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MASKINNUMRE 

De produktnumre, der beskrives i denne gruppe, er det 
individuelle nummer (serienummer), der tildeles hver 
maskine og de hydrauliske komponenter. Disse numre 
skal opgives ved forespørgsel på oplysninger om 
maskinen og/eller komponenterne. Skriv serienumrene på 
den tomme linje i denne gruppe, så de er lette at finde, når 
de skal bruges. 
 
MASKINE 

 
MODEL/TYPE:  
 
PRODUKTETS 
IDENTIFIKATIONS- 
NUMMER:  

 
 
 
 
 
 
PRODUKTETS IDENTIFIKATIONSNUMMER 

PRODUKTETS 
IDENTIFIKATIONS- 
NUMMER:  

 
 BEMÆRK:  

 
∗HCM1LA00000001001∗ 
 
 PRODUKTETS 

IDENTIFIKATIONSNUMMER (PIN) 
 

MOTOR 

TYPE:  
MGF. NR.:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
M503-12-001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LN-07-013 

 

 
M1LN-07-014 

Mærker, der angiver PIN-start 
og -slutning 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 



MASKINNUMRE 

KØREMOTOR 

TYPE:  
MGF. NR.:  

 

 

 

 

 

HYDRAULIKPUMPE 

TYPE:  
MGF. NR.:  

 
M503-12-003 

 

 
M1LN-00-001 

 

 
M1LN-00-002 

 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 



INTRODUKTION 

©2002 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
 Alle rettigheder forbeholdes. 

Læs denne vejledning omhyggeligt for oplysninger 
om, hvordan denne maskine betjenes og 
vedligeholdes korrekt. Hvis instruktionerne i 
vejledningen ikke overholdes kan det føre til 
personskade eller beskadigelser på udstyret. 
 
Denne vejledning skal anses som en permanent del 
af maskinen og skal overdrages sammen med 
maskinen, når den sælges. 
 
Denne maskine bruger metriske data. Måleenheder 
i denne vejledning er metriske. Der må kun bruges 
metrisk hardware og metriske værktøjer som angivet. 
• Denne vejledning bruger SI-enheder 

(internationale måleenheder). 
MKS-enheder og engelske enheder vises i parentes 
efter SI-enhederne. 
Eksempel: 24,5 MPa (250 kgf/cm2, 3560 psi). 

 
Angivelser til højre og venstre skal ses i 
kørselsretning fremad. 
 
Noter produkternes identifikationsnummer i 
afsnittet Maskinnumre. Alle numre skal noteres 
nøjagtigt, da disse kan hjælpe med at spore 
maskinen, hvis den bliver stjålet. Ved bestilling af dele 
skal disse numre oplyses til forhandleren. Hvis denne 
vejledning opbevares i maskinen, bør 
identifikationsnumrene opbevares et andet sted.  

Garantien tildeles som en del af Hitachis 
supportprogram til kunder, der betjener og 
vedligeholder deres udstyr som beskrevet i denne 
vejledning. Garantien beskrives på det garantibevis, 
der blev udleveret hos forhandler. 
 
Denne garanti garanterer, at Hitachi dækker produkter, 
hvor der opstår fejl inden for garantiperioden. I nogle 
tilfælde udleverer Hitachi også forbedringer uden 
omkostninger for kunden, hvis dette sker inden for 
garantiperioden. Garantien bortfalder og forbedringer 
kan nægtes udleveret, hvis udstyret misbruges eller 
modificeres med det formål at ændre ydeevnen ud 
over de oprindelige fabriksspecifikationer. Indstilling af 
brændstofforsyningen til over specifikationerne eller 
anden form for tuning af maskinen  kan udløse 
ovennævnte bortfald af garanti. 
 
Før denne maskine bruges i et andet land end et 
tilsigtet land, kan det være nødvendigt at udføre 
modificeringer for at overholde lokale standarder 
(herunder sikkerhedsstandarder) og krav, der stilles i 
det pågældende land. Denne maskine bør ikke bruges 
i et andet land end et tilsigtet land, før sådanne 
overensstemmelser er blevet bekræftet.  
Hvis der opstår spørgsmål vedrørende overholdelse af 
overensstemmelser bedes du kontakte Hitachi 
Construction Machinery Co., Ltd. eller en autoriseret 
distributør eller forhandler. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Alle oplysninger, tegninger og specifikationer i denne vejledning er baseret på de seneste produktoplysninger, der 
var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden varsel. 



 



SIKKERHED 

S-1 

OPLYSNINGER OM SIKKERHED 

• Dette er ADVARSELSSYMBOLET. 
 

• Når du ser dette symbol på maskinen eller i denne 
vejledning, skal du være opmærksom på, at der kan 
være risiko for personskade. 

• Følg de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. 

 
 
 

001-E01A-0001-2

 

 
SA-001 

 
SIGNALFORKLARING 

• Advarselssymbolet bruges sammen med ord til at 
angive risikograden eller niveauet – FARE, ADVARSEL 
eller FORSIGTIG. 
 
• FARE angiver en forestående farlig situation, der ved 

manglende opmærksomhed kan medføre dødsfald 
eller alvorlig personskade. 

• ADVARSEL angiver en mulig farlig situation, der ved 
manglende opmærksomhed kan medføre dødsfald 
eller alvorlig personskade. 

• FORSIGTIG angiver en mulig farlig situation, der ved 
manglende opmærksomhed kan medføre mindre eller 
moderat personskade. 

• FARE- eller ADVARSEL-skilte findes ved bestemte 
farlige områder. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 
findes på FORSIGTIG-skiltene.  

• FORSIGTIG bruges i denne vejledning til at gøre dig 
opmærksom på sikkerhedsoplysninger. 

 
• VIGTIGT angiver en situation, der ved manglende 

opmærksomhed kan medføre beskadigelse af maskinen 
– det angiver ikke risiko for personskader. 

 
• BEMÆRK angiver en ekstra forklaring til 

oplysninger. 
 

002-E01A-0461-6 

 
SA-1223 

 
 



SIKKERHED 

S-2 

FØLG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE 

• Læs og følg alle advarselsskilte på maskinen og alle 
sikkerhedsmeddelelser i denne vejledning. 

 
• Advarselsskilte skal monteres, vedligeholdes og 

udskiftes efter behov. 
 

• Hvis et advarselsskilt eller denne vejledning 
beskadiges eller mangler, skal der bestilles et nyt 
eksemplar hos en autoriseret forhandler efter samme 
fremgangsmåde som ved bestilling af dele 
(maskinens model- og serienummer skal oplyses ved 
bestilling). 

 
• Lær hvordan maskinen styres og betjenes korrekt og 

sikkert. 
 
• Maskinen må kun betjenes af uddannet, kvalificeret og 

autoriseret personale. 
 
• Maskinen skal holdes i god stand. 
 

• Uautoriserede ændringer af maskinen kan forringe 
dens funktion og/eller sikkerhed og påvirke 
maskinens levetid. 

 
• Sikkerhedsmeddelelserne i dette kapitel om 

SIKKERHED har til hensigt at illustrere maskinens 
grundlæggende sikkerhedsprocedurer. 
Sikkerhedsmeddelelserne omfatter dog ikke alle 
potentielle farlige situationer. Hvis du har spørgsmål, 
skal du kontakte en overordnet, før du betjener eller 
udfører vedligeholdelse på maskinen. 

003-E01A-0003-5 

 
SA-003 

 
NØDSITUATIONER 

• Vær forberedt, hvis der opstår brand, eller hvis der sker 
uheld. 

 
• Sørg for, at der findes en førstehjælpskasse og en 

brandslukker i nærheden. 

• Læs og forstå etiketten på brandslukkeren, så den 
bruges korrekt. 

• Der skal udarbejdes retningslinjer for nødberedskab i 
tilfælde af brand og ulykker. 

• Der skal være en liste med telefonnumre på læger, 
Falck, sygehus og brandvæsen i nærheden af 
telefonen. 

 
004-E01A-0437-3 

 
SA-437 



SIKKERHED 

S-3 

BRUG SIKKERHEDSUDSTYR 

• Brug tætsiddende tøj og sikkerhedsudstyr, der egner sig 
til jobbet. 

 
Du kan få brug for: 

Sikkerhedshjelm 
Sikkerhedssko 
Beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske 
Kraftige handsker 
Høreværn 
Markeringstøj 
Regntøj 
Maske eller filtermaske 

Brug det korrekte udstyr og den beklædning, der egner 
sig til jobbet. Løb ingen risiko. 

 
• Undgå løsthængende tøj, smykker eller andre dele, 

der kan hænge fast i kontrolhåndtagene eller andre 
maskindele. 

• Sikker betjening af udstyret kræver operatørens fulde 
opmærksomhed. Brug ikke hovedtelefoner med radio 
eller musik, når maskinen betjenes. 

005-E01A-0438-4 

 
SA-438 

 
 

 
STØJBESKYTTELSE 

• Vedvarende udsættelse for støj kan medføre nedsat 
hørelse eller høretab. 

 
• Brug et egnet høreværn, f.eks. ørepropper eller 

øreklapper, der kan beskytte mod pludselige eller 
ubehagelige, høje lyde. 

 
 
 

006-E01A-0434-2 

 
SA-434 

 
 
EFTERSYN AF MASKINEN 

• Maskinen skal efterses omhyggeligt hver dag eller ved 
hvert operatørskift for at undgå personskade. Eftersynet 
foretages ved at gå rundt om maskinen, før den startes. 

 
• Husk at efterse alle de punkter, der er beskrevet i 

afsnittet "KONTROLLISTE TIL DAGLIGE 
EFTERSYN". 

 
 

007-E01A-0435-2 SA-435 



SIKKERHED 

S-4 

BRUG GELÆNDER OG TRIN 

• Fald er en af de hyppigste årsager til personskader. 
 

• Når du står på og af maskinen, skal du kigge mod  
maskinen og have trepunktskontakt med maskinen, 
trinene og gelænderne. 

•  Styrehåndtag må ikke bruges som holdehåndtag. 

•  Spring aldrig ned fra eller op på maskinen. Du på  
  aldrig springe på eller af maskinen under kørsel. 

•  Vær opmærksom på glatte overflader på platforme,  
   trin og gelændere, når maskinen forlades. 

 
008-E01A-0439-3 

 
SA-439

 
INDSTIL FØRERSÆDET 

• Et forkert indstillet førersæde fører til operatørtræthed, 
der kan resultere i fejlhandlinger. 

 
• Sædet skal indstilles ved hvert operatørskift. 

• Operatøren skal kunne træde pedalerne helt i bund  
   og betjene kontrolhåndtagene, når han sidder med    
   ryggen helt tilbagelænet i sædet. 

• Hvis ikke, skal sædet flyttes frem eller tilbage, og  
   indstillingen skal kontrolleres igen. 

 

009-E01A-0378-3 

 
SA-378 

 



SIKKERHED 

S-5 

SPÆND SIKKERHEDSSELEN 

•  Hvis maskinen vælter, kan operatøren komme til skade 
og/eller blive kastet ud af førerhuset. Operatøren kan 
desuden blive fastklemt under en væltende maskine, 
hvilket kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. 

 
• Før maskinen betjenes, skal sikkerhedsselen, 

spændet og tilknyttet udstyr kontrolleres. Hvis en del 
er beskadiget eller slidt, skal sikkerhedsselen eller 
delen udskiftes, før maskinen tages i brug. 

• Førersædet må ikke forlades, når maskinen er i brug, 
og sikkerhedsselen skal altid være spændt for at 
mindske risikoen for skader ved en ulykke. 

010-E02A-0237-3 

 
SA-237 

 
SIKKER FLYTNING OG BETJENING AF 
MASKINEN 

• Personer, der står i nærheden af maskinen, kan blive 
kørt over. 

 
•  Pas på, at personer ikke køres over. Kontroller 

personernes placering, før maskinen flyttes, drejes 
eller betjenes. 

•  Sørg for, at kørealarmen og hornet fungerer (hvis 
monteret). Dette advarer om, at maskinen begynder 
at køre. 

•  Brug en hjælper, når du kører, drejer eller betjener 
maskinen i tæt bebyggede områder. Før maskinen 
startes, skal I være enige om håndsignalerne.  

 
011-E01A-0529-4 

 
SA-659 

 
 



SIKKERHED 

S-6 

BETJEN KUN MASKINEN FRA FØRERSÆDET 

• En forkert procedure i forbindelse med start af motoren 
kan få maskinen til at løbe løbsk og medføre alvorlig 
personskade eller dødsfald. 

 
• Motoren må kun startes fra førersædet. 

• Motoren må ALDRIG startes, mens operatøren står på 
bæltet eller på jorden. 

• Motoren må ikke startes ved at kortslutte 
startklemmerne. 

• Kontroller, at alle kontrolhåndtag er i neutral position, 
før maskinen startes. 

 
012-E01A-0444-3 

 
SA-444 

 
KICKSTART 

• Batterigas kan eksplodere og føre til alvorlig 
personskade. 

 
• Hvis motoren skal kickstartes, skal instruktionerne i 

kapitlet "BETJENING AF MASKINEN" følges. 

• Operatøren skal sidde i førersædet, så maskinen kan 
styres, når motoren startes. Kickstart af maskinen 
kræver to personer. 

• Brug aldrig et frossent batteri. 

• Hvis kickstartsprocedurerne ikke overholdes, kan 
batteriet eksplodere, eller maskinen kan løbe løbsk. 

 
013-E01A-0032-3 

 
SA-032 

 
 
 

 
UNDGÅ PASSAGERER PÅ MASKINEN 

•  Passagerer kan blive ramt af genstande og blive smidt 
af maskinen. 

 
• Der må ikke være andre end operatøren på 

maskinen. Undgå passagerer. 

• Passagerer kan også blokere operatørens udsyn, 
hvilket kan resultere i usikker betjening. 

014-E01A-0530-2 

  
SA-660 
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UNDERSØG ARBEJDSOMRÅDET I 
FORVEJEN 

•  Der er risko for, at maskinen kan vælte, når den bruges 
på kanten af en udgravning eller i vejkanten. Dette kan 
medføre alvorlig personskade eller dødsfald. 

 
• Undersøg terrænet og jordtilstanden på 

arbejdsområdet i forvejen for at undgå, at maskinen 
vælter og for at undgå jord- og grøfteskred og kollaps 
af afgravet materiale. 

• Lav en arbejdsplan. Brug maskiner, der er velegnede 
til arbejdet og området. 

• Jorden, kanterne og vejkanterne skal forstærkes efter 
behov. Hold maskinen på afstand af 
udgravningskanter og vejkanter. 

• Når der arbejdes på en hældning eller en vejkant, skal 
der bruges en hjælper. 

• Kontroller, at maskinen er udstyret med et FOPS-værn 
(værn mod nedstyrtende materialer), når der arbejdes 
i områder, hvor der er risko for nedstyrtende sten eller 
brokker. 

• Hvis underlaget er svagt, skal det forstærkes, før 
arbejdet påbegyndes. 

• Vær meget varsom, når der arbejdes på frossen jord. 
Efterhånden som temperaturen stiger, bliver 
underlaget løst og glat. 

015-E01A-0531-5 

 

 
SA-661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESKYT MOD NEDSTYRTENDE STEN OG 
BROKKER 

• Kontroller, at maskinen er udstyret med et FOPS-værn 
(værn mod nedstyrtende materialer), før der arbejdes i 
områder, hvor der er risko for nedstyrtende sten eller 
brokker. 

 
 
 
 
 
 

016-E01A-0510-2 
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BRUG AF SIGNALER VED OPGAVER MED 
FLERE MASKINER 

• Hvis et job kræver brug af flere maskiner, skal der 
aftales signaler, der kendes af alle involverede personer. 
Der skal også udpeges en hjælper, der skal koordinere 
arbejdet i arbejdsområdet. Sørg for, at alle personer 
overholder hjælperens anvisninger. 

 
 
 

018-E01A-0481-2 
 

SA-481 

 
BEKRÆFTELSE AF KØRSELSRETNING 

• Forkert betjening af kørepedal/håndtag kan medføre 
alvorlig personskade eller dødsfald. 

 
•  Før maskinen flyttes, skal placeringen af undervognen 

fastslås i forhold til operatørens placering. Hvis 
køremotorerne er placeret foran førerhuset, kører 
maskinen baglæns ved betjening af 
kørepedaler/håndtag. 

017-E01A-0532-2 

 

 
SA-662 
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SIKKER KØRSEL 

•  Før du flytter maskinen, skal kørselsretningen 
fastsættes i forhold til kørepedalerne/håndtagene. 

 
•  Hvis kørehåndtagene skubbes fremad, kører 

maskinen i retning mod rullerne (yderligere 
oplysninger om korrekt kørsel findes i afsnittet Kørsel 
med maskinen under "Kørehåndtag"). 

 
• Kørsel på en skråning kan få maskinen til at skride eller 

vælte, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller 
dødsfald. 

 
• Når der køres op eller ned ad en skråning, skal 

skovlen pege i kørselsretningen og holdes ca. 200 til 
300 mm (A) over jorden. 

• Hvis maskinen begynder at skride ud eller bliver 
ustabil, skal skovlen omgående sænkes. 

