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Innledning

Denne håndboken behandler brukog vedlikehold av krokløfter. Den inneholder viktig informa-
sjon for din egen og omgivelsens sikkerhet.

JOABsprodukter kjennetegnesavhøy sikkerhet, driftssikkerhet og lang levetid. For å kunne
utnytte krokløftenmaksimalt anbefaler vi at du leser håndboken grundig.

Håndboken inneholder også informasjon angående feilsøking, smøring og service av kro-
kløften. Håndboken er basert utelukkende på originalmontert utstyr. For ekstrautstyr eller til-
valgsutstyr henviser vi til respektive leverandørshåndbøker.

JOAB fraskriver seg ansvaret for konsekvenser som oppstår på grunn avarbeid som ikke er fag-
messig utført. Gjør aldri noenmodifiseringer av krokløften, fordi det kan påvirke de strukturelle
egenskapene. Hvismodifisering kreves, spør alltid JOABom råd først.

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

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

For alle krokløfter som selges iSverige gjelder generelle leveringsbestemmelser.

For visse leveranser følger det med en CDmed opplæringsmateriell. Den gir en omfattende
beskrivelse avbruken av JOABsprodukter, som krokløfter, liftdumpere og Hookmaster.

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

© JOAB AB
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Om krokløften

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

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

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

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

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

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

og nedfelt ved kjøring.

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

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

forhold til lasteplanet.

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

kasjoner.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5
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JOABs lakkeringsanlegg oppfyller alle gjel-
dendemiljøkrav.

6
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Lasteplanstandard

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

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

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

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

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

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

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

8
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Sikkerhet

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

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

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

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

Veltefare foreligger hvis kjøretøyet heller to
grader eller mer.

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

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

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

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

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

Brukerhåndbok L og LA: 1009683 utgave 9 | 2018-07-11



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

Nødkjøring
OBS! Ved nødkjøring av krokløften er sikkerhetssystemet koblet fra. Vær svært for-
siktig! Når sikkerhetssystemet er koblet fra, er faren for personskade og skade på kro-
kløften svært stor. Brukderfor ikke nødkjøringssystemet hvis du ikke har satt deg
godt inn i systemets funksjon og egenskaper.

Ved feil på krokløftensmanøversystem er det
mulig åmanøvrere krokløften direkte på ven-
tilblokken, se bildet ved siden av. Til dette formå-
let følger det med nødmanøvreringsspakved
levering av krokløften. Spaken oppbevares
normalt i førerdøren.

Hvis krokløften er utstyrt med forlenget
tippsylinder, må du lese og følge advarselen
"Forlengede tippsylindre", på side 68 før du
bruker nødmanøvrering.

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

10
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Drift – elektriske systemer

I dette kapittelet beskrivesdrift og brukav krokløfter som bare har elektrisk manøvrering. For
informasjon om pneumatisk styrte krokløftsystemer se "Drift – pneumatiskemanø-
versystemer", på side 27.

Krokløften kan styresmed enmanøverinnretningmontert i kjøretøyets førerhus, eller med en
fjernmanøverinnretning (radiostyring). Fjernmanøverinnretninger er tilvalgsutstyr. Mer informa-
sjon se "Fjernmanøverinnretning (radiostyring)", på side 33.

Elektriskmanøvrerte systemer produsert etter 2017 har et manøverpanelmed integrert manø-
verspak, kalt CBW-manøverinnretning. Eldre systemer har en egenmanøverspakog et lys-
diodedisplay. For mer informasjon omCBW-manøverinnretningen se nedenfor. For mer
informasjon om eldre systemer se "Manøverinnretningmed to knapper og lysdiodedisplay", på
side 22.

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

Visse funksjoner, for eksempelmanøvrering avhydr-
aulikkpumpen, kan installeres i førerhusets
instrumentpanel, enten sammenmed eller atskilt fra
CBW-manøverinnretningen, etter ønske.

CBW-manøverinnretningen har følgende hoved-
deler:

1. Nødstopp

2. Manøverpanel

3. Manøverspak

4. Feste

5. Låseskrue for display

Nødstoppknappen brukes i nødstoppsituasjoner. Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppes
alle krokløftfunksjoner som kan forårsake personskade. For å gjenoppta driftenmå systemet
startes på nytt.

CBW-manøverinnretningensmanøverpanel har et 2,8 tommers fargedisplay. Det kan kon-
figureres. Displayet kan vise fem forskjellige konfigurerbare displaybilder. Hvert displaybilde kan
ha seksbrukerdefinerte funksjoner, som å slå lysene på og av. For mer informasjon se "Dis-
playbilder", på side 14.
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Manøverspaken brukes til å manøvrere krokløftensgrunnfunksjoner, for eksempel tipping. For
mer informasjon ommanøverspakens funksjon se "Manøverspakfunksjoner", på side 16.

Festet brukes til å monteremanøverinnretningen i førerhuset. Normalt plasseresmanø-
verinnretningen på A-stolpen på førersiden. Det er imidlertid ogsåmulig å festemanø-
verinnretningen på førersetets høyre armstøtte. Dette er en ideell plassering for brukmed
snøplog.

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

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

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

Alle andre ikoner som visespå displayet (ikke brukerdefinerte) er indikeringselementer som
blant annet viser krokløftens status, hvilket displaybilde som er aktivt, og hvilke funksjoner (for
eksempel belysning) som er aktive.

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

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

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

Ikon Funksjon Ikon Funksjon

Nattmodus Automatisk lem – KJØRETØY*

Tabell 1: Manøverpanel – beskrivelse av ikoner
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Ikon Funksjon Ikon Funksjon

Lastlys – PÅ Tipphenger – OPP*

Baklys – PÅ Tipphenger – NED*

Blinklys – PÅ Tilhengerdrag*

Rødt lys – PÅ Hydraulisk lås – LÅS

Midjelåsen er ÅPEN Hydraulisk lås – ÅPEN

Sikkerhetskroken er ÅPEN* Automatisk lem – KJØRETØY*

Hydraulisk lås er ÅPEN Kontinuerlig hydraulisk tilførsel
(start/stopp)*

Hydraulikkpumpe (start/stopp) Saltspreder*

Luftdumper – TILHENGER* Vegskrape*

Akselløft – TILHENGER* Snøplog*

Automatisk lem – TILHENGER* SideplogOPP ved rygging*

Spredelem – KJØRETØY* Start/stopp kranen*

Krokløften er i senket stilling. Akselløft – TILHENGER*

Tabell 1: Manøverpanel – beskrivelse av ikoner (continued)

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

13
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Displaybilder
Manøverpanelet kan vise fem forskjellige displaybilder, med forskjellige brukerdefinerte funk-
sjoner. I tillegg kan et displaybildemed informasjon om krokensposisjon på krokløften vises. Se
"Krokposisjon", på side 15 nedenfor. Displaybildene beskrives i tabellen nedenfor. Displaybildet
som er aktivt, visesnederst i høyre hjørne avdisplayet med et av ikonene nedenfor (se "Manø-
verpanel", på side 12).

