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Inleiding
Tip
Lees de bedieningshandleiding nauwlettend door voordat u het voertuig in gebruik neemt of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
gaat verrichten.
Deze bedieningshandleiding geldt uitsluitend voor het “afvalinzamelvoertuig SLF TypeII”.
Lees ook de bedieningshandleingen voor:
de belading en
het chassis

EURO 6

Bedieningshandleiding
lezen en
begrijpen

Chassis met emissienorm EURO 6
Lees de bedieningshandleiding nauwlettend door voordat u het voertuig in gebruik neemt of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
gaat verrichten.
Let in het bijzonder op de beschrijving van de verhoogde emissietemperatuur tijdens de regeneratie van het roetfilter.
Zoek gericht naar de volgende, mogelijke trefwoorden:
Roetfilter, emissietemperatuur, automatische regeneratie,
handmatige regeneratie, regeneratieblokkering enz.

Haller Benelux B.V.
Parallelweg 7, 5321 JA Hedel
Postbus 90, 5320 AB Hedel
T +31 (0)73-5991234
F +31 (0)73-5991177
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Wijzigingen
Eerste uitgave als concept
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ZÖLLER-KIPPER GmbH

Bedankt dat u hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct uit de fabriek van
ZÖLLER.
ZÖLLER-KIPPER GmbH blikt met trots terug op een firmageschiedenis
van ruim 60 jaar. Sinds de oprichting in 1947 door Hans Zöller zijn wij
door continue technische technische innovaties van een klein familiebedrijf in het fraai gelegen Rijndal bij Mainz uitgegroeid tot Europa's grootste producent van hydraulische hef-kiepinrichtingen.
Ons brede assortiment lifters met ruim 200 modelvarianten stelt ons in
de gelegenheid vrijwel elke klantwens te vervullen. Het spectrum van
ledigingsmogelijkheden loopt van containergroottes van 25 liter tot en
met 10 m3.
De naam ZÖLLER staat voor technische vooruitgang, rentabiliteit, werkveiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit is bevestigd met de certificering conform ISO 9001 door de DQS.
Aangezien ZÖLLER vanaf het begin toonaangevend is geweest op het
gebied van standaardisering van interfaces, waaruit later DIN 30 731 is
voortgekomen, kan een groot deel van de ZÖLLER-producten probleemloos worden gemonteerd aan alle gangbare vuilniswagens.

DQS gecertificeerd conform
DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 14001:2005
Reg.-nr. 019677 QM UM

De complexere problematiek in de tegenwoordige afvalindustrie is altijd
gegaan via liftersystemen tot totaaloplossingen. Zo hebben wij ons productassortiment uitgebreid en bieden in de bewezen kwaliteit van ZÖLLER ook complete afvalinzamelvoertuigen, die in combinatie met de
liftersystemen van ZÖLLER ideaal zijn voor een economische totaaloplossing op één adres.
Als competente en betrouwbare partner van afvalverwerkingsbedrijven
is een internationaal servicenet voor ons sinds jaren een vanzelfsprekendheid. Meer dan 800 medewerkers over heel Europa staan vandaag
de dag onze klanten ter beschikking.
© 2013 ZÖLLER-KIPPER GmbH
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
gebruikshandleiding mag op enige wijze (druk, fotokopie of
anderszins) zonder toestemming van de fabrikant worden
gereproduceerd of elektronisch worden verwerkt,
vermenigvuldigd of verspreid.
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Richtlijnen
Alle personen die het afvalinzamelvoertuig gebruiken of aan wie
onderhoud en reparatie zijn toevertrouwd, moeten te allen tijde
zijn onderwezen in het correcte gebruik en bekend zijn met de
mogelijke gevaren en bestaande veiligheidsrichtlijnen.
De gebruikshandleiding moet in het voertuig worden opgeborgen voor verder gebruik en bij wederverkoop worden meegeleverd.

4.1

Algemene aanwijzingen

In principe gelden de algemene handelsvoorwaarden (AHV) van ZÖLLER-KIPPER GmbH. Deze vindt u als afzonderlijk document bij uw verkoopdocumenten.
ZÖLLER-KIPPER GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid en garandeert geen schade als gevolg van:
het niet volgen van de gebruikshandleiding;
onjuist gebruik;
gebruik door niet-opgeleid personeel;
eigenmachtige ombouw;
technische wijzigingen en manipulatie van bouwonderdelen of veiligheidsinrichtingen;
gebruik van niet-toegelaten vervangende onderdelen;
gebrekkig onderhoud;
gebruik van verkeerde brandstof.
Lees de gebruikshandleiding nauwlettend door voordat u het voertuig in
gebruik neemt of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden gaat verrichten. Lees ter aanvulling op deze gebruikshandleiding ook de gebruikshandleiding van de fabrikant van het chassis.

4.2

Originele vervangende onderdelen

Wij adviseren u met klem om alleen originele vervangende onderdelen
te gebruiken voor reparaties. Als u andere vervangende onderdelen gebruikt, verliest u uw aanspraak op garantie jegens ons en moet u onder
bepaalde omstandigheden rekening houden met gevolgschade, snellere
slijtage en storingen van het voertuig. Dit geldt ook voor vervangende
onderdelen die worden aangeboden met het zelfde ID-nummer als onze
onderdelen, aangezien bepaalde vervangende onderdelen voor voertuigen van ZÖLLER-KIPPER worden aangeboden met hetzelfde IDnummer hoewel het niet gaat om originele vervangende onderdelen.

4.3

Bestellen van vervangende onderdelen

Geef bij het bestellen van vervangende onderdelen het volgende op:
Fabrieksnummer:
Type afvalinzamelvoertuig:
Grootte…….m³
Bouwjaar
Naam en bestelnummer (vermeld op lijst vervangende onderdelen)
Gewenst aantal per artikel
7
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4.4

Typeplaatje

Het typeplaatje en het pictogram met de waarde van het gegarandeerde
geluidsniveau vindt u in de rijrichting gezien rechts op het montangeraam van de body.

Afbeelding 1: Typeplaatje
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4.5

Gebruikte symbolen

Bij het lezen van deze bedieningshandleiding komt u symbolen en tekstformaten tegen die u helpen
oriënteren. Met name de volgende symbolen zijn van belang, aangezien deze u wijzen op informatie
of waarschuwingen waarop u bij het omgaan van de ASF beslist acht moet slaan.
Duidt op een acute gevaarlijke situatie met hoog risico, die, indien
deze niet wordt vermeden, zal leiden tot zeer ernstig lichamelijk of
dodelijk letsel.

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie met middelhoog risico, die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot zeer ernstig
lichamelijk of dodelijk letsel.

Duidt op een gevaarlijke situatie met gering risico, die, indien
deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig lichamelijk
letsel of tot materiële schade.

Duidt op materiële schade. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot materiële schade.

Duidt op een veilige uitvoeringsprocedure.

Wijst op nuttige tips en aanbevelingen en op informatie voor een efficiënte en storingsvrije werking.

Verwijst naar verdere informatie in de documentatie

De positie-informatie rechts, links, voor en achter gelden altijd als gezien vanuit de
rijrichting.
Weergave van functies:
Functies worden altijd aangegeven met een blokje.
Voorbeeld:
Activering van de geluidsvolumeregeling
Weergave van eigenschappen en opsommingen.
Eigenschappen van opsommingen worden aangegeven met een punt.
Voorbeeld:
Het verdichtingsmechanisme is nog steeds geblokkeerd!
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Weergave van te verrichten stappen
Te verrichten stappen worden aangegeven met een pijl.
Voorbeeld:
Verlaat MENU met F4 (ESC). Kleur wijzigt van GEEL naar GROEN.
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5.1

Aanwijzingen ten behoeve van de veiligheid
Correct gebruik

Het correcte gebruik van het afvalinzamelvoertuig geldt de bedrijfsmatige inzameling en afvoer van:
huishoudelijk afval;
huishoudelijk bedrijfs- en industrieel afval;
composteerbare en sorteerbare voor herverwerking geschikte stoffen en reststoffen.
Elke andere toepassing van de opbouw geldt als VERKEERD.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die voortkomt uit
een VERKEERDE toepassing.

5.2

Verkeerde toepassing

Elke toepassing die niet wordt vermeld bij punt 5.1 correct gebruik geldt
als VERKEERD.
De volgende zaken mogen NIET worden ingeladen of vervoerd:
Gesloten houders/vaten
Vaten met inhoud
Gasflessen
Speciaal afval, bijv. chemische stoffen, radioactief afval
Giftig afval
Vloeistoffen
Brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen
De ASF wordt beladen met een lifter conform EN 1501-2.

5.3

Verbod op voorzienbaar misbruik

Het is verboden:
om de opbouw (buiten de bestuurderscabine) of de lifter te gebruiken als opstapmiddel of vervoersmogelijkheid;
personen te vervoeren of op te heffen; ongeschikte en niettoegelaten opstapmiddelen te gebruiken voor het opstappen;
lasten op te heffen en op te trekken en houders te legen die niet aan
de normen voldoen;
veiligheidsinrichtingen aan te passen of te manipuleren.