 
 
 
 
 

• Kørsel tværs over en skråning eller drejning på en 
skråning kan få maskinen til at skride eller vælte. Hvis 
det er nødvendigt at ændre kørselsretning, skal 
maskinen køres til et sted, hvor terrænet er plant, og 
her skal kørselsretningen ændres for at undgå farlige 
situationer. 

019-E02A-0547-8 

 

 
SA-663 

 

 
SA-664 

 

 
SA-441 

 
SA-442 
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UNDGÅ SKADER VED TRILLEULYKKER 

• Hvis du forsøger at springe op på eller stoppe en 
maskine i bevægelse, kan det føre til alvorlig 
personskade eller dødsfald.  

 
Sådan undgås trilleulykker: 
• Parker maskinen i plant terræn. 

• Maskinen må ikke parkeres på en skråning. 

• Sænk skovlen til jorden. 

• Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter for at afkøle den. 

• Stop motoren, og fjern nøglen fra tændingslåsen. 

• Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet tilbage 
til LÅST position. 

• Bloker begge bælter, og sænk skovlen til jorden. Hvis 
du bliver nødt til at parkere i ujævnt terræn, skal 
skovlens tænder bores ind i jorden.  

• Placer maskinen, så den ikke kan trille. 

• Parker i rimelig afstand til andre maskiner. 

020-E01A-0548-4 

 

 
SA-666 
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UNDGÅ BAKKE- OG KRØJEULYKKER 

• Hvis en person er i nærheden af maskinen, når den 
bakker eller drejer overkonstruktionen, kan maskinen 
ramme eller køre over den pågældende person, hvilket 
kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. 

 
Sådan undgås bakke- eller krøjeulykker: 
• Se dig altid om FØR MASKINEN BAKKERS OG 

DREJES. SØRG FOR, AT ALLE PERSONER 
HOLDER AFSTAND. 

• Sørg for, at kørealarmen og hornet fungerer (hvis 
monteret).  
VÆR ALTID OPMÆRKSOM PÅ PERSONER, DER 
GÅR IND PÅ ARBEJDSOMRÅDET. BRUG HORNET 
ELLER ET ANDET SIGNAL TIL AT ADVARE 
PERSONER, FØR MASKINEN FLYTTES. 

• HVIS UDSYNET ER BLOKERET, SKAL DER 
BRUGES EN HJÆLPER, FØR MASKINEN BAKKES. 
HOLD ØJE MED HJÆLPEREN.  
Brug håndsignaler, der er i overensstemmelse med de 
lokale regler, når der arbejdes under forhold, der 
kræver en hjælper.  

• Maskinen må ikke flyttes, medmindre alle signaler er 
forstået af både hjælper og operatør. 

• Lær betydningen af flag, tegn og markeringer, der 
bruges under arbejdet, og bestem, hvem der har 
ansvaret for signaleringen. 

• Vinduer, spejle og lys skal holdes rene og i god 
tilstand. 

• Støv, kraftig regn, tåge, osv. kan nedsætte 
sigtbarheden. Sænk hastigheden, og brug korrekt lys, 
efterhånden som sigtbarheden nedsættes. 

• Læs og forstå alle instruktioner i 
betjeningsvejledningen. 

 
021-E01A-0494-8 

 
SA-383 

 
SA-384 
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HOLD PERSONER VÆK FRA 
ARBEJDSOMRÅDET 

• En person kan komme alvorligt til skade, hvis 
vedkommende rammes af drejende fronttilbehør eller 
modvægten og/eller bliver fastklemt mellem et andet 
objekt. Sådanne uheld kan føre til alvorlig personskade 
eller dødsfald. 

 
• Personer skal holdes væk fra maskinens 

arbejdsområde. 

• Før maskinen tages i brug, skal der opstilles barrierer 
på langs med og bag ved skovlens drejeradius for at 
undgå, at personer kommer ind på arbejdsområdet. 

 
 
 

022-E01A-0537-3 

 
SA-667 

 
 
ANBRING ALDRIG SKOVLEN OVER 
PERSONER 

• Skovlen må aldrig hæves, flyttes eller svinges over 
personer eller førerhuse. 
Det kan medføre alvorlig personskade, hvis en person 
rammes af spild fra skovlens last eller rammes af selve 
skovlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

023-E01A-0538-2 

 

 
SA-668 

 
UNDGÅ UNDERGRAVNING 

•  Undervognen skal altid pIaceres vinkelret på 
udgravningskanter med køremotorerne bagest, så 
maskinen kan køre væk fra kanten, hvis underlaget 
falder sammen. 

 
• Undgå panik, hvis underlaget begynder er falde 

sammen, eller hvis det ikke er mulig at bakke væk. 
Maskinen kan ofte stabiliseres ved at sænke 
fronttilbehøret. 

 
 
 

024-E01A-0539-2 

 

 
SA-669 
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UNDGÅ VÆLTNING 

• Der er altid er risiko for, at maskinen kan vælte, når den 
betjenes på en skråning. Dette kan medføre alvorlig 
personskade eller dødsfald. 

 
Sådan undgås væltning: 

• Vær meget opmærksom, når maskinen betjenes på en 
skråning. 
 
• Forbered maskinbetjening i plant terræn. 

• Hold skovlen tæt ved jorden og maskinen. 

• Sænk driftshastigheden for at undgå at vælte eller 
skride. 

• Undgå at ændre kørselsretning på skråninger. 

• Bælterne skal pege op ad skråningen for at undgå at 
vælte. 

• Der må ALDRIG køres på tværs af en skråning, der 
har en hældningsgrad på mere end 15 grader. 

• Sænk krøjehastigheden, når der drejes med last. 

 
•  Vær forsigtig, når maskinen betjenes på frossen jord. 

 
• Efterhånden som temperaturen stiger, bliver jorden 

blød og kørslen ustabil. 

025-E01A-0540-4 

 

 
SA-670 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORETAG ALDRIG UNDERGRAVNING AF EN 
SKRÆNT 

• Kanterne kan falde sammen, eller der kan opstå 
jordskred, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller 
dødsfald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

026-E01A-0541-2 

 

 
SA-671 
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GRAV FORSIGTIGT 

• Utilsigtet beskadigelse af kabler eller gasledninger 
under jorden kan føre til eksplosion og/eller brand og 
alvorlig personskade eller dødsfald. 

 
• Før gravningen påbegyndes, skal stedet kontrolleres 

for kabler, gasledninger og vandrør. 

• Overhold lovkravet til mindsteafstand for kabler, 
gasledninger og vandrør. 

• Hvis et fiberoptisk kabel graves over, må der ikke 
kigges ind i kablets ender. Dette kan medføre alvorlige 
øjenskader. 

• Kontakt den lokale "hotline", hvis en sådan er 
tilgængelig i området, og/eller kontakt 
forsyningsværket direkte. 
Bed dem om at markere alle jordforsyninger. 

027-E01A-0542-2 

 

 
SA-672 

 
 
 
 
 
 

 
VÆR FORSIGTIG 

• Hvis fronttilbehøret eller andre dele af maskinen 
rammer en forhindring over maskinen, f.eks. en bro, 
beskadiges både maskinen og forhindringen. Der kan 
også ske personskade. 

 
• Pas på, du ikke rammer forhindringer med bommen 

eller armen. 

 
 
 

028-E01A-0543-2 

 

 
SA-673 

 
 

 
UNDGÅ HØJSPÆNDINGSLEDNINGER 

• Hvis maskinen ikke holdes på sikker afstand af 
højspændingsledninger, kan der ske alvorlig 
personskade eller dødsfald. 

 
• Når maskinen betjenes i nærheden af en 

højspændingsledning, må maskinen eller lasten 
ALDRIG komme tættere på højspændingsledningen 
end 3 m plus to gange ledningens isoleringsafstand. 

• Undersøg og overhold gældende lokalbestemmelser. 

• Vådt terræn udvider det område, hvor en person kan 
blive udsat for elektrisk stød.  
Hold alle personer væk fra området. 

 
029-E01A-0544-2 

 

 
SA-674 

 
 

 

 



SIKKERHED 

S-15 

UDFØR IKKE LØFTEARBEJDE 

• Denne maskine er ikke udstyret med dele, der gør 
maskinen egnet til løftearbejde. Hvis maskinen bruges til 
løftearbejde, kan den vælte og/eller den løftede last kan 
falde af, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller 
dødsfald. 

 
• Maskinen må ALDRIG bruges til løftearbejde. 

 

 

030-E01A-0014-2 

 

 
SA-014 

 
 
BESKYT MOD FLYVENDE MATERIALER 

• Flyvende materialer, der rammer øjnene eller andre 
dele af kroppen, kan medføre alvorlig personskade. 

 
• Beskyt mod flyvende metalstykker eller brokker – brug 

beskyttelsesbriller. 

• Personer skal forlade arbejdsområdet, før en 
genstand knuses. 

 
 

031-E01A-0432-2 

 

 
SA-432 

 
SIKKER PARKERING 

Sådan undgås ulykker: 
• Parker maskinen på en plan overflade. 

• Sænk skovlen og bladet til jorden. 

• Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 minutter. 

• Drej nøglen om på OFF for at stoppe motoren. 

• Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

• Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet tilbage til LÅST 
position. 

• Luk vinduer, tagåbninger og dør. 

• Luk alle låger og opbevaringsrum. 

 
033-E01A-0545-4 

 

 
SA-675 
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SIKKER VÆSKEHÅNDTERING – UNDGÅ BRAND 

• Brændstof skal håndteres forsigtigt – det er meget brandfarligt. 
Hvis brændstoffet antændes, kan der ske en eksplosion, og/eller 
der kan opstå brand, der kan medføre alvorlig personskade eller 
dødsfald. 

 
• Undgå rygning under tankning, og undgå tankning i nærheden 

af åben ild eller gnister.  

• Stop motoren, før der tankes op.  

• Tank op udendørs. 

 
• Alle brændstoffer, de fleste smøremidler og visse kølervæsker er 

brandfarlige.  
 

• Brandfarlige væsker må ikke opbevares i nærheden af 
brandkilder. 

• Trykbeholdere må ikke antændes eller punkteres. 

• Olieklude må ikke gemmes, da de er selvantændelige. 

 
 
 

034-E01A-0496-4

 

SA-018 

SA-019 
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SIKKER TRANSPORT 

• Der er risiko for at vælte ved læsning/aflæsning af maskinen 
på/fra en lastbil eller en anhænger. 

 
• Sørg for at overholde lokale regler, når maskinen transporteres 

på offentlige veje. 

• Maskinen skal transporteres på en egnet lastbil eller anhænger. 

 
Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger ved 
læsning/aflæsning af maskinen: 
1. Vælg en stabil, plan overflade. 

2. Brug en kørerampe eller en rampe. 

3. Brug en hjælper, når maskine læsses/aflæsses. 

4. Maskinen skal læsses/aflæsses ved lav hastighed. 

5. Undgå at dreje, mens der køres op eller ned af rampen, da 
dette er meget farligt. Hvis det er nødvendigt at dreje, skal 
maskinen først bakkes ned på jorden eller tilbage på 
ladvognen. Skift kørselsretning, og begynd derefter at køre. 

6. Når maskinen køres op eller ned ad en rampe, er det kun 
kørehåndtagene, der må betjenes. 

7. Der vil være et bump på det sted, hvor den øverste del af 
rampen møder ladvognen. Pas på, når du kører over dette 
bump.  

8. Undgå personskader, hvis maskinen vælter, når 
overkonstruktionen drejes. 

9. Den bedste stabilitet opnås ved at holde armen nedbøjet, 
mens overkonstruktionen drejes langsomt. 

10. Fastgør kæder eller kabler til maskinens ramme. Yderligere 
oplysninger findes i kapitlet "Transport" i denne vejledning. 

 
035-E01A-0546-6

 

 
 
 
 

 
SA-676 
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SIKKER VEDLIGEHOLDELSE 

Sådan undgås ulykker: 
• Forstå serviceprocedurerne, før der udføres vedligeholdelse.  

• Arbejdsområdet skal være rent og tørt.  

• Der må ikke sprøjtes med vand eller bruges damp i førerhuset. 

• Maskinen må aldrig smøres eller efterses, når den kører. 

• Hænder, fødder og tøj skal holdes på sikker afstand af 
bevægelige dele. 

 
Før der foretages eftersyn af maskinen: 
1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF for at stoppe motoren.  

5. Luk trykket ud af hydrauliksystemet ved at bevæge 
kontrolhåndtagene flere gange. 

6. Fjern nøglen fra tændingen. 

7. Sæt et "må ikke betjenes"-skilt på kontrolhåndtaget. 

8. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet tilbage til 
LÅST position. 

9. Lad motoren køle af. 

 
• Hvis vedligeholdelsen skal udføres, mens motoren kører, skal 

maskinen være under opsyn. 

• Hvis maskinen skal hæves, skal vinklen mellem bommen og 
armen være 90 til 110 °. Understøt de maskinelementer, der 
skal hæves i forbindelse med eftersyn. 

• Der må aldrig arbejdes under en maskine, der er hævet med 
bommen. 

• Bestemte dele skal efterses med jævne mellemrum og 
repareres efter behov. Yderligere oplysninger om disse dele 
findes i kapitlet "VEDLIGEHOLDELSE" i denne vejledning. 

• Alle dele skal være i god stand og skal være monteret korrekt. 

• Skader skal omgående udbedres. Udskift slidte eller 
beskadigede dele. Fjern ophobninger af smørefedt, olie eller 
urenheder. 

• Fjern batteriets jordkabel (−), før der foretages justeringer i det 
elektriske system, eller før der svejses på maskinen. 

500-E02A-0497-8 

 

 

 
SA-028 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA-527 
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UNDERSTØT MASKINEN KORREKT 

• Der må aldrig arbejdes på maskinen, før den er sikret 
tilstrækkeligt. 

 
• Tilbehør skal altid sænkes til jorden, før der arbejdes på 

maskinen. 

• Hvis det er nødvendigt at arbejde på en hævet maskine eller 
hævet tilbehør, skal maskinen eller tilbehøret understøttes. 
Maskinen må ikke understøttes af slaggeblokke, hule dæk eller 
bjælker, der kan presses sammen under den vedvarende 
belastning. Der må ikke arbejdes under en maskine, hvis 
eneste understøttelse er en donkraft. 

519-E01A-0527-3 

 

SA-527 

 
 
HOLD AFSTAND TIL BEVÆGELIGE DELE 

• Kontakt med bevægelige dele kan medføre alvorlig 
personskade. 

 
• Ulykker kan undgås ved at sørge for, at hænder, 

fødder, tøj, smykker og hår ikke kan vikles ind i 
bevægelige dele. 

 
 

 
 
 

502-E01A-0026-2 

 

 
SA-026 

 
 
ADVARSLER VED EFTERSYN 

• Uventet maskinbevægelse kan medføre alvorlig 
personskade. 

 
• Før der udføres arbejde på maskinen, skal der sættes 

et "må ikke betjenes"-skilt på kontrolhåndtaget.  
Dette skilt kan fås hos en autoriseret forhandler. 

 
 
 
 

502-E01A-0026-2 

 

 
SS2045102 
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UNDGÅ FLYVENDE DELE 

• Bæltejusteringsanordningen indeholder smørefedt 
under højt tryk. 
Manglende overholdelse af nedenstående 
sikkerhedsforanstaltninger kan medføre alvorlig 
personskade, blindhed eller dødsfald. 

 
• SMØRENIPLEN eller VENTILSAMLINGEN må ikke 

fjernes. 

• Stå ikke for tæt på ventilen, og vend ansigtet væk, da 
dele kan flyve af. 

 
• Kørereduktionsgear er under tryk. 
 

• Stå ikke for tæt på UDLUFTNINGSPROPPEN, og 
vend ansigtet væk, da dele kan flyve af. GEAROLIE 
er varm. Vent, indtil gearolien er kølet af, og løsn 
derefter gradvist udluftningsproppen for at fjerne 
trykket. 

 
503-E01A-0344-4 

 
SA-344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIKKER OPBEVARING AF TILBEHØR 

• Tilbehør, der opbevares, f.eks. skovle, hydraulikhamre 
og blade, kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig 
personskade eller dødsfald. 
 
• Tilbehør og redskaber skal opbevares på en sådan 

måde, at det ikke kan falde ned. Børn og andre 
personer må ikke have adgang til 
opbevaringsområder. 

 
 
 

504-E01A-0034-2 

 
SA-034 
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UNDGÅ FORBRÆNDINGER 

Varme sprøjtende væsker: 
 
• Efter drift er kølervæsken i motoren varm og under tryk. 

Motoren, køleren og varmerør indeholder varm vand 
eller damp. 
Kontakt med huden kan give alvorlige forbrændinger. 
 
• Sådan undgås forbrændinger.  

Kølerdækslet MÅ IKKE fjernes, før motoren er afkølet. 
Dækslet skal løsnes langsomt til det stopper. Trykket 
skal frigøres, før dækslet fjernes. 

• Hydraulikolietanken er under tryk. Sørg for, at trykket 
er frigjort, før dækslet fjernes.  

 
Varme væsker og overflader: 

 
• Motorolie, gearolie og hydraulikolie bliver varmt under 

drift. 
Motoren, slanger, ledninger og andre dele bliver også 
varme. 

