs genom att trycka på den aktuella modulens
knappar i en viss ordningsföljd. Se respektive moduls ritning för mer information.

Listan nedan visar de vanligaste tillvalsfunktionerna till EcoDrive-manöversystemet.

1. Kopplingar för hydrauliska lämmar

2. Kopplingar för pneumatiska lämmar

3. Snöplogs- och saltspridarsystem

4. Belysning

5. Utskjutbara underkörningsskydd

6. Kransystem för flak

7. Liftdumpersystem för flak
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I vidstående bild visas ett exempel på två
fabriksmonterade extramoduler för
tillvalsfunktioner.

Vidstående bild visar en typisk bakände, med
slavmodul som styr delar av det
decentraliserade hydraulsystemet (DHS).

Luftventilbryggan, pluggad från fabrik, är ett
vanligt tillval.

Fjärrmanöverdon för radiostyrning av
lastväxlaren finns också som tillval.
Radiostyrning kan fabriksinstalleras eller
efterinstalleras när behovet uppstår.

Installationen är mycket enkel. Alla lastväxlare
är från fabrik försedda med alla erforderliga
fästen.

Elanslutning görs med ett enda kontaktdon med
M12-överfallsmutter. Detta gör installationen
snabb och enkel.

JOAB:s Molntjänst
Lastväxlaren är utrustad med modem, se
vidstående bild. Modemet sitter på
framstammen, ovanför huvudventilblocket.

Med modemet kan fjärrassistans via
mobiltelefonnätet tillhandahållas. JOAB:s
tekniker kan fjärrinstallera
programuppdateringar och fjärrfelsöka.
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Vi rekommenderar starkt verifiering av att modemet och molntjänstanslutningen fungerar
korrekt. Starta systemet och kontrollera att de fyra indikeringslamporna på framsidan
lyser grönt, vilket indikerar att anslutning har upprättats och fjärrassistans kan ges.

Om anslutning inte kan upprättas och assistans behövs, måste den ges på plats med
bärbar dator ansluten via gränssnitt.
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Installationskomponenter

Lastväxlaren levereras med de flesta av manöversystemets komponenter installerade.
Endast begränsade installationsarbeten behöver därför utföras efter leverans. Det mesta
av detta arbete görs i förarhytten och innefattar montering av de nedan uppräknade
komponenterna.

Erforderliga Komponenter
I tabellen nedan anges vilka komponenter som behöver installeras i fordon från olika
tillverkare. Dessa komponenter medföljer som standard och i denna handbok görs
hänvisningar till dem.

Komponent att installera Volvo* Scania Mercedes DAF MAN

Förarhyttskablage 1018051 1018052 1018053 1018056 1018055

CBW controller 1019201 1019201 1019201 1019201 1019201

Påbyggnadskablage 1016002 1016002 1018281 1018281 1018281

Tabell 1: Erforderliga komponenter

*Endast FH4 och FM4.

Komponenter för Tillvalsfunktioner
I tabellen nedan anges vilka komponenter som behöver installeras i fordon från olika
tillverkare, för att kunna använda olika tillvalsfunktioner. Dessa komponenter levereras
endast på särskild beställning – de är inte standardutrustning.

Komponent att installera Volvo Scania Mercedes DAF/MAN

Funktioner för släp 1015509 1015509 1015509 1015509

Arbetsbelysning för släp
funktioner 1015890 1015888 1015890 1015890

Påbyggnadskablage för extra
funktioner 1016002 1016003 1015771 1015771

Tabell 2: Komponenter för tillvalsfunktioner
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Installationsförfarande

Installation av manöversystemet ska utföras av kvalificerad personal med god
vana vid installation av elsystem i tunga fordon. I annat fall finns risk för
allvarlig personskada.

Installation av Påbyggnadskablage
Det medföljande påbyggnadskablaget ska installeras och anslutas till fordonets
elsystem enligt anvisningarna nedan. Kablaget ska installeras innan lastväxlaren
installeras på fordonet.

Volvo: anslut påbyggnadskablaget till
kontaktdon BB1 i fordonskablaget.

Kontaktdon BB1 sitter på chassits högra sida, se
vidstående bild.

Scania: anslut påbyggnadskablaget till
kontaktdon C487 i fordonskablaget.