5.4

Opvolging van de voorschriften voor ongevallenpreventie

Tot het correct gebruik hoort ook het opvolgen van de voorschriften voor
ongevallenpreventie (VOP) Gezien de huidige stand van zaken geldt de
regel van de Berufsgenossenschaft (bedrijfsvereniging) BGR 238-1 “Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten der Abfallwirtschaft –
Teil: 1 Sammlung und Transport von Abfall“ (Veiligheid en bescherming
van de gezondheid bij werkzaamheden in de afvalverwerkende industrie
- deel 1) van 08/2007.
Daarnaast dienen veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en verkeersrechtelijke voorschriften van het land waar het voertuig wordt gebruikt in acht te worden genomen.
Elk ander gebruik geldt als VERKEERD. De fabrikant is NIET aansprakelijk voor schade die hieruit voortkomt.
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5.5

Veiligheid van de lifter

De lifter is uitgerust met veiligheidsinrichtingen. Desondanks kan er bij
foute bediening of verkeerd gebruik lichamelijk of zelfs dodelijk letsel
voor de gebruiker of schade aan de lifter of andere materiële schade
ontstaan.
Verwijder nooit de beschikbare veiligheidsinrichtingen en stel ze
nooit buiten bedrijf door eraan wijzigingen aan te brengen.
Lifter met elektronische regeling mogen niet worden gebruikt in een
licht ontvlambare of explosieve omgeving.
Eigenmachtige ombouw van en wijzigingen aan de lifter zijn niet toegestaan.
Houd zonder meer de voorgeschreven onderhoudsintervallen. Deze
vindt u onder “Onderhoud”.

5.6

Gevarenbronnen
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

De lifter werkt met een hydraulische hef-kiepinrichting. Als de veiligheidsbepalingen worden genegeerd, kan dit leiden tot zeer ernstig
beknellingsletsel of amputatie van ledematen.
Grijp niet in de stortinrichting.
Als containers op de verkeerde manier worden opgetild, kunnen ze
neervallen en ongelukken veroorzaken. Let er altijd op dat de containers goed in de klem vastzitten als ze worden opgetild. Door de
hef- en zwenkbewegingen tijdens het legen bestaat het gevaar van
letsel in het werkgebied van de lifter. In het werkgebied van de lifter
mogen zich geen personen bevinden.
Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen hydraulisch
aangedreven bewegende delen onbedoeld in werking worden gezet.
Schakel daarom altijd de hydraulische functies van het voertuig uit
en vergrendel de zwenkarmen zodanig dat ze niet onbedoeld kunnen worden neergelaten.

5.7

Restrisico's

Ook al zijn alle benodigde preventieve maatregelen getroffen, toch blijven er restrisico's bestaan!
Restrisico's zijn potentiële, niet direct zichtbare risico's, zoals bijv.:
gegrepen worden aan kleding, handen, armen en haar door de bewegende delen en inrichtingen;
geraakt worden door wegvliegend of neervallend afval;
allergische reacties of irritatie van het slijmvlies vanwege stof bij de
afvalinzameling;
gevaren in het verkeer tijdens de werkzaamheden door (nietoplettende/roekeloze) verkeersdeelnemers.

12
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

5.8

Verantwoordelijkheid van degene die het voertuig inzet (exploitant)

De ASF is bedoeld voor bedrijfsmatige toepassingen. De exploitant
dient zich derhalve te houden aan de wettelijke verplichtingen op het
gebied van werkveiligheid. Naast de aanwijzingen met betrekking tot
werkveiligheid
in
deze
gebruikshandleiding
moeten
de
voorschriften met betrekking tot ongevallenpreventie en milieuveiligheid, die van toepassing zijn op het gebruik van deze machine, worden nageleefd.
De exploitant heeft de volgende plichten:
Hij dient op de hoogte te zijn van de geldende arbobepalingen en in
een risicobeoordeling ook die gevaren vaststellen waarvan sprake is
vanwege de bijzondere werkomstandigheden op de locatie waar de
machine zal worden gebruikt. Hij wordt geacht deze te verwerken in
de vorm van instructies voor het gebruik van het apparaat.
Tijdens de totale gebruiksduur van he apparaat moet hij controleren
of de door hem opgestelde gebruiksinstructies nog beantwoorden
aan de actuele regelgeving en deze zo nodig aanpassen.
Hij moet de competenties voor installatie, bediening, onderhoud en
reiniging eenduidig regelen en vastleggen.
Hij moet ervoor zorgen dat alle werknemers, die werken met het apparaat, de gebruikshandleiding hebben gelezen en begrepen.
Hij dient ervoor te zorgen dat het personeel periodiek wordt geschoold en het personeel informeren over de gevaren.
Bij het vervoer van afvalstoffen van gevarenklasse 4.1 cijfer 1B moeten de actuele voorschriften van de Straßen-Gefahrgut-Verordnung
(verordening inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen; GGVS) in acht worden genomen.
De exploitant heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de
ASF zich in onberispelijke staat bevindt.

5.9

Eisen die aan het personeel worden gesteld

Het “afvalinzamelvoertuig type SLF” mag alleen worden bestuurd,
ingezet, bediend en onderhouden door speciaal daarvoor opgeleide
geschoolde bestuurders en ophaaldienstmedewerkers.
De competenties voor de verschillende werkzaamheden bij het laden
en verdichten moeten duidelijk zijn vastgelegd en in acht worden genomen.
In het werkgebied is het vakpersoneel verantwoordelijk jegens derden.
Aangezien de bedieningsorganen gekleurd zijn, mogen bestuurders
en ophaaldienstmedewerkers NIET kleurenblind zijn.
Ook mag de bestuurder GEEN gehoorschade hebben om de diverse hoorbare signalen in de bestuurderscabine te kunnen herkennen.
Vakpersoneel voor onderhoud en inspectie:
Bijv. monteurs
Elektriciens, elektronici, mechatronici
Mechanici die zijn opgeleid voor afvalinzamelvoertuigen.
Bedieningspersoneel:
Bijv. getrainde afvalophaalmedewerkers
Beroepschauffeurs met bijbehorende training voor afvalinzamelvoertuigen.
13
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5.10 Veiligheidsinrichtingen en veiligheidsinstructies
De opbouw is uitgerust met uitgebreide veiligheidsinrichtingen volgens de recentste stand der techniek. Deze mogen onder geen beding worden verwijderd of gewijzigd. Eigenmachtige ombouw en wijzigingen kunnen leiden tot ongevallen. In dit geval wijst de fabrikant
alle aansprakelijkheid af.
Dagelijks moet worden gecontroleerd of de veiligheidsinrichtingen
compleet zijn en functioneren. Geconstateerde gebreken dienen
meteen te worden verholpen. Als dit niet gebeurt, kan de ASF niet
veilig worden gebruikt en mag deze pas weer worden gebruikt als de
gebreken zijn verholpen en moet de opbouw zolang worden beveiligd tegen hernieuwde ingebruikname.
Geen enkel deel van de opbouw of een extra aangebouwde stortinrichting mag worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstappen. Alleen geschikte, goedgekeurde hulpmiddelen voor het opstappen
mogen worden gebruikt.
Afhankelijk van de functiewijze van de opbouw kan het personeel dat
het apparaat bedient gevaar lopen bij ondeskundig gebruik of onderhoud. Daarom mag de opbouw alleen worden bediend of onderhouden door personeel dat daarvoor speciaal is opgeleid. De exploitant
wordt geacht het personeel te wijzen op aanwezige gevaren bij de
omgang met de opbouw en dient te waarborgen dat deze zijn begrepen.
De gebruikshandleiding dient in de bestuurderscabine te worden
opgeborgen op een toegankelijke plaats. Deze wordt meegeleverd
en moet bij wederverkoop ook weer aan de koper worden doorgegeven.

5.11 Persoonlijke beschermende uitrusting
De exploitant dient de volgende beschermende uitrusting ter beschikking
te stellen en te waarborgen dat deze ook wordt gedragen:
Scheurvaste handschoenen
Veiligheidsschoenen
Nauwsluitende waarschuwingskleding
Hoofdbedekking bij lang haar.
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5.12 Overzicht veiligheids- en gezondheidsbescherming
Nr.
1

Subitems
Verantwoordelijkheid van de
exploitant

2

Inzet van personeel

3

Verantwoordelijkheid van het
personeel

4

Veiligheidsinrichtingen

5

Beveiliging tegen hernieuwde
inschakeling

6

Bewegende delen

Bepalingen
De exploitant is verplicht de gevarenzone van het
afvalinzamelvoertuig zelf te beoordelen en het
personeel voor te lichten volgens zijn inschatting.
Een persoon aanstellen die verantwoordelijk is
voor het veilige gebruik van het afvalinzamelvoertuig
Alle werkzaamheden aan of met het afvalinzamelvoertuig mogen alleen worden uitgevoerd
door vak- en bedieningspersoneel die door de
exploitant daartoe zijn geautoriseerd.
Vakpersoneel voor onderhoud en inspectie: bijv.
monteurs, elektriciens, elektronici, mechatronici,
mechanici met passende scholing voor afvalinzamelvoertuigen.
Bedieningspersoneel: bijv. getrainde afvalophaalmedewerkers, beroepschauffeurs met bijbehorende training voor afvalinzamelvoertuigen.
Personen die onder invloed zijn van verdovende
middelen, alcohol of geneesmiddelen mogen niet
worden ingezet.
Neem de voorschriften met betrekking tot de minimumleeftijd die in een bepaalde regio gelden in
acht.
Het personeel heeft een eigen verantwoordelijkheid om de veiligheids- en arbobepalingen toe te
passen.
De gebruikshandleiding moet zijn gelezen en begrepen voordat het afvalinzamelvoertuig wordt
gebruikt!
Gebruik persoonlijke beschermende uitrusting.
Het afvalinzamelvoertuig mag alleen worden gebruikt met correct functionerende veiligheidsinrichtingen.
Controleer de beschermende uitrusting voor elk
gebruik op correct functioneren.
Na afloop van alle werkzaamheden waarbij de
veiligheidsinrichtingen buiten bedrijf worden gesteld, moet worden gecontroleerd of ze correct
functioneren zodra ze opnieuw in gebruik worden
genomen.
Voordat er werkzaamheden worden verricht aan
onderdelen moet het afvalinzamelvoertuig worden
uitgeschakeld en beveiligd tegen hernieuwde inschakeling!
Alle werkzaamheden aan het afvalinzamelvoertuig, die GEEN betrekking hebben op het regulier
bedrijf (ombouw, onderhoud, reparaties) mogen
alleen worden uitgevoerd als het afvalinzamelvoertuig stilstaat.
Alvorens het voertuig opnieuw in gebruik te ne15
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7

