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v

Innledning

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

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

Håndboken inneholder også informasjon angående feilsøking, smøring og service av lift-
dumperen. 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 liftdumperen, fordi det kan påvirke de struk-
turelle egenskapene. Hvismodifisering kreves, spør alltid JOABom råd først.

Etter levering av liftdumperenmå 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 liftdumpere som selges iSverige gjelder generelle leveringsbestemmelser.

For visse leveranser følger det med en CDmed opplæringsmateriell. Denne beskriver inn-
gående hvordan JOABsprodukter brukes, for eksempel liftdumpere og Hookmaster.

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

© JOAB AB
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1

Om liftdumperen

JOABs liftdumpere er universelle. De kan bru-
kesmed alle kjøretøyprodusenter. For-
utsetningen er imidlertid at kjøretøyet er
beregnet og bygd for å brukesmed liftdumper.

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

Montering av liftdumper på et kjøretøy som
ikke er utformet spesielt for dette formålet,
medfører økt fare for overbelastning av
kjøretøyet. Dette kan i sin tur føre til alvorlige
personskader og/eller skade på eiendom.

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.

Kjør aldri kjøretøyet med armsystemet i
utkjørt stilling.

Kontroller alltid at støttebeina er kjørt
ned før løft av container.

Vær svært forsiktig hvis containeren skulle
sette seg fast. Liftdumperen kan skades.

Ikke bruk liftdumperen til andre formål
enn den er beregnet for.
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Kontroller at kjøretøyet og containeren har
samme helningsvinkel.

2
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Liftdumperens komponenter
Nedenfor visesen oversikt over liftdumperenshovedkomponenter. Noen avdelene som vises
på bildet, er tilvalg. Disse er merket med en stjerne (*)

A. Skillevegg
B. Manøverinnretninger for sikkerhetsvaier*
C. Containerstopp
D. Bøybar arm
E. Bomrør
F. Løftekjettinger og løfteplater
G. Sylinder for bøybar arm

H. Løftearm
I. Utskyvbart lasteplan*
J. Tippkrok*
K. Støttebein (2 stk.)
L. Løftearmsylinder
M. Manøverinnretning for liftdumper
N. Manøverinnretning for tippkrokog

turtall

3
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Tilvalg
Et bredt utvalg av tilvalg kan bestilles til liftdumperen. Tilvalgene er oppført nedenfor. For
nærmere informasjon se også "Tilvalg –Manøvrering", på side 11

1. Utskyvbart lasteplan

2. Førerhusmontert manøverinnretning

3. Rotator (dreier containeren)

4. Sikkerhetsvaiersystem

5. Fjernmanøverinnretning

Generell beskrivelse
JOABs liftdumpere er beregnet for å
transportere containere som er produsert i
henhold til svensk standard SS-3020.

JOABs liftdumpere er utstyrt med con-
tainerstopp, som vist på bildet ved siden av (se
også " Liftdumperens komponenter", på side
3). Disse kan justeresog brukes til å begrense
containerensbevegelse. De kan plasseres slik
at de passer til forskjellige typer containere.

Typeskilt
Alle liftdumpere 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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Produksjonsnummeret er angitt ikke bare på
typeskiltet, det er også preget inn på løfte-
sylinderens festepunkt, som vist.

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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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 41.

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

Kontroller før manøvrering av liftdumperen at
det er tilstrekkelig plass til å arbeide sikkert
rundt kjøretøyog utstyr. La være å stå i nærhe-
ten av liftdumperen og utstyret når det manøv-
reres.

Arbeid aldri på eller i nærheten av løfteutstyret
når enmanøverinnretning er aktiv. Slå avalle
manøverinnretninger før arbeid på eller i nærheten av liftdumperen og løfteutstyret.

Hvis fjernmanøverinnretning eller annet manøverutstyr er aktivt, er det fare for at liftdumperen
aktiveresutilsiktet mensarbeid utføres ved eller i nærheten av løfteutstyret. Dette kan føre til
dødsfall og/eller alvorlig personskade.

Utfør daglig kontroll av kjøretøyet i henhold til
beskrivelsen under "Daglig vedlikehold", på
side 31, før liftdumperen brukes.