Ikon Beskrivelse

Displaybilde 1 kjøretøy

Displaybilde 2 kjøretøy

Displaybilde tilhenger

Displaybilde belysning

Displaybilde snøplog

Displaybilde krokposisjon

Tabell 2: Displaybilder

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

Antallet displaybilder som kan velgesmed pilknappene kan konfigureresetter behov (1–5 stk.). I
eksempelet nedenfor er tre displaybilder valgt. De er merket med en grønn ramme under
respektive ikon. Ved blaingmed venstre- eller høyrepilen visesdisse tre aktive displaybildene
vekselvis på displayet.

Følg anvisningene nedenfor for å konfigurere hvilke displaybilder som skal være tilgjengelige via
pilknappene:

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

Menydisplaybildet med de ulike dis-
playbildealternativene vises.

14
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2. Velg ønskede displaybilder imenyen og trykkpåOK for å aktivere eller deaktivere dem.
Aktiverte displaybilder visesmed en grønn ramme under displaybildeikonene.

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

Krokposisjon
Dette displaybildet viser krokensposisjon. Når
dette displaybildet velges, vises krokposisjon og
krokarmsvinkel på displayet, som vist på bildet
ved siden av (se også "Displaybilder", på side
14). Dette tilvalget er bare tilgjengelig for L26-
modeller og er avhengig avhvilke tilvalgsgivere
som er installert. Kontakt JOAB for å fåmer
informasjon.

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

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

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

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

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

3. Velg ønsket funksjonmed opp- og nedpilknappene.

4. TrykkpåOK.

Bakgrunnsbelysning
Bakgrunnsbelysningen på displayet kan stilles inn etter behov. Brukeren kan raskt og enkelt
justere bakgrunnsbelysningen for å gjøre displayet tydelig og lett å lese av, også i sterkt solskinn.
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Trykk kort på OK-knappen gjentatte ganger for å vekslemellom 100%, 20%og 0%bak-
grunnsbelysning.

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

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

Ikon Betydning

Krokløften er ikke imodus for kjøring. Den er ikke helt inntrukket.

Midjelåsen er åpen.

Den hydrauliske låsen er åpen.

Sikkerhetskroken er åpen (bare LA-modeller).

Tabell 3: Advarselsikoner i displayet

Manøverspakfunksjoner
I tabellen nedenfor visesde ulike funksjonene tilmanøverspaken. For mer informasjon om
manøvrering av snøploger se "Snøplogfunksjoner", på side 18.

Tipp opp Tipp opp
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
INN

Dra bakover Trykkpå nedre knapp
og dra spaken bakover

Vrimanøverinnretningen
mot klokken

Tabell 4: CBW-manøverspakens funksjoner

16

Drift – elektriske systemer | CBW-manøverinnretning

Brukerhåndbok L og LA: 1009683 utgave 9 | 2018-07-11



Tipp ned Tipp ned
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
UT

Skyv forover Trykkpå nedre knapp
og skyv spaken forover

Vrimanøverinnretningen
med klokken

Bøybar krokarm
OPP**

Bøybar krokarm
NED**

Automatisk syklus
lasting*

Skyvmanøverinnretningen til
høyre

Skyvmanøverinnretningen til
venstre

Trykkpå øvre knapp
og skyv spaken forover

Automatisk syklus
avlasting*

Trykkpå øvre knapp
og dra spaken bakover

Tabell 4: CBW-manøverspakens funksjoner (continued)

*Tilvalg. For mer informasjon se "Tilvalg", på side 24. **Bare i LA-modeller.
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Snøplogfunksjoner
Nedenfor beskrives funksjoner for kjøretøymed snøploger. Vær oppmerksom på at disse funk-
sjonene ikke er standard. De installeres som tilvalg. For å kunne aktivere disse snø-
plogfunksjonenemå snøplogdisplaybildet visespå displayet. Se "Displaybilder", på side 14.

Snøplogfunksjonenemå først aktiverespå snøplogdisplaybildet, ved hjelp av ikonet .

Når snøplogikonet er aktivert, kan snøplogenemanøvreresmedmanøverspaken. Trykkmanø-
verspaken fremover i en kort periode for å aktivere frontsnøplogen. For å aktivere sideplogen
trykker du på den øvre knappen, som vist nedenfor i Tabell 5.

Når en snøplog er aktiv, viser en tekstmelding på snøplogdisplaybildet hvilke ploger som er
aktive.

Sideplog
OPP

Sideplog
UT

Frontplog
VENSTRE

Trykkpå nedre knapp Trykkmanøverinnretningen
til høyre

Vrimanøverinnretningen
mot klokken

Sideplog
NED

Frontplog
OPP

Frontplog
HØYRE

Trykkpå øvre knapp Dramanøverinnretningen
bakover

Vrimanøverinnretningen
med klokken

Tabell 5: CBW-manøverspak – snøplogfunksjoner
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Sideplog
INN

Frontplog
NED

Skyvmanøverinnretningen til
venstre

Skyvmanøverinnretningen
forover

Tabell 5: CBW-manøverspak – snøplogfunksjoner (continued)

Diagnostikk og driftsstatistikk
I CBW-manøverinnretningen er det et displaybilde der brukeren kan se diagnostikk og drift. På
dette displaybildet visesblant annet informasjonen nedenfor:

1. Systemets akkumulerte driftstid.

2. Systemets akkumulerte tid i aktivert
modus.

3. Antall gjennomførte lastvekslinger.

4. Antall gjennomførte tippmanøvrer.

5. Programvareversjon (gjelder ikke
alle enheter).

6. Aktiv giver.

7. Diagnostikkinformasjon for manø-
verspak.

8. Visse installasjonspakker.

9. Diagnostikkinformasjon for utganger.

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

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

Hold knappenOK inntrykt i noen sekunder for å
gå ut avdisplaybildet for diagnostikk og stati-
stikk.
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Knappmanøvrering ved feil – "limp home"
CBW-manøverinnretningen har en alternativmanøvreringsmulighet. Hvismanøverspaken
eller displayet slutter å fungere, er det fortsatt mulig åmanøvrere krokløften, som beskrevet
nedenfor.