8

men moeten alle gedemonteerde delen (bijv. afdekkingen, veiligheidsinrichtingen, schroefverbindingen) correct worden aangebracht en gecontroleerd.
Alle aanduidingen, plaatjes, waarschuwingen en
Plaatjes, symbolen en aanduidingen
symbolen op het afvalinzamelvoertuig moeten altijd goed zichtbaar zijn.
Ontbrekende of beschadigde plaatjes moeten
onmiddellijk worden vervangen of opnieuw worden aangebracht.
Algemeen:
Persoonlijke
beschermende uitrusting

Draag veiligheidsschoenen

Draag veiligheidshandschoenen

Draag beschermende kleding
Op de openbare weg

Draag veiligheidsvesten
bij bijzondere werkzaamheden (luidruchtige,
zware, stofproducerend afval):

Draag lichte adembescherming

Draag oog- en gehoorbescherming
bijzondere beschermende maatregelen voor
personen met lang haar:

Draag hoofdbedekking
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5.13 Wat te doen in noodgevallen
Druk op de noodstopschakelaar. De totale opbouw (body) staat
onmiddellijk stil.
Schakel de motor van het voertuig en de krachtafnemer NIET uit!
Hef na een noodstop eerst de oorzaak op en neem vervolgens de
opbouw (body) opnieuw in bedrijf.

5.14 Laden en verdichten
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

Het verdichtingsmechanisme mag alleen in bedrijf worden genomen
indien er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
Zowel tijdens het laden als tijdens het verdichten mogen de trechter
en de verzamelcontainer van de opbouw niet worden betreden.
Tijdens het laden moet de opbouw worden beveiligd tegen wegrollen. Gebruik daarvoor de handrem.
De maximale asbelasting mag niet worden overschreden. Neem
daarvoor de specificaties van de fabrikant van het chassis in acht.
Als u de achterklep omhoog of omlaag brengt, mogen er zich geen
personen bevinden in de gevarenzone van de achterklep.
Oponthoud onder de niet-beveiligde, omhooggebrachte achterklep NIET
toegestaan. Beveilig de omhoog gebrachte achterklep altijd met de veiligheidssteunen.

5.15 Rangeer- en inzamelritten
De zijlader maakt traditioneel gebruik door één persoon mogelijk.
Het beladen wordt met een joystick in de bestuurderscabine geregeld.
Achteruitrijden is alleen toegestaan met een andere persoon die
aanwijzingen geeft en voortdurend oogcontact met de bestuurder
heeft. Zonder zo'n persoon die aanwijzingen geeft is achteruitrijden
alleen toegestaan als er videobewaking aan de achterkant is.
Langere ritten met omhooggebracht achterdeel zijn niet toegestaan.

5.16 Parkeren
Schakel de motor van het voertuig uit en beveilig het tegen wegrollen.
Beveilig het voertuig tegen onbevoegde inbedrijfstelling.
Haal de contactsleutel uit het contact.
Schakel de hoofdschakelaar UIT.
Lees ook de gebruikshandleiding van de fabrikant van het chassis.
Laat de opbouw NIET voor langere tijd staan terwijl deze is geladen.
Gecomprimeerd afval kan uit zichzelf ontbranden.

5.17 Onderhoud en reparatie
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden
uitgevoerd door daartoe opgeleid vakpersoneel.
17
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Houd u te allen tijde aan de gespecificeerde onderhoudsintervallen
en gebruik alleen de gespecificeerde brandstoffen en hulpstoffen.
Neem bij hantering van de brandstoffen de veiligheidsinformatiebladen van de fabrikant in acht.
Bij werkzaamheden aan het voertuig:
Motor voertuig UIT
Hoofdschakelaar UIT
Wacht in voorkomende gevallen tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.
Beveilig het voertuig tegen wegrollen.
Beveilig het voertuig en de onderdelen tegen onbedoelde beweging als gevolg van de zwaartekracht. Gebruik daarvoor vormsluitende stutten, bijv. kanthouten.
Extra bij laswerkzaamheden aan de opbouw:
Maak de poolklemmen van de accu('s) van het voertuig los en
sluit deze elektrisch geleidend met elkaar.
Houd de accu's tijdens het lassen afgedekt om explosievergaar
te voorkomen.
Er mogen in de buurt van de brandstof- en hydrauliekinstallatie
geen werkzaamheden worden uitgevoerd met open vlam. Er bestaat gevaar van brand en explosie.
Gebruik alleen originele vervangende onderdelen of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Alleen die waarborgen werk- en
functieveiligheid. Neem contact op met onze klantenservice.
In de fabriek ingestelde parameters en instellingen van de hydraulische of elektrische installatie mogen niet worden gewijzigd zonder
de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Naast de gebruikshandleiding dienen de opmerkingen in de lijst van
vervangende onderdelen in acht te worden genomen.
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6

Technische gegevens

Technische gegevens
Capaciteit body, inclusief achterklep
Lengte body
Hoogte body (zonder chassis)
Breedte body
Gewicht body en belading
Nuttige last*
Type voertuig
Wielbasis VA - 1ste achteras
Paddelcyclustijd bij 900 tpm ((0-180°)
Cyclustijd hefmodule - Totaal
Bewegingsbereik van de beladingsarm
Uitschuif-/inschuiftijd beladingsarm
Uitschuiven Inschuiven
Max. laadvermogen afvalcontainer
(afvalcontainer/minuut)
Gemiddeld laadvermogen afvalcontainer
(afvalcontainer/minuut)
Hydraulisch systeem
Paddel
Belading
Bedrijfsdruk
Paddelvermogen
Toevoervolume paddel
Toevoervermogen paddel
(afvalcontainer/min)
Stuurinrichtingen in de cabine

Hydraulische-olietank

Afvalcontainer

SLF 18
3

SLF 22

18 m
6.770 mm
2.200 mm
2.500 mm
ca 5.300 kg
7500 kg
3+2-assig chassis
3.900 – 4.300 mm
10 sec.
8 - 12 sec.
2.600 mm
3 sec.
2,5 sec.
6

22 m3
7.900 mm
2.200 mm
2.500 mm
ca 5.600 kg
10000 -11.000 kg
3+2-assig chassis
3.900 – 4.300 mm
10 sec.
8 - 12 sec.
2.600 mm
3 sec.
2,5 sec.
6

4

4

2-Load Sensing (LS)-pompen
74 l/min bij 1000 tpm
74 l/min bij 1000 tpm
74 l/min bij 1000 tpm
74 l/min bij 1000 tpm
150 -180 bar - paddel
150 -180 bar - paddel
150 -170 bar - Belading
150 -170 bar - Belading
10.800 kg
10.800 kg
3
2,8 m /min bij 900 tpm
2,8 m3/min bij 900 tpm
6 afvalcontainers à 240
6 afvalcontainers à 240
liter per min.
liter per min.
Noodstopschakelaar
Kleurengrafiekterminal met div. functies
joystick (besturing opbouw en belading
Volume: 203 liter; 190 liter voor bedrijf
Peilglaasje
Aanzuigstopkogelventiel en terugloop leidingsfilter
met omloop.
Fijnedeeltjesfilter 10 micron
Olie ISO VG 32 conform DIN 51519.
afvalcontainer 80 - 240 liter, DIN EN 840-1

* Afhankelijk van laadstatus en soort afval
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7

Principes van besturing en veiligheidsfuncties
Opbouw en belading functioneren alleen bij lopende motor.
Via de stuurinrichting en bedieningsorganen
Kleurenmonitor
Joystick
Buitenbediening (optioneel)
Buitenbediening achterklep sluiten
kunnen de functies:
verdichtingsmechanisme (paddel)
van de lifter en de
opbouw worden bediend.
Met de kleurenmonitor kunt u schakelen tussen de buitenbediening
of joystickbediening.
De buitenbediening beschikt over een tweehandsschakeling.
Bij de joystickbediening wordt de pedaalrem gebruikt als “dodemansschakelaar”.
Alle functies van de body of de achterklep hebben stuurinrichtingen
volgens het principe “drukken activeren - loslaten STOP”.
Het definitieve sluiten en vergrendelen van de achterklep is alleen
mogelijk met de buitenbediening.
De noodstopschakelaar en de veiligheidsschakelaar van de ladder
stoppen het verdichtingsmechanisme.
Na activering van de noodstopschakelaar klinkt een waarschuwingssignaal in de bestuurderscabine. De lifter functioneert pas weer
nadat de noodstopschakelaar of de ladder is teruggezet en de carrosserie opnieuw is ingeschakeld.
Voor het in- en uitschuiven van de beladingsarm (telescoop) en voor
het heffen en neerlaten van de inzamelcontainer worden proportionele ventielen met een interne foutbewaking gebruikt, die het ventiel
binnen 0,5 sec. in de neutrale stand schakelen zodra er een fout
(elektrisch of pneumatisch) optreedt.

