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Lynvejledning - Kørsel

CBW-Betjeningsenhed
Som det fremgår af billederne
har CBW-betjeningsenheden
både display og betje-
ningsgreb, og det benyttes til at
styre alle kroghejsens funk-
tioner.

Visse funktioner, for eksempel
betjening af hydraulikpumpen,
kan installeres i køretøjets
instrumentpanel, enten sam-
menmed eller separat fra CBW-betjeningsenheden, efter
ønske.

CBW-betjeningsenheden består af nedenstående over-
ordnede dele.

1. Nødstop

2. Betjeningspanel

3. Betjeningsgreb

4. Fæste

5. Låseskrue til display

Tipning
1. Hvis køretøjet har aksler, der kan løftes, skal disse

være sænket ved tipning.

2. Slå PTO til. Knappen fin-
des normalt på instru-
mentpanelet, som vist.

3. Sørg for, at hydrauliklåsen er lukket . Når den er luk-
ket, forsvinder ikonet for hydrauliklås åben i CBW-
betjeningsenhedens øverste del.

4. Tip lasten. Tip ned på betjeningsgrebet.

5. Efter tipning, sænk ladet. Tip op på betjeningsgrebet.

6. Slå PTO fra. Knappen sidder på instrumentpanelet.

Rangering
1. Slå PTO til. Knappen fin-

des normalt på instru-
mentpanelet, som vist.

2. Åbn hydrauliklås . Når den er åben, vises ikonet for
hydrauliklås åbeni CBW-betjeningsenhedens øverste
del.

3. Før betjeningsgrebet til bageste position. Drej betje-
ningsgrebet mod uret.
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4. Åbn sikkerhedsspærren.

5. Vip krogen bagud. Tryk betjeningsgreb til venstre.

6. Bak indmed krogen i bøjlen på ladet. Benyt tip-
perammen for at nå tilstrækkeligt langt ind, efter behov.
Træk betjeningsgrebet bagud.

7. Lås sikkerhedsspærren.

8. Før ladet over ved hjælp af slæde og krogsøjle.

Hurtigkørsel må kun benyttes medminimal
last.

9. Sænk tipperammen, når ladet har passeret midtpunktet.
Tryk betjeningsgrebet fremad.

10. Lås hydrauliklås . Når den er låst, forsvinder ikonet
for hydrauliklås åben i CBW-betjeningsenhedens
øverste del.

11. Slå PTO fra. Knappen sidder på instrumentpanelet.

12. Kobl hydraulik ind, hvor rele-
vant. Se eksempel på pla-
cering.

13. Kobl Duomatic (luft) ind,
hvor relevant. Se eksem-
pel på placering.
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