Forsikre deg alltid om at kjøretøyet står på et
horisontalt og stabilt underlag før manøvrering
av liftdumperen påbegynnes. Hvis ikke, kan
kjøretøyet bli ujevnt belastet og velte. Veltefare
foreligger hvis kjøretøyet heller to grader eller
mer.
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Før en container lastes, kontroller alltid at løft-
etappene og tippkrokakselen er fri for skader.
La være å løfte containeren hvis den er skadet.

Vissemodeller har sikkerhetssperrer på
løfteplatene. Forsikre deg alltid om at disse er
låste før løfting aven container.

Ikke kjør kjøretøyet med løftearmen eller den
bøybare armen hevet. Forsikre deg om at de
er senket før kjøring.

Hvis løftearmen er hevet, er det fare for kolli-
sjonmed luftledninger eller tilsvarende. I tillegg
er det fare for at kjøretøyet velter!

Senkalle akslene på kjøretøyet før håndtering
av container. Håndter aldri en container mens
kjøretøyets aksler er hevet.

Kontroller alltid at støttebeina er kjørt ned før
løfting av container.

Trykkumiddelbart på nødstoppknappen ved en eventuell lekkasje i liftdumperenshydr-
aulikksystem, for åminimere hydraulikkoljespillet. Se "Nødstopp", på side 10 for informasjon om
denne operasjonen.

Gjør aldri noenmodifiseringer av liftdumperen, fordi det kan påvirke de strukturelle egen-
skapene. Hvismodifisering kreves, spør alltid JOABom råd først.

8
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Manøvrering

Liftdumperenmanøvreres ved hjelp avet sett hydrauliske spaker ogmanøverbrytere. Dette
standardutstyret er montert foran på venstre side av chassiset. Se " Liftdumperens kompo-
nenter", på side 3. Nedenfor følger en beskrivelse avutstyret.

Det er ogsåmulig å bestille tilvalgsutstyr for liftdumperen, for eksempel førerhusmontert manø-
verinnretning. For mer informasjon se "Tilvalg –Manøvrering", på side 11.

Hydraulikkpumpe
Liftdumperenshydrauliske tilførselmå være aktivert for at liftdumperen skal
kunnemanøvreres. Til dette formålet monteres vanligvis et lite JOAB lys-
diodedisplayog en knapp for aktivering avhydraulikkpumpen på kjøretøyets
instrumentpanel, som vist ved siden av. Pumpeknappensutseende varierer
avhengig av kjøretøyprodusent.

Operatøren bør gjøre seg kjent med de knappene og lampene som brukes tilmanøvrering av
hydraulikkpumpen.

Den høyre knappen brukes til å starte og stoppe hydraulikkpumpen. Når den er aktivert lyser
pumpeindikeringslampen rødt på det venstre lysdiodedisplayet. I visse kjøretøy visesogså en
advarsel på instrumentpanelet. Dette varierer avhengig av kjøretøyprodusenten.

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.
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Manøverinnretninger for liftdumper
Liftdumperenmanøvreresmed fem hydr-
auliske spaker, som vist ved siden av.

Over hver spaker det et symbol som tydelig
viser spakfunksjonen, som beskrevet
nedenfor. Hver spakhar to funksjoner – opp og
ned, inn og ut osv.

1. Utskyvbart lasteplan

2. Venstre støttebein

3. Høyre støttebein

4. Bøybar arm

5. Løftearm

Manøverinnretning for tippkrok
Manøverinnretningen for tippkrok (som vist på
bildet ved siden av) er plassert til venstre for
manøverinnretningene til liftdumperen, se " Lift-
dumperens komponenter", på side 3. De bru-
kesbåde til å manøvrere tippkroken og til å
styremotorturtallet.

Venstremanøverknapp styrer motorturtallet.
Posisjon 1 øker motorens turtall til 800 o/min.
Posisjon 2 øker turtallet til omtrent 1200 o/min.
Om ønskelig kan disse innstillingene settes til
andre verdier ved produksjon.