8

Hoofdkenmerken van de SLF opbouw
Gestabiliseerde, hydraulische hefkringloop met positieve terugslagklepbesturing.
Vooraf ingestelde snelheden voor opheffen en neerlaten van de body en openen en sluiten van de achterklep.
Uitklapbare steunen tussen body en hulpframe.
Uitklapbare steunen tussen body en achterklep.
Ladder met veiligheidsuitschakelaar.
Vergrendeling achterkleppen. De oliedruk voor dit systeem is afkomstig van de drukcirculatie van de verdichter, die tijdens bedrijf zorgt
voor een positieve vergrendeling.
Hydraulisch systeem met 2 kringen met Load Sensing-regeling.
CAN-BUS
Besturingselektronica die speciaal voor mobiel gebruik is ontworpen.
Centrale smering
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9

Hoofdmodules van de SLF opbouw

Het afvalinzamelvoertuig bestaat uit de volgende hoofdmodules:

3
1

2

5
8
7

6

4

Afbeelding 1: Afvalinzamelvoertuig SLF

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

9.1

Aanduiding
Inzamelcontainer (body)
Afvaltrechter
Verdichtingsmechanisme (paddel) in de container
Belading (lifter)
Achterklep
Buitenbediening <achterklep sluiten>
Buitenbediening <Lifter> en <Body>
Ladder

Inzamelcontainer (body)

Gelaste staalconstructie van zeer slijtvast materiaal.
Hoge stijfte dankzij gewelfd ontwerp.
Lossen door middel van omhoogtrekken tot een hoek van 35 - 42°.
Omhoogtrekken door 2 hydraulische cilinders, uitgerust met veiligheidsoverdrukklep.
2 steunen, die de body in een hoek van 15 - 20° houden.
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9.2

Achterklep

Openen en sluiten door 2 hydraulische cilinders, uitgerust met kabelbreukbeveiliging en terugslapklep.
Openingshoek 115°.
Automatische vergrendeling na sluiten.
Vergrendeling tijdens het inzamelen en het verdichten.

9.3

Hulpframe

Het hulpframe dient voor het opnemen van de inzamelcontainers en
vormt het tussenelement tussen chassis en body. Deze biedt stabiele
bevestigingspunten voor de hefcilinder en de scharnierbout van de body
en dient als bevestiging van de hydraulische leidingen en de belading.
Indien het hulpframe is uitgerust met nagenoeg horizontaal liggende
hefcilinders wordt er gebruik gemaakt van een hulpcilinder en een wip.

1
2
Pos Aanduiding
1
Hulpframe
2
Hydraulische cilinder

Afbeelding 2: Hulpframe

1

2

Pos
1
2
3

Aanduiding
Hulpframe
Wip
Extra hydraulische hulpcilinder tbv
het kiepen van de body

3

Afbeelding 3: Hulpframe met extra hulpcilinder

22
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

9.4

Hydrauliek

De hydrauliek bestaat uit 2 van elkaar gescheiden kringlopen (belading, paddel). 2-Load Sensing
(LS)-pompen worden aangedreven door de PTO van de motor van het voertuig.

Afbeelding 4: 2-Load-Sensing (LS)-pompen

Afbeelding 5: Paddel hydraulisch blok

Afbeelding 6: Hydraulische-olietank
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9.5

Centrale smering

De centrale smering verzorgt alle belangrijke smeerlocaties van de opbouw en de lifter.

Afbeelding 7: Centrale smering

9.6

Paddel verdichtingsmechanisme

De verdichting vindt plaats met een paddel De aandrijving vindt plaats via 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders met een beweging van 180° van links naar rechts.
De paddelweerstand wordt bewaakt door de stuurinrichting. Daardoor wordt vastgesteld of de
maximale belasting is bereikt of dat er een blokkering is opgetreden. De paddel wordt bewogen of
uitgeschakeld in de tegenovergestelde richting.
De lagers worden verzorgd door de centrale smering.

Afbeelding 8: Paddel

Afbeelding 9: Paddelaandrijving
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9.7

Belading

De belading bestaat uit de volgende hoofdmodules:

4

6
2

1
5

3

Afbeelding 10: Belading

Pos
1
2

Aanduiding
Uitschuifbare beladingsarm (telescoop)
Zwenkbare beladingsarm

Pos
4
5

3

Klem

6

Aanduiding
Schijnwerper
Waarschuwingslampen (oranje
knipperlicht)
Buitenbediening (optie)
25
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9.7.1 Grijper
Grootte van geschikte afvalcontainers: MGB 80 - 240 liter, DIN EN 840-1.
Effectief grijpen met brede riemen.

9.7.2 Uitschuifbare beladingsarm (telescoop)
De telescoop kan max. 2600 ver worden uitgeschoven. In verbinding
met de lifter is er ter hoogte van de trottoirband een effectieve rijkwijdte
van afvalcontainers van 2400 mm tot 2600 mm vanaf de buitenkant van
het voertuig.
De telescoop wordt bewogen met een hydraulische cilinder.

9.7.3 Zwenkbare beladingsarm
De zwenkbare beladingsarm is gemonteerd aan de telescoop. Deze
draagt de klem en draait om de inhoud van de afvalcontainer in de trechter te legen en de afvalcontainer weer terug te zetten.

9.8

Camera posities

De SLF opbouw heeft minimaal 3 camera's:
Achterzicht
Zijzicht aan de zijkant op de belading
Zicht in de trog
Het camerabeeld wordt weergegeven op de kleurenmonitor(meer
schermen optioneel), de omschakeling vindt automatisch plaats, d.w.z.
tijdens het rijden zicht op de achterzijde
tijdens bedrijf van de belading zicht op de zijkanten
bij het legen van de afvalcontainer zicht op de trog

3
1

2
Afbeelding 11: Camera voor zijkantbewaking

Pos
1
2
3

Aanduiding
Camera voor zijkantbewaking
Camera voor achterkantbewaking
optioneel beeldscherm
26
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De bedieningsorganen van de kleurenmonitor

Afbeelding 12: Kleurgrafiekterminal met informenu
Orgaan

Functie
Knop restrictieoverbrugging, zie: 9.10 Knop restrictieoverbrugging

MENU (2 sec. indrukken) voor het selecteren van MENU-pagina's en het stoppen van
hoorbare meldingen.
SELECT voor het selecteren van:
Bediening lifter (buitenbediening/joystick)
Instelling lifter (schudden, start paddel)
Instelling paddel (afvalsoort; bedrijfsmodus, bedrijfsmodus, paddelbewegingen)
Knipperlichten rondom voertuig UIT
Selectie afvalsoort
Carrosserie IN/UIT-schakelaar
Zodra de carrosserie wordt geactiveerd, gebeurt dit ook met de knipperlichten
rondom het voertuig, de werkschijnwerpers en de videobewaking automatisch
geactiveerd.
Hoofdschakelaar, hiermee worden de uitgang van de stuurinrichting
UITGESCHAKELD.
De sleutel kan in beide posities eruit worden getrokken.

Rode led signaleert de schakeltoestand van de funciteknoppen (UIT, AAN, knippert)
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Orgaan

Functie
F1 t/m F4 hebben afhankelijk van het geselecteerde MENU verschillende functies.
De huidige functies verschijnen in het display (zie voorbeeld hieronder).
F1
verschillende functies in de submenu's.
F2
Functie om door de menu's heen te bladeren
F3
Functie om door de menu's heen te bladeren
Activering van de semi-automatische ledigingscyclus (in het infomenu)
F4
ESC
verschillende functies in de menu's.
Invoer resetten
Terugbladeren in het MENU

9.9

Functie van de functietoetsen in de verschillende menu's (voorbeelden)

Bevestigen

Waarde omhoog

Buitenbediening

Menu omhoog

Schijnwerper

Waarde omlaag

Joystick

Menu omlaag

Automatisch bedrijf
Ledigingscyclus

Annuleren
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9.10 Knop restrictieoverbrugging

Het afvalinzamelvoertuig heeft de volgende restrictie:
Als de belading zich NIET in de parkeerstand bevindt, is de
snelheid beperkt tot 6 km/u (gaspedaal geblokkeerd vanaf 6 km/u)
Bij technische storingen kan de restrictie worden opgeheven,
bijvoorbeeld om de garage in te rijden.

9.10.1

Activering

Indrukken > toets klikt vast
De snelheidsbegrenzing is opgeheven
Belading en klem zijn vergrendeld.
Inzamelen is nu niet mogelijk!

9.10.2

Resetten

Opnieuw indrukken > knop komt weer omhoog
Tip:
Om de knop te resetten moet het voertuig 5 minuten stilstaan met lopende motor.
De restrictie is weer actief.
Na 5 min. is de ASF weer volledig functioneel.