Kontaktdon C487 sitter på översidan av
fordonets främre, vänstra stänkskärm, se
vidstående bild.

Mercedes, DAF och MAN: dra in
påbyggnadskablaget i förarhytten enligt
fordonstillverkarens
kabelinstallationsanvisningar. Installationen
måste utföras så att påbyggnadskablagets ände
förläggs inne i förarhytten, eftersom kablagets kontaktdon inte är tätat och därför måste
installeras skyddat. Påbyggnadskablaget ska anslutas till förarhyttens kablage.

Alla fordon: kontrollera att påbyggnadskablaget
är korrekt draget på fordonet och är möjligt att
ansluta till lastväxlarens framände när
lastväxlaren installeras. Påbyggnadskablaget
ska anslutas till lastväxlarens fabriksmonterade
kontaktdon, som är placerat bredvid
huvudventilen, se vidstående bild.

Installera lastväxlaren på fordonet och anslut
påbyggnadskablaget till lastväxlaren, enligt
ovan givna anvisningar.

Monteringsanvisning: CBW-manöverdon - FBS | 1019632 utgåva 3 | 2020-11-17



8

OBS! Kontrollera noga vid installation av lastväxlaren på fordonschassit att
påbyggnadskablaget går fritt från lastväxlarens fasta och rörliga delar.

Anslutning av Kraftuttag (PTO)
Om pump med fast deplacement används, ska pumpens shuntventil anslutas
till JOAB:s fabriksmonterade kontaktdon för kraftuttag, märkt ”PTO”.

Om dubbelpump, till exempel 35 l + 70 l, är installerad, ska anslutning göras
enligt de ritningar JOAB tillhandahåller. Lastväxlaren kan inte manövreras
med endast den ena hydraulkretsen. Manöversystemet har ett särskilt
utgångsstift för system med dubbelpump och dess andra shuntventil.

Dra fram kraftuttagskabeln från lastväxlaren till
hydraulpumpen och anslut den. Kabeln är tydligt
märkt med beteckningen ”PTO”.

Om pump med variabelt deplacement är
installerad, är denna kabels anslutning vanligen
blindpluggad. Som tillval kan detta kontaktdon
levereras fabriksanslutet till en lastkännande
ventil (endast installationer med pump med
variabelt deplacement).

Installation av Förarhyttskablage
Säkringar ska installeras så att de enkelt kan
bytas utan verktyg. Säkringshållarens kåpa
ska vara försedd med tydlig märkning av
lastväxlarsäkringarnas data och funktion.

Ritning för förarhyttskablaget medföljer vid leverans av
CBW-manöverdon enligt FBS. Schemanumret är
detsamma som för originalschemat för
förarhyttskablaget. Se detta dokument om mer
detaljerad information behövs.

Förarhyttskablaget (som exempel visas kablage för
Scania) har tydlig märkning på såväl de enskilda
ledarna som på kontaktdonen.

De gula dekalerna på kontaktdonen anger var de ska
anslutas.
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1. I förarhytten finns vanligen en kopplingsbox särskilt avsedd för påbyggnaders
funktioner. Här ska reläet och förarhyttskablaget installeras. Kopplingsboxens
placering framgår av fordonstillverkarens dokumentation.

2. Montera förarhyttsmodulen på lämplig plats i
förarhytten. Välj placering så att modulens
kablage blir lättåtkomligt och så att felsökning
inte försvåras.

3. Anslut förarhyttskablagets båda kontaktdon
märkta C respektive P/N1 till motsvarande
anslutningspunkter i förarhyttsmodulen, se
vidstående bild. Kontaktdonen P/N1 och C
måste alltid anslutas.

Anslutningspunkt N2 i förarhyttsmodulen
används för J1939-kommunikation till och från
fordonet, anslutningspunkterna A, B, D, E och F
är förberedda för extrautrustning.

4. Montera CBW-manöverdonet på bekväm höjd med hjälp av det medföljande fästet.
Bäst är oftast att placera manöverdonet på instegshandtaget.

5. Dra fram 5-stiftskontaktdonet med M12-
överfallsmutter till A-stolpen på förarsidan, se
vidstående bild.

Anslut 5-stiftskontaktdonet från CBW-
manöverdonet till det i föregående steg
beskrivna 5-stiftskontaktdonet. Kontrollera att
kabeln har tillräcklig längd för att CBW-
manöverdonet ska kunna vridas fritt utan att
dragbelasta kabeln, och dra sedan fast
klämman.