Den høyremanøverknappen styrer tipp-
kroken. Posisjon 1 aktiverer tippkroken.

Nødstopp
Alle kjøretøymed førerhusmontert manøverinnretning har en nødstoppknapp som brukes ved
nødssituasjoner, for eksempel ved hydraulikkvæskelekkasje eller fare for personskade.

10
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Når nødstoppknappen trykkes inn, stoppes funksjonene til lift-
dumperen 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 – Manøvrering
Et bredt utvalg av tilleggsutstyr er tilgjengelig for liftdumperen. Manøvrering avdisse tilvalgene
beskrivesnedenfor.

Utskyvbart lasteplan
Liftdumpere kan bestillesmed utskyvbart lasteplan. Med utskyvbart lasteplan kan to containere
transporterespå samme liftdumper. Det utskyvbare lasteplanet manøvreresentenmed de van-
ligemanøverinnretningene på chassiset, eller med en førerhusmontert manøverinnretning
som vist nedenfor. For mer informasjon om utskyvbart lasteplan og håndtering av to containere,
se "Håndtering avdoble containere", på side 27.

Førerhusmontert manøverinnretning
Den førerhusmontertemanøverinnretningen
(som vist på bildet ved siden av) brukes til
manøvrering avbåde liftdumper og tippkrok.
Funksjonen angis tydelig på hver manø-
verknapp. Samme knapp brukes til både
utkjøring og innkjøring. Manøverknappene har
funksjonene nedenfor

1. Tippkrok

2. Utskyvbart lasteplan

3. Venstre støttebein

4. Høyre støttebein

5. Bøybar arm

6. Løftearm

11
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Sikkerhetsvaiere
Alle containeremå være korrekt sikret på
kjøretøyet før kjøretøyet startes. Dette kan gjø-
resmedmanuelt plasserte sik-
kerhetsinnretninger, for eksempel kjettinger.
Alternativt kan JOABshydrauliske sik-
kerhetsvaiersystem benyttes (tilvalg). JOABs
sikkerhetsvaiersystem bygges inn i lift-
dumperen og gir mulighet for raskog sikker for-
ankring aven eller flere containere på
kjøretøyet.

Sikkerhetsvaiersystemet er først og fremst
beregnet for åmanøvreresmed JOABs fjernmanøverinnretning (radiostyring). Dette gir opera-
tøren fordelen avgod visuell oversikt og enkel bruk.

Det er ogsåmulig åmanøvrere sikkerhetsvaiersystemetmed de standardmontertemanø-
verinnretningene. Disse er plassert foran på høyre side av chassiset, se " Liftdumperens kompo-
nenter", på side 3. Det finnesen spak for aktivering avhver sikkerhetsvaier. Operatøren bruker
dem til å mate ut og trekke inn sikkerhetsvaierne.

Rotator
Rotator kan kjøpes som tilvalg for liftdumpere.
Den gjør det mulig å vri en container 270 gra-
der når den henger fra løftearmen. Rotatoren
er montert på liftdumperensbomrør (se " Lift-
dumperens komponenter", på side 3).

Rotatorenmanøvreresmed enmanø-
verknapp som er plassert ved liftdumperens
manøverinnretning. Vri rotatoren til høyre for å
vri rotatorenmed klokken eller mot venstre for
å vri denmot klokken. Det er ogsåmulig åmanøvrere rotatorenmed en fjern-
manøverinnretning.

Fjernmanøverinnretning (radiostyring)
Fjernmanøverinnretning fås som tilvalg for liftdumpere. Den brukes til fjernmanøvrering av lift-
dumperen og eventuelle sikkerhetsvaiere. Føreren trenger ikke å stå ved de standardmonterte
manøverinnretningene for åmanøvrere liftdumperen. Mer informasjon om brukav JOABs fjern-
manøverinnretning finnes i "Fjernmanøverinnretning (radiostyring)", på side 13.

12
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Fjernmanøverinnretning (radiostyring)

Fjernmanøverinnretning fås som tilvalg for liftdumpere. Fjernmanøverinnretninger brukes til
fjernstyring av liftdumperen. Operatøren trenger ikke å stå ved de eksternemanø-
verinnretningene for åmanøvrere liftdumperen.