10 Menu's en instellingen
10.1 Menu Volledig scherm
Het huidige videobeeld, tips en eventueel foutmeldingen worden weergegeven.
Menu Volledig scherm met F4 activeren.
Vanuit het infomenu
(2 seconden indrukken)

3

maal

MENÜ

Afbeelding 13: Menu Volledig scherm
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10.2 Infomenu

Afbeelding 14: Infomenu
Het huidige videobeeld (verkleind), datum en tijd, informatie (persdruk, lifterbedieningsmodus, aantal
keer schudden, paddelpositie), tips, foutmeldingen enz. worden weergegeven.
Vanuit het menu Volledig scherm 1 maal

MENÜ (2 seconden indrukken) >> Infomenu

Vanuit het infomenu naar het menu Volledig scherm met

10.2.1
Orgaan

3 maal

MENU.

Functietoetsen in infomenu
Functie
MENU (2 sec. indrukken) voor het selecteren van:
Ontladen (buitenbediening/joystick)

SELECT voor het selecteren van:
Bediening lifter (buitenbediening/joystick)
Instelling lifter (schudden, start paddel)
Instelling paddel (afvalsoort; bedrijfsmodus, bedrijfsmodus, paddelbewegingen)

Omschakelen van de schijnwerper
Activering van de semi-automatische ledigingscyclus
zie 13.10 Ledigingscyclus - Semiautomatisch bedrijf
ACTIEF = ledknipperlicht
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10.3 lossen: Buitenbediening of joystick (overzicht)
Het overzicht toont de menu's en de te bedienen functietoetsen
op basis van het menu Volledig scherm. Verderop in het handboek vindt u gedetailleerde beschrijvingen.

2 sec.

2 sec.

Ontladen:
Buitenbediening of
joystick

2 sec.

2 sec.
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10.4 Instelling belading en paddel (overzicht)
Het overzicht toont de menu's en de te bedienen functietoetsen op basis van het menu Volledig scherm. Verderop in het
handboek vindt u gedetailleerde beschrijvingen.

2 sec.

2 sec.

Bediening lifter:
Buitenbediening of
joystick

2 sec.
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Instelling belading:
Schudden
Start paddel

2 sec.

Instelling paddel:
Afvalsoort
Bedrijfsmodus
Bedrijfsmodus
Aantal paddelbewegingen

10.5 Instellingen in servicemenu (overzicht)
Het overzicht toont de menu's en de te bedienen functietoetsen op basis van het menu Volledig scherm. Verderop in het
handboek vindt u gedetailleerde beschrijvingen.

+

5 sec.

Let op!
U verlaat de normale bedrijfsmodus. Door te drukken op
de knop MENU bevestigt u dat u de volgende menupagina's alleen gaat gebruiken voor service en insteldoeleinden en daarbij verantwoordelijk bent voor de veiligheid
van de personen die zich op de carrosserie bevinden. Er
mogen zich geen personen in de gevarenzone bevinden!
Terug met ESC-knop (F4)

2 sec.
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Instellingen:
Dagteller weergeven en wissen

2 sec. > verdere menu's

2 sec. > verdere Menüs

Configuratie
verdere menu's selecteren met

+

10.6 Lossen: Joystick of buitenbediening
U kunt Buitenbediening of Joystick selecteren.

Start in infomenu (evt. op F4 drukken om het menu Volledig scherm te
openen >1 x Menu indrukken > Infomenu)
1 maal
MENU (2 sec. indrukken) >> Menu: Instellingen
met F2 (+) of F3 (-) wisselen tussen Buitenbediening of Joystick, kleur verandert van ROOD naar GROEN
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Afbeelding 15: Instelling buitenbediening

Afbeelding 16: Instelling joystick

Druk op MENU, automatisch overschakelen naar videobeeld met weergave
van joystickbediening of zonder joystickbediening voor buitenbediening.

Afbeelding 17: lossen met buitenbediening

Afbeelding 18: lossen met joystick

Druk op MENU > terug naar menu volledig scherm
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10.7 Bediening belading: Joystick of buitenbediening
U kunt Buitenbediening of Joystick selecteren.
Start in infomenu (evt. op F4 drukken om het menu Volledig scherm te
openen >1 x Menu indrukken > Infomenu)
1 maal
SELECT (2 sec. indrukken) >> Menu: Bediening lifter
met F2 (+) of F3 (-) wisselen tussen Buitenbediening of Joystick, kleur verandert van ROOD naar GROEN

Afbeelding 19: Instelling buitenbediening

Afbeelding 20: Instelling joystick

Druk op F4 > Selectie wordt opgeslagen en u keert terug naar het infomenu.
3 keer

MENU > Menu Volledig scherm
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10.8 Instelling belading: Stoptijden, schudden en start paddel
Start in infomenu (evt. op F4 drukken om het menu Volledig scherm
te openen >1 x Menu indrukken > Infomenu)
1 maal
ding

SELECT (2 sec. indrukken) >> Menu: Bediening bela-

1 maal

SELECT (2 sec. indrukken) >> Menu: Instellingen belading

Afbeelding 21: Instellingen belading

Selecteer met F2
Stoptijd boven zonder
Stoptijd boven met
Aantal
Lifterbeweging
Positie lifter

instelbereik 0 tot 5 sec.
instelbereik 0 tot 5 sec.
Instelbereik 0 tot 10
Omhoog of omlaag
Instelbereik 1 tot 100%

Kleur wijzigt van GROEN naar knipperend GEEL.
Bevestig met F1 De letters wijzigen van knipperend naar constant
GEEL.
Als de letters constant branden, stelt u met F2 (+) of F3 (-) de gewenste waarde in. Bevestig met F1. De letters wijzigen van constant
naar knipperend GEEL.
Bevestig met F4 (ESC). Kleur wijzigt van GEEL naar GROEN.
Verlaat met F4 (ESC) MENU om terug te keren naar menu volledig
scherm.
Ga met F4 (ESC) naar het infomenu.
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10.8.1

Selectie afvalsoorten: Herbruikbare stoffen of restafval/papier

U kunt Herbruikbare stof of Restafval/papier kiezen.
Start in infomenu (evt. op F4 drukken om het menu Volledig scherm
te openen >1 x Menu indrukken > Infomenu)
3 maal

SELECT (2 sec. indrukken) >> Menu: Instelling paddel

Afbeelding 22: Instelling restafval/papier

Afbeelding 23: Instelling herbruikbare stof

Wissel met
=
tussen Herbruikbare stof of restafval/papier.
Bevestig met F4 (ESC) en verlaat MENU > Menu volledig scherm wordt weergegeven.
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10.8.2

Bedrijfsmodus en bedrijfsmodus van de paddel

De paddel kan worden gebruikt in de volgende bedrijfsmodi.
Bedrijfsmodus

Permanent
Paddel loopt
ononderbroken vanaf het
startsignaal (START
paddel) tot aan
uitschakeling (STOP
paddel).

Start: Start paddel

Automatisch
De lifter geeft het startsignaal kort voordat de
afvalcontainer wordt
ingekiept. De paddel
loopt of een bepaald
aantal cycli
(multicyclisch bedrijf) of
ononderbroken
(continubedrijf) tot aan
uitschakeling met STOP
paddel.

Bedrijfsmodus

door stop paddel

Continubedrijf

Multicyclisch bedrijf

Start: Lifter bij inkiepen

Start: Lifter bij inkiepen

door stop paddel

Na afloop van het
ingestelde aantal cycli
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10.8.3

Selectie van bedrijfsmodus: Permanent of automatisch

U kunt kiezen tussen Permanent en Automatisch.
Start in infomenu (evt. op F4 drukken om het menu Volledig scherm
te openen >1 x Menu indrukken > Infomenu)
3 maal

SELECT (2 sec. indrukken) >> Menu: Instelling paddel

Afbeelding 24: Instelling Automatisch

Afbeelding 25: Instelling Permanent

Selecteer met F2
Bedrijfsmodus. Automatisch (knipperend
GEEL).
Bevestig met F1. De letters wijzigen van knipperend naar constant
GEEL.
Als het lampje constant geel brandt, wisselt u met F2 (+) of F3 (-)
tussen Permanent of Automatisch. Bevestig met F1. De letters
wijzigen van constant naar knipperend GEEL.
Bevestig met F4 (ESC). Kleur wijzigt van GEEL naar GROEN.
Verlaat met F4 (ESC) MENU.
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10.8.3.1

De bedrijfsmodus in Automatisch bedrijf selecteren

U kunt Continubedrijf of Multicyclisch bedrijf selecteren.

Start in infomenu (evt. op F4 drukken om het menu Volledig scherm
te openen >1 x Menu indrukken > Infomenu)
3 maal

SELECT (2 sec. indrukken) >> Menu: Instelling paddel

Afbeelding 26: Instelling Automatisch

Afbeelding 27: Instelling Permanent

Selecteer met F2 Bedrijfsmodus. Multicyclisch bedrijf (knipperend GEEL).
Bevestig met F1. De letters knipperen niet langer maar branden constant.
Als het lampje constant geel brandt, wisselt u met F2 (+) of F3 (-)
tussen Continucyclus of multicyclisch bedrijf. Bevestig met F1.
De letters wijzigen van constant naar knipperend GEEL.
Bevestig met F4 (ESC). Kleur wijzigt van GEEL naar GROEN.
Verlaat met F4 (ESC) MENU.
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10.9 MENU Service
10.9.1

Activering

+

Druk 5 seconden lang in

Activering alleen bij stilstaand voertuig!
Start in menu volledig scherm of infomenu.
Druk 5 sec lang MENU en SELECT gelijktijdig in.
Bevestig de veiligheidsaanwijzing met MENU of annuleer deze met ESC.

