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Snabbguide - Körning

CBW-Manöverdon
Som framgår av bilden har
CBW-manöverdonet både
display ochmanöverspak, 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 ner påmanöverdonet.

5. Efter tippning, sänk flaket. Tip upp påmanöverdonet.

6. Slå ifrån PTO. Knappen finns på instrumentpanelen.

Rangering
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 bakerstaläget. Vrid manöverodonet
moturs.
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4. Öppna säkerhetsspärren.

5. Vika kroken bakåt. Tryck manöverdonet åt vänster.

6. Backa inmed kroken i bygeln på flak. Använda
tippramen för att nå tillräckligt långt in, om det behövs.
Dramanöverdonet bakåt.

7. Lås säkerhetsspärren.

8. För över flaket med hjälp av kälke och krokpelaren.

Snabbkörning får endast användas med
minimal last.

9. Sänk tipprammen när flaket har passerat mittpunkten.
Tryck manöverdonet framåt.

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

11. Slå ifrån PTO. Knappen finns på instrumentpanelen.

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

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