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

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 timeter 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.

Manøvrering
Nedenfor følger en oversikt over fjernmanøverinnretninger for
liftdumpere.

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

Funksjonsmodus
Indikeringslampene 1 og 2 (gule) angir valgt funksjonsmodus for manøverinnretningen (1,2
eller 1+2).

Knappene 1–8 har mer enn en funksjon. Funksjonene er knyttet til den funksjonsmodusen som
er valgt for manøverinnretningen (1, 2 eller 1+2).

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

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

Knapp Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon 1+2*

1 Løftearm –OPP Løftearm –OPP Fremre venstre sik-
kerhetsvaier – frigi*

2 Løftearm –NED Løftearm –NED Fremre venstre sik-
kerhetsvaier – stram*

3 Bøybar arm –OPP Bøybar arm –OPP Fremre sikkerhetsvaier
– frigi*

4 Bøybar arm –NED Bøybar arm –NED Fremre høyre sik-
kerhetsvaier – stram*

5 Venstre støttebein –
NED

Venstre støttebein –
NED

Bakre sikkerhetsvaier –
frigi*

6 Venstre støttebein –
OPP

Venstre støttebein –
OPP

Bakre venstre sik-
kerhetsvaier – stram*

7 Høyre støttebein –
NED

Høyre støttebein –
NED

Bakre venstre sik-
kerhetsvaier – frigi*

Tabell 1: Fjernmanøverinnretningsfunksjoner for liftdumpere

14
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Knapp Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon 1+2*

8 Høyre støttebein –
OPP

Høyre støttebein –
OPP

Bakre høyre sik-
kerhetsvaier – stram*

9 Tippkrok–OPPog
NED

-- --

0 Veksling av funk-
sjonsmodus

Veksling av funk-
sjonsmodus

Veksling av funk-
sjonsmodus

Tabell 1: Fjernmanøverinnretningsfunksjoner for liftdumpere (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 9 og 0 inntrykte iminst ett sekund og slipp dem.

3. Kontroller at indikeringslampe 3 lyser grønt. Når den lyser er manøverinnretningen aktivert.

15
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Lasting av container

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

Følg anvisningene nedenfor for å laste en container.

1. Kontroller at ingen personer oppholder seg
innenfor liftdumperensarbeidsområde.

2. Plasser kjøretøyet midt foran og i linje med
containeren, som vist på bildet.

3. Sett på kjøretøyets parkeringsbrems.

4. Senk kjøretøyets aksler.

5. Start hydraulikkpumpen. Se "Hydr-
aulikkpumpe", på side 9.

6. Aktiver og senkbegge støttebeina.
Kontroller at de er plassert stødig og sik-
kert på underlaget.

Plasser om nødvendig støtteplater under
støttebeina, slik at de ikke synker ned i bak-
ken.
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7. Manøver løftearmen slik at løfteplatene
henger over containeren, som vist på
bildet.

8. Manøvrer den bøybare armen slik at bom-
røret plasseresover containerens
tyngdepunkt.

9. Koble løfteplatene til containeren.
Kontroller at de er korrekt tilkoblet.

10. Manøvrer løftearmen og løft opp con-
taineren på liftdumperen, som vist på
bildet.

Brukden bøybare armen for å sikre at con-
taineren beveger seg fritt fra liftdumperen
hele veien fra bakside til forside.

Vær forsiktig ved brukav liftdumperen .
Containeren kan skadeshvis ikke lift-
dumperen håndteres korrekt.

11. Bruk løftearmen for å plassere con-
taineren slik at den hviler mot con-
tainerstoppene.

Containerstoppene kan om nødvendig juste-
res for å passe containeremed forskjellig
størrelse.

12. Dekk til containeren for å unngå fare for at
gjenstander blåser avunder kjøring.

OBS! Kjøretøyet skal ikke kjøresmed en las-
tet container som ikke er tildekket. Løse gjen-
stander kan bli slengt av kjøretøyet og
forårsake alvorlig personskade, skade på
eiendom og/eller miljøskade.