Let op!
U verlaat de normale bedrijfsmodus.
Door op de knop MENU te drukken
bevestigt u dat u de volgende
menupagina's alleen gaat gebruiken
voor service en insteldoeleinden en
daarbij verantwoordelijk bent voor
de veiligheid van de personen die
zich op de carrosserie bevinden. Er
mogen zich geen personen in de
gevarenzone bevinden!
Terug met ESC-knop (F4)

Afbeelding 28: Normale bedrijfsmodus afsluiten
Door te drukken op MENU komt men bij de instellingen. Als de rit wordt voortgezet wordt automatisch teruggeschakeld naar het menu volledig scherm.

Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve
van de veiligheid in acht:
Alleen gekwalificeerde personen mogen onderhoud plegen en reparaties uitvoeren!
Let met name op in een via een omgeving met
wachtwoordbeveiliging!
Veiligheidsfuncties
zonder vermogen of beperkt!
Pleeg alleen onderhoud aan stopgezette machines!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!
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10.9.2

Dagtellers/bedrijfsgegevens
1

1

2

Bedrijfsuren body

3
2
Bedrijfsuren paddel
3
Max. druk paddel
4
Aantal containers
In regel ∑ wordt het totaal weergegeven. Deze
teller kan alleen worden gewist door ZOELLERservice.

4

Afbeelding 29: MENU dagteller

10.9.3

Dagteller wissen
De

regel

kan

na

selectie

met

SELECT (2 sec. indrukken) worden voorbereid om te worden gewist.
Bevestig de vraag “Daggegevens bedrijf wissen?” vervolgens met F1 (ENTER) of annuleer
deze met F4 (ESC).
keer met F4 terug naar het menu volledig
scherm

Afbeelding 30: Wis dagteller MENU

10.9.4

I/O-gegevensindicator body

1x

drukken

Het MENU geeft de geschakelde in- en uitgangen
van de stuurinrichting van de carrosserie weer.
GESCHAKELD = GROENE STREEP
NIET GESCHAKELD = RODE PUNT
Toewijzing van de in- en uitgangen volgens elektriciteitsschema van de carrosserie.
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Afbeelding 31: MENU I/O-indicator body

10.9.5

Terminal I/O-gegevensindicator

2x

drukken

Het MENU geeft de geschakelde in- en uitgangen
van de kleurgrafiekterminal.
GESCHAKELD = GROENE STREEP
NIET GESCHAKELD = RODE PUNT

Afbeelding 32: MENU I/O-indicator terminal

10.9.6

CAN-interface op het chassis

3x

drukken

Het MENU geeft de gegevensuitwisseling tussen de
stuurinrichtingen van de carrosserie en de boordcomputer weer.
GROEN = ACTIEF
Voorbeeld:
Versnellingsbak in neutraal,
Rem actief
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Afbeelding 33: Venster CAN

10.9.7

Foutenlog

4x

drukken

Het foutenlog signaleert fouten, aanwijzingen,
meldingen enz.
Bladeren met F2 en F3.
Wissen > laatste pagina met F1 (ENTER).

Afbeelding 34: Venster foutenlog body

10.9.8

Foutenlog terminal

5x

drukken

Het foutenlog signaleert fouten, aanwijzingen,
meldingen enz.
Bladeren met F2 en F3.
Wissen > laatste pagina met F1 (ENTER).
255 betekent vrije ruimte.

Afbeelding 35: Venster foutenlog terminal
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10.9.9

Beginscherm van de configuratie van de carrosserie

6x

drukken

Verdere menu's met F2 (2 sec)!

Afbeelding 36: Venster configuratie body

10.9.9.1

Configuratie body
F2 (2 sec) indrukken.
De volgende menu's kunnen worden geselecteerd
zonder wachtwoord:
Tijd instellen
Taalkeuze
Instelling display
Selecteer met F2 of F3. Bevestig keuze met F1
Verdere menu's alleen met wachtwoord!

Afbeelding 37: Venster configuratie body

10.9.9.2

Taalkeuze
Selecteer met F2 of F3
Bevestig met F1
keer met F4 (ESC) terug naar het configuratiemenu.
keer met F4 (ESC) terug naar het menu volledig
scherm.

Afbeelding 38: Venster taalkeuze
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10.9.9.3

Instellingen terminal
Selectie van instelbereik met MENU.
Wisselen tussen dag- en nachtmodus met MENU
Wijzig instellingen met F2 (+) of F3 (-).
Bevestig met F1
keer met F4 (ESC) terug naar het configuratiemenu.
keer met F4 (ESC) terug naar het menu volledig
scherm.

Afbeelding 39: Venster Instelling terminal

10.9.9.4

Tijd instellen

Selecteer met F2 of F3 tijdvenster. Het tijdvenster
wordt ROOD omkaderd.

Selecteer getal met F1 (1 of 2 x indrukken). Het getal
verschijnt nu in een rood veld.
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Wijzig het getal in het rode veld met F2 (+) of F3 (-)
Bevestig met F1 (ENTER).
Druk op F2 totdat Tijd opslaan rood wordt omkaderd.
Sla op met F1.

Afbeelding 40: Tijd instellen en vergrendelen

48
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

11 Functies van de joystick
11.1 Functietoetsen op de joystick
Pletgevaar vanwege bewegende delen van de klem!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

Klem OPEN/DICHT en automatisch parkeren functioneren alleen als het rempedaal (dodemansschakeling) wordt bediend!
Alle functies alleen als knop wordt ingedrukt - STOP bij loslaten!

STOP paddel
Automatisch
parkeren
Klem Dicht
Start paddel en
paddelrichting
omdraaien

Klem Open

Afbeelding 41: Functietoetsen op de joystick (boven- en achterzijde)

=

STOP paddel

+

Klem dicht
Rempedaal

+

Klem open
Rempedaal

Automatisch
parkeren

+
Rempedaal
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11.1.1

Automatisch parkeren

Lifter en telescoop worden in de parkeerpositie (rijpositie vrachtwagen) gezet en de klem wordt geopend.

11.2

Functie door bewegen van de joystick - lifterbedrijf
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

De functies werken alleen als het rempedaal (dodemansschakeling) wordt bediend!
Alle functies alleen als joystick wordt bewogen - STOP bij loslaten!

Belading naar beneden

Telescoop
INSCHUIVEN

Telescoop
UITSCHUIVEN

Belading omhoog
50
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11.3

Functie door bewegen van joystick - ontladen
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

De functies werken alleen als het rempedaal (dodemansschakeling) wordt bediend!
Alle functies alleen als joystick wordt bewogen - STOP bij loslaten!

Body NEERLATEN

Achterklep
sluiten
Achterklep
openen

Het definitieve sluiten is
alleen mogelijk met de
buitenbediening!

Body OMHOOG
BRENGEN
Versie: SLF Haller Benelux B.V.
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12 De buitenbediening (optioneel)
De buitenbediening functioneert alleen als de beladingsarm volledig is ingeklapt.
De START-knop moet nog eens worden ingedrukt voor elke functietoets (tweehandsschakeling).

Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

+

Klem DICHT

+

Lifter OMHOOG BRENGEN

+

Lifter NEERLATEN

+

Klem OPEN

+

Achterklep OPENEN

+

Body OMHOOG BRENGEN

+

Body NEERLATEN

52
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

13 Ingebruikname en inzamelrit
EURO 6

Chassis met emissienorm EURO 6
Lees de bedieningshandleiding nauwlettend door voordat u het voertuig in gebruik neemt of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
gaat verrichten.
Let in het bijzonder op de beschrijving van de verhoogde emissietemperatuur tijdens de regeneratie van het roetfilter.
BedieningsZoek gericht naar de volgende, mogelijke trefwoorden:
handleiding
Roetfilter, emissietemperatuur, automatische regeneratie,
lezen en
handmatige regeneratie, regeneratieblokkering enz.
begrijpen

13.1 Checklist voor dagelijkse inbedrijfname
Voer voor aanvang van elke inzamel een veiligheidscontrole uit overeenkomstig 15.1 Checklist voor dagelijkse inbedrijfname.

13.2 Belading en opbouw in parkeerstand
Voor aanvang van de inzamelrit moet het voertuig in de parkeerstand
staan, d.w.z.:
Motor voertuig uitgeschakeld.
Voertuig tegen wegrollen beveiligd.
Achterdeel gesloten en goed vergrendeld.
Belading in de parkeerstand.

13.3 Aanwijzingen ten behoeve van de veiligheid
13.3.1

Bijzonder gevaarlijke locaties:

Het hangt af van de werkprocedures of het voertuig plaatsen en delen
heeft die niet beveiligd kunnen worden zonder de functie en de bedienbaarheid te beïnvloeden!
Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve van de veiligheid
in acht:
Vervoer afval NIET over drukke wegen.
Laad afval NIET boven het niveau van de laadrand.
Rijd alleen achteruit met videobewaking of met een persoon die
aanwijzingen geeft!
GEEN oponthoud onder de achterklep tijdens het ontladen.
Bij lopend verdichtingsmechanisme NIET de belading of de inzamelcontainer betreden. Geen uitstekend afval erin schuiven.
Het zwaartepunt bevindt zich van onder naar boven gerekend
halverwege. Rij langzaam door bochten om de stabiliteit van het
voertuig te bewaren, ook met volle lading.
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13.4 Vrachtwagen starten en opbouw inschakelen
Zet de versnelling in neutraal.
Start de vrachtwagen.
Schakel de opbouw in
op de kleurgrafiekterminal terwijl de motor loopt.
Constante ledverlichting
Als het rode ledlampje naast de AAN-schakelaar
niet gaat
branden, controleer dan of de noodstopschakelaar is geactiveerd
of controleer de positie van de ladder. Er klinkt een waarschuwingssignaal als er een noodstopschakelaar is geactiveerd of als de ladder omlaag is geklapt.
De paddel is actief en de motor blijft stationair draaien tot de joystick
wordt bediend.