 
• Olien og komponenterne skal køle af, før der udføres 

vedligeholdelse eller eftersyn.  
 

505-E01A-0498-5 

 
SA-039 

 
SA-225 

 
 
 
 
 

 
REGELMÆSSIG UDSKIFTNING AF 
GUMMISLANGER 

• Gummislanger, der indeholder brandfarlige væsker under 
tryk, kan revne på grund af alder, materialesvækkelse eller 
tæring. Det er meget vanskeligt at fastslå omfanget af 
forældelse, materialesvækkelse eller tæring af 
gummislangerne ved et visuelt eftersyn. 

 
• Gummislanger skal udskiftes med jævne mellemrum.  

 
• Manglende udskiftning af gummislanger kan føre til brand eller 

væskekontakt med huden, hvilket kan give alvorlige 
forbrændinger eller koldbrand, eller få fronttilbehør til at falde 
ned på personer i nærheden, hvilket kan medføre alvorlig 
personskade eller dødsfald. 

 
506-E01A-0019-3 

 
SA-019 
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UNDGÅ HØJTRYKSVÆSKER 

• Væsker under tryk, f.eks. diesel eller hydraulikolie, kan 
trænge ind i huden eller øjnene og give alvorlige skader, der 
kan føre til blindhed eller dødsfald. 

 
• Undgå denne risiko ved at fjerne trykket, før 

hydraulikledninger eller andre ledninger afmonteres. 

• Luk trykket ud af kontrolhåndtagene ved at bevæge dem 
flere gange. 
Spænd alle forbindelser, før trykket aktiveres. 

• Søg efter udsivninger med et stykke pap, og beskyt hænder 
og krop fra højtryksvæsker. Brug ansigtsmaske eller 
beskyttelsesbriller. 

• Hvis der sker uheld, skal du omgående opsøge en læge, 
der har kendskab til sådanne skader. Enhver væske, der 
trænger ind i huden, skal fjernes inden for få timer, ellers 
kan der opstå koldbrand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

507-E01A-0499-5 
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UNDGÅ BRAND 

Kontroller, om der er olieudsivninger: 
• Udsivning af brændstof, hydraulikolie og smøremidler kan føre til 

brand. 
 

• Kontroller, om der mangler slangeklemmer, eller om de er løse, 
om der er snoede slanger, om ledninger eller slanger gnider mod 
hinanden, om oliekøleren er beskadiget, og om der er løse bolte 
ved oliekølerens flange. Kontroller også, om der er udsivninger.  

• Spænd, reparer eller udskift manglende, løse eller beskadigede 
slangeklemmer, ledninger, slanger, oliekøler og løse bolte ved 
oliekølerens flange. 

• Højtryksledninger må ikke bøjes eller udsættes for slag. 

• Monter aldrig bøjede eller beskadigede ledninger, rør eller 
slanger. 

 
Kontroller, om der kortslutninger: 
• Kortslutninger kan være årsag til brande. 
 

• Rens og spænd alle elektriske forbindelser. 

• Kontroller, om der er løse, snoede, hårde eller flossede elkabler 
og -ledninger før hvert operatørskift eller efter otte (8) til ti (10) 
driftstimer. 

• Kontroller, om der mangler eller er beskadigede klemmer før hvert 
operatørskift eller efter otte (8) til ti (10) driftstimer. 

• MASKINEN MÅ IKKE BETJENES, hvis der findes kabler eller 
ledninger, der er løse, snoede, osv. 

 
Tør brandfarlige væsker op: 
• Spildt brændstof og olie og affald, smørefedt, urenheder, ophobet 

kulstøv og andre brandfarlige materialer kan føre til brand. 
 

• Undgå brand ved at kontrollere og rengøre maskinen dagligt og 
ved omgående at fjerne spildt eller ophobet, brandfarligt 
materiale. 

 
Kontroller tændingslåsen: 
• Hvis der opstår brand, og motoren ikke kan stoppes, kan dette 

nære branden og vanskeliggøre brandslukningsarbejdet. 
 

•  Tændingslåsen skal kontrolleres hver dag, før maskinen tages i 
brug: 

1. Start motoren, og lad den køre i lav tomgang. 

2. Drej nøglen om på OFF for at kontrollere, om motoren stopper. 

• Hvis der findes uregelmæssigheder, skal de udbedres, før 
maskinen tages i brug. 

 
508-E04A-0019-8 

 

 
SA-019 
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EVAKUERING VED BRAND 

•  Hvis der opstår brand, skal maskinen forlades på følgende 
måde: 

 
• Stop motoren ved at dreje nøglen om på OFF, hvis der er tid 

til det. 

• Brug en brandslukker, hvis der er tid til det. 

• Forlad maskinen. 

 
 
 
• Hvis der opstår en nødsituation, hvor døren til førerhuset eller 

forruden ikke kan åbnes, skal for- eller bagruden knuses med 
en nødhammer, så operatøren kan komme ud af førerhuset. 

Yderligere oplysninger findes i afsnittet om nødsituationer 
(gælder kun maskiner med førerhus). 

 
518-E02B-0393-2 

 
SA-393 

 

 
SS-1510 

 
 
PAS PÅ UDSTØDNINGSGAS 

• Undgå røgforgiftning. Udstødningsgasser fra motoren 
kan medføre utilpashed og dødsfald. 

 
• Hvis det er nødvendigt at bruge maskinen i en 

bygning, skal der sikres tilstrækkelig ventilation. Brug 
en forlænger til udstødningsrøret for at lede 
udstødningsgasserne ud, eller åbn døre og vinduer for 
at få tilstrækkelig med frisk luft ind på arbejdsområdet. 

 
509-E01A-0016-2 

 

 
SA-016 
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UNDGÅ VARMEPÅVIRKNING I NÆRHEDEN AF 
LEDNINGER MED VÆSKE UNDER TRYK 

• Der kan opstå brandfarlig forstøvning ved varmepåvirkning af 
ledninger, der indeholder væske under tryk. Dette kan give 
alvorlige forbrændinger på personer i nærheden.  

 
• Frembring ikke varme ved svejsning, lodning eller ved 

brug af en flamme i nærheden af ledninger, der 
indeholder væske under tryk, eller andre brandfarlige 
materialer. 

• Ledninger under tryk kan revne ved uheld, når varmen 
går ud over det umiddelbare flammeområde. Opsæt 
midlertidige brandafskærmninger for at beskytte slanger 
eller andre materialer, før svejsning, lodning, osv., 
påbegyndes. 

 
UNDGÅ VARMEPÅVIRKNING AF LEDNINGER, 
DER INDEHOLDER BRANDFARLIGE VÆSKER 

• Ledninger eller rør, der indeholder brandfarlige væsker 
må ikke svejses eller skæres over med en 
skærebrænder. 

• Rengør dem omhyggeligt med et ikke-brandfarligt 
opløsningsmiddel, før de svejses eller skæres over med 
skærebrænder. 

 
510-E01A-0030-4 

 
SA-030 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
FJERN MALING FØR SVEJSNING ELLER 
OPVARMNING 

• Der kan opstå farlige dampe, når maling varmes op under 
svejsning, lodning eller ved brug af en blæselampe. Hvis 
disse gasser inhaleres, kan de medføre utilpashed. 
 

• Undgå giftige gasser og giftigt støv. 

• Sådant arbejde skal foregå udendørs eller i 
ventilerede omgivelser. Maling og opløsningsmidler 
skal bortskaffes på korrekt vis. 

• Fjern maling før svejsning eller opvarmning: 

1. Hvis du sandblæser eller sliber maling, skal du undgå at 
indånde støvet. 
Brug en godkendt maske. 

2. Hvis du bruger opløsningsmiddel eller malingfjerner, skal 
midlet fjernes med vand og sæbe, før svejsningen udføres. 
Fjern beholdere med opløsningsmiddel eller malingfjerner 
og andre brandfarlige materialer fra området. Gasserne 
skal have mulighed for at fordampe i mindst 15 minutter, 
før svejsningen eller opvarmningen påbegyndes. 

511-E01A-0029-4 

 
SA-029 
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UNDGÅ BATTERIEKSPLOSIONER 

• Batterigas kan eksplodere. 
 

• Batterier må ikke komme i nærheden af gnister, 
tændte tændstikker og flammer.  

• Batteriet må aldrig kontrolleres ved at anbringe en 
metalgenstand mellem klemmerne. Brug et 
voltmeter eller et aræometer. 

• Oplad ikke et frosset batteri – det kan   
       eksplodere. Varm batteriet op til 16 °C. 

• Du må ikke fortsætte med at bruge eller oplade 
batterierne, når elektrolytniveauet er lavere end 
angivet. Batteriet kan eksplodere. 

 
• Batteriets elektrolyt er giftig. Hvis batteriet eksploderer, 

kan du få elektrolytvæske i øjnene, hvilket kan føre til 
blindhed. 

 
• Brug beskyttelsesbriller, når elektrolyttens 

vægtfylde kontrolleres. 

 
512-E01A-0032-4 

 
SA-032 
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SIKKER HÅNDTERING AF KEMIKALIER 

• Direkte udsættelse for farlige kemikalier kan medføre 
alvorlig personskade. Farlige kemikalier, der skal bruges 
til maskinen, omfatter smøremidler, kølervæsker, maling 
og klæbestoffer. 

 
• Et sikkerhedsdatablad (MSDS) giver detaljerede 

oplysninger om kemiske produkter: Herunder 
fysiske og sundhedsskadelige virkninger, 
sikkerhedsforanstaltninger og førstehjælpsteknik. 

• Læs MSDS-arket, før et farligt kemikalie tages i 
brug. På den måde får du kendskab til eventuelle 
risici, og til hvordan jobbet skal udføres på sikker 
vis. Følg derefter anvisningerne, og brug 
anbefalet udstyr. 

• MSDS-ark (kun på engelsk) om de kemiske 
produkter, der bruges til maskinen kan fås ved 
henvendelse til en autoriseret forhandler. 

 
515-E01A-0309-4

 

 
SA-309 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KORREKT BORTSKAFFELSE AF AFFALD 

• Forkert bortskaffelse af affald kan true miljøet og den 
økologiske balance. Farlige kemikalier, der skal bruges 
til HITACHI-udstyr, omfatter olie, brændstof, 
kølervæsker, bremsevæske, filtre og batterier. 

 
• Brug tætte beholdere til væskeaftapning. Brug 

ikke beholdere fra fødevarer eller drikkevarer, da 
nogen kan tro, at indholdet kan drikkes. 

• Affaldsvæske må ikke hældes ud på jorden, ned i 
et afløb eller ud i områder med vand. 

• Kølemidler fra klimaanlæg, der slipper ud i luften, 
kan skade Jordens atmosfære. Loven forskriver 
muligvis, at kølemidler fra klimaanlæg skal 
afhentes og genbruges af et autoriseret 
kølefirma. 

• Den lokale miljø- eller genbrugscentral eller den 
autoriserede forhandler kan oplyse om korrekt 
genbrug eller bortskaffelse af affald. 

 
 

516-E01A-0226-4

 

 
SA-226 
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SS4392302 

 

 

 
SS-2409 

 

 
SS-2408 

 

 

 
 

SS-1710 

 

 

 

 

 

 
SS-2406 

 

 
 

 

 
 

 
SS-1714 

 

 

                 SS-2407   

• Personer, der opholder sig i drejeradiussen kan blive 
ramt af overkonstruktionen, når maskinen drejer. Hold 
afstand til drejeradiussen. 

• Der skal altid køres langsomt på skråninger. Kør ikke 
tværs over en skråning, der hælder mere end 15 grader, 
og kør ikke op ad en skråning, der hælder mere end 25 
grader. Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"SIKKERHED” og “BETJENING AF MASKINEN" i 
betjeningsvejledningen. 

• Der kan opstå alvorlig personskade, hvis proppen 
flyver af bæltejusteringsanordningen. Læs 
betjeningsvejledningen før bæltet løsnes, og juster 
bæltenedbøjningen i overensstemmelse med 
vejledningen. 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 
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SS4420332 

 

 
SS-2409 

 

 
SS-2408 

 

 

 

 

 
SS-1707 

 

 
SS-2409 

 

 
SS-2408 

 

 

• Læs altid betjeningsvejledningen før maskinen 
betjenes, efterses, adskilles, samles og transporteres. 

 

• Der er risiko for livsfarlig elektrisk stød, hvis maskinen 
betjenes for tæt på højspændingsledninger. Hold altid 
sikker afstand til højspændingsledninger. 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 
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SS3089581 

 

 

 
SS-1494 

 
 

 
SS4392289 

 

 
M1LN-07-013 

 
M1LN-07-031 

 
 

 
SS4392289 

 

 
 

• Risiko for alvorlige forbrændinger. 
Rør ikke motorkomponenter, når de 
er varme. 

 

• Varm kølervæske eller olie 
kan sprøjte ud, hvis køler- eller 
hydraulikoliedækslet fjernes, 
mens maskinen er varm. Dette 
kan give forbrændinger. Vent 
med at fjerne dækslet til 
maskinen er kølet af. 

M1LN-05-003M1LN-07-030 ZAXIS16, 18 ZAXIS25

• Hold afstand til udstyr. Hvis en person 
rammes af udstyret, kan det medføre 
alvorlig personskade. 
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SS-1704 

 
M1LN-07-013 

  

 
 

 
SS-1705 

 

 
M1LN-07-013 

 

 
 

 
SS4606116 

 

 

 
SS-2409 

 

 
SS-2408 

• Dette skilt angiver farlige roterende 
dele, f.eks. en ventilator, osv., der kan 
føre til personskade.  
Sådanne dele skal slås fra, før der 
udføres eftersyn eller vedligeholdelse. 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 

• Dette skilt angiver farlige roterende 
dele, f.eks. en rem, osv., der kan føre 
til personskade.  
Sådanne dele skal slås fra, før der 
udføres eftersyn eller vedligeholdelse. 

• Hvis den parkerede maskine pludselig flytter sig kan 
det føre til alvorlig personskade eller dødsfald. Sørg for 
at sænke fronttilbehøret til jorden, låse 
kontrolhåndtagene og fjerne nøglen fra tændingslåsen, 
før maskinen efterlades. 



 ADVARSELSSKILTE 

S-32 

 

 
SS4607825 

 

 

 
SS-2435 

 

 
SS-2436 

 

 

 
SS4448289 

 

 

 
SS-2438 

 
  

• Hvis en frontrude i hvileposition river sig løs, kan det 
medføre personskade. Lås altid vinduet i hvileposition 
(på maskine med førerhus). 

• Brug sikkerhedssele under 
betjening af maskinen. 
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KOMPONENTNAVNE 
Eksempel: ZAXIS 16. 18 

1. Skovl 

2. Arm 

3. Skovlcylinder 

4. Armcylinder 

5. Arbejdslys 

6. Bomcylinder 

7. Bom 

8. Tag 

9. Køler 

10. Modvægt 

11. Motor 

12. Hydraulikpumpe 

13. Spændvidde 
(ZAXIS18) 

14. Bælteled 

15. Køreenhed 

16. Nedre rulle 

17. Bælteramme 

18. Kontrolventil 

19. Cylinder til krøjning af 
bom 

20. Bæltejusteringsanordning 

21. Frontrulle 

22. Blad 
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PEDALER OG HÅNDTAG 

1- Venstre styrepind/kontakt til aktivering af horn 
(oven på håndtaget) 

2- Venstre kørehåndtag 

3- Højre kørehåndtag 

4- Pedal til krøjning af bom 

5- Højre styrepind 

6- Håndtag til bladstyring 

7- Kontrolhåndtag til styring af motorhastighed 

8- Tændingslås 

9- Førersæde 

10- Betjenings- og monitorpanel 

11- Håndtag til afbrydelse af styrekredsløb 

12- Speeder 

13- Rum til opbevaring af vejledningen 

14- Værktøjskasse 

15- Kontakt til varmeregulering 
(ekstraudstyr til maskiner med førerhus) 

16- Kontakt til vinduesvisker/sprinkler 
(kun til maskiner med førerhus) 

 

 
M1LA-01-008 

 

 
M1LN-01-005 

 
 
 

 
M1LN-01-009 
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MONITORPANEL OG BETJENINGSPANEL 

 
1- Betjeningspanel 

2- Monitorpanel 

3- Tændingslås 

4- Sikringsboks 

5- Stikkontakt 

 

 
M1LA-01-008 

 

 
M1LN-01-001 

 

 
SS-2408 

 

 
M1LN-07-024 
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TÆNDINGSLÅS 

1- OFF (slår motoren fra) 

2- ON (slår motoren til, forvarmer) 

3- START (starter motoren) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT TIL ARBEJDSLYS 

Tryk på kontakten til arbejdslys (5) for at tænde 
arbejdslysene (4) på bommen og nederst på operatørens 
display. 
 

 

 
M588-01-012 
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MONITORPANEL 

1- Indikator for forvarmer 

2- Indikator for motorolietryk 

3- Generatorindikator 

4- Indikator for brændstofmåler og brændstofniveau 

5- Indikator for termostat og varmløbning 

6- Timetæller 

 
 
 
 
 
 
GENERATORINDIKATOR 

Den røde indikator lyser ved lav generatoroutput. 
Kontroller det elektriske system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIKATOR FOR MOTOROLIETRYK 

VIGTIGT: Hvis indikatoren for motorolietryk lyser 
under drift, skal motoren omgående 
stoppes. 