Føreren av kjøretøyet er ansvarlig for sik-
kerheten tilmedtrafikanter og omgivelser.
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13. Senk løftearmen og den bøybare armen
helt. Ikke kjør kjøretøyet med løftearmen
eller den bøybare armen hevet.

14. Kontroller at containeren er korrekt sikret
på kjøretøyet før kjøretøyet startes. Sikre
containerenmed egnede anordninger. Sik-
ringsanordninger oppbevares i kjø-
retøyets sideverktøykasse.

Hvis liftdumperen er utstyrt med JOABssik-
kerhetsvaiersystem (tilvalg, se bildet), bruk
det for å sikre containeren.

Hold alltid i sikkerhetsvaierenshåndtaknår
den trekkesut. Koble den til containerens løft-
etapper.

Ikke hold i sikkerhetsvaieren når den strammes. Det er fare for å bli fanget!

15. Kjør opp begge støttebeina.

16. Slå avhydraulikkpumpen.
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Tipping av container

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

Følg anvisningene nedenfor for å tippe en container. Lesog følg anvisningene under "Høytip-
pingskjettinger", på side 29 før tipping av containeren.

1. Kontroller at ingen personer oppholder seg
innenfor liftdumperensarbeidsområde.

2. Senk kjøretøyets aksler.

3. Start hydraulikkpumpen. Se "Hydr-
aulikkpumpe", på side 9.

4. Aktiver og senkbegge støttebeina.
Kontroller at de er plassert stødig og sik-
kert på underlaget.

Plasser om nødvendig støtteplater under
støttebeina, slik at de ikke synker ned i bak-
ken.

5. Aktiver tippkrokenmed tipp-
krokmanøverinnretningen. Dette gjør du
ved å vri den høyremanøverknappen til
posisjon 1.

Bildet ved siden av viser standard-
manøverinnretningen som er plassert på
chassiset, utenfor førerhuset. Tippkroken
kan ogsåmanøvreres fra førerhuset eller
med fjernmanøverinnretning (tilvalg). For
mer informasjon se "Tilvalg –Manøvrering",
på side 11.
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6. Kontroller at tippkroken går i riktig inngrep i
containerens tippkrokaksel, som vist ved
siden av.

OBS! Tippkroken er utstyrt medmekanisk
låseanordning. Denne aktiveresautomatisk
når tippkroken kommer i kontakt med con-
tainerens tippkrokaksel.

7. Manøvrer løftearmen og den bøybare
armen etter behov, slik at containeren tip-
pesog lasten tømmes.

OBS! La være å bruke den bøybare armen
når tippkroken er i utkjørt stilling, for å unngå
at tippkroken eller containerens tipp-
krokaksel skades.

8. Bruk løftearmen til å senke containeren
ned på kjøretøyet igjen etter at lasten er
tippet. Frigjør deretter tippkroken fra con-
taineren.

Vær forsiktig ved brukav liftdumperen .
Containeren kan skadeshvis ikke lift-
dumperen håndteres korrekt.

9. Bruk løftearmen for å plassere con-
tainerne slik at den hviler mot con-
tainerstoppen.
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10. Kontroller at containeren er korrekt sikret
på kjøretøyet. Sikre containerenmed
anordninger.

Hvis liftdumperen er utstyrt med JOABshydr-
auliske sikkerhetsvaiersystem (tilvalg, se
bildet), skal dette brukes til å sikre con-
taineren.

11. Kjør opp begge støttebeina.

12. Slå avhydraulikkpumpen.
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Avlasting av container

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

1. Stopp kjøretøyet og sett på parkeringsbremsen.

2. Kontroller at det ikke befinner seg personer
eller hindringer innenfor liftdumperens
arbeidsområde.

3. Start hydraulikkpumpen. Se "Hydr-
aulikkpumpe", på side 9.

4. Aktiver og senkbegge støttebeina.
Kontroller at de er plassert stødig og sik-
kert på underlaget.

Plasser om nødvendig støtteplater under
støttebeina, slik at de ikke synker ned i bak-
ken.