6. Anslut förarhyttskablaget till fordonets
elsystem enligt anvisningarna nedan.

Volvo: anslut förarhyttskablagets kontaktdon märkt BBEC2 till fordonselsystemets
kontaktdon märkt BBEC2.

Scania: anslut förarhyttskablagets kontaktdon märkt C494 till fordonselsystemets
kontaktdon märkt C494.
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Mercedes, DAF och MAN: anslut förarhyttskablagets 9-stiftskontaktdon direkt till
påbyggnadskablagets motsvarande 9-stiftskontaktdon. I dessa fordon används inte
fordonets eget kablage.

OBS! Kontaktdonen i fordonets kablage förinstalleras vid tillverkningen och måste
avlägsnas. I de flesta fall är de tomma och reserverade för olika funktioner i
påbyggnaden. Vissa fordon är emellertid utrustade med tillval som använder vissa av
ledarna i fordonets kontaktdon. Gör i sådana fall de omkopplingar som behövs.

Fordonskommunikation
CBW-manöverdonet enligt FBS möjliggör två typer av kommunikation med fordonet:
J1939 respektive fast trådanslutning. Båda typerna beskrivs nedan.

Kommunikation Enligt J1939
J1939 är tillämpligt endast för Volvo, Scania och Mercedes. Detta är den föredragna
kommunikationstypen.

Varje signal för manövrering av lastväxlaren och dess tillvalsfunktioner kan användas.
Funktioner som status för kraftuttagsomkopplaren, backljussignalen och unika signaler
som fordonets vikt (endast vid luftfjädring) kan användas.

Kommunikation Via Fast Trådanslutning
Fast trådanslutna ingångar kan användas i förarhyttsmodulen. Emellertid är endast en
begränsad uppsättning signaler möjlig. Vanligen är dessa: IN4 = kraftuttagssignal, IN5 =
parkeringsljussignal samt IN7 = backljussignal.

Monteringsanvisning: CBW-manöverdon - FBS | 1019632 utgåva 3 | 2020-11-17
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Första Start

Kontrollera, innan fordonet startas första gången, att rätt kompensator är
installerad på huvudventilblocket, enligt nedan. Starta inte fordonet om fel
kompensator är installerad.

Följ anvisningarna nedan vid första start av fordonet. Detta säkerställer korrekt
inställning, kalibrering och funktion hos manöversystemet.

OBS! Anvisningarna omfattar de viktigaste stegen för manöversystemets handhavande.
Styrsystemets mekaniska installation och justering behandlas inte. Kontrollera, innan
systemet startas första gången, att lastväxlaren är korrekt installerad.

1. Kontrollera att den på huvudventilblocket installerade kompensatorn är den rätta för
fordonets hydraulpump. Starta inte fordonet om fel kompensator är monterad.
Kontrollera att rätt kompensator är installerad.

Pump med variabelt deplacement: om fordonets hydraulpump har variabelt
deplacement, ska huvudventilblockets kompensator vara avsedd för variabelt
pumpdeplacement.

Pump med fast deplacement: om fordonets hydraulpump har fast deplacement, ska
huvudventilblockets kompensator vara avsedd för fast pumpdeplacement.

Huvudventilblocket har en port på höger sida, se
bild. Porten är pluggad med en plugg som kan
vara rödmålad eller omålad, vilket är en färgkod
för kompensatortyp.

Rödmålad plugg = kompensator för pump med
variabelt deplacement är installerad på
huvudventilblocket.

Omålad plugg = kompensator för pump med fast
deplacement är installerad på
huvudventilblocket.

2. Låt fordonets motor gå på tomgång och
kontrollera att hydraultrycket är korrekt.

Starta fordonet och aktivera CBW-manöverdonet. Öppna displaybilden för diagnostik
och driftstatistik för att se hydraultrycket. Se användarhandboken för mer information.
Kontrollera enligt nedan att hydraultrycket är korrekt.

Monteringsanvisning: CBW-manöverdon - FBS | 1019632 utgåva 3 | 2020-11-17
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Pump med variabelt deplacement: om fordonets hydraulpump har variabelt
deplacement, ska trycket vara cirka 27 bar.