Aktiver knappmanøvrering ved å slå kjøretøyets tenning avog deretter på igjen. Hold deretter
knappene F1 og F4 (se "Manøverpanel", på side 12) inntrykte samtidig, mensenheten lader.
Når knappmanøvrering er aktivert, kan krokløftenmanøvreres i henhold til tabellen nedenfor.

Knapp Funksjon

F1 Hydraulisk lås – LÅS

F2 Hydraulisk lås – ÅPEN

Oppil Tipp OPP

Nedpil Tipp NED

Venstrepil Teleskopdel – UT

Høyrepil Teleskopdel – INN

Tabell 6: Knappmanøvrering ved feil – "limp home"

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

Kontinuerlig hydraulisk tilførsel er ikke det samme som tipping eller senking aven tilhenger. Når
tilhengeren bare senkeseller tippes, skjer hydrauliskmating bare når funksjonen er aktivert.
Ved kontinuerlig hydraulisk tilførsel skjer hydraulisk tilførsel til tipptilhengeren hele tiden og kan
økeseller reduseresetter behov. Vær oppmerksom på at ikke alle kjøretøyhar utstyr for å øke
eller reduseremengden hydraulikkvæske.

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

CBW-manøverinnretningen brukes til å styremengden hydraulikkvæske til tipptilhengeren.
Strømningen er opprinnelig satt til 0 l/min. Operatørenmå stille inn tilstrekkelig strømning ved
hjelp av ikonene for tipptilhengeren. Se Tabell 7 på side 21.

Når en verdi for hydraulikktilførsel er stilt innmed ikonene for tipptilhengeren, lagresden.
Verdien fortsetter å være lagret selv om enheten eller strømforsyningen slåsav. Den kan om
endres igjen når det måtte være ønskelig.

Når kontinuerlig hydraulisk tilførsel er innstilt, kan den aktiveres ved hjelp avdet tilhørende iko-
net, som vist nedenfor. Hydraulisk tilførsel skjer ved den lagrede strømningen.
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Det finnes ingen giver for hydraulisk strømning imateledningen til tipptilhengeren. Hvis tilførsel
av den hydrauliske strømningen ønskes, må en ekstern strømningsføler monteres.

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

Ikon Funksjon

Aktiver kontinuerlig hydraulisk tilførsel. Kraftuttaket må være aktivert.

Økning av kontinuerlig hydraulisk tilførsel

Reduksjon av kontinuerlig hydraulisk tilførsel

Deaktivering av kontinuerlig hydraulisk tilførsel

Tabell 7: Hydraulisk tilførsel til tipptilhengeren

Nødstopp
CBW-manøverinnretningen har en nødstoppknapp som brukes ved nødssituasjoner, for
eksempel ved hydraulikkvæskelekkasje eller fare for personskade (se "CBW-manø-
verinnretning", på side 11). Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppes funksjonene til kro-
kløften umiddelbart. For å tilbakestille nødstoppfunksjonenmå nødstoppknappen trekkesut.
Start deretter hydraulikkpumpen på nytt.
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Manøverinnretning med to knapper og lys-
diodedisplay
Krokløftinstallasjoner uten CBW-manøverinnretning har enmanøverinnretning avden typen
som beskrivesnedenfor i Tabell 8. Den er vanligvismontert til venstre for førersetet. Det er to
knapper foran påmanøverinnretningen.

Manøverinnretningen brukes til krokløfter av typen L og LA. Nedenfor følger mer informasjon
ommanøverinnretningens funksjon.

Bruk av førerhusmontert manøverinnretning
Nedenfor følger informasjon om brukav førerhusmontert manøverinnretning samtmanø-
verinnretningens funksjoner.

Tipp opp Tipp opp
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
UT

Dra opp Trykk inn den indre knappen
og dra opp

Vrimanøverinnretningen
med klokken

Tipp ned Tipp ned
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
INN

Trykkned Trykk inn den indre knappen
og trykkned

Vrimanøverinnretningen
mot klokken

Tabell 8: Elektrisk styrte krokløfter –manøverinnretningmed 2 knapper
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Bøybar krokarm NED** Bøybar krokarm
OPP**

Automatisk syklus
avlasting*

Skyvmanøverinnretningen
utover

Skyvmanøverinnretningen
innover

Trykk inn den ytre knappen
og dra opp

Automatisk syklus
lasting*

Trykk inn den ytre knappen
og trykkned

Tabell 8: Elektrisk styrte krokløfter –manøverinnretningmed 2 knapper (continued)

*Tilvalg. For mer informasjon se "Tilvalg", på side 24. **Bare i LA-modeller.

Lysdiodedisplay og knapper
Hydraulikkpumpen og den hydrauliske låsenmanøvreresmed knappene som
visespå bildet ved siden av (venstre respektive høyre knapp). Dette er JOABs
standardknapper. Knappene i kjøretøyet kan brukes i stedet for knappene som
visespå bildet. Operatøren bør gjøre seg kjent med de knappene som brukes til
manøvrering av krokløften.

Knappene er vanligvis plassert på kjøretøyets instrumentpanel. Avhengig avbestilte tilvalg kan
det finnes flere knapper for de installerte alternativene.

Status for krokløften vises i kjøretøyet med JOABseget lysdiodedisplay. Lys-
diodedisplayet monteres vanligvis på kjøretøyets instrumentpanel og består
av følgende varselindikeringslamper:

1. Hydraulikkpumpen er aktiv – RØD.

2. Den hydrauliske låsen er åpen – RØD.

3. Midjelåsen er åpen –GUL.
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Visse kjøretøyhar en indikeringslampe for hydraulikkpumpe, og denne tennesnår hydr-
aulikkpumpen er aktiv. Slikt utstyr kommer ikke fra JOAB. Leshåndboken for kjøretøyet og gjør
deg kjent med relevant utstyr for manøvrering.

Varsellamper for tilhenger
For kjøretøymed ekstrautstyr, som koblingsanordning for tilhenger, monteres
ytterligere et display (se bilde). Den røde indikeringslampen angir at kob-
lingsanordningen er ÅPEN. Den grønne indikeringslampen angir at kob-
lingsanordningen er LUKKET.

Visse produsenter, somScania, har en tilbakestillingsknapp for kob-
lingsanordningens servo. Denne knappenmå trykkes inn for at advar-
selen for koblingsanordningen skal deaktiveresetter kobling. Hvis den
ikke tilbakestilles, fortsetter advarselen å være aktiv på lysdiodedisplayet
og/eller førerdisplayet.

Nødstopp
Alle kjøretøymed har en nødstoppknapp som brukes ved nødssituasjon, for eksempel ved hydr-
aulikkvæskelekkasje eller fare for personskade.

Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppes funksjonene til
krokløften umiddelbart. Knappen er vanligvis plassert under
rattet, i førerhuset.