5. Aktiver løftearmen og plasser containeren
på bakken, slik at løfteplatene blir frie fra
løftetappene på containeren.

Passpå at containeren plasseres slik at den
ikke kommer i kontakt med den bøybare
armenssylindre.
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6. Løsne løfteplatene fra containeren og
heng dem på krokene sine på lift-
dumperen.

7. Senk løftearmen og den bøybare armen til
transportstilling.

Ikke kjør kjøretøyet med løftearmen eller
den bøybare armen hevet. Forsikre deg om
at de er senket før kjøring.

8. Kjør opp begge støttebeina.

9. Slå avhydraulikkpumpen.
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Håndtering av doble containere

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

Liftdumpere kan bestillesmed utskyvbart lasteplan. Det gir mulighet for å laste to containere på
liftdumperen. Dette er ikke standard ogmå bestilles som tilvalg.

Nedenfor følger viktig informasjon om håndtering av liftdumperemed utskyvbart lasteplan.

Ikke tipp en container når det utskyvbare
lasteplanet er utkjørt, som vist på bildet ved
siden av.

Kontroller at begge containerne er plassert
slik at de hviler mot containerstoppene på lift-
dumperen. Bruk løftearmen for å sikre at con-
tainerne hviler mot containerstoppene.

Begge containernemå være korrekt sikret på
liftdumperen før kjøretøyet startes.

Hvis liftdumperen er utstyrt med JOABssik-
kerhetsvaiersystem (tilvalg), kontroller at sik-
kerhetsvaierne er festet ved begge
containerne. Sikkerhetsvaieren kan plasseres
utenfor løfteplatene.
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Ved sikring avden bakre containeren på lift-
dumperen kan sikkerhetsvaieren hektes fast
på den fremre eller bakre løftetappen,
avhengig avhvor lange containerne er.

Kontroller at løftearmen er trukket helt inn.
Juster om nødvendig løftekjettingens lengde,
slik at løftearmen kan trekkeshelt inn.

Vær oppmerksom på kjøretøyets totalhøyde.
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Høytippingskjettinger

Følg anvisningene for normal fremgangsmåte i denne håndboken for å løfte, tippe eller laste av
en container ved hjelp avhøytippingskjettinger.Overhold også advarslene og punktene
nedenfor.

Ved tipping av container med høytippingskjettinger må du passe på at vinkelenmel-
lom høytippingskjettingene og liftdumperens løftekjettinger aldri blir større enn 140
grader.Alvorlig personskade og/eller skade på eiendom oppstår hvis vin-
kelen tillates å bli større enn 140 grader. For mer informasjon se nedenfor.

l Høytipping av container skal bare utføresmed JOABshøytippingskjettinger. Ikke bruknoe
annet utstyr til å høytippe en container. Høytippingskjettingene er plassert bakpå lift-
dumperen, som vist over.

l Høytipping skal utføresmed de eksternemanøverinnretningene, og førerenmå ha god
oversikt over utstyret. Ikke utfør denne operasjonen ved hjelp avde førerhusmonterte
manøverinnretningene.

l Når en container løftes opp på liftdumperen, må du forsikre deg om at det er klaringmellom
bunnen av containeren og liftdumperen.

l Høytippingskjettingenemå være festet ved containerens tippkrokaksel. Demå ikke festes til
noen annen del av containeren.

l Manøvrer først den bøybare armen og deretter løftearmen for å tippe containeren.

l Vær forsiktig når containeren nærmer seg tippepunktet – det er fare for at containeren tref-
fer bomrøret på liftdumperen.

l Vær forsiktig hvis containeren tippesbakover mot liftdumperen, spenning i høytip-
pingskjettingene kan føre til at containeren plutselig svinger.
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Service og vedlikehold

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

Daglig vedlikehold
Det daglige vedlikeholdet, som tar bare noen fåminutter, kan forlenge levetiden til liftdumperen.
Utfør kontrollene nedenfor hver dag for å holde liftdumperen i god stand.

1. Kontroller hydraulikkoljenivået.

Sidemonterte tanker, som vist nedenfor, har
et seglassmontert på siden avoljetanken.