De joystick werkt alleen als het rempedaal wordt bediend!
Zodra de joystick in de neutraalstand voor de versnellingsbak wordt
gezet, begint het toerental op te lopen en wordt de gaspedaalblokkering geactiveerd.
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13.5 Bedrijfsmodi van de paddel
13.5.1

Selectie van de bedrijfsmodus

U kunt kiezen tussen Permanent en Automatisch.

Nadere informatie:
10.8.3 Selectie van bedrijfsmodus
10.8.3.1 De bedrijfsmodus in Automatisch bedrijf selecteren

13.5.2

Bedrijfsmodus Permanent

Het verdichtingsmechanisme is actief vanaf het startsignaal (START
paddel) tot aan uitschakeling (STOP paddel).

Start paddel

=

13.5.3

STOP paddel

Bedrijfsmodus Automatisch

De lifter geeft het startsignaal kort voordat de afvalcontainer wordt ingekiept. Het verdichtingsmechanisme loopt of een bepaald aantal cycli
(multicyclisch bedrijf) of ononderbroken (continubedrijf) tot aan uitschakeling met STOP paddel.

13.6 De bedrijfsmodus in Automatisch bedrijf selecteren
U kunt Continubedrijf of Multicyclisch bedrijf selecteren.
Bij alle bedrijfsmodi
Als de maximale hydraulische druk wordt bereikt, terwijl de paddel
zich bevindt in een gebied van 5 graden binnen het eindbereik, gaat
de paddel automatisch verder in omgekeerde richting.
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13.7 Bediening van de belading:
Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve van de
veiligheid in acht:
Pletgevaar vanwege bewegende delen van de belading!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!
Knipperlichten rondom, waarschuwingsknipperlichten en
hoorbare signaalgevers controleren. Als deze onderdelen defect zijn, mag het voertuig NIET in bedrijf worden
genomen.
Bedien de belading NIET als de naderingsschakelaars
defect zijn.
Bedien de belading NIET als er zich personen in de omgeving bevinden.
Leeg afvalcontainers NIET in de buurt van overhangende takken, kabels of veranda's.
Laad GEEN afvalcontainers waarbij het afval uit de afvalcontainer hangt.
Rijd NIET met uitgeschoven beladingsarm/belading. Het
voertuig is dan te breed! Het vormt een gevaar voor
voetgangers en kan materiële schade aanrichten.
Schuif voordat u verder rijdt de belading in en open de
klemmen! (Automatisch parkeren, zie: 11.1.1 Automatisch parkeren)

Automatisch
parkeren

+
Rempedaal

13.8 Algemeen bedrijf – belading en telescoop
Alleen functie als AAN/UIT-schakelaar op AAN staat.
Constante ledverlichting
De lifter kan worden bediend met de buitenbediening of met de
joystick.
De telescoop kan alleen worden bediend met de joystick.
De joystick kan naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts
bewegen en beschikt over 5 knoppen.
Als de AAN/UIT-schakelaar op UIT staat, zijn de PTO en hydraulische pompen UITGESCHAKELD.
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13.9 Ledigingscyclus - Joystick
Pletgevaar vanwege bewegende delen van de belading
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

Let op de oriëntatie!
Dekselscharnier tegenovergesteld aan de klem. Aan
de andere kant wordt het deksel van de afvalcontainer
beschadigd!
AAN/UIT-schakelaar op AAN.
Constante ledverlichting
Selecteer Bediening lifter > Joystick.
zie: 10.7 Bediening belading: Joystick of buitenbediening
Breng de klem in lijn met de afvalcontainer (telescoop UITSCHUIVEN).
Klem DICHT en ca. 300 - 400 mm omhoog tillen.
Telescoop INSCHUIVEN.
Afvalcontainer in de kieppositie omhoogbrengen en legen (Lifter OMHOOG BRENGEN).
Laat de afvalcontainer neer (Lifter NEERLATEN).
Telescoop UITSCHUIVEN.
Afvalcontainer neerzetten Klem OPEN.

+

Klem open
Rempedaal

+

Klem dicht
Rempedaal

Lifter NEERLATEN

Telescoop
INSCHUIVEN

Telescoop
UITSCHUIVEN

+
Rempedaal

Lifter OMHOOG
BRENGEN

Nadere informatie:
zie: 11.1 Functietoetsen op de joystick
zie: 0
11.2

Functie door bewegen van de joystick - lifterbedrijf
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13.10 Ledigingscyclus - Semiautomatisch bedrijf
Pletgevaar vanwege bewegende delen van de belading
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

Voor de semiautomatische functie moet de lifter uit de parkeerstand worden gezet.
De afvalcontainer wordt door het systeem NIET automatisch gevonden en gegrepen, maar moet met de handen worden opgenomen.
De automatische functie start NIET als de positie van de lifter boven 90° uitkomt.

Let op de oriëntatie!
Dekselscharnier tegenovergesteld aan de klem. Aan
de andere kant wordt het deksel van de afvalcontainer
beschadigd!
Schakel de AAN/UIT-schakelaar in de stand AAN

.

Constante ledverlichting.

Druk in het infomenu
op
ledknipperlicht = Semiautomatische functie ACTIEF
Selecteer Bediening lifter > Joystick.
zie: 10.7 Bediening belading: Joystick of buitenbediening
Breng de klem in lijn met de afvalcontainer (telescoop UITSCHUIVEN).
Klem DICHT en joystick in de stand <Belading omhoog> houden. De lifter leegt de afvalcontainer automatisch (#slaat# eventueel #na# als schudden is ingesteld) en beweegt de afvalcontainer iets terug over de opnamepositie.
Laat de afvalcontainer neer (belading NEERLATEN). Zodra deze tegen de bodem aankomt
Klem OPEN.
Telescoop INSCHUIVEN.

+

Klem DICHT
Rempedaal

+

Klem OPEN
Rempedaal

belading NEERLATEN

Telescoop
INSCHUIVEN

Telescoop
UITSCHUIVEN

+
Rempedaal

belading OMHOOG
BRENGEN
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Nadere informatie:
zie: 11.1 Functietoetsen op de joystick
zie:
11.2

Functie door bewegen van de joystick - lifterbedrijf

13.11 Ledigingscyclus - Buitenbediening
Schakel de vrachtwagen in stationair.
Zet de vrachtwagen op de handrem.
De buitenbediening functioneert alleen als de beladingsarm volledig is ingeklapt.
De START-knop moet nog eens worden ingedrukt voor elke functietoets (tweehandsschakeling).

AAN/UIT-schakelaar op AAN.
Constante ledverlichting
Selecteer Bediening lifter > Buitenbediening.
zie: 10.7 Bediening belading: Joystick of buitenbediening
Plaats de afvalcontainer op de lifter.

Let op de oriëntatie! Dekselscharnier
tegenovergesteld aan de klem. Aan de andere
kant wordt het deksel van de afvalcontainer
beschadigd!

START-knop indrukken en ingedrukt houden. De lifter functioneert alleen als de START-knop is
ingedrukt.
Bedien de schakelaar van de buitenbediening.

+

Klem DICHT

+

Lifter OMHOOG BRENGEN

+

Lifter NEERLATEN

+

Klem OPEN
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Laat de START-knop los.

Nadere informatie:
zie: 12
De buitenbediening
zie:
11.2

Functie door bewegen van de joystick - lifterbedrijf
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13.12 Lossen
Er moet worden gelost indien:
de nuttige last van het voertuig is bereikt (venster asbelasting op
kleurenmonitor)
de inzamelcontainer vol is en het verdichtingsmechanisme geen volledige verdichtingscyclus meer uitvoert.
Breng de lifter in de parkeerstand > Automatisch parkeren
zie: 11.1.1 Automatisch parkeren

Automatisch
parkeren

+
Rempedaal

Rijd naar de locatie waar het voertuig wordt ontladen.

13.13 Veiligheid bij het lossen
Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve van de veiligheid
in acht:
Laat voor het opheffen van de inzamelcontainer de luchtvering
van de achteras neer.
Het achterdeel en de body komen dan omhoog en kunnen personen grijpen.
Zorg dat er zich geen personen in het zwenkbereik achter of onder het achterdeel bevinden.
Laat voor het opheffen van de inzamelcontainer de luchtvering van
de achteras neer.
Breng het voertuig op een positie die een veilige ontlading mogelijk
maakt.
Zet voertuig alleen op een verharde, gelijkmatige ondergrond
Houd zonder meer voldoende veilige afstand tot andere voertuigen,
obstakels enz.
Let er op dat u in de hoogte voldoende vrije ruimte van ongeveer 6 m
hebt voor het omhoogbrengen van de achterklep.
Rijd nooit vlak langs steil aflopende hellingen.
Trek de handrem aan om onbedoeld wegrollen te voorkomen. Leeg
pas daarna de inzamelcontainer.
Rijd NIET met omhoog getrokken inzamelcontainer of omhoog getrokken achterklep.
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13.14 Open de achterklep en breng de body omhoog.
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

AAN/UIT-schakelaar op AAN.
Constante ledverlichting
Breng de lifter in de parkeerstand > Automatisch parkeren
zie: 11.1 Functietoetsen op de joystick
Selecteer Buitenbediening of joystick.
zie: 10.6 Lossen: Joystick of buitenbediening
Open de achterklep helemaal. Op het beeldscherm verschijnt de
waarschuwing Achterklep open en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de achterklepvergrendeling opengaat.
Hef de body omhoog om te legen. Zodra de body omhoog is gebracht, verschijnt op het beeldscherm de waarschuwing Body niet
beneden . De paddel begint na een instelbare wachttijd automatisch met het volledig legen inclusief van alle resten van de paddelkamer. (het aantal paddelbewegingen kan worden ingesteld).