 
Den røde indikator lyser, når motorolietrykket er lavt. Stop 
omgående motoren. 
 

 BEMÆRK: Kold olie, lav oliestand eller drift ved høje 
hældningsgrader kan aktivere indikatoren. 

 

 
 
 

 
 

M586-01-014 
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INDIKATOR FOR FORVARMER 

Den gule indikator lyser, når der trykkes på kontakten (ON) 
i koldt vejr. Indikatoren forsvinder efter få sekunder, hvilket 
betyder at forvarmningen er udført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIKATOR FOR TERMOSTAT OG 
VARMLØBNING 

TERMOSTAT 

Her vises motorens termostat. Temperaturen er normal, 
når segmenterne er i det hvide område. 

 
INDIKATOR FOR VARMLØBNING 

Denne indikator vises, hvis temperaturen stiger meget. 
Hvis segmenterne når over i det røde område, begynder 
de at blinke, og der høres en summelyd. 
Stop omgående maskinen, og sæt motorhastigheden 
ned til lav tomgang for at sænke temperaturen. 

 

 

 
M424-01-009 

 
 
 
 
 

 
M573-01-026 

 
 
 

 
M573-01-029 

 

Red White 



FØRERHUS 

1-7 

INDIKATOR FOR BRÆNDSTOFMÅLER OG 
BRÆNDSTOFNIVEAU 

BRÆNDSTOFMÅLER 

Den mængde brændstof, der findes i tanken, vises. E 
angiver, at brændstoftanken er tom. F angiver, at 
brændstoftanken er fuld. Når segmenterne længst til 
venstre lyser, er maskinen ved at løbe tør for brændstof. 
Tank op. 

 
 
 
 

INDIKATOR FOR BRÆNDSTOFNIVEAU 

 
Når maskinen er ved at løbe tør for brændstof, aktiveres 
advarselssignalerne. Når det kun er det første segment, 
der lyser, høres en summelyd fem gange, samtidig med 
at segmentet blinker. 

 
 BEMÆRK: Når brændstofindikatoren blinker under drift 

i plant terræn, er der kun 6 liter brændstof 
tilbage i tanken. Tank op snarest muligt. 

 
 
 
 
TIMETÆLLER 

Her angives maskinens samlede driftstimer. Tallet til højre 
angiver tiendedele (seks minutter) af en time. 
 

 
 
 
 

 
M573-01-027 

 
 
 

 
M573-01-030 
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KABINEVARMER 
(kun til maskiner med førerhus) 

 
Kabinevarme kan indstilles til to tilstande med kontakten 
(1). 
 

 BEMÆRK: Sørg for at lukke afbryderventilen på 
motorsiden, når varmeren ikke er i brug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT TIL VINDUESVISKER/SPRINKLER 
(kun til maskiner med førerhus) 

VIGTIGT: Vinduesviskermotoren kan blive 
beskadiget, hvis kontakten til 
vinduesviskeren (2) holdes nede i mere 
end 20 sekunder, eller hvis den bruges 
konstant uden væske. 

 
Tryk på vinduesviskerkontakten (2) for at aktivere viskeren: 
Når vinduesviskerkontakten (2) holdes nede, sprøjtes der 
væske ud på ruden, indtil kontakten (2) slippes. 

 

 
M1LN-01-009 
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ÅBNING OG LUKNING AF FORRUDE 
(kun til maskiner med førerhus) 

 FORSIGTIG:  Forruden kan smække.  
                       Luk kun vinduet fra førersædet.   

              Hold kontra, mens vinduet lukkes. 

 
Åbning: 

1. Tryk på låsekontakterne (1) for at frigøre vinduet. 

2. Træk op og tilbage i vinduet, indtil låsene (1) glider 
ind i hullerne og sætter sig fast. 

 
Lukning: 

1. Udfør fremgangsmåden, der er beskrevet i trin (1) og 
(2) i omvendt rækkefølge for at lukke vinduet. Det vil 
sige: 
 
a. Tryk på låsekontakterne (1) for at frigøre vinduet. 
b. Træk langsomt vinduet ned. 
c. Sørg for, at forruden er låst. 

 

 
 
 
 
 

 
M1LN-01-007 
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NØDUDGANG 
(kun til maskiner med førerhus) 

Hvis der opstår en nødsituation, og døren til førerhuset 
ikke kan åbnes, kan du komme ud på følgende måder: 
 

1. Åbn forruderne. Kravl ud gennem vinduerne. 

 BEMÆRK: Oplysninger om åbning af forruderne findes   
      i afsnittet "ÅBNING AF FORRUDER". 

 FORSIGTIG: Tag beskyttelsesbriller på, før du 
knuser vinduet. 

 
2. Hvis det er vanskeligt at åbne forruden, skal den 

knuses med nødhammeren (1). Kravl derefter ud 
gennem den knuste rude. 

3. Hvis det ikke er muligt at komme ud af forruden, skal 
bagruden knuses med nødhammeren (1). Kravl 
derefter ud gennem den knuste rude. 

 BEMÆRK: Nødudgangene er afmærket på for- og  
     bagruden. 
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VÆRKTØJSKASSE OG RUM TIL 
OPBEVARING AF 
BETJENINGSVEJLEDNINGEN 

Værktøjskassen (1) er placeret under førersædet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDLØSER TIL KABINEDØR 
(kun til maskiner med førerhus) 

Når kabinedøren åbnes, skal den låses fast i åben 
position. Døren skal åbnes helt op, indtil den aktiverer 
låsen på siden af førerhuset. 
Træk i det lille håndtag (2) for at låse døren op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABINELYS 

Skub kontakten (3) til en af siderne for at tænde eller 
slukke lyset i førerhuset. 
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FØRERHUS 

1-12 

INDSTILLING AF FØRERSÆDET 

1. Træk i håndtaget (1) til højre for at skubbe sædet 
fremad eller tilbage. Slip håndtaget for at fastlåse 
positionen. 

 BEMÆRK: Sædets glideskinne har positionsintervaller 
hver 10. mm. Den samlede 
længdeindstilling fra forrest til bagest er 
150 mm. 
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FØRERHUS 

1-13 

SIKKERHEDSSELE 

 FORSIGTIG: Brug sikkerhedssele under 
betjening af maskinen. 
Kontroller sikkerhedsselen (1), spændet (2) eller 
lignende udstyr, før maskinen tages i brug. Hvis 
sikkerhedsselen (1), spændet (2) eller lignende 
udstyr er beskadiget eller slidt, skal udstyret 
udskiftes. 
Udskift sikkerhedsselen (1) hvert tredje år, uanset 
tilstand. 

 
Sikkerhedssele 

1. Kontroller, at sikkerhedsselen (1) ikke er snoet, og 
sæt den i (1) spændet (2). 
Træk let i selen for at kontrollere, at spændet sidder 
korrekt. 

2. Juster sikkerhedsselen (1), så den sidder tæt ind til 
kroppen, men alligevel er behagelig at have på. 

3. Tryk på knappen (3) på spændet (2) for at åbne 
sikkerhedsselen (1). 
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NOTATER 
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INDKØRING 

2-1 

INDKØRING AF EN NY MASKINE 

Hver maskine kontrolleres og justeres omhyggeligt fra 
fabrikken. Det er dog vigtigt, at indkøring af maskinen sker 
korrekt i overensstemmelse med skemaet nedenfor: 
 

TIMER DRIFT 

Første 50 timer Op til ca. 80 % af fuld 
belastning 

Efter de første 50 timer Fuld belastning 
 
Betjening af en ny maskine ved fuld belastning uden 
indkøring kan føre til ridser og/eller sammenbrændinger, 
hvilket påvirker maskinens levetid og driftssikkerhed. 
 
 
 
 
 
 
KORREKT INDKØRINGSPROCEDURE 

Under de første 50 driftstimer: 
 

1. Kontroller niveau for kølervæske, motorolie og 
hydraulikolie, og kontroller dagligt, om der er lækager. 

2. Smørepunkter skal smøres regelmæssigt. 

3. Tilgængeligt udstyr skal efterspændes med jævne 
mellemrum. 

4. Kontroller indikatorer og målere under drift. 

5. Varm maskinen ordentlig op, og betjen kun maskinen 
med 80 % af fuld last. 

6. Sørg for, at der ikke er mislyde, og at driften er 
normal. 
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 MOTORDRIFT 

3-1 

FØR MOTORSTART 

1. Kontroller, at håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet (1) er i LÅST position. 

2. Kontroller, at alle kontrolhåndtag er i neutral position. 

3. Kontroller indikatorerne som følger: 
Drej nøglen om på ON. Alle indikatorer og 
advarselslamper lyser. De lyser i ca. 3 sekunder. 
Indikatoren for generatoren og (2) motorolietryk (3) 
lyser i længere tid. Hvis en lampe ikke lyser, skal 
pæren muligvis udskiftes. 

 Når nøglen drejes om på START, lyser lamperne i ca. 
3 sekunder. 

 
4. Indstil sædet, så det er muligt at træde pedalerne 

helt i bund og skubbe kontrolhåndtagene helt frem, 
selv om du sidder tilbagelænet i sædet. Spænd 
sikkerhedsselen. 

 
 BEMÆRK: 1 .Brug en våd klud til at tørre støv af  

    monitoren eller betjeningspanelet for at  
    undgå at beskadige panelets overflade. 

  2. Kontakterne er beklædt med gummi. Pas   
    på, at gummidele ikke beskadiges med  
   skarpe værktøjer, f.eks. en skruetrækker. 

 
 
 
 
KONTROLHÅNDTAG TIL STYRING AF 
MOTORHASTIGHED 

Juster hastigheden med håndtaget til styring af 
motorhastighed. 
 
Træk håndtaget bagud (5) for at øge hastigheden. 
Skub håndtaget fremad (4) for at sænke hastigheden. 
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 MOTORDRIFT 

3-2 

START AF MOTOREN 

1. Drej nøglen om på ON. 
Hvis det er koldt, lyser indikatoren for forvarmning. 

2. Tryk på hornet for at advare personer i nærheden. 
Hvis hornet ikke fungerer, skal det repareres, før 
maskinen tages i brug. 

3. Træk håndtaget til styring af motorhastighed halvt 
tilbage. 

4. Drej nøglen om på START, når indikatoren for 
forvarmning slukkes. 

VIGTIGT: Starteren må ikke aktiveres i mere end 10 
sekunder ad gangen. 
Hvis motoren ikke starter, skal nøglen drejes 
tilbage på OFF. Vent i 30 sekunder, og forsøg 
derefter igen. Nøglen må ikke drejes, før 
motoren er standset helt, da starteren dermed 
kan ødelægges. 

 
5. Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen drejer 

automatisk tilbage på ON. 

 BEMÆRK: Denne maskine er udstyret med et 
autoglødesystem. Kølevandstemperaturen 
bruges til automatisk indstilling af 
forvarmningstiden automatisk. Vent med at 
dreje nøglen om på ON, indtil indikatoren for 
forvarmning slukkes (som beskrevet ovenfor). 
Hvis det er koldt, kan startmotoren aktiveres 
med 15 sekunders mellemrum. 

 
KONTROLLER INSTRUMENTER EFTER 
START 

VIGTIGT: Undgå at beskadige motoren. Hvis 
indikatoren ikke slukkes efter motorstart, skal 
MOTOREN  OMGÅENDE STOPPES, og fejlen 
skal udbedres. 

 
Kontroller, at: 

1. Termostaten (1) er i det hvide område. 
2. Generatorindikatoren (2) ikke lyser. 
3. Indikatoren for motorolietryk (3) ikke lyser. 
4. Motorlyde og udstødningsgas er normal. 

 BEMÆRK: Kontrol af udstødningsgas (uden 
belastning, efter opvarmning) 

  farveløs eller svag blå --- normal 
forbrænding 

  sort --- unormal (forbrænding 
ikke udført) 

  hvid --- unormal [brændende 
olie (slidt oliering) eller 
udsivning af 
kølervæske i cylinder] 
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 MOTORDRIFT 

3-3 

BRUG AF STARTBATTERIER 

 FORSIGTIG: Når batterier bruges eller lades op, 
udskilles der eksplosiv gas. Der må ikke være 
flammer eller gnister i nærheden af batteriet. 
Du må ikke fortsætte med at bruge eller oplade 
batterierne, når elektrolytniveauet er lavere end 
angivet. Batteriet kan eksplodere. 
Batteriet skal udskiftes i ventilerede omgivelser.  
Parker maskinen på en tør, fast og stabil 
overflade, ikke på stålplader. Hvis maskinen 
parkeres på stålplader, kan der opstå gnister fra 
maskinen. 
En positiv klemme må aldrig tilsluttes en negativ 
klemme, da dette kan føre til kortslutning. 

  
VIGTIGT: Maskinens elektriske system benytter 12-

volt negativ jord (–). Der må kun bruges 
startbatterier på 12 volt.   

 
Når maskinens batterier er brugt op, skal motoren startes 
med startbatterier som beskrevet nedenfor. 
 

1. Tilslutning af startbatterierne. 

 
a. Stop motoren på den maskine, hvori startbatterierne 

er installeret. 

b. Slut den ene ende af det røde kabel (1) til 
plusklemmen (+) på maskinens batteri, og slut den 
anden ende til startbatteriets plusklemme (+). 

c. Slut den ene ende af det sorte kabel (2) til 
startbatteriets minusklemme (–), og opret 
jordforbindelse til rammen på den maskine, der skal 
startes med den anden ende af det sorte (–) kabel 
(2). 

d. Start motoren. 

 
 

2. Afmontering af startbatterierne. 

 
a. Afmonter først det sorte minuskabel (–) (2) fra 

maskinens ramme. 

b. Afmonter den anden ende af det sorte minuskabel (–
) (2) fra startbatteriet. 

c. Afmonter det røde pluskabel (+) (1) fra startbatteriet. 

d. Afmonter det røde pluskabel (+) (1) fra maskinens 
batteri. 

 
 

 
SA-032 
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 MOTORDRIFT 

3-4 

STANDSNING AF MOTOREN 

1. Parker maskinen på en jævn overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF for at stoppe motoren. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet (1) 
op for at fastlåse motorerne i neutral position. 
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 KØRSEL MED MASKINEN 

4-1 

KØREHÅNDTAG 

 FORSIGTIG: I standardkøreposition er bladet 
placeret foran førersædet og køremotorerne 
bagved. Hvis køremotorerne placeres foran 
maskinen, fungerer kørehåndtagene omvendt. Du 
skal kende køremotorernes placering, før du 
kører i maskinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kørsel ligeud: 
 
Skub begge håndtag fremad for at køre fremad. 
Træk begge håndtag tilbage for at køre baglæns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Drejning: 
 
Drej til højre: Skub det venstre håndtag     
                                 fremad. 
Drej til venstre: Skub det højre håndtag  
                                fremad. 

3. Rotation (hurtig drejning): 
 
Skub det ene håndtag fremad, og træk det andet 
tilbage 

. BEMÆRK: Bremserne aktiveres automatisk, når 
kørehåndtagene er i neutral position. 

 

4. Kørsel på skråninger:  

(1) Maksimal hældningsgrad: 47 % (25 grader) 

(2) Når du kører nedad, skal kørehåndtagene    
     betjenes langsomt og ekstra forsigtigt 

. BEMÆRK: Neutral position: Bremserne stopper 
eller tilbageholder maskinen. 
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 KØRSEL MED MASKINEN 

4-2 

SPEEDER 

 FORSIGTIG:  Du må aldrig skifte køretilstand fra 
langsom til hurtig, når du kører ned ad en 
skråning. Maskinen kan løbe løbsk og forårsage 
personskade eller dødsfald. 

 
Maskinens kørehastighed øges til hurtig, så længe der 
trædes ned på speederen (1). Maskinen kører langsomt, 
så snart speederen (1) slippes. 
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 KØRSEL MED MASKINEN 

4-3 

KØRSEL 

 FORSIGTIG:  Brug en hjælper, når du kører, 
drejer eller betjener maskinen i tæt bebyggede 
områder. Før maskinen startes, skal I være enige 
om håndsignalerne. 

 
 
 

1. Før du flytter maskinen, skal du være klar over, 
hvilken retning kørehåndtagene skal bevæges i 
for at maskinen kører i den ønskede retning. 
Når køremotoren er bagi, kører maskinen 
fremad, når du skubber håndtagene fremad i 
rullernes retning.  

2. Vælg en så flad kørerute som muligt. Styr 
maskinen så lige som muligt ved at justere 
kørselsretningen.  

3. Kontroller bæreevnen af broer og vejkanter, før 
du kører på dem, og forstærk dem, hvis det er 
nødvendigt.  

4. Brug træplader for ikke at beskadige 
vejbelægningen. Vær forsigtig, når du køre på 
asfalt om sommeren.  

5. Når du krydser jernbaneskinner, skal skinnerne 
beskyttes med træplader.  

6. Undgå kontakt med højspændingskabler og 
broer. 

7. Mål dybden af åer med skovlen, og kør 
langsomt, hvis du skal krydse en å. Du må ikke 
krydse åen, hvis dybden overstiger 
bælteleddets øverste kant.  