Tilbakestill nødstoppet ved å dra ut knappen, tilbakestille alle
funksjoner til nøytralstilling, slå avog starte kjøretøyetsmotor
på nytt.

Tilvalg
Det finnesen rekke tilvalg for manøvrering av tilleggsfunksjoner på både krokløft og tilhenger.
Disse beskrivesnærmere nedenfor:

1. Hurtigkjøring

2. Automatisk syklus

3. Snøplogfunksjoner

4. Tilhengerfunksjoner

Hurtigkjøring
Denne funksjonen kan brukes ved tipping OPPeller NED. Hurtigkjøring ved nedtipping fun-
gerer bare når det er last på krokløften. Lastens vekt tvinger hydraulikkvæsken til å strømme fra
hydraulikksylindrene, for å iverksette hurtigkjøring. Bevegelsen går raskere jo tyngre lasten er.
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Hurtigkjøring av krokløften kan brukesogså i rangeringsposisjon (midjelåsen åpen) og bare når
krokløften beveger seg bakover uten last.

Ikke brukhurtigkjøring i rangeringsposisjon når det er last på krokløften. Utstyret kan
skadeshvis hurtigkjøring brukes i rangeringsposisjon når det er last på krokløften.
Ved hurtigkjøringmatesoljen fra hydraulikksylinderens returledning tilbake til hydr-
aulikksylinderesmateledning.

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

Automatisk syklus – avlasting

1. Åpne den hydrauliske låsen –manuelt
2. Teleskopdelen trekkes250mm inn

3. Hjelpeløftearmene aktiveres

4. Teleskopdelen trekkeshelt inn

5. Lasteplanet lastesav

6. Sikkerhetskroken åpens
(bare LA-modeller)

Automatisk syklus – pålasting

1. Sikkerhetskroken låses

2. Lasteplanet lastespå krokløften

3. Hjelpeløftearmene aktiveres

4. Teleskopdelen kjøresdelvis ut

5. Lasteplanet senkeshelt

6. Teleskopdelen kjøreshelt ut

7. Den hydrauliske låsen låses

Tilhengerfunksjoner
Funksjoner som gjelder spesielt for tilhengere, kan også fås som tilvalg. Det er funksjoner som
tipping, spredelem og styring avautomatisk lem. Kontakt JOAB for mer informasjon om til-
gjengelige alternativer.

Snøplogfunksjoner
Den førerhusmontertemanøverinnretningen kan utstyresmed funksjoner for styring av snø-
plog. Med disse funksjonene kan operatøren styre front- og sideploger. Disse tilvalgene er bare
tilgjengeligemedCBW-manøverinnretningen. For mer informasjon ommanøvrering av snø-
ploger se "Snøplogfunksjoner", på side 18.
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Drift – pneumatiske manøversystemer

Krokløften kan styresmed enmanøverinnretningmontert i kjøretøyets førerhus, eller med en
fjernmanøverinnretning (radiostyring). Fjernmanøverinnretninger er tilvalgsutstyr. For mer
informasjon se "Fjernmanøverinnretning
(radiostyring)", på side 33.

Enmanøverinnretning for manøvrering av
krokløften er montert inne i førerhuset. Den er
vanligvismontert til venstre for førersetet, som
vist.

Hvilken typemanøverinnretning som er
installert, er avhengig avhvilke tilvalg som er
bestilt. Det finnes to alternativer, som beskrives
nedenfor:

1. Manøverinnretningmed to knapper

2. Manøverinnretningmed sju knapper

Nedenfor følger mer informasjon ommanøvreringmedmanøverinnretningmed to knapper.
Se "Førerhusmontert manøverinnretningmed sju knapper", på side 28 for mer informasjon om
manøvreringmedmanøverinnretningmed sju knapper.

Førerhusmontert manøverinnretning med to
knapper
Nedenfor beskrivesbrukavmanøverinnretningmed to knapper samtmanøverinnretningens
funksjoner.

Tipp opp Tipp opp
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
INN

Dra opp Trykkpå øvre knapp og dra
opp

Trykk inn den nedre knappen

Tabell 9: Pneumatisk system –manøverinnretningmed 2 knapper
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Tipp ned Tipp ned
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
UT

Trykkned Trykk inn den nedre knappen
og trykkned

Trykk inn den øvre knappen

Tabell 9: Pneumatisk system –manøverinnretningmed 2 knapper (continued)

*Tilvalg. For mer informasjon se "Tilvalg", på side 29.

Førerhusmontert manøverinnretning med sju
knapper
Nedenfor beskrivesbrukavmanøverinnretningmed sju knapper samtmanøverinnretningens
funksjoner. Vær oppmerksom på at to av knappene, som normalt ikke brukes, er plassert på
undersiden avmanøverinnretningen. Omønskelig kan disse tildeles kundespesifikke funk-
sjoner.

Tipp opp Tipp opp
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
INN

Dramanøverinnretningen
opp

Trykkpå den indre grønne
knappen

og dramanøverinnretningen
opp

Trykkpå den indre grønne
knappen

Tabell 10: Pneumatisk system –manøverinnretningmed 7 knapper
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Tipp ned Tipp ned
Hurtigkjøring*

Teleskopdel
UT

Skyvmanøverinnretningen
nedover

Trykkpå den indre gule
knappen

og skyvmanø-
verinnretningen ned

Trykkpå den indre gule
knappen

Bøybar krokarm
OPP**

Bøybar krokarm
NED**

Trykkpå den ytre grønne
knappen

Trykkpå den ytre gule
knappen

Tabell 10: Pneumatisk system –manøverinnretningmed 7 knapper (continued)

*Tilvalg. For mer informasjon se nedenfor. **Bare i LA-modeller.

Tilvalg
Det finnesen rekke tilvalg for manøvrering av tilleggsfunksjoner på både krokløft og tilhenger.
Disse beskrivesnærmere nedenfor:

1. Hurtigkjøring

2. Automatisk syklus

3. Tilhengerfunksjoner

Hurtigkjøring
Denne funksjonen kan brukes ved tipping OPPeller NED. Hurtigkjøring ved nedtipping fun-
gerer bare når det er last på krokløften. Lastens vekt tvinger hydraulikkvæsken til å strømme fra
hydraulikksylindrene, for å iverksette hurtigkjøring. Bevegelsen går raskere jo tyngre lasten er.
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Hurtigkjøring av krokløften kan brukesogså i rangeringsposisjon (midjelåsen åpen) og bare når
krokløften beveger seg bakover uten last.