2. Kontroller at ingen slanger eller rør er i
klem. Og at de er fri for skader og/eller lek-
kasje.
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3. Kontroller at det ikke er fremmedlegemer
mellom liftdumperensdeler.

4. Kontroller at liftdumperen er fri for skader
og/eller lekkasje.

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 liftdumper
Nylakkerte flater skal bare rengjøresmed svamp ogmildt
rengjøringsmiddel. Ikke brukhøytrykksspyler. 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.
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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 liftdumperens
smørepunkt se nedenfor.

Smørepunkt
Bildet nedenfor viser liftdumperens smørepunkt.

1. Tippkrok
2. Sylinder for utskyvbart lasteplan.
3. Sylinder for bøybar arm
4. Kjettingfeste
5. Sylinder for bøybar arm (2 stk.)
6. Bøybar arm (2 stk.)

7. Sylinder for sikkerhetsvaiersystem
8. Løftearmsylinder (2 stk.)
9. Løftearmsylinder (2 stk.)
10. Støttebeinsylinder (2 stk.)
11. Løftearm (2 stk.)
12. Støttebeinsylinder (2 stk.)

Vedlikehold av liftdumperens smørepunkt skal utføresmed 200 driftstimers intervall. Bruk
chassisfett NLGI 0 eller tykkere. Ferskt fett må påføres ved samtlige smørenipler etter rengjø-
ring.
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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.

Service av liftdumper
Ved normal drift skal hydraulikkoljeskift utføres i
henhold til nedenfor:

l Mineralolje – annethvert år

l Grønn olje – hvert år

JOABanbefaler at oljeskift utførespå høsten.

Hydraulikkolje type 32-cst/40 anbefaleshvis
mineralolje benyttes.

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

Oljefilteret skal byttes etter de første femti driftstimene og deretter ved hvert oljeskift.

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 liftdumperen. Eksem-
pelet ved siden av viser et serviceklistremerke der tallene rundt
kanten tilsvarer 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 liftdumperen i
henhold til klistremerket.

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

Avdeling Kontaktopplysninger

Service og reservedeler JOABGöteborg
telefon: +46 31-7050600

Tabell 2: Servicepakker
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Avdeling Kontaktopplysninger

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 2: Servicepakker (continued)

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

Nedenfor følger tekniske data for liftdumperen.

Tekniske data Verdi

Maks. volummed standardcontainer Cirka 25m3

Maks. løftekapasitet

V10: 10 tonn
V12: 12 tonn
V14: 14 tonn
V18: 18 tonn

Maksimalt arbeidstrykk 230–290 bar

Oljemengde ved 1000 o/min 60–80 liter

Hydraulikkolje: tankvolum 75–130 liter

Hydraulikkolje: viskositetsklasse 32 cSt

Tabell 3: Tekniske data

Generell informasjon
Følgende gjelder for alle JOABs liftdumpere:

l Sylindrene for løftearmen og den bøybare armen assisteresavoversenterventiler.

l Alle hydraulikksylindre er utstyrt med lenklagre ved stempelstangenden.

l Støttebeinamanøvreres individuelt og låsesmed en hydraulisk lås.

l Tippkrokenmanøvrerespneumatisk og har enmekanisk sikkerhetslås.
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Feilsøking av liftdumper

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

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 Strømfeil imanø-
verinnretning for
løftearm.

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 4: Feilsøking av liftdumper
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Sikkerhetsadvarsler

Liftdumperen 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
kjøretøyets arbeidsområde. Risikoområdet er 8meter til alle
kanter rundt kjøretøyet.

Liftdumperens arbeidsområde

Området umiddelbart bak liftdumperenmå holdes fritt for per-
soner og hindringer. Sørg for at det er en ledig plasspåminst 10
meter mellom kjøretøyets bakside og eventuelle personer eller
hindringer. Manglende hensyn til advarslene kan føre til alvorlig personskade eller skade på
utstyr.

Sklifare

Vær oppmerksom på eventuell sklifare ved arbeidmed liftdumperen – fare for
personskade.

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 utstyret. Forsikre deg alltid om at det
ikke er fare for at noen setter seg fast eller skades før utstyret manøvreres.
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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 34.
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