8. Kør langsomt i ujævnt terræn. Vælg en lav 
kørehastighed. En lav hastighed reducerer 
risikoen for, at maskinen beskadiges. 

          9.    Undgå handlinger, der kan beskadige bæltet og      
                 undervognens komponenter.  
 
         10.   Sne og is skal altid fjernesfra bælteleddene, før  
                 maskinen læsses eller aflæsses for at undgå at      
                 maskinen skrider i frostvejr. 

 

a.  

b.  
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M586-05-002 

 



 KØRSEL MED MASKINEN 
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MANØVRERING I BLØDT TERRÆN 

 FORSIGTIG: Vinklen mellem bommen og 
armen skal være mellem 90° og 110°, og den 
runde side af skovlen skal placeres på 
jorden. 

 
Undgå at køre i meget blødt terræn, der ikke giver 
tilstrækkelig understøtning af maskinen. 
Hvis maskinen betjenes i meget blødt terræn eller kører 
fast, skal området omkring bælterne muligvis rengøres. 
 
Drej overkonstruktionen 90°, og sænk skovlen for at hæve 
det ene bælte fra jorden. Sørg for, at vinklen mellem 
bommen og armen er mellem 90° og 110°, og placer den 
runde side af skovlen på jorden. 
 
Drej det hævede bælte frem og tilbage for at fjerne mudder 
og jord. 
 
Sænk kørehastigheden, når bæltet er sat ned på jorden. 
Kør forsigtigt maskinen til fast terræn. 
 
Maskinen skal trækkes fri, hvis den kører fast med 
funktionsdygtig motor. Kontroller, at tovet er fastgjort 
korrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
HÆVNING AF BÆLTE MED BOM OG ARM 

 FORSIGTIG:  Vinklen mellem bommen og armen 
skal være mellem 90° og 110°, og den runde side 
af skovlen skal placeres på jorden. 

 
Drej overkonstruktionen 90°, og sænk skovlen for at hæve 
bæltet fra jorden. Skovlens tænder må ikke bore sig ned i 
jorden, når skovlen bruges modsat. 
 
Hvis der skal udføres vedligeholdelse under maskinen, 
skal maskinen understøttes med blokke, der anbringes 
under maskinrammen. 
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 KØRSEL MED MASKINEN 
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TRÆKNING AF MASKINEN OVER KORTE 
AFSTANDE 

 FORSIGTIG: Kabler, remme eller ståltove kan 
springe og medføre til alvorlig personskade. 
Maskinen må ikke trækkes, hvis kæder, slynger, 
remme og ståltove er beskadigede eller flossede. 
Der skal altid bruges sikkerhedshandsker under 
håndtering af kabler, remme eller ståltove. 

 
Når maskinen kører fast med funktionsdygtig motor, skal 
du fastgøre ståltovene som vist til højre, og derefter bruge 
en anden maskine til langsomt at trække maskinen til fast 
terræn. 
Sørg for at fastgøre ståltovene omkring bælterammerne på 
begge maskiner (se tegningen). 
Placer noget beskyttelsesmateriale mellem bælterammen 
og ståltovene for at undgå beskadigelse af ståltovene. 
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MANØVRERING I VAND OG MUDDER 

VIGTIGT: Undgå at vippelejet, krøjetandhjulet og 
midtersamlingen kommer under vand eller 
mudder. Hvis disse dele kommer under 
vand eller mudder, skal de rengøres og 
smøres så hurtigt som muligt, da der ellers 
kan opstå skader. Kontakt en autoriseret 
forhandler for at få nærmere anvisninger. 

 
1. Hvis underlaget er jævnt, og vandet løber langsomt, 

kan maskinen bruges i vand op til bælteleddets 
øverste kant (A) (undtagen ZAXIS18). 
Hvis du bruger en ZAXIS18, må vandniveauet ikke 
overstige bunden af midterrammen (A). 

2. Når maskinen bruges under sådanne forhold, skal 
dens position kontrolleres hyppigt. Placer maskinen i 
en anden position, hvis det er nødvendigt. 

 
 

 A 
ZAXIS16 340 mm 
ZAXIS18 170 mm 
ZAXIS25 450 mm 
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED 
KØRSEL PÅ SKRÅNINGER 

 FORSIGTIG: Undgå mulige personskader ved 
kørsel på skråninger. Maskinen kan vælte eller 
glide. Før du kører på skråninger, skal du læse 
og forstå nedenstående 
sikkerhedsforanstaltninger. Kør med lav 
hastighed. Du må ikke køre på skråninger, når 
skovlen er læsset eller på anden vis belastet. 

 
1. Kør aldrig op eller ned ad skråninger, der har en 

hældning på mere end 25 grader. 
Hældningsværdierne er vejledende, og kan være 
lavere, hvis jordens tilstand ændres. 

2. Spænd sikkerhedsselen. 

3. Skovlen skal pege i kørselsretningen og holdes ca. 
200 til 300 mm (A) over jorden. 

4. Kørsel tværs over en skråning eller drejning på en 
skråning kan få maskinen til at skride eller vælte. 
Hvis det er nødvendigt at skifte retning, skal 
maskinen køres til et sted, hvor terrænet er jævnt, og 
vendes her for at undgå farlige situationer. 

5. Undgå at dreje overkonstruktionen på skråninger. Du 
må aldrig dreje overkonstruktionen og bommen, når 
du kører nedad. Maskinen kan vælte. Hvis det er 
nødvendigt at dreje maskinen, når du kører opad, 
skal overkonstruktionen og bommen drejes forsigtigt 
ved lav hastighed. 

6. Hvis motoren går i stå på en skråning, skal du 
blokere bælterne med en stopper. Sæt 
kontrolhåndtagene i neutral position. Start derefter 
maskinen igen. 

7. Sørg for, at maskinen er tilstrækkelig varm, før du 
kører op ad en stejl skråning. Hvis hydraulikolien ikke 
er tilstrækkelig varm, har maskinen muligvis ikke kraft 
nok til at køre opad. 
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 KØRSEL MED MASKINEN 

4-8 

PARKERING OG STANDSNING PÅ EN 
SKRÅNING 

 FORSIGTIG: Det er meget farligt at parkere og 
standse på en skråning. Hvis det er nødvendigt 
at parkere eller standse på en skråning, skal 
følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes. 

 
1. Hvis motoren går i stå på en skråning, skal du 

blokere bælterne med en stopper. Sæt alle håndtag i 
neutral position, og start motoren igen. 

2. Når du standser på en skråning, selv om det kun er i 
kort tid, skal både skovlen og bladet sænkes til 
jorden, og alle håndtag skal sættes i neutral position. 
Der skal også sættes blokke bag bælter. 

3. Før du forsøger at køre op ad en skråning, skal du 
sørge for, at motoren og hydraulikolien er 
tilstrækkelig varm. Hvis maskinens bevægelighed er 
nedsat, kan dette giver problemer på en stejl bakke. 

 
 
 
PARKERING AF MASKINEN 

1. Parker maskinen på en jævn og stabil overflade. 
Placer armen lodret, og sænk skovlen og bladet til 
jorden. 

2. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

3. Drej nøglen om på OFF for at stoppe motoren. Fjern 
nøglen fra tændingslåsen. 

4. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet (1) 
tilbage til LÅST position. 

5. Luk vinduet og kabinedøren, hvis der findes et 
førerhus. Aflås kabinedøren med en nøgle. 
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 BETJENING AF MASKINEN 

5-1 

KONTROLHÅNDTAG 
(ISO-MØNSTER FOR GRAVEMASKINE) 

 FORSIGTIG: Placeringen af de enkelte håndtag og 
deres funktioner skal kendes, før maskinen 
betjenes. 
Når du forsøger at kigge dig tilbage, kan du 
utilsigtet komme til at bevæge 
overkonstruktionen og/eller fronttilbehøret, hvis 
kroppen kommer i kontakt med 
kontrolhåndtagene. Pas på, du ikke kommer til at 
røre kontrolhåndtagene, når du ser dig tilbage. 

 
Mærkater, der viser ISO-mønstre for GRAVEMASKINEN, 
findes foran ved operatøren. 
 
 
 
 

 
M588-05-050 

 
 
Når et håndtag slippes, går det automatisk tilbage til 
neutral position og funktionen afbrydes. 
 

1- Udføring af arm 
 
2- Tilbagetrækning af arm 

3- Drejning til højre 

4- Drejning til venstre 

 
 
 
 
 
 

5- Sænkning af bom 

6- Hævning af bom 

7- Tilbagetrækning af skovl 

8- Udføring af skovl 

 

 
 

 
M1LA-01-008 
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PEDAL TIL KRØJNING AF BOM 

Pedalen til krøjning af bommen (1) sidder ved din højre 
fod. Brug denne pedal til at styre bommens krøjefunktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krøjning af bom 
 

1. Åbn låget (2) for at frigøre pedalen til krøjning af 
bommen (1). 

2. Tryk ned på pedalens venstre side for at dreje til 
venstre. 

3. Tryk ned på pedalens højre side for at dreje til højre. 

4. Luk låget (2) for at låse pedalen til krøjning af 
bommen (1), når den ikke længere skal bruges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Pedal til krøjning af bom 

2- Låg 

3- Drej til venstre 

4- Drej til højre 

 

 

 
M1LN-05-012 

 
 

 
M1LN-05-006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LN-05-013 
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EKSTRA PEDAL (P.T.O-VENTIL) 

Ekstra pedal til førerhuset (kan bruges til 
hydraulikhammer, knuser, tipning af skovl, osv.). 
 

Aktivering af ekstra pedal 

Hvis der skal bruges ekstraudstyr, f.eks. knuser, 
skovltipper eller hydraulikhammer, skal hydraulikoliens 
flow ændres, så det passer til det flow, som 
ekstraudstyret skal bruge. 
Ændring af hydraulikoliens flow skal ske med PTO-
ventilen, der sidder i højre side af maskinen (se 
tegningen). 
1. Sæt en skruenøgle i hullet på PTO-ventilens 

sekskantskrue. 

2. Drej skruen til den korrekte position ("positionen for 
ekstraudstyret") som vist. 

 
Betjening 
 

1. Åbn låget (1) for at frigøre den ekstra pedal (2). 

2. Træd på den højre eller venstre side af den ekstra 
pedal (2) for at betjene fronttilbehør på den øverste 
del af armen. 

 
 BEMÆRK: Luk låget (1) for at låse den ekstra pedal 

(2), når pedalen ikke skal bruges. 
 
Betjening af håndbremsen 
 

1. Når håndbremsen skal bruges, skal den ekstra pedal 
holdes i driftstilstand af låget (1). 

2. Åbn låget (1) for at frigøre den ekstra pedal (2), og 
sæt den i neutral position, når brug af den ekstra 
pedal (2) ikke længere er nødvendig. 

 

Deaktivering af ekstra pedal 

Indstil PTO-ventilens skrue til den korrekte position 
("positionen for ekstraudstyret") som vist. 

 

 

 
M1LN-05-004 

 
M1LN-05-009 
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HÅNDTAG TIL BLADSTYRING 
ZAXIS16, 25 

Brug bladets håndtag (1) på din højre side til at hæve og 
sænke bladet. 
 
Når håndtaget slippes, går det automatisk tilbage til neutral 
position og holder bladet i denne position, indtil håndtaget 
betjenes. 
 
 
 
 
 

1- Håndtag til bladstyring 

2- Hævning af blad 

3- Sænkning af blad 

 
 
 

Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening af blad 

 
Dette blad er konstrueret som letvægtstilbehør til en 
hydraulisk gravemaskine. Vær opmærksom på 
følgende: 
 
1. Bladet må kun bruges til rydningsarbejde. Bladet må 

ikke bruges til gravning, da dette kan beskadige både 
bladet og undervognen. 

2. Bladet må ikke belastes med en kraftig eller ulige 
fordelt last. Undgå at påføre bladet stød ved at køre 
maskinen ind i et læs. 

3. Når maskinen hæves med dette blad, påføres 
bladets underflade et stort tryk, der kan få fladen til at 
give efter. 
Sørg altid for, at fladen er tilstrækkelig stærk til at 
kunne understøtte maskinens vægt under 
manøvrering. 
Undgå at påføre bladet en farlig og ulige 
vægtfordeling ved at holde jævn kontakt mellem 
bladet og jorden. 

4. Sørg for, at skovlen ikke kommer i kontakt med 
bladet under gravning. 

 

 
M1LN-03-001 

 
 

 
M1LN-04-001 
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KONTROLHÅNDTAG TIL STYRING AF BLAD- 
OG SPORBREDDE PÅ ZAXIS18 

 FORSIGTIG:  
• Sørg for, at sporbredden er indstillet til 1300 

mm (helt udvidet) eller 1000 mm (helt trukket 
tilbage). Hvis maskinen bruges med en anden 
sporbredde end 1300 mm eller 1000 mm, er 
sporbredden ikke sikret, hvilket kan medføre 
ustabil bevægelse af maskinens 
overkonstruktion. 

• Sporbredden må aldrig justeres på en 
skråning. Manglende overholdelse af disse 
anvisninger kan få maskinen til at vælte eller 
skride og medføre til personskade. 

VIGTIGT: 

• Kontroller, om der er ophobninger på 
bælterammens glideflader. Hvis der sidder 
urenheder, f.eks. jord, skal det fjernes, og 
fladerne skal rengøres. 

• Kontroller jordoverfladen under maskinen. 
Hvis terrænet ikke er helt plant, eller hvis der 
er store ujævnheder, skal maskinen køres 
hen, hvor terrænet er plant, eller 
ujævnhederne skal fjernes, før sporbredden 
justeres. 

• Funktionen til indstilling af sporbredden må 
ikke bruges under flytning eller trækning af 
genstande. 
Dette kan medføre maskinfejl eller 
beskadigelse. 

2. Blad (når funktionen til indstilling af sporbredde 
er OFF) 

Brug håndtaget (1) til at hæve og sænke bladet. 
Når håndtaget slippes, går det automatisk tilbage til 
neutral position og holder bladet i denne position, indtil 
håndtaget betjenes. 
    (2) Hævning af blad 
    (3) Sænkning af blad 
 
3. Sporbredde (når funktionen til indstilling af 

sporbredde er ON) 

Brug håndtaget (1) til at ændre sporbredden (under 
vognen). 
Når håndtaget slippes, går det automatisk tilbage til 
neutral position og holder bredden i denne position, 
indtil håndtaget betjenes. 
    (2) Smal 
    (3) Bred 

 

 

 
M1LN-03-001 

 

 
M1LN-05-008 
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Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening af blad 

Dette blad er konstrueret som letvægtstilbehør til en 
hydraulisk gravemaskine. Vær opmærksom på 
følgende: 
 
1. Bladet må kun bruges til rydningsarbejde. Bladet må 

ikke bruges til gravning. Gravning kan både 
beskadige bladet og undervognen. 

2. Bladet må ikke belastes med en kraftig eller ulige 
fordelt last. Undgå at påføre bladet stød ved at køre 
maskinen ind i et læs. 

3. Når maskinen hæves med dette blad, påføres 
bladets underflade et stort tryk, der kan få fladen til at 
give efter. Sørg altid for, at fladen er tilstrækkelig 
stærk til at kunne understøtte maskinens vægt under 
manøvrering. Undgå at påføre bladet en farlig og 
ulige vægtfordeling ved at holde jævn kontakt mellem 
bladet og jorden. 

4. Sørg for, at skovlen ikke kommer i kontakt med 
bladet under gravning. 

 

MONTERING OG AFMONTERING AF 
FORLÆNGERBLAD PÅ ZAXIS18 

VIGTIGT: Ringstiften (4) må kun udskiftes med en   
original Hitachi-del. Ellers kan ringstiften 
forsvinde eller knække af. 

Juster bladbredden til undervognens bredde. 

Udvidelse af bladbredden: 

1. Drej ringstiftens låsering (5) for at fjerne ringstiften 
(4) fra forlængerbladet (6). 

2. Skub forlængerbladet mod højre. 

3. Sæt ringstiften (4) ind i forlængerbladet (6), og drej 
låseringen (5). Kontroller, at ringstiften (4) ikke kan 
falde af. 
Forlængerbladet (6) i venstre side udvides ved at 
udføre trin 1 til 3 igen. 

Indsnævring af bladbredden: 

1. Drej ringstiftens låsering (5) for at fjerne ringstiften 
(4) fra forlængerbladet (6). 

2. Skub forlængerbladet mod venstre. 

3. Sæt ringstiften (4) ind i forlængerbladet (6), og drej 
låseringen (5). Kontroller, at stiften (4) ikke kan falde 
af. 
Forlængerbladet (6) i venstre side indsnævres ved at 
udføre trin 1 til 3 igen. 
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HÅNDTAG TIL AFBRYDELSE AF 
STYREKREDSLØB 

Håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet er en 
anordning, der forhindrer utilsigtet betjening af maskinen, 
hvis kontrolhåndtagene fejlagtigt flyttes under ind- eller 
udstigning af førerhuset. 
Pas på, du ikke kommer til at røre ved disse håndtag, når 
du stiger ind og ud af førerhuset. 
Håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet (1) er forbundet 
med konsollens (2) låsemekanisme, og konsollen (2) er 
således hævet i LÅST position for at lette ind- og 
udstigning af førerhuset samt vedligeholdelse. 