Ikke brukhurtigkjøring i rangeringsposisjon når det er last på krokløften. Utstyret kan
skadeshvis hurtigkjøring brukes i rangeringsposisjon når det er last på krokløften.
Ved hurtigkjøringmatesoljen fra hydraulikksylinderens returledning tilbake til hydr-
aulikksylinderesmateledning.

Tilhengerfunksjoner
Funksjoner som gjelder spesielt for tilhengere, kan også fås som tilvalg. Det er funksjoner som
tipping, spredelem og styring avautomatisk lem. Kontakt JOAB for mer informasjon om til-
gjengelige alternativer.

Lysdiodedisplay og knapper
Hydraulikkpumpen og den hydrauliske låsenmanøvreresmed knappene som
visespå bildet ved siden av (venstre respektive høyre knapp). Dette er JOABs
standardknapper. Knappene i kjøretøyet kan brukes i stedet for knappene som
visespå bildet. Operatøren bør gjøre seg kjent med de knappene som brukes til
manøvrering av krokløften.

Knappene er vanligvis plassert på kjøretøyets instrumentpanel. Avhengig avbestilte tilvalg kan
det finnes flere knapper for de installerte alternativene.

Status for krokløften vises i kjøretøyet med JOABseget lysdiodedisplay. Lys-
diodedisplayet monteres vanligvis på kjøretøyets instrumentpanel og består
av følgende varselindikeringslamper:

1. Hydraulikkpumpen er aktiv – RØD.

2. Den hydrauliske låsen er åpen – RØD.

3. Midjelåsen er åpen –GUL.

Visse kjøretøyhar en indikeringslampe for hydraulikkpumpe, og denne ten-
nesnår hydraulikkpumpen er aktiv. Slikt utstyr kommer ikke fra JOAB. Leshåndboken for
kjøretøyet og gjør deg kjent med relevant utstyr for manøvrering.

30

Drift – pneumatiskemanøversystemer | Lysdiodedisplay og knapper

Brukerhåndbok L og LA: 1009683 utgave 9 | 2018-07-11



Varsellamper for tilhenger
For kjøretøymed ekstrautstyr, som koblingsanordning for tilhenger, monteres
ytterligere et display (se bilde). Den røde indikeringslampen angir at kob-
lingsanordningen er ÅPEN. Den grønne indikeringslampen angir at kob-
lingsanordningen er LUKKET.

Visse produsenter, somScania, har en tilbakestillingsknapp for kob-
lingsanordningens servo. Denne knappenmå trykkes inn for at advar-
selen for koblingsanordningen skal deaktiveresetter kobling. Hvis den
ikke tilbakestilles, fortsetter advarselen å være aktiv på lysdiodedisplayet
og/eller førerdisplayet.

Nødstopp
Alle kjøretøymed har en nødstoppknapp som brukes ved nødssituasjon, for eksempel ved hydr-
aulikkvæskelekkasje eller fare for personskade.

Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppes funksjonene til
krokløften umiddelbart. Knappen er vanligvis plassert under
rattet, i førerhuset.

Tilbakestill nødstoppet ved å dra ut knappen, tilbakestille alle
funksjoner til nøytralstilling, slå avog starte kjøretøyetsmotor
på nytt.
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Fjernmanøverinnretning (radiostyring)

Fjernmanøverinnretning fås som tilvalg for krokløfter. Den brukes til fjernstyring av krokløften.
Operatøren trenger ikke å befinne seg i kjøretøyet for åmanøvrere krokløften.

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

Når fjernmanøverinnretningen er aktivert, kan ikke den førerhusmontertemanø-
verinnretningen brukes.

Det finnes to typer fjernmanøverinnretninger. Den ene brukes til elektriskmanøvrerte kro-
kløftsystemer, se "Drift – elektriske systemer", på side 34. Den andre brukes til pneumatisk
manøvrerte krokløftsystemer, se "Drift – pneumatiskemanøversystemer", på side 37.

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

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

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

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

La aldri en fjernmanøverinnretning være uten tilsyn. Kontroller alltid at manøverinnretningen er
deaktivert når den ikke brukes.
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Drift – elektriske systemer
Nedenfor følger en oversikt over fjernmanøverinnretninger for elektrisk
manøvrerte krokløftsystemer. For informasjon om fjern-
manøverinnretninger for pneumatiskmanøvrerte systemer, se "Drift –
pneumatiskemanøversystemer", på side 37.

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

Informasjon ommanøvreringen visespå displayet øverst påmanø-
verinnretningen.

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

Knappene 9–12 er digitale og brukes til enkle funksjoner, sommanøv-
rering av spredelem.

Knappene 1–12 er multifunksjonelle. Det betyr at de kan tildeles flere funk-
sjoner. Se "Funksjonsmodus" nedenfor.

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

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

Indikeringslampe
for knapp

Betydning grønn indikeringslampe

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

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

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

Tabell 11: Indikeringslamper og hva de betyr
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Indikeringslampe
for knapp

Betydning grønn indikeringslampe

12 Funksjonsmodus2 valgt.

11 og 12 Funksjonsmodus3 valgt.

Tabell 11: Indikeringslamper og hva de betyr (continued)

Nødstopp
Den store, røde nødstoppknappen nederst påmanøverinnretningen brukes til å stoppe kro-
kløften i en nødssituasjon. Trykkpå knappen for å aktivere den. Knappenmå trekkesut for at
manøverinnretningen skal kunne startes.

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

Velg ønsket funksjonsmodusved å trykke på knapp 12 når manøverinnretningen er startet.
Som standard er funksjonsmodus1 aktivert ved start. Indikeringslampene ved siden av
knappene 11 og 12 angir hvilken funksjonsmodussom er aktiv, se Tabell 11 på side 34. Når funk-
sjonsmodus1 er aktiv, lyser ingen indikeringslampe ved knappene 11 og 12.

Nedenfor følger en oversikt over knappene og deres funksjoner i de forskjellige funk-
sjonsmodusene.

Knapp Funksjonsmodus 1 Funksjonsmodus 2 Funksjonsmodus 3*

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

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

3 Teleskopdel – UT Tilvalg 1* Frontplog – VENSTRE*

4 Teleskopdel – INN Tilvalg 2* Frontplog – HØYRE*

5 Bøybar krokarm –NED Tilvalg 3 Sideplog –OPP*

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

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

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

9 Spredelem Start motor* Tilvalg 7*

Tabell 12: Fjernmanøverinnretningsfunksjoner for elektrisk manøvrerte systemer
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Knapp Funksjonsmodus 1 Funksjonsmodus 2 Funksjonsmodus 3*

10 Automatisk lem Stoppmotor* Tilvalg 8*

11 Sikkerhetskrok (LA-
modeller) -- --

12 Bytt funksjonsmodus Bytt funksjonsmodus Bytt funksjonsmodus

Tabell 12: Fjernmanøverinnretningsfunksjoner for elektrisk manøvrerte systemer (continued)

*Tilvalg. Ikke standardutstyr.