Pump med fast deplacement: om fordonets hydraulpump har fast deplacement, ska
trycket vara mellan 0 och 2 bar (shuntventilen är inte aktiv).

3. Manövrera lastväxlaren och kör in
utskjutsdelen helt. Kontrollera att midjelåset
öppnas. Symbolen för öppet midjelås ska
visas på CBW-manöverdonets display, se
bild.

4. Innan någon av lastväxlarens funktioner
testas, måste systemet kalibreras med
avseende på krokens bakersta position. För
att åstadkomma detta ska lastväxlaren köras
till rangeringsläge – helt utkörd till sitt bakersta
läge, med tippcylindrarna helt utkörda. Låt
kroken stå i detta läge i cirka 5 sekunder, så
att manöversystemet kan utföra kalibreringen.
Kör därefter tillbaka lastväxlaren till dess hemmaläge, med tippcylindrarna helt
indragna.

5. Kontrollera att alla regenerativa EcoDrive-tillval, till exempel
snabbsänkningssystemet FLS (Fast Lowering System), fungerar korrekt. Manövrera
samtliga regenerativa funktioner och kontrollera att de stannar innan kroken når sitt
ändläge. Krokens hastighet ska minska till normal hastighet innan ändläget nås. Se
användarhandboken för mer information om dessa funktioner.

6. Kontrollera enligt anvisningarna nedan att lastväxlarens sänkbroms fungerar korrekt
vid såväl rangering som tippning. Sänkbromsen styrs av en givare som övervakar
krokarmens vinkel. Lastväxlaren ska testas såväl utan last som med last.

Manövrera lastväxlaren utan last i tippningsläge, sänk den sedan helt och iakttag
sänkningen. Lastväxlarens hastighet ska minska så att krokarmen lägger sig mjukt
och utan slag i sitt nedre ändläge.

Manövrera lastväxlaren utan last i rangeringsläge, sänk den sedan helt och iakttag
sänkningen. Lastväxlarens hastighet ska minska så att krokarmen lägger sig mjukt
och utan slag i sitt nedre ändläge.

Upprepa ovanstående tester med påbyggnad lastad till så nära lastväxlarens
lyftkapacitet som möjligt. Kontrollera att hastigheten minskar korrekt och att
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krokarmen lägger sig mjukt sitt nedre ändläge. Lastväxlarens hastighet ska minska
så att krokarmen lägger sig mjukt och utan slag i sitt nedre ändläge.

OBS!Om sänkbromsen inte fungerar korrekt, kan den fjärrkalibreras av en JOAB-
tekniker, genom JOAB:s molntjänst. Kontakta JOAB:s support för mer information.
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Felsökning

Med hjälp av felsökningsschemat nedan går det lättare att hitta de vanligaste fel som
kan uppstå vid FBS-installation av CBW-manöverdon.

Problem Möjliga orsaker Åtgärd

l På displayen indikeras
kraftuttaget som aktivt,
men inga funktioner går att
använda.

1. Utgångskrets öppen.

2. Hydraulpumpen kopplas inte
in.

3. Hydraultrycket är lågt eller
noll (under 10 bar).

4. Fel påmanöverspaken.

5. Driftvillkoren för någon
funktion är inte uppfyllda.

6. Intermittent
kommunikationsfel.

1. Kontrollera
förarhyttskablagets relä.
Kontrollera
utgångssäkringarna.

2. Om pumpen är förseddmed
shuntventil, kontrollera
shuntventilen
(kraftuttagssignal endast
aktiv efter behov).
Kontrollera att
rotationsriktningen hos
kraftuttagets utgående axel
överensstämmermed rätt
rotationsriktning för
hydraulpumpen.

3. Kontrollera att
hydrauloljetankens
sugutlopp är helt öppet.
Kontrollera att pumpen är
korrekt installerad.

4. Kontrollera
manöverspaksdiagnostiken i
displaymenyn (se
användarhandboken).
Kontrollera att
fjärrstyrningssystemet
(radio) är avstängt.

5. Kontrollera givardiagnostiken
i displaymenyn (se
användarhandboken).

6. Kontrollera om den röda
indikeringslampan ”DIA”
lyser påmastermodulen eller
slavmodulen. Tryck i så fall
på nedåtknappen för att visa
felmeddelandet.

Tabell 3: Felsökningsschema
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Problem Möjliga orsaker Åtgärd

l Systemet eller displayen
startar inte.