 FORSIGTIG:  
1. Sørg for at trække op i håndtaget til 

afbrydelse af styrekredsløbet (1) for at 
deaktivere kontrolhåndtaget (3), og hæv 
konsollen (2), indtil den låser sig fast. Tag fat 
om håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
(1), og skub det nedad for at genaktivere 
kontrolhåndtaget (3). Forsøg aldrig at sænke 
en hævet konsol (2) eller kontrolhåndtagene 
(3) for at genaktivere kontrolhåndtaget (3) 
uden at holde ved håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet. Manglende overholdelse af 
ovennævnte kan beskadige konsollen (2) 
og/eller kontrolhåndtagene (3).  

2. Førerhuset må ikke forlades (heller ikke et 
kort øjeblik), medmindre motoren er stoppet, 
og håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
(1) er låst i LÅST positionen. 

3. Sørg for at trække håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet (1) op i LÅST position, før 
maskinen forlades og efter hvert skift. 

 
Betjening af håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløb 

1. Før maskinen forlades: 

(1) Parker maskinen på en fast, plan overflade. 
Sænk skovlen og bladet til jorden. Sæt 
kontrolhåndtagene i neutral position. Stop 
motoren. 

(2) Sørg for at trække op i håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet (1), og hæv konsollen (2), indtil 
den låser sig fast for at deaktivere 
kontrolhåndtaget (3). 

 

 
 

 
M1LN-03-005 

 
 

 
 

M1LN-01-005 

 
 
 
 

 

3

FRIGJORT position 

1

2

1

LÅST position  



 BETJENING AF MASKINEN 

5-8 

2. Før start: 

 FORSIGTIG:  Forsøg aldrig at sænke en hævet 
konsol (for at genaktivere funktionen til 
afbrydelse af styrekredsløbet) ved at tvinge 
kontrolhåndtaget (3) og/eller konsollen (2) nedad. 
Konsollen skal altid sænkes ved hjælp af 
håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet (1). 
 
Når maskinen startes, skal håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet (1) være i LÅST position (hævet). 
Sænk langsomt håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet (1) til FRIGJORT position, før 
maskinen startes. 

 

 
 

 
M1LN-03-005 
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OPVARMNING 

Den normale driftstemperatur for hydraulikolie er fra 50 til 
80 °C. Hydraulikkomponenter kan lide alvorlig skade, hvis 
maskinen betjenes, når temperaturen på hydraulikolien er 
under 20 °C. 
 
Før betjeningen påbegyndes, skal nedenstående 
opvarmningsprocedurer udføres, indtil hydraulikoliens 
temperatur er over 20 °C. 
 
Opvarmningsprocedurer: 
 

1. Lad motoren køre ved 100 til 200 min-1 (rpm) over lav 
tomgang i 5 minutter. 

2. Sæt håndtaget til styring af motorhastighed i 
midterposition, og lad motoren køre i 5 til 10 minutter. 

3. Kør de enkelte cylindere ud og ind flere gange, og 
aktiver forsigtigt dreje- og køremotorerne for at 
varme dem op. 

 
 
 
OPVARMNING I KOLDT VEJR 

VIGTIGT: 1. Når det er koldt, skal motorer og 
cylindere varmes grundigt op. 

 2. Hvis hydraulikkredsløbet konstant 
aflastes over en bestemt periode, stiger 
temperaturen i kontrolventilen for meget. 
Slagenden må aldrig betjenes i mere end 
30 sekunder. Aflastning af funktioner i op 
til 30 sekunder, kræver driftsafbrydelse 
på 5-10 sekunder. 

 
1. Lad motoren køre ved mellemhastighed i 5 minutter 

(længere, hvis lufttemperaturen er meget lav). 

2. Motorhastigheden må ikke ændres i denne periode. 

3. Kør de enkelte cylindere ud og ind flere gange, og 
aktiver forsigtigt dreje- og køremotorerne for at 
varme dem op. 

4. Kør skovlcylinderen ud til slagenden. 

5. Skovlens håndtag må ikke holdes i denne position i 
mere end 30 sekunder. 

6. Kør skovlcylinderen ind til den anden slagende. 

7. Skovlens håndtag må ikke holdes i denne position i 
mere end 30 sekunder. 

Gentag trin 4 til 7, indtil skovlcylinderens 
cyklus er normal.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED 
BETJENING 

 FORSIGTIG:  Undersøg arbejdsstedet, før 
arbejdet påbegyndes. 
1. Ved arbejde på steder, hvor der er risiko for 

nedstyrtende materialer, skal der monteres et 
overliggende beskyttelsesværn. 

2. Hvis maskinen skal bruges i blødt terræn, skal 
underlaget forstærkes tilstrækkeligt, før 
arbejdet påbegyndes. 

 
• Under betjening af maskinen skal der bruges 

tætsiddende tøj og sikkerhedsudstyr, der passer til 
jobbet, f.eks. beskyttelseshjelm, osv. 

• Der må ikke befinde sig personer og forhindringer i 
maskinens arbejdsområde. 
Hold altid øje med omgivelserne under manøvrering. 
Når der arbejdes på et lille arbejdsområde, der er 
omgivet med forhindringer, skal du passe på ikke at 
støde overkonstruktionen mod forhindringerne. 

• Ved aflæsning på lastbiler skal skovlen føres bagom 
lastbilens sider. Pas på, at skovlen ikke drejer ind 
over førerhuset eller personer. 

 

 
 
 

 
M586-12-012 
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UNDGÅ VÆLTNING 

 FORSIGTIG:  Manøvrering på skråninger er 
farligt. Sænk driftshastigheden for at undgå at 
vælte eller skride. 

 
1. Undgå så vidt muligt at dreje på skråninger. Hvis det 

er nødvendigt at dreje på en skråning, skal dette 
gøres på et sted, der ikke er for stejlt, og hvor 
maskinen kan stå fast. 

2. Undgå at køre på tværs af skråninger, da der altid er 
risiko for, at maskinen kan vælte. 

3. Kør aldrig på en skråning, der hælder mere end 25 
grader. 

4. Drej ikke nedad på en skråning, da dette kan få 
maskinen til at vælte. 

 
 

 
 

 
SA-670 
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BETJENING AF GRAVESKOVL 

1. Sænk skovlens tænder til jorden, så skovlens bund 
peger ned mod jorden i en vinkel på 45 °. 

2. Træk skovlen ind mod maskinen, idet armen bruges 
som den primære brydekraft. 

3. Hvis der hænger jord på skovlen, skal det fjernes ved 
at bevæge armen og/eller skovlen hurtigt frem og 
tilbage. 

4. Ved gravning af en lige rende, skal bælterne placeres 
parallelt med renden. Når den ønskede dybde er 
opnået, skal maskinen flyttes videre for at fortsætte 
gravningen. 

 
VIGTIGT: 1. Undgå pludselige stop, når bommen 

sænkes, da dette kan beskadige 
maskinen. 

 2. Undgå at sænke cylinderen, når armen 
bruges, da dette kan beskadige 
cylinderen. 

 3. Undgå at ramme bælterne med skovlens 
tænder, når der graves i en vinkel. 

 4. Undgå at slå bommen eller skovlens 
cylinderkabler mod jorden under dybe 
udgravninger. 

 5. Undgå at ramme bladet, når der graves 
med bladet pegende ind mod fronten, 
eller når der graves i en vinkel. 

 
PAS PÅ IKKE AT RAMME SKOVLENS 
TÆNDER 

Når der graves i hårde overflader, skal der primært bruges 
hydraulikkraft. Hvis skovlens tænder udsættes for en for 
høj slagkraft, slides de hurtigere. 
 
Husk, at hævning af maskinen ved hjælp af skovlens 
tænder er meget belastende for tænderne og 
bælterammen og kan beskadige konstruktionen. Undgå 
derfor at hæve maskinen ved hjælp af skovlens tænder. 
 
Brug bommen, armen og skovlen under gravning, og pas 
på ikke at grave for dybt. Ovenstående anvisninger kan 
forhindre beskadigelse af maskinen og forbedre ydeevnen. 
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PLANERING 

Jordpåfyldning og almindelige planeringsopgaver skal i de 
fleste tilfælde udføres med bladet. Fronttilbehør kan om 
nødvendigt bruges til udførelse af planeringsopgaver. 
 
VIGTIGT: Undgå at trække eller skubbe jord med 

skovlen under kørsel. 
 
Indstil armen som vist, så den er let fremoverbøjet i lodret 
position med skovlen rullet tilbage. 
 
Træk armen tilbage, mens du langsomt hæver bommen. 
Når armen er forbi den lodrette position, skal bommen 
langsomt sænkes for, så skovlen kan lave en jævn 
overflade. 
 
Brug af bommen, armen og skovlen samtidig giver en 
mere nøjagtig planering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDGÅ FORKERT BETJENING 

Fremdrift må ikke bruges til at øge brydekraften. Der kan 
opstå alvorlige skader på maskinen. 
 
Maskinens bagende må ikke hæves for at bruge 
maskinens vægt som ekstra brydekraft. Der kan opstå 
alvorlige skader på maskinen. 
 
 

 
 

 
M586-05-013 
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VALG AF KORREKTE BÆLTELED 

Bælteled af gummi eller til sumpede miljøer må kun bruges 
i blødt terræn – ikke på hårde og slidende overflader som 
grus, sten, mineraler, osv. 
Brug af disse bælteled på de nævnte overflader kan 
ødelægge eller gøre leddene skæve og beskadige 
bæltekædeleddet og/eller rullerne. 
 
 
 
 
TIP 

Skovlen må ikke ramme bælterne under gravning. 
 
Placer om muligt maskinen i plant terræn. 
 
Skovlen må ikke bruges som hammer eller rambuk. 
Krøjefunktionen må ikke bruges at flytte sten eller vælte 
vægge. 
 
VIGTIGT: Skovlen må ikke slås mod jorden eller 

bruges til stampning, når skovlcylinderen er 
kørt helt ud (med skovlen rullet ind under), 
da dette kan beskadige cylinderne. 

 
Juster længden og dybden af hvert gravetag for at fylde 
skovlen helt ved hvert tag. 
 
Fulde læs ved hvert gravetag giver en højere effektivitet, 
end hurtigere gravning med delvis fyldt skovl. 
 
Et fuldt læs bør prioriteres højere end en hurtig 
arbejdsgang for at øge produktiviteten. 
 
VIGTIGT: Forsøg ikke at slå fremspring i stykker ved 

at køre armen ud til maksimal længde og 
lade skovlens tænder ramme overfladen. 
Dette kan give alvorlige skader på 
maskinen. 

 
Når renden er åben, kan fremspringende afsatser 
knækkes ved at trække skovlen op under lagene. De 
øverste lag fjernes først ved at løfte ét eller to lag ad 
gangen. 
Læs ikke skovlen sidelæns. Drej ikke skovlen for at 
planere, og stød ikke sidelæns ind i genstande med 
skovlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M586-05-015 

 

FORKERT
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FLYTNING AF GENSTANDE (HVIS MULIGT) 

 FORSIGTIG: Når maskinen bruges til flytning af 
genstande, skal du sørge for, at det sker i 
overensstemmelse med de lokale bestemmelser. 
Kabler, remme eller reb kan springe og medføre 
til alvorlig personskade. Brug aldrig beskadigede 
kæder, flossede kabler, slynger, remme eller reb 
til løftearbejde. 

 Lasten må aldrig flyttes hurtigt. Lasten må aldrig 
løftes hen over personer. Personer skal holde 
afstand til lasten. 

 Personer skal holde afstand til læs, der er 
fastgjort med stålkabler, og som løftes fra eller 
sænkes til jorden, medmindre lasten er placeret 
sikkert på blokke eller på jorden. 

 Anbring overkonstruktionen på en sådan måde, 
at køremotorerne sidder bagest. 

 Slynger/kæder må ikke fastgøres til skovlens 
tænder. 

 
1. Slynger/kæder skal fastgøres stramt til det læs, der 

skal løftes. Brug handsker, når slyngen/kæden skal 
fastgøres. 

2. Fastgør slyngen/kæden til skovlens øje med skovlen 
bøjet sammen og armen strakt ud. 

3. Koordiner håndsignalerne med hjælperen, før 
arbejdet påbegyndes. 

4. Vær opmærksom på personer, der befinder sig i 
arbejdsområdet. 

5. Fastgør et tov til lasten, og sørg for, at den person, 
der holder tovet, står et godt stykke væk fra lasten. 

6. Afprøv lasten, før du løfter. 

- Parker maskinen tæt ved lasten. 

- Fastgør lasten til maskinen. 

- Hæv lasten 50 mm over jorden. 

- Drej lasten helt til den ene side. 

- Hold lasten nede ved jorden, mens den flyttes 
væk fra maskinen. 

- Sænk lasten til jorden, hvis maskinen virker 
ustabil. 

7. Løft ikke lasten højere end nødvendigt. 
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UNDGÅ AT RAMME BLADET MED 
FRONTTILBEHØR 

Når maskinen betjenes med bladet pegende mod fronten, 
kan skovlen eller bomcylinderen komme i kontakt med 
bladet, hvis der ikke udvises forsigtighed. Pas på, at dette 
ikke sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDGÅ AT RAMME BLADET MED SKOVLEN 

Når armen trækkes ind til køre- eller transportposition, må 
skovlen ikke ramme bladet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDGÅ AT SLÅ BLADET MOD STEN 

Forsøg ikke at slå store sten i stykker med bladet, da dette 
kan beskadige bladet og bladets cylindere og reducere 
levetiden. 
 

 

 
M586-05-016 
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BOMCYLINDEREN KAN RAMME BÆLTET 

VIGTIGT: Under dybe gravninger med fronttilbehøret i 
en vinkel (som vist) kan bomcylinderen 
komme til at ramme bæltet, hvilket kan give 
skader. Pas godt på, at dette ikke sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED 
INSTALLERING AF BRED SKOVL ELLER 
SPECIALSKOVL 

Hvis bommen køres helt ud til venstre og hæves med en 
bred skovl, kommer skovlen i kontakt med førerhuset 
eller taget. Sørg for at montere en skovl, der har 
nedenstående mål eller mindre: 
 
ZAXIS16:   500 mm 
ZAXIS18:   500 mm 
ZAXIS25:   550 mm 

 

 
M586-05-018 

 
 



BETJENING AF MASKINEN 

5-18 

SIKKER BETJENING AF MASKINEN 

 FORSIGTIG:  Undgå, at maskinen vælter, og at 
jorden styrter sammen. Træf følgende 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger:  
1. Sørg for, at arbejdsstedet er tilstrækkeligt 

stærkt til at kunne understøtte maskinen. Når 
der arbejdes tæt på udgravninger eller 
vejkanter, skal maskinen betjenes med 
bælterne placeret vinkelret på skrænten med 
køremotorerne bagest og med bladet forrest, 
så maskinen let kan komme væk, hvis jorden 
styrter sammen. 

2. Før du arbejder for enden af en skrænt eller 
en høj vold, skal du undersøge området og 
kontrollere, at der ikke er risiko for at jorden 
styrter sammen. Du må ikke arbejde på 
stedet, hvis der er risiko for, at jorden på 
skrænten eller volden styrter sammen. 

3. Når maskinen bruges i blødt terræn, kan 
jorden skride, og få maskinen til at vælte. Når 
det er nødvendigt at arbejde i blødt terræn, 
skal jorden først understøttes med store 
stålplader, der er tilstrækkelig stærke og 
stabile til at kunne understøtte maskinen. 

4. Bemærk, at der altid er en risiko for, at 
maskinen kan vælte, når der arbejdes i ujævnt 
terræn eller på skråninger. Undgå, at 
maskinen vælter, når den bruges i ujævnt 
terræn eller på skråninger:  

• Reducer motorhastigheden. 

• Vælg en langsom kørehastighed. 

• Betjen maskinen langsomt, og vær 
forsigtig, når maskinen flyttes. 
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BRUG AF GUMMIBÆLTER 

Gummibælter er konstrueret til kørsel på brolagte veje. 
Undgå beskadigelse af gummibælterne ved at overholde 
nedenstående sikkerhedsforanstaltninger: 
 
Undgå følgende handlinger 
 
Brug ikke maskinen på skarpe, stenbelagte og ujævne 
overflader, f.eks. sten ved floder, grus, osv. 
 
Fjern motorolie, benzin, osv., der sidder på bæltet, og 
undgå at køre i olie for at mindske risikoen for udskridning. 
 
Kør ikke, når det ene bælte er hævet op af fronttilbehøret. 

 
 

 
M586-05--022 
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED 
KØRSEL OG ANDET 

 FORSIGTIG: Maskiner med gummibælter er 
mindre stabile end maskiner med stålbælter, da 
kanten af gummibæltet kan vrides skævt under 
læsning. Vær opmærksom, når bommen er i en 
højrevinkel til bælterne under gravning. 

 
1. Gummibælter må ikke udsættes for direkte sollys i 

mere end tre måneder. 

2. Undgå uforsvarlig manøvrering på betonveje, da 
dette slider på bæltemellemstykket. Undgå også 
kørsel på asfalt, der er mere end 60 °C varmt, da 
dette slider på bæltemellemstykket og beskadiger 
vejbelægningen. 