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

1. Forsikre deg om at stoppknappen er dratt ut.

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

3. Kontroller at displayet aktiveres.

Hurtigkjøring
For å bruke hurtigkjøringsfunksjonen for tippingmå du forsikre deg om at teleskopdelen er
trukket helt inn, og at den hydrauliske låsen er låst. Hold deretter knapp 4 inntrykt mensdu
manøvrerer tippfunksjonen. Vær oppmerksom på at fjernmanøverinnretningen ikke kan brukes
til hurtigkjøring ved nedtipping.

Kontroll av akselbelastning
Fjernmanøverinnretningen kan brukes til å få en omtrentlig verdi for aksel-
belastningen. Vær oppmerksom på at verdien ikke er presis, men at den skal
regnes som en indikering avden faktiske verdien.

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

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

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

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

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

Lading
Laderen til fjernmanøverinnretningenmonteres i førerhuset, ved
siden avA-stolpen på førersiden. Den kan ogsåmonteres i verktøy-
kassen på førersiden, bakdøren.

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

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

Ikke trekk i den nederste kanten for å løsnemanøverinnretningen.
Det forårsaker skade.

Drift – pneumatiske manøversystemer
Nedenfor følger en oversikt over fjernmanøverinnretninger for
pneumatiskmanøvrerte krokløftsystemer.

Krokløftenmanøvreresmed hovedknappene 0–9, som vist på bildet
ved siden av.

Indikeringslamper
Øverst påmanøverinnretningen er det tre indikeringslamper. To
gule (1 og 2) og en grønn (3). Indikeringslampene 1 og 2 angir valgt
funksjonsmodus, se "Funksjonsmodus" nedenfor.

Indikeringslampe 3 lyser grønt når manøverinnretningen er aktiv, og
rød når batteriet er utladet.

Nødstopp
Den store, røde nødstoppknappen nederst påmanøverinnretningen brukes til å stoppe kro-
kløften i en nødssituasjon. Trykkpå knappen for å aktivere den. Knappenmå trekkesut for at
manøverinnretningen skal kunne startes.
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Funksjonsmodus
Indikeringslampene 1 og 2 (gule) angir valgt funksjonsmodus for manøverinnretningen (1 eller
2).

Knappene 5–9 er merket med tallene 1 og 2 og har to funksjoner. Funksjonene er knyttet til den
funksjonsmodusen som er valgt for manøverinnretningen (1 eller 2).

Velg ønsket funksjonsmodusved å trykke på knapp 0 når manøverinnretningen er startet, til
indikeringslampen for ønsket modus (1 eller 2) tennes.

Nedenfor vises fjernmanøverinnretningensknapper og deres funksjoner i de forskjellige funk-
sjonsmodusene.

Knapp Funksjonsmodus 1 Funksjonsmodus 2

1 TippOPP TippOPP

2 Tipp NED Tipp NED

3 Teleskopdel – INN Hurtigkjøring – TIPPOPP*

4 Teleskopdel – UT Hurtigkjøring – TIPPNED*

5 Bøybar krokarm –NED Tilhenger – TIPPOPP

6 Bøybar krokarm –OPP Tilhenger – TIPPNED

7 Hydraulisk lås – ÅPEN Spredelem – KJØRETØY

8 Hydraulisk lås – LUKK Spredelem –TILHENGER*

9 Sikkerhetskrok (LA-modeller) Automatisk lem –KJØRETØY*

0 Velg funksjonsmodus Velg funksjonsmodus

Tabell 13: Fjernmanøverinnretningsfunksjoner for pneumatisk manøvrerte systemer

* Tilvalg. Ikke standardutstyr.

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

1. Forsikre deg om at stoppknappen er dratt ut.

2. Hold knappene 9 og 0 inntrykte iminst ett sekund og slipp dem.

3. Kontroller at indikeringslampe 3 lyser grønt. Når den lyser er manøverinnretningen aktivert.
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Hurtigkjøring tipping
Når hurtigkjøringsfunksjonen for tipping brukes, må teleskopdelen være trukket helt inn og den
hydrauliske låsen aktivert. Aktiver hurtigkjøring ved å holde knapp 3 inntrykt mensdumanøv-
rerer tippfunksjonen.
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Lastfordeling på lasteplan

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

Kontroller følgende før løfting av lasteplan
med last:

l At lasten ikke overstiger krokløftens løfte-
kapasitet.

l At lasten er jevnt fordelt.

l At løfting utførespå jevnt underlag.

l At lasteplanets støtteruller roterer.

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

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

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

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

Les informasjonen under "Lastfordeling på lasteplan", på side 41 før lasting av lasteplan.

Følg anvisningene nedenfor for å laste et lasteplan:

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

2. Kontroller at ingen personer oppholder
seg innenfor kjøretøyets og lasteplanets
arbeidsområde.

3. Start hydraulikkpumpen.
l CBW-manøverinnretning – pumpeikonet visesøverst på displayet. Se side 12.
l Lysdiodedisplay– pumpeindikeringslampen lyser. Se side 23.

4. Åpne den hydrauliske låsen.
l CBW-manøverinnretning – ikonet som

viser at den hydrauliske låsen er åpen,
visespå displayet. Se side 12.

l Lysdiodedisplay– indikeringslampen
for den hydrauliske låsen lyser rødt. Se
side 23.

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

6. Kontroller at midjelåsen er åpen.
l CBW-manøverinnretning – ikonet som

viser at senterlåsen er åpen, visespå
displayet. Se side 12.

Brukerhåndbok L og LA: 1009683 utgave 9 | 2018-07-11



l Lysdiodedisplay– senterlåsens indikeringslampe lyser gult. Se side 23.

7. Aktiver tippfunksjonen slik at krokarmen er
i korrekt posisjon for å ta opp lasteplanet.

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

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

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

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

12. Bruk tippfunksjonen og løft lasteplanet. Hvis lasten er tung eller lasteplanets ruller sitter fast
i underlaget, kan du rygge forsiktig samtidig som du løfter.
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Bare LA-modeller:
Brukden bøybare krokarmen bare når det er nødvendig, for eksempel ved behov for liten
trekkvinkel.

13. Last lasteplanet på krokløften og kjør
teleskopdelen helt ut. For å lette lastingen
skal kjøretøyets gir stå i fri, slik at
kjøretøyet kan rulle inn under lasteplanet.

