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CBW-Manöverdon
Som framgår av bilden har
CBW-manöverdonet både
display och manöverspak, och
det används för att styra
lastväxlarens samtliga
funktioner.

Vissa funktioner, till exempel
manövrering av
hydraulpumpen, kan
installeras i fordonets
instrumentpanel, antingen tillsammans med eller separat
från CBW-manöverdonet, efter önskemål.

CBW-manöverdonet har nedanstående huvuddelar.

1. Nödstopp

2. Manöverpanel

3. Manöverspak

4. Fäste

5. Låsskruv för display

Tippning
1. Om fordonet har lyftbara axlar, ska dessa vara sänkta

vid tippning.

2. Slå på PTO. Knappen
finns normalt på
instrumentpanelen, som
visas.

3. Se till att hydraullås är stängt . När det är stängt
forsvinner den hydrauliskalås-öppna ikonen i CBW
manöverdonets överste delen.

4. Tippa lasten. Tipp upp på manöverdonet.

5. Efter tippning, sänk flaket. Tip ner på manöverdon.

6. Slå ifrån PTO. Knappen finns på instrumentpanelen.

Rangering
Stäng alltid av funktionen FFD (Friction Free
Drive) omman lastar flak som har dubb.Till
exempel kranflak eller LVL byggnationer. Skada
kan uppstå om den är aktiv när man arbetar med
flak som har dubb. Se till att FFD är avaktiverad.
Tryck på följande ikon för att avaktivera den .

1. Slå på PTO. Knappen
finns normalt på
instrumentpanelen, som
visas.

2. Öppna hydraullås . När det är öppet visas den
hydrauliska lås-öppna ikonen i CBW
manöverdonets överste delen.

3. Backa stickan till bakersta läget. Vrid manöverodonet
moturs.

4. Vika kroken bakåt. Tipp upp på manöverdonet.
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5. Backa in med kroken i
bygeln på flak.

6. Tipp ner på joystick för att dra upp flak på bil. Viktigt att
sikta in flaket på bärhjulen. Dra på flaket hela vägen
ner.

Bilen ska frisläppas och rulla med bakåt när man drar
på flaket.

7. Dra fram stickan till lämplig längd. Var uppmärksam på
flakets längd så man inte drar för långt fram.

8. Lås hydraullås . När det är låst forsvinner den
hydrauliskalås-öppna ikonen i CBW
manöverdonets överste delen.

9. Slå ifrån PTO. Knappen finns på instrumentpanelen.

10. Koppla in hydraulik I
förekommande fall. Se
exempelplacering.

11. Koppla in Duomatic (luft) i
förekommande fall. Se
exempelplacering.

Frontplog & Salt
Följande information är endast relevant för fordon
utrustade med JOABs APC (Active Plough Control). APC
är inte standardutrustning.

För att aktivera plogen gå till plogsidan genom att tryck på
pil höger till ikonen som ser ut som en snöflinga syns
på displayen.

Tänk på att plogens rörelser kan ge stora
personskador, kör därför alltid plogens rörelser
när inga personer finns i dess arbetsområde.

Innan man börjar köra plogen ska man aktivera flytläget,
detta görs genom att trycka på knappen med följande
symbolen .

När flytläget är aktivt tänds en grön ”diod” ovanför
symbolen. För att köra plogen följ nedan tabell:

Frontplog
NED

Frontplog
VÄNSTER

Frontplog
UPP

Frontplog
HÖGER

Table 1: CBW-manöverspak–snöplogsfunktioner

För att aktivera saltspidarens hydraulik tryck på symbolen
. När salthydrauliken är aktiverad lyser en grön diod.
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