1. Säkringar utlösta eller
saknas.

2. Förarhyttsmodulens kablage
löst.

3. Displaykrets öppen.

4. Systemet är inte jordat.

1. Byt/sätt i säkring.

2. Kontrollera att
förarhyttsmodulens kablage
är korrekt anslutet och att
inga kontaktdon glappar eller
är lösa.

3. Mät spänningen över
displaykontaktdonet (se
ritning).

4. Kontrollera att
förarhyttskablaget är jordat
till fordonsbatteriets
minuspol.

l CBW-manöverdonet visar
meddelandet ”No CAN
Communication” eller
reagerar inte alls.

1. CAN-kretsen kortsluten.

2. CAN-ledare ej anslutna.

3. CAN-ledare kortslutna till
batteriets plus- eller
minuspol.

1. Stäng av tändningen ochmät
resistansenmellan plintarna
(60 Ω).

2. Mät resistansenmellan
CAN-H och CAN-H mellan
tvåmoduler (≈ 0 Ω). Mät
resistansenmellan CAN-L
och CAN-Lmellan två
moduler (≈ 0 Ω).

3. Stäng av tändningen ochmät
resistansenmellan CAN och
+/- (-> ∞ Ω).

l Systemet fungerar, men
ingenting händer när
kraftuttagsknappen trycks
in.

1. Kraftuttagssignal från
fordonet saknas.

2. Klarsignal från
nödstoppknapp saknas.

1. Fordon utan J1939: mät
kraftuttagsstiftet i
förarhyttsmodulen. Fordon
med J1939: kontrollera att
fordonet är programmerat att
skicka kraftuttagssignal.

2. Kontrollera att
nödstoppknappen är frigjord,
så att stoppkretsen är sluten.
Mät spänningen på IN11 i
förarhyttsmodulen
(+24 VDC).

Tabell 3: Felsökningsschema (fortsättande)
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Problem Möjliga orsaker Åtgärd

l Lastväxlaren fungerar, men
inte korrekt och som
förväntat.

1. Induktiv givare felaktig.

2. Vinkelgivare felaktig.

1. Kontrollera i
displaydiagnostiken att
givarsignalerna når fram till
ochmottas av
manöversystemet.
Mät givaravstånden och
justera dem om så behövs till
angivna värden.

2. Kontrollera insignalerna som
visas i displayen. Mät
givaravstånden och justera
dem om så behövs till
angivna värden. Främre
delens givare för helt sänkt
läge utanför område. Ej
kalibrerad (kör lastväxlaren
till dess yttersta position i
rangeringsläge).

Tabell 3: Felsökningsschema (fortsättande)
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Varningar

Det finns ett antal säkerhetsdekaler på lastväxlaren, enligt nedan. Läs och 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 du beställa nya säkerhetsdekaler
från JOAB.

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

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.

Parkera lastväxlaren innan du kör fordonet.
Se till att lastväxlaren är parkerad innan du kör fordonet.
Underlåtenhet att beakta varningarna kan leda till haverier
och olyckor med allvarlig personskada och/eller
egendomsskada. Det finns en allvarlig risk för att kroken
kommer att komma i kontakt med omgivningen om den inte parkeras.

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

Hängande last
Vistas inte under hängande last. Om hängande last faller finns risk för
dödsfall och/eller allvarlig personskada.

Risk att fastna
Stor risk att fastna föreligger vid arbete med lastväxlaren. Säkerställ
alltid att det inte finns risk att någon fastnar eller skadas innan
lastväxlaren manövreras.
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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 försedd med
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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Kontaktinformation

Information Kontaktuppgifter

Adress JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sverige

Tel.: +46 31-705 06 00

Fax: +46 31-705 06 09

E-post: info@joab.se

Webbplats: www.joab.se

Servicepaket Och Garanti
Servicepaket kan beställas från JOAB enligt informationen nedan. Ha informationen från
lastväxlarens tillverkarskylt till hands när du kontaktar JOAB.

Avdelning Kontaktuppgifter

Serviceverkstad +46 31 7050 687

Reservdelar +46 31-7050 686

Teknisk support +46 31-7050 688

Garanti +46 31-7050 717

Påbyggnadssupport +46 31 7050 705

Tabell 4: Servicepaket

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