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

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

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

15. Kontroller at varsellampen/ikonet i fører-
huset for midjelåsen ikke lenger er tent.

16. Aktiver den hydrauliske låsen.

17. Kontroller at den hydrauliske låsen har
låst lasteplanet på riktig måte, og at var-
sellampen/ikonet i førerhuset for den hydrauliske låsen ikke lenger er tent.

18. Slå avhydraulikkpumpen.
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Tipping av lasteplan

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

Følg anvisningene nedenfor for å tippe et lasteplan:

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

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

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

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

4. Start hydraulikkpumpen.
l CBW-manøverinnretning – pumpei-

konet visesøverst på displayet. Se side
12.

l Lysdiodedisplay– pumpe-
indikeringslampen lyser. Se side 23.

5. Kontroller at lasteplanet er låst med den
hydrauliske låsen. Den hydrauliske låsen
må være lukket.

Kontroller at varselindikeringen for åpen
hydraulisk lås i førerhuset ikke er aktivert.
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6. Brukden førerhusmontertemanø-
verinnretningen og tipp lasten.

7. Etter tipping, senk flaket til inntrukket
stilling.

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

8. Slå avhydraulikkpumpen.
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Rangering av lasteplan

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

Følg anvisningene nedenfor for å rangere lasteplan fra en tilhenger:

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

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

3. Start hydraulikkpumpen.
l CBW-manøverinnretning – pumpei-

konet visesøverst på displayet. Se side
12.

l Lysdiodedisplay– pumpeindikeringslampen lyser. Se side 23.

4. Åpne den hydrauliske låsen.

5. Manøvrer teleskopdelen til helt inntrukket
stilling og kjør ut kroken, som vist på bildet.
Midjelåsen åpnes.

6. Kontroller at midjelåsen er åpen.
l CBW-manøverinnretning – ikonet som

viser at senterlåsen er åpen, visespå
displayet. Se side 12.

l Lysdiodedisplay– senterlåsens indikeringslampe lyser gult. Se side 23.

7. Aktiver tippfunksjonen slik at krokløften er i
korrekt posisjon for å ta opp lasteplanet,
som vist på bildet.
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8. Bare LA-modeller:
Kontroller at sikkerhetskroken på kro-
karmen er åpen.

9. Rygg kjøretøyet så rett og så nært tilhengeren sommulig. Passpå at ikke tilhengerens trekk-
stang skades.

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

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

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

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

Ikke dra inn krokløftens teleskopdel når tilhengerens fjæring er komprimert.
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Bare LA-modeller:
Brukom nødvendig den bøybare krokarmen
til å redusere lastevinkelen når lasteplanet
trekkesopp på kjøretøyet.

13. Kontroller at tippsylinderne er trukket helt inn, og kjør deretter ut teleskopdelen slik at flaket
hviler helt på krokløften.

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

14. Kontroller visuelt at lasteplanet lastes riktig.

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

16. Aktiver den hydrauliske låsen.

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

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

Det kan oppstå skade hvis krokøyet på krokarmen trykkesmot lasteplanets løftebøyle når
lasteplanet hviler på tilhengeren. Dette skyldesat tilhengeren og trekkjøretøyet fungerer som
en stiv enhet.

Når trykket i tippsylinderne øker, løftes kjøretøyet. Det er ikkemulig å hindre dette. Tilhengeren
på sin side virker mot denne kraften, fordi den er koblet til trekkjøretøyet. Skade oppstår hvis
trykket i tippsylinderne overskrider 195 bar.

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

Kontakt JOAB for å fåmer informasjon.
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Avlasting av lasteplan

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

Les informasjonen under "Lastfordeling på lasteplan", på side 41 før avlasting av lasteplan.

Følg anvisningene nedenfor for å laste avet lasteplan:

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

2. Start hydraulikkpumpen.
l CBW-manøverinnretning – pumpeikonet visesøverst på displayet. Se side 12.
l Lysdiodedisplay– pumpeindikeringslampen lyser. Se side 23.

3. Åpne den hydrauliske låsen.
l CBW-manøverinnretning – ikonet som viser at den hydrauliske låsen er åpen, visespå

displayet. Se side 12.
l Lysdiodedisplay– indikeringslampen for den hydrauliske låsen lyser rødt. Se side 23.

4. Manøvrer teleskopdelen til helt inntrukket
stilling og kjør ut lasteplanet, som vist på
bildet. Midjelåsen åpnes.

Brukhjelpeløftearmene for å redusere frik-
sjonenmellom krokløften og lasteplanet.
Dette gjør du ved å tippe lasteplanet litt opp,
for å aktivere hjelpeløftearmene.
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5. Kontroller at midjelåsen er åpen.
l CBW-manøverinnretning – ikonet som viser at senterlåsen er åpen, visespå displayet.

Se side 12.
l Lysdiodedisplay– senterlåsens indikeringslampe lyser gult. Se side 23.

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

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

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

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

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

9. Stopp hydraulikkpumpen.
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Service og vedlikehold

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

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

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

1. Kontroller oljenivået.

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

3. Kontroller at det ikke er fremmedlegemer
mellom krokløftensdeler.

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

6. Avslutt ved å kontrollere hydraulikkpumpen.

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

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

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

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

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

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

Krokløft L

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

Krokløft LA (tilvalg)

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

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

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

Ikke påfør fett eller olje på styreskinnene.

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

l Mineralolje – annethvert år

l Grønn olje – hvert år

JOABanbefaler at oljeskift utførespå høsten.

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

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

Luftfilteret skal byttesminst annethvert år eller oftere om nødvendig.

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

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

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

Service og reservedeler JOABGöteborg
telefon: +46 31-7050600

Garanti JOABGöteborg
telefon: +46 31-7050600

Reservedeler
JOABGöteborg,
telefon: +46 31-7050610, +46 31-7050612,
+46 31-7050686

Teknisk support JOABGöteborg
telefon: +46 31-7050620, +46 31-7050688

Service JOABGöteborg
telefon: +46 31-7050621, +46 31 7050687

Service JOABDalsRostock
telefon: +46 530-44450

Teknisk support JOABDalsRostock
telefon: +46 530-44455

Service JOABLessebo
telefon: +46 478-69081

Service JOABBotkyrka (Stockholm – sør)
telefon: +46 873-25876

Teknisk support JOABTäby (Stockholm – nord)
telefon: +46 873-25875

Service JOABTäby (Stockholm – nord)
telefon: +46 863-08871

Tabell 14: Servicepakker

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

Tiltrekkingsmoment for forbindelser
Alle forbindelser på krokløften skal etterstrammes til angitt moment etter 5000 km drift. Vertikale
pendelbolter skal strammes til 40 Nm. Alle andre bolter skal strammessom angitt nedenfor.
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Gjenger Tiltrekkingsmoment 8,8 Tiltrekkingsmoment 10,9

M8 24Nm 33Nm

M10 47Nm 65Nm

M12 81Nm 114Nm

M14 128 Nm 181Nm

M16 197 Nm 277Nm

M18 275 Nm 386Nm

M20 385 Nm 541Nm

M24 518 Nm 935Nm

Tabell 15: Tiltrekkingsmoment for forbindelser

Arbeide med krokløften
Før arbeid utførespå hevet krokløft må eventuelt lasteplan kobles fra krokløften. Og
tippstøttene skal plasseres slik at de støtter krokløften. Ellers er det fare for dødsfall
og/eller alvorlig personskade.