+

Achterklep OPENEN

+

Body OMHOOG BRENGEN

+

Body NEERLATEN

Body NEERLATEN

Achterklep
sluiten

Achterklep
openen

+
Rempedaal

Body OMHOOG
BRENGEN

Nadere informatie:
zie: 12 Buitenbediening
zie: 11.2 liftbedrijf
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13.15 Body neerlaten en achterklep sluiten
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!
Selecteer Buitenbediening of joystick.
zie: 10.6Lossen: Joystick of buitenbediening
Selecteer de bedieningsorganen volgens de beschrijving in:
03 functie door het bewegen van de joystick - loscyclus
12 De buitenbediening
Laat de body neer.
Sluit de achterklep.
Het definitieve sluiten en vergrendelen van de achterklep is alleen
mogelijk met de buitenbediening.
Druk op de beide knoppen Achterklep sluiten (kort achter elkaar,
binnen 1 sec) op de buitenbediening tot de deur dicht en vergrendeld is.

Afbeelding 42: Buitenbediening om de achterklep te sluiten
Schakel de AAN/UIT-schakelaar in de stand UIT.

63
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

13.16 Voor het verlaten van de stortplaats
Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve van de veiligheid
in acht:
Breng de lifter in de parkeerstand > Automatisch parkeren
zie: 11.1Functietoetsen op de joystick)
Controleer of de ontlaadklep dicht en vergrendeld is.
Schakel de AAN/UIT-schakelaar in de stand UIT.

13.17 De ladder
Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve van de veiligheid
in acht:
Gevaar van uitglijden bij vocht of ijs op de ladder.
Gebruik ALTIJD de neergeklapte ladder als u de trechter inspecteert.
Betreed de verdichtertrechter alleen als deze is uitgeschakeld.
Schakel daarvoor de AAN/UIT-schakelaar in de stand UIT.
. Schakel de hoofdschakelaar UIT en trek de sleutel eruit. Contactsleutel uitnemen!

2
Pos
1
2
3

1

Aanduiding
Ladder
Noodstopschakelaar
Vergrendeling

2

3

Afbeelding 43: Ladder
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13.18 Achterklepsteunen opstellen
Twee achterklepsteunen zorgen voor maximale veiligheid. Deze zijn gemonteerd op de achterklepcilinders en
worden beveiligd met borgpennen.
Pletgevaar vanwege bewegende delen!
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!
AAN/UIT-schakelaar op AAN.

Constante ledverlichting

Selecteer Buitenbediening of joystick.
zie 10.6 Lossen: Joystick of buitenbediening
Selecteer de bedieningsorganen volgens de beschrijving in:
13.14 achterdeksel openen en body omhoog brengenOpen de
achterklep en breng de body omhoog.
0
11.3 Functie door bewegen van joystick - ontladen
11.3
Functie door bewegen van joystick - ontladen
12 De buitenbediening
Vergewis u ervan dat er zich niemand bij de achterkant van het
voertuig bevindt.
Zet de achterklep ongeveer 800 mm - 1000 mm ver open.
Verwijder de borgpennen op de achterklepsteunen en klap de
steunen neer, ga NIET tussen de body en de achterklep in staan
terwijl u de achterklepsteunen neerklapt.
Steek de veiligheidspennen in de vergrendelde positie.

Transportstand
Borgpen door steunen en gat
heen op de cilinder bevestigd.

Vergrendelde positie
Borgpen door de achterklepvergrendeling gestoken.

De achterklep op de steunen neerlaten.

Druk op de beide knoppen Achterklep sluiten (kort achter elkaar, binnen 1 sec) op de buitenbediening tot de klep helemaal is neergelaten. Houd het proces van het sluiten in de gaten.
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13.19 Achterklepsteunen inklappen
Selecteer Buitenbediening of joystick.
zie 10.6 Lossen: Joystick of buitenbediening
Selecteer de bedieningsorganen volgens de beschrijving in:
13.15 Body neerlaten en achterklep sluiten
0 11.3 Functie door bewegen van joystick - ontladen
12 De buitenbediening
Vergewis u ervan dat er zich niemand bij de achterkant van het voertuig bevindt.
Bedien de functie Achterklep openen net zolang tot de achterklep
van de steunen af is gekomen.
Verwijder de borgpen, draai de steunen naar boven en plaats de
borgpen in de transportstand.
Druk op de functie Achterklep sluiten op de buitenbediening tot de
achterklep dicht en vergrendeld is.

14 De belangrijkste punten voor de inzamelrit

Draag beschermende kleding zoals voorgeschreven.
Controleer dagelijks de functies van het voertuig. Signaleer technische mankementen.
Controleer dagelijks de veiligheidsfuncties.
Controleer dagelijks de noodstopschakelaar in de cabine, bij de lifter en in de trechter.
Pleeg regelmatig onderhoud aan het voertuig. Gebruik originele vervangende onderdelen.
Breng de body omhoog en open de achterklep alleen als er voldoende ruimte is. Er mogen zich in
de gevarenzone geen personen bevinden.
Gebruik ALTIJD de neergeklapte ladder als u de trechter inspecteert. Schakel de AAN/UITschakelaar in de stand UIT
tactsleutel uitnemen!

. Schakel de hoofdschakelaar UIT en trek de sleutel eruit. Con-

Gebruik de ladder NIET als het voertuig beweegt.
Verricht alleen werkzaamheden in de omgeving van de omhooggebrachte body of geopende achterklep als de steunen zijn uitgeklapt.
Gebruik de lifter NIET in een krappe ruimte.
In een krappe ruimte en in het wegverkeer is het NIET toegestaan om de body omhoog te brengen of de achterklep te openen.
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15 Onderhoud
15.1 Checklist voor dagelijkse inbedrijfname
Voer voor aanvang van elke inzamel een veiligheidscontrole uit aan de hand van de checklist.
Gevaar van ongevallen als gevolg van technische gebreken
Verhelp geconstateerde gebreken meteen. Als dit niet gebeurt,
kan de ASF niet veilig worden gebruikt en mag deze pas weer
worden gebruikt als de gebreken zijn verholpen en moet de ASF
zolang worden beveiligd tegen hernieuwde ingebruikname.
ingebruikna

Check
Is de werknemer uitgerust met persoonlijke beschermende uitrusting (veiligheidsschoenen,
veiligheidsjack, veiligheidshandschoenen?

OK?

Zijn alle veiligheidsinrichtingen compleet en functioneren ze?
Functioneren de noodstopknoppen?
Functioneert de belading (klemmen, telescoop)?
Functioneren alle verlichtingsvoorzieningen?
Functioneert alle verlichting rondom het voertuig?
Functioneren de hoorbaar-signaalinrichtingen?
signaalinrichtingen?
Oliepeil hydraulische installatie?
Vulpeil centrale smering?
Is het paddellager gesmeerd? (zie: 15.3 Functiecontrole van de centrale smering)
smering
Oliepeil motor voertuig? (zie gebruikshandleiding chassis)
genoeg brandstof in de tank?
Bandenluchtdruk?
Remmen en stuurinrichting?
Accu-aansluitingen
aansluitingen correct bevestigd?

15.2 Na terugkeer naar het depot
Check
Voertuig zonder gebreken?
Zwenkbare beladingsarm, gordel controleren op slijtage en schade
Hef- en neerlaatfunctie van de belading?
Is het paddellager gesmeerd? (zie: 15.3 Functiecontrole van de centrale smering)
smering
In- en uitschuiven van de telescoop?
Openen en sluiten van de klem?
Omhoogbrengen en neerlaten van de body?
Openen, sluiten en vergrendelen van de achterklep?
Afsluiting van de achterklep
Verwijder afval of vuil

OK?
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15.3 Functiecontrole van de centrale smering
Neem de volgende aanwijzingen ten behoeve
van de veiligheid in acht:
Alleen gekwalificeerde personen mogen onderhoud plegen en reparaties uitvoeren!
Pleeg alleen onderhoud aan stopgezette machines
Oponthoud in gevarenzone niet toegestaan!

Dagelijks:
Vetvoorraad controleren

Smeerpunten paddelaandrijving (vet moet zichtbaar zijn).
Controle van de smeerpunten
in de paddelruimte.
Maandelijks:
Lagerschaal demonteren:
Visuele controle slijtage,
smeerboringen en smeergroeven vrij?
Smeerfunctie controleren
(vet moet zichtbaar zijn).

Afbeelding 44: Smeerpunten paddelaandrijving
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Dagelijks:
Controle van de smeerpunten
op de lifter.

Afbeelding 45: Smeerpunten van de lifter
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Dagelijks:
Controle van de smeerpunten
op de hefcilinder.

Afbeelding 46: Smeerpunt van de hefcilinder

70
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

71
Versie: SLF Haller Benelux B.V.