Krokløften har to tippstøtter, som vist og
beskrevet nedenfor.

Disse brukesnår arbeid utførespå krokløften.
De er en sikkerhetsanordning som støtter kro-
kløften når den er hevet, og hindrer at den
faller ned hvis hydraulikktrykket skulle falle.

Bildet ved siden av viser hvor tippstøttene
(røde) oppbevaresnår de ikke brukes, samt
hvordan de skal plasseres for å støtte kro-
kløften.
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Tippstøttene forankres ved de to røde for-
ankringstappene, som bildet viser. Lokaliser for-
ankringstappene og plasser tippstøttene
mellom dem, som vist på bildet, før arbeid utfø-
res på krokløften.
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Tekniske data

Nedenfor følger tekniske data for krokløften.

Tekniske data – L-serien Verdi

Oljetrykk 240–290 bar

Anbefalt oljemengde 100 l/min

Maks. løftekapasitet* 17–26 tonn

Maks. tippvinkel 47º–63º

Vekt (kg)* 1950–2600 kg

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

Totallengde (L) for krokløften 5240–6740mm

Høyde (h)* 196–198mm

Tabell 16: Tekniske data (L-serien)

*Avhengig av modell
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Feilsøking av krokløft

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

Problem Årsak Tiltak

l Ulyd fra pumpen. 1. Pumpen suger luft.

2. Uegnet oljemengde.

3. Pumpen er ødelagt.

1. Kontroller tilkoblinger.

2. Juster oljemengden.

3. Bytt ut pumpen.

l Ingenting fungerer. 1. Nødstopp er aktivert.

2. Sikring/relé har løst ut.

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

2. Bytt ut sikringen/releet.

l Ulyd fra sylindre.

l Rykkete hydr-
aulikkbevegelser.

l Olje spruter ut av
tanken.

1. Stempelstangen er ska-
det

2. Luft i hydr-
aulikksystemet.

3. Ventil- eller stempelfeil i
pumpen.

4. For høyt eller for lavt
oljenivå i tanken.

5. Pumpen suger luft.

6. Tankens luftfilter er tet-
tet til.

1. Bytt ut stempelstangen.

2. Kontroller at sugeledningen
er tett.

3. Utfør service på pumpen
eller bytt den ut.

4. Juster oljenivået.

5. Utfør service på pumpen
eller bytt den ut.

6. Bytt ut filteret.

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

2. For lavt oljetrykk.

3. Lekkasje ved sylin-
derpakninger.

1. Kontroller oljenivået.

2. Kontakt JOAB.

3. Bytt sylinderpakningene.

l Manøverinnretninger
eller spaker går tregt.

1. Kjedelås/spakgår tregt.

2. Fjærsett for luftsylinder
ødelagt.

3. Magnetventil går tregt.

1. Fjern, smør ogmonter på
nytt.

2. Bytt ut fjærsettet.

3. Rengjør magnetventilen.
Bytt den ut, om nødvendig.

Tabell 17: Feilsøking av krokløft
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Feilkoder
Feilkodene i tabellen nedenfor visespå det innebygde displayet i førerhuset, hvis et slikt er
installert. Tabellen er ikke relevant for kjøretøyuten innebygd display i førerhuset.

Signal-ID Feilmelding Tiltak

1000 Hydraulikkolje – lavt
nivå

Kontroller hydraulikkoljenivået for krokløften og
fyll på om nødvendig.

Krokløftenmå ikke kjøresmed lavt oljenivå.

1001 Joystick – feil sentrums-
posisjonsverdi

Krokløftensmanøverspakgår ikke tilbake til
sentrumsposisjon (nøytral posisjon). Dette kan
forårsake uventedemanøverspaksignaler og
føre til at krokløften beveger seg utilsiktet.

Start kjøretøyet på nytt. Kontakt JOABhvis pro-
blemet vedvarer. Se "Servicepakker og garanti",
på side 58

1002 Krokløften er ikke i
transportposisjon

Krokløften er ikke helt inntrukket og låst. Stopp
kjøretøyet og forsikre deg om at krokløften er
helt inntrukket og låst før kjøring.

Ikke kjør med krokløften hevet eller utilstrekkelig
sikret. Kjøring av kjøretøymed hevet eller usikret
last kan føre til alvorlig personskade og/eller miljø-
skade.

1003 Feil på roterende var-
sellys

Krokløftens varsellys fungerer ikke. Kontroller
pære/lysdiode og bytt, om nødvendig.

Kontakt JOABhvis problemet vedvarer. Se
"Servicepakker og garanti", på side 58

1004 Ventilfeil – pumpe-
avlastningsventil

Pumpenshovedtrykkavlastningsventil fungerer
ikke normalt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Ikke
kjør krokløften.

Start kjøretøyet på nytt. Slå av krokløften og
kontakt JOABhvis problemet vedvarer. Se
"Servicepakker og garanti", på side 58

Tabell 18: Feilkoder for krokløfter
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Sikkerhetsadvarsler

Krokløften har en rekke sikkerhetsklistremerker (se nedenfor). Det er viktig å lese og følge disse
advarslene. Manglende hensyn til advarslene kan føre til alvorlig personskade eller skade på
utstyr.

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

Sikkerhetsavstand

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

Arbeide med krokløften

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

Se også "Arbeidemed krokløften", på side 60

Sklifare

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

Hengende last

Ikke stå eller gå under en hengende last. Hvis en hengende last faller ned, er
det fare for dødsfall og/eller alvorlig personskade.

Fare for å sette seg fast

Det foreligger stor fare ved arbeidmed krokløften. Forsikre deg alltid om at det
ikke er fare for at noen setter seg fast eller skades før krokløftenmanøvreres.
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Forlengede tippsylindre

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

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

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

Informasjon Kontaktopplysninger

Adresse JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Sverige

Telefon: 031-705 06 00

Telefaks: 031-705 06 09

E-post: info@joab.se

Nettside: www.joab.se

Service- og garantikrav
For informasjon om service- og garantikrav se "Servicepakker og garanti", på side 58.
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