 
 

3. Kørsel med løse bælter på ujævne overflader kan 
føre til pludselig adskillelse og/eller beskadigelse af 
bælterne. 

 
4. Sænk maskinen langsomt fra hævet position. Lad 

den ikke falde ned. 

 
 

5. Når gummibælterne er nye, er de indvendige flader 
belagt med en tynd gummifilm. På nye maskiner kan 
denne gummifilm gnubbes af mod rullerne. Dette er 
normalt. 

 

 

 
M586-05-023 
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NØDSTOPSPROCEDURE TIL SÆNKNING AF 
FRONTTILBEHØR 

 FORSIGTIG: Undgå personskader. Kontroller, at 
der ikke befinder sig personer under 
fronttilbehøret, før nedenstående procedure 
udføres. 

 Hvis der sker et uheld, skal der omgående søges 
læge. Væske, der trænger ind i huden, skal 
fjernes inden for få timer, ellers kan der opstå 
koldbrand. 

 
Hvis motoren går i stå og ikke kan startes, skal bommen 
og skovlen sænkes til jorden ved hjælp af nedenstående 
nødstopsprocedure for sænkning af bommen. 
 
 

 FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke er personer 
under fronttilbehøret. 

 
 

1. Frigør lufttrykket fra hydraulikolietanken ved at løsne 
låget (1) øverst på tanken. 

2. Fjern gulvpladen for at få adgang til kontrolventilen. 

 

 FORSIGTIG: Løsn langsomt indsatsen (2), mens 
fronttilbehørets sænkningshastighed 
kontrolleres. Hvis denne fremgangsmåde ikke 
overholdes, kan det medføre, at bommen sænkes 
for hurtigt. 

 
VIGTIGT: Der må ikke bruges en skraldenøgle, da 

løsning og tilspænding af indsatsen skal 
ske hurtigt. 

 
3. Tag fat i den sekskantede del af indsatsen (2) i 

overtryksreguleringsventilen, der er placeret på 
bomcylinderen underside, og løsn langsomt 
indsatsen. Åbningen i kontrolventilen på 
bomcylinderens underside får forbindelse til 
passagen til hydrauliktanken, så bommen kan 
sænkes. 

 
Værktøj                 : 22 mm 
Drejningsmoment : 40 N m (4,1 kgf⋅m) 
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TIP TIL BETJENING AF HYDRAULIKHAMMER  
(HVIS MONTERET) 

Vælg en hammer med en korrekt størrelse og vægt. 
Yderligere oplysninger om en korrekt hammer fås ved 
henvendelse til din forhandler. 
Læs omhyggeligt de betjeningsvejledninger, der følger 
med maskinen og hammeren, og udfør de påkrævede 
kontroller og/eller eftersyn, før hammeren sluttes til armen. 
 

Sikkerhedsforanstaltninger ved tilslutning af 
ledninger til hammer 

(1) Når hammeren ikke er i brug, skal armens øverste 
del med ledninger afdækkes med et overtræk. 
Sæt proppen i slangeenden af hammeren for at 
undgå, at der trænger snavs ind i systemet. 

(2) Sørg for at have ekstra overtræk og propper i 
værktøjskassen, så de altid er til rådighed. 

(3) Undgå, at der trænger snavs ind i systemet, når 
hammeren skiftes ud med skovlen. 

(4) Efter udført tilslutning skal forbindelsespakningen 
kontrolleres for udsivning, og det skal kontrolleres, 
at bærebøjlens bolte ikke er løse. 

 
Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening af 
hydraulikhammer 

Foretag de nødvendige eftersyn og undersøgelser 
dagligt, før maskinen betjenes. 

 FORSIGTIG: En hammer er tungere end en 
graveskovl. Stabiliteten reduceres, når maskinen 
bruges med hammertilbehør. 
Betjening af en hydraulikhammer kan føre til 
spredning af jord og støv og ophvirvling af 
stenstykker og afbrækkede metalstykker. Træf de 
nødvendige forholdsregler for at forhindre 
væltning af maskinen og mulige ulykker. 
Overhold desuden følgende 
sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre 
beskadigelse af maskinen og potentielle ulykker. 

 
1. En hydraulikhammer er tungere end en skovl, og 

sænkningen af fronttilbehør sker derfor hurtigere med 
en hydraulikhammer. Hammeren må ikke stødes 
mod hårde materialer (f.eks. sten, beton, osv.). Dette 
kan beskadige fronttilbehøret og overkonstruktionen. 

2. En hydraulikhammer må ikke bruges til flytning af 
sten eller andre tunge materialer, da dette kan 
beskadige maskinen. 
Overkonstruktionen må aldrig drejes med det formål 
at flytte genstande med hammerens 
monteringskonsol. Dette kan beskadige 
fronttilbehøret og hammeren. 
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3. Hammeren må ikke bruges, når den hydrauliske 
cylinderstang er kørt helt ud eller trukket helt tilbage. 
Dette kan beskadige cylinderen eller maskinen. Der 
skal altid være mindst 50 mm til helt 
udkørt/tilbagetrukket position for at reducere slaget. 

 

 

 

 

 

4. Hammeren må ikke bruges i vand. Dette kan føre til 
rustdannelse og beskadigelse af pakningen, hvilket 
kan beskadige komponenterne i hydrauliksystemet. 

 

VIGTIGT: Når der arbejdes i vand, skal der bruges en 
vandtæt hydraulikhammer. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Hammeren må ikke bruges til at løfte genstande. 
Dette kan beskadige maskinen eller få den til at 
vælte. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hammeren må kun bruges, når fronttilbehøret er på 
linje med sidebælterne (se tegningen). Sidelæns 
betjening af hammeren gør maskinen ustabil og 
reducerer levetiden for undervognens komponenter. 
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M104-05-059 
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7. Pas på ikke at støde hammeren mod bommen, når 
armen og tilbehøret (hammeren) trækkes tilbage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDSKIFTNING AF HYDRAULIKOLIE OG 
FILTERELEMENT 

Brug af hydraulikhammer øger risikoen for forurening af 
maskinens hydrauliksystem, hvilket reducerer levetiden. 
De hydrauliske filterelementer og hydraulikolien skal derfor 
udskiftes oftere end ved brug af almindeligt gravetilbehør 
for at undgå at beskadige hydraulikpumper og andre 
hydrauliske komponenter. Anbefalede 
udskiftningsintervaller angives nedenfor. 
 

Udskiftningsintervaller (timer) 

 Hydraulik- 
olie 

Filter- 
element 

Maskine med 
almindelig skovl 1000 500 

Maskine med 
hydraulikhammer 500 100 

 
 

 BEMÆRK: De angivne udskiftningsintervaller gælder 
ved 100 % anvendelse af skov eller 
hammer. Når der skiftes mellem hammer og 
skovl, kan udskiftningsintervallerne være 
længere, afhængigt af hvor stor en 
procentdel, skovlens anvendelse udgør. 
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BETJENING AF HYDRAULISK KNUSER 
(HVIS MONTERET) 

Vælg en knuser, der har en korrekt størrelse og vægt. 
Yderligere oplysninger om en korrekt knuser fås ved 
henvendelse til forhandleren. 
 
En knuser er meget tungere end en skovl. Maskinen skal 
manøvreres langsomt, så den ikke vælter. Vær 
opmærksom på følgende. 
 

Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening af knuser 

 FORSIGTIG: En knuser er tungere end en 
graveskovl. Stabiliteten reduceres, når maskinen 
bruges med knusertilbehør. 
Brug af en hydraulisk knuser kan medføre 
faldende brokker og spredning af jord og støv 
samt flyvende stenstykker og afbrækkede 
metalstykker. Træf de nødvendige forholdsregler 
for at undgå væltning af maskinen og mulige 
ulykker. Overhold desuden følgende 
sikkerhedsforanstaltninger for at undgå 
beskadigelse af maskinen og mulige ulykker. 

 
1. Knuseren eller skovlcylinderen må ikke bære 

maskinens vægt, når skovlcylinderen er kørt helt ud 
eller trukket helt tilbage. Dette kan beskadige 
fronttilbehøret. Undgå at gøre dette, når 
skovlcylinderen er kørt helt ud, da fronttilbehøret let 
kan beskadiges. 
Pas på, dette ikke sker, når fundamentkonstruktioner 
brydes ved hjælp af knuseren. 

2. Knusning må ikke udføres fra maskinens side. 
Knusning skal altid udføres foran eller bagved 
maskinen, parallelt med bælterne. Ellers kan 
maskinen vælte. 
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3. Undgå nedstyrtende materialer, når knuseren 
betjenes med helt oprejst bom. 

VIGTIGT: Hvis en hydraulikhammer betjenes med helt 
tilbagetrukket skovlcylinder, kan der opstå 
beskadigelse af bolte og samlinger for 
enden af fronttilbehøret. Brug aldrig 
fronttilbehør, der vejer mere end den 
tilladelige vægt. 

4. Når en knuser skal betjenes på et gulv i en bygning, 
skal det først kontrolleres, om gulvet er tilstrækkeligt 
stærkt til at kunne bære både belastningen fra 
knusningen og maskinens vægt. 

5. Betjen altid knuseren på en stabil, plan overflade, 
ikke på en skråning eller på knuste rester. 

6. Brug ikke knuseren til trækning eller læsning af 
knuste affaldselementer. 

7. Hyppig vekslen mellem skovl og knuser eller hammer 
øger risikoen for forurening af maskinens 
hydrauliksystem, hvilket reducerer levetiden. De 
hydrauliske filterelementer og hydraulikolien skal 
derfor udskiftes oftere end ved almindelig gravning 
for at undgå at beskadige hydraulikpumper og andre 
hydrauliske komponenter. Udskiftningsintervaller 
findes i afsnittet "Udskiftning af hydraulikolie og 
filterelement". 

8. Knuseren skal altid afmonteres, før maskinen 
transporteres. Skovlcylinderen må ikke være kørt helt 
ud under transport, da vibrationerne fra transporten 
kan beskadige fronttilbehøret. 

 
 
 
 
 
EFTER UDFØRT ARBEJDE 

1. Find et sikkert, plant sted at parkere, hvor der ikke er 
risiko for nedstyrtende sten eller andre brokker. Sænk 
skovlen og bladet til jorden. 

2. Fyld tanken med brændstof. 

3. Rengør maskinen omhyggeligt. 
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TRANSPORT PÅ VEJ 

Når maskinen transporteres på offentlige veje, 
skal det ske i overensstemmelse med lokale regler. 
 

1. Når maskinen skal transporteres med lastbil, skal 
lastbilens bredde, højde, længde og vægt 
kontrolleres, før maskinen læsses. 

2. Før transporten skal forholdene på ruten 
undersøges, f.eks. målbegrænsninger, 
vægtbegrænsninger og trafikreglement. 

 
I nogle tilfælde kan adskillelse af maskinen være 
nødvendig for at overholde de målbegrænsninger eller 
vægtbegrænsninger, der står anført i de lokale regler. 
 
 
 
TRANSPORT AF MASKINEN MED LASTBIL 

Find en lastbil, der overholder de mål, som maskinen har 
under transport (se afsnittet med specifikationer. 
 
Yderligere oplysninger om brug af lastbilen fås ved 
henvendelse til den autoriserede forhandler. 
 
LÆSNING/AFLÆSNING PÅ EN ANHÆNGER 
Maskinen skal altid læsses og aflæsses på en stabil, plan 
overflade. 
 

 FORSIGTIG: Brug en kørerampe eller en rampe til 
læsning/aflæsning. 

 
Rampe/kørerampe: 

1. Rengør rampen og ladvognen før læsning. Beskidte 
ramper eller lad med olie, mudder eller is er glatte og 
farlige. 

2. Når der bruges en rampe eller kørerampe, skal der 
anbringes blokke omkring lastbilens hjul. 

3. Rampen skal være af en tilstrækkelig bredde, 
længde og styrke. Kontroller, at rampens hældning er 
mindre end 15 grader. 

4. Kørerampen skal være af en tilstrækkelig bredde og 
styrke for at kunne understøtte maskinen, og 
hældningen skal være under 15 grader. 
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Læsning/aflæsning 

 FORSIGTIG:  

•   Undgå at dreje, mens der køres op eller 
ned af en rampe, da dette er meget farligt. 
Hvis det er nødvendigt at dreje, skal du 
først køre tilbage på jorden eller 
ladvognen, ændre kørselsretningen og 
derefter begynde at køre. 

• Der vil være et bump på det sted, hvor den 
øverste del af rampen møder ladvognen. 
Pas på, når du kører over dette bump. 

• Undgå at maskinen vælter, når 
overkonstruktionen drejes, da dette kan 
medføre personskade. Den bedste 
stabilitet opnås ved at holde armen 
sammenbøjet, mens overkonstruktionen 
drejes langsomt. 

 
Læsning 

1. Maskinens retning skal være som følger: 

 Med fronttilbehør: Kør frem med fronttilbehøret 
pegende fremad. 

 Uden fronttilbehør: Kør baglæns. 

2. Maskinens midte skal være over lastbilens midte. 

3. Kør langsomt maskinen op på rampen. 

 Med fronttilbehør: 

• Placer skovlen flade side mod lastbilen. Vinklen 
mellem armen og bommen skal være 90 til 110 °. 

• Lad skovlen hvile på lastbilen, før maskinen 
begynder at vælte fremad over på lastbilen. 
Kør langsomt fremad, indtil bælterne er helt ovre 
på lastbilen. 

• Hæv skovlen en smule. Hold armen sammenbøjet, 
og drej langsomt overkonstruktionen 180 °. 

• Sænk skovlen ned på blokke. 

4. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

5. Bevæg kontrolhåndtagene flere gange, indtil det 
hydrauliske tryk i cylinderne frigøres. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

7. Luk vinduerne, udluftningsåbningen og døren for at 
undgå vind- og vandindtrængen. 

 
 BEMÆRK: Når det er koldt, skal maskine varmes op,    

      før den læsses eller aflæsses. 
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Transport 

 FORSIGTIG:  Fastgør kæder eller kabler til 
maskinens ramme. Kæder eller kabler må ikke 
anbringes over eller mod de hydrauliske 
ledninger eller slanger. 

 
1. Anbring blokke foran og bag ved bælterne. 

2. Fastgør maskinens hjørner og fronttilbehør til 
lastbilen med en kæde eller et kabel. 

 
 
 
 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED 
TRANSPORT AF MASKINER MED 
GUMMIBÆLTER 

 
Ved transport af en maskine med gummibælter, skal de 
højre og venstre bælterammer fastgøres sikkert til 
ladvognen med ståltove og bløde beskyttelseslag som vist. 
Hvis der er tale om en ZAXIS18, skal sporbredden 
trækkes ind til minimum, før bælterammen fastøres til 
ladvognen med ståltove. 
 
Ståltovene må ikke komme i direkte kontakt med 
gummibælter. 
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Aflæsning 

 FORSIGTIG: Der vil være et pludseligt bump på 
det sted, hvor den bageste del af ladvognen 
møder rampen. Pas på, når du kører over dette 
bump. 

 
VIGTIGT: Undgå at beskadige fronttilbehøret. Vinklen 

mellem armen og bommen skal være 90 °, 
når maskinen aflæsses. Hvis maskinen 
aflæsses, mens armen er bøjet ind, kan det 
beskadige maskinen. 

 
1. Sænk skovlens flade side til jorden, når maskinen 

flyttes over lastbilens ende og over på rampen. 
Vinklen mellem armen og bommen skal være 90 til 
110 °. 

 
VIGTIGT: Undgå at beskadige de hydrauliske 

cylindere. Maskinens skovl må ikke falde 
hårdt ned på jorden. 

 
2. Skovlen skal røre jorden, før maskinen begynder at 

vælte fremad. 

3. Når maskinen kører fremad, skal bommen hæves og 
armen køres ud, indtil maskinen er helt nede af 
rampen. 
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LØFT AF MASKINEN MED EN KRAN 

MONTER ØJEPLADER PÅ BOM OG 
FØRERHUS/TAG 

 FORSIGTIG:  
• Der må ikke være personer i maskinen, når 

den løftes. 

• Brug ståltove, der er tilstrækkelig stærke til 
at kunne bære maskinens vægt. 

• Kontroller, om monteringsboltene i 
taget/førerhuset er løse. 
Str. på skruenøgle 24 mm 
Tilspændingsmoment 205 N m (21 kgf m) 

 
1. Drej overkonstruktionen, så bladet peger bagud som 

vist. 

 
 FORSIGTIG: Bladet skal drejes, mens motoren 
kører. Hvis bladet drejes med slukket motor, 
rykker det sig, når maskinen løftes. 

 
2. Træk bladcylinderen helt tilbage. 

 
3. Placer fronttilbehøret som følger: 

Bommen, armen og skovlcylinderne skal køres helt 
ud. Se tegningen. 

4. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 
 

5. Placer bommen, så den er lige ud for 
overkonstruktionen. Aktiver låsning af pedalen til 
krøjning af bommen. 
 

6. Før ståltovene gennem øjeboltene – én på bommen 
og to på taget eller førerhuset ved hjælp af bøjler. 
 

7. Løft langsomt hele maskinen. Sørg for, at maskinen 
holdes i balance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LN-06-001 

 
 
 
 
 
 
 

AXIS16, 18, 25:1600 mm  
 

ZAXIS16, 18: 1670 
mm  

 
ZAXIS25: 1450 mm  

1 - Før maskinen løftes 

Kæd

Kæd
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KORREKT VEDLIGEHOLDELSE OG 
EFTERSYN 

Lær, hvordan du vedligeholder maskinen korrekt. Følg de 
fremgangsmåder til korrekt vedligeholdelse og eftersyn, 
der vises i denne vejledning. 
 
Efterse maskinen dagligt, før arbejdet begyndes. 

• Kontroller kontrolelementer og instrumenter. 

• Kontroller kølervæske, brændstof- og oliestand. 

• Kontroller, om der er udsivninger, snoede, flossede 
eller beskadigede slanger eller ledninger. 

• Gå rundt om maskinen for at kontrollere maskinens 
ydre, støj, varme, osv. 

• Kontroller, om der mangler dele, og om der er løse 
dele. 

 
Hvis der er problemer med maskinen, skal den repareres, 
før den tages i brug, eller kontakt en autoriseret forhandler. 
 
VIGTIGT: • Brug kun anbefalet brændstof og 

anbefalede smøremidler. 
 • Brug kun originale HITACHI-dele. 
 • Hvis brug af anbefalet brændstof, 

anbefalede smøremidler og originale 
Hitachi-dele ikke overholdes kan det 
medføre bortfald af Hitachis 
produktgaranti. 

 • Juster aldrig motorregulatoren eller 
hydrauliksystemets reguleringsventil. 

 • Beskyt elektriske dele mod vand og 
damp. 

 • Adskil aldrig elektriske komponenter, 
f.eks. følere, osv. 

 
 

 

 
SA-435 
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UDFØRELSE AF SERVICEEFTERSYN VED 
BESTEMTE INTERVALLER 

Udfør alle de procedurer for eftersyn, der beskrives i 
denne vejledning. 
 
Udfør smøring, foretag serviceeftersyn og justeringer med 
de intervaller, der angives i oversigten over periodisk 
vedligeholdelse, som findes foran på ved førersædet på 
ZX16, ZX18 og på højre side af dækslet til olietanken 
(ZX25).  
 
 
 
 
 
 
REGELMÆSSIG KONTROL AF 
TIMETÆLLEREN 

Kontroller timetælleren (1) for at afgøre, hvornår maskinen 
har brug for et periodisk eftersyn. 
 
De intervaller, der vises på oversigten over periodisk 
vedligeholdelse, gælder ved drift under normale forhold. 
Hvis maskinen bruges under vanskeligere forhold, skal 
den efterses OFTERE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M586-01-014 

 
 
 

1
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FORBEREDELSE AF MASKINEN TIL 
VEDLIGEHOLDELSE 

Før du udfører de vedligeholdelsesprocedurer, der 
beskrives i de følgende kapitler, skal maskinen parkeres 
som beskrevet nedenfor (medmindre andet angives). 
 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. Hvis vedligeholdelsen skal udføres, 
mens motoren kører, skal maskinen være under 
opsyn.  

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet (1) 
tilbage til LÅST position. 

6. Før der udføres arbejde på maskinen, skal der 
sættes et "må ikke betjenes"-skilt på det højre 
kontrolhåndtag. 

 

 

 
SA-675 

 

 
M1LN-03-005 

 
 

 
SS2045102 

 

1
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MOTORHJELM OG DÆKSLER 

 FORSIGTIG: Motorhjelmen og dækslerne må ikke 
stå åbne, når maskinen holder parkeret på en 
skråning, eller hvis det blæser kraftigt. 
Motorhjelmen eller dækslerne kan klappe i ved et 
uheld, hvilket kan medføre personskade. 

 
• Fastgørelse af motorhjelmen 

Træk i låseanordningen for at låse motorhjelmen (1) 
op. 
Løft motorhjelmen (1), indtil stangen (2) låser sig fast i 
hagen (3). 

 

 
M1LN-07-015 
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DAGLIGT EFTERSYN 
1- Tand 
2- Sideskærer 
3- Skovl 
4- Skovlcylinder 
5- Arm 
6- Armcylinder 
7- Arbejdslys 
8- Bom 
9- Kontrolhåndtag 

10- Tag (førerhus) 

11- Cylinder til krøjning af bom 

12- Batteri (ZAXIS16, 18) 

13- Krøjeenhed 

14- Brændstoftank (ZAXIS16, 
18) 
Tank til hydraulikolie 
(ZAXIS25) 

15- Køler, oliekøler 
16- Luftfilter (ZAXIS25) 
17- Batteri (ZAXIS25) 
18- Modvægt 
19- Beholder 
20- Motor 
21- Luftfilter  

(ZAXIS16, 18) 
22- Lydpotte 
23- Hydraulikpumpe 
24- Bælte 
25- Tank til hydraulikolie 

(ZAXIS16,18) 
Brændstoftank 
(ZAXIS25) 

26- Køreenhed 
27- Bælteramme 
28- Nedre rulle 
29- Udvidelsescylinder 

(ZAXIS18) 
30- Vippeleje 
31- Kontrolventil 
32- Bæltejusteringsanordning 
33- Frontrulle 
34- Blad 
35- Bladcylinder 
36- Håndtag til afbrydelse af 

styrekredsløb 
37- Bomcylinder 

 

 

 
 
 
 
 

 
T1LN-01-02-001 
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KONTROLLISTE TIL DAGLIGE EFTERSYN 

 Kontrolpunkter 
Motor 1. Mængde af olie og kølervæske, 

forurening. 
2. Overordnet motordrift, farve på 

udstødningsgas, unormal støj. 
3. Udsivning af olie og kølervæske. 

Beskadigede slanger og ledninger. 
4. Tilstoppet eller beskadiget 

køler/oliekøler. 
5. Løse eller manglende bolte og 

møtrikker. 
Overkonstruktion 1. Brændstofniveau, udsivning, 

eventuelle urenheder. 
2. Hydraulikoliestand, udsivning, 

eventuelle urenheder. 
3. Kontrolhåndtagets bevægelighed, 

håndtagets gang, unormal tvang. 
4. Korrekt aktivering af hydrauliske 

komponenter. Beskadigede slanger 
og ledninger, olieudsivning. 

5. Beskadigede eller deformerede 
komponenter. Unormal støj. 

6. Løse eller manglende bolte og 
møtrikker. 

7. Sprinklervæske. 
Undervogn 1. Bæltenedbøjning. Slidte eller 

beskadigede bælteled. 
2. Slidtage eller olieudsivning fra 

nederste rulle, øverste rulle eller 
frontrulle. 

3. Olieudsivning fra køreenhed. 
4. Løse eller manglende bolte og 

møtrikker. 
Fronttilbehør 1. Beskadigede cylindere, slanger og 

ledninger. Olieudsivning. 
2. Beskadiget eller slidt skovl og blad. 
3. Løse, slidte eller manglende 

tænder. 
4. Smørefedt til frontsamlinger. 
5. Beskadigede låsestifter, stoppere, 

fastgørelsesringe og låsebolte til 
frontsamlinger. 

6. Løse eller manglende bolte og 
møtrikker. 

Diverse 1. Funktion af målere, 
kontrolapparater, lys, summer. 

2. Deformering eller beskadigelse af 
tag. 

3. Unormale tilstande i maskinens 
ydre. 
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PERIODISK UDSKIFTNING AF DELE 

Sikker drift opnås ved at udføre periodiske eftersyn af 
maskinen. Hvis de dele, der er anført på listen nedenfor, er 
defekte kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheden, og 
der kan opstå brand. Det er meget vanskeligt at fastslå 
omfanget af forringelsen, materialesvækkelsen eller 
svækkelsen af de nævnte dele ved et visuelt eftersyn. Du 
skal derfor udskifte delene med de intervaller, der vises 
nedenfor. Hvis et eftersyn påviser, at nogle af disse dele er 
defekte, skal de udskiftes, før arbejdet påbegyndes, 
uanset intervallet. 
 
Ved udskiftning af slanger, skal slangeklemmerne også 
kontrolleres for deformiteter, revner eller anden forringelse 
og udskiftes efter behov. 
Udfør periodisk eftersyn af alle slanger, som vist herunder, 
og udskift defekte dele eller efterspænd dem efter behov. 
Yderligere oplysninger om korrekte reservedele fås ved 
henvendelse til den autoriserede forhandler. 
 

 
 

 
Dele, der skal udskiftes med jævne mellemrum Udskiftningsintervaller 

Brændstofslange (brændstoftank til 
filter) Hvert 2. år 

Brændstofslange (brændstoftank til 
indsprøjtningspumpe) Hvert 2. år Motor 

Slange til forvarmer (varmer til motor) Hvert 2. år 
Slange til pumpesugning Hvert 2. år 

Slange til pumpetilløb Hvert 2. år 
 Basismaskine 

Krøjeslange Hvert 2. år 
Ledningsslange til bomcylinder Hvert 2. år 
Ledningsslange til armcylinder Hvert 2. år 
Ledningsslange til skovlcylinder Hvert 2. år 

Hydrauliksyst
em 

Fronttilbehør 

Styreslange Hvert 2. år 
 

 BEMÆRK: Sørg for at udskifte pakninger, f.eks. O-ringe og tætningsringe, når du udskifter en slange. 
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VEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE 

A. SMØREMIDDEL (se side 7-11) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Stifter til frontsamlinger 10        
2. Stifter til skovl og samling 5       
3. Vippeleje 1        
4. Indvendige krøjegear 1        
5. Universalsamling til kontrolhåndtag 2        

 BEMÆRK:  Smør alle stifter, når de har været brugt i vand. 
 
 

B. MOTOR (se side 7-17) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Motorolie Kontrol af oliestand –        
ZAXIS16, 18 3,1 l 2. Motorolie Skift ZAXIS25 4,9 l        

3. Oliefilter til motor
  

Udskiftning 1        

 
 

C. GEARKASSE (se side 7-20) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

Kontrol af oliestand 2        
ZAXIS16, 18 0,25 l x 2 1. Reduktionsgear Skift 
ZAXIS25 0,33 x 2 

       

 
 

D. HYDRAULIKSYSTEM (se side 7-22) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Kontroller hydraulikoliestand 1        
2. Aftap hydraulikoliesump 1        

ZAXIS16, 18 25 l        3. Udskift hydraulikolie ZAXIS25 35 l        
4. Rengør sugefilter 1 Ved udskiftning af hydraulikolie 
5. Udskift hydraulikoliefilter 1        
6. Udskift kredsløbsfilter 1        

for udsivninger –        7. Kontroller 
slanger og 
ledninger 

for revner, bøjninger, 
osv. –        

 BEMÆRK:         Intervallerne for udskiftning af hydraulikolie afhænger af den type  
                                     hydraulikolie, der bruges. Se anbefalingerne på olieoversigten! 
             Første gang. 
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E. BRÆNDSTOFSYSTEM (se side 7-38) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Aftap bundfald i brændstoftank 1        
2. Kontroller vandudskiller 1        
3. Udskift brændstoffilter 1        

for udsivninger, revner, osv. –        4. Kontroller 
brændstofsla
nger for revner, bøjninger, osv. –        

 
F. LUFTFILTER (se side 7-42) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

Rengøring 1      1. Luftfilter  Udskiftning 1 Efter 8 gange rengøring eller 1 år 
 BEMÆRK:  Når luftfiltrene er tilstoppede. 

 
G. KØLESYSTEM (se side 7-43) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Kontroller kølervæskeniveau 1        
2. Kontroller og juster ventilatorrem 1       
3. Udskift kølervæske 4,8 l  To gange om året (forår og efterår)

Udvendigt 1        4. Rengør køler Indvendigt 1 Ved udskiftning af kølervæske 

BEMÆRK:                Når maskinen bruges i støvede omgivelser er vedligeholdelsesintervallerne     
                                            kortere. 
                 Første gang. 
            Ved brug af almindelig langtidsholdbar kølervæske skal udskiftning ske hvert   
                                          2. år eller hver 2000 driftstimer (det der indtræffer først). 
 
 

H. ELEKTRISK SYSTEM (se side 7-48) 
 

I. DIVERSE (se side 7-53) 

Interval (timer) Dele Mængde 
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Kontroller skovlens tænder for slid og løshed –        
2. Udskiftning af skovlen 1 Efter behov 
3. Justering af skovlsamling 1 Efter behov 
4. Kontroller bæltenedbøjning (gummibælter) 2        
5. Udskift gummibælte 2 Efter behov 
6. Kontroller bæltenedbøjning (stålbælter) 2        
7. Kontroller og udskift sikkerhedssele 1  Hvert 3. år (udskift) 
8. Kontroller indsprøjtningsdyser til brændstof –        
9. Kontroller og juster ventilspillerum –        
10. Kontroller indsprøjtningstiming – Efter behov 
11. Mål kompressionstryk i motor –        
12. Kontroller starter og generator –        
13. Kontroller kølerdæksel – Efter behov 
14. Kontroller tilspændingsmoment af bolte og 

møtrikker –        
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ANBEFALEDE OLIER OG SMØREMIDLER 

 Smørefedt Motorolie Gearolie 
Lufttemp. 

 
Producent 

-20 til 40 °C 
  

-20 til 0 °C 
  

-10 til 35 °C 
  

25 til 40 °C 
  

-20 til 40 °C 
  

Til ny maskine 
Japan Energy 

Resonic EP Grease 
2 

Idemitsu Kosan Aboll oil 
super wide 15W-40 

Mitsubishi Diamond 
Hypoid Gear oil 90 

BP Vanellus C3 British 
Petroleum 

BP Energrease 
LS-EP2 10W 30 40 

BP Gear oil 
SAE 90 EP 

RPM DELO 300 C3 Caltex Oil Multifax 
EP2 10W 30 40 

Universal Thuban 
SAE 90 

Essolube D-3 Esso Beacon 
EP2 10W 30 40 Esso Gear oil 90 

Apoll dieselolie 
S-310 S-330 S-340 Idemitsu 

Kosan 
Daphne coronex 

grease EP2 (-15 til 40 °C) 
Apoll-olie, standardbredde 15B-40 

Apoll-olie, superbredde 15B-40 

Apoll dieselolie 
S-330 

Mobil Delvac Mobil Oil Mobilux 
EP2 1310 1330 1340 Mobilube HD80W-90 

Hi-diesel S3 

ENEOS Epinoc 
Grease AP2 

-20 til 35 °C 
 

10W-30 

-10 til 40 °C 
 

15W-40 

Gear Lube SP 90 

Rymla D Shell Oil Shell Alvania 
EP Grease 2 10W 30 40 Shell Spirax EP 90 

Bemærkninger  API CD CLASS API GL4 
 

Hydraulikolie Brændstofolie 
Udskiftningsinterval 2000 timer 1000 timer 

Lufttemp. 
 

Producent 

-20 til 0 °C 
  

-10 til 40 °C 
  

-20 til 0 °C 
  

-10 til 40 °C 
  

Hitachi  New Landy HN  Multi M 
Idemitsu Kosan  Dephne Superhydro LW46H 

British Petroleum  Bartran HV46  
Caltex Oil  Rando Oil HD46 

Texaco INC.  Rando Oil HD46 
Chevron U.S.A INC  Chevron AW46 

Esso  NUTO H46 
Mobil Oil   DTE 25 
Shell Oil  Tellus Oil S46 

Total  * Equivis ZS46 

Brug kun dieselolie af 
høj kvalitet. 
ASTM2-D (JIS K-
2204) Der må ikke 
bruges petroleum. 

 BEMÆRK:     Maskinen leveres med den olie, der er mærket med en stjerne (*). 
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A. SMØRING AF 

 Stifter til frontsamlinger – hver 5000 timer 
eller hvert år 

 
Anbring maskinen med armcylinderen trukket helt ind og 
skovlcylinderen kørt helt ud. Sænk skovlen til jorden. 
 
 
 
 

(1) Stangside af bomcylinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Underside af bomcylinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bomfod 

 

 

 
SA-675 

 

 
M585-07-003 

 

 
M585-07-004 

 

 
M585-07-005 
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(4) Stangside af armcylinder 
Underside af skovlcylinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Forbindelsesstifter på bom og arm 
Underside af armcylinder 

 

 

 

 

 

(6) Krøjecylinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Krøjesøjle 

 

 

 
M585-07-006 

 

 
M585-07-046 

 

 
M585-07-048 

 
M585-07-004 
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 Stangende af skovlcylinder 
Forbindelsesstifter til skovl og samling 
– hver 50 timer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED 
AFMONTERING AF FRONTTILBEHØR OG 
BLAD 

 
1. Når stifterne fjernes for at udskifte fronttilbehøret eller 

bladet, må bøsningernes huller ikke rengøres. 

2. Før fronttilbehøret eller blades monteres, skal 
stifternes ender eller cylinderens støvpakninger 
smøres omhyggeligt. 

3. Sørg for at indsætte en passkive på begge sider af 
frontsamlingsstifterne (ikke nødvendigt ved brug af 
O-ringe til skovlen). 

4. Adskil krøjesøjlen, og påfør stifterne og trykskiven et 
tyndt lag smørelse, før de monteres igen. 

 

 

 
M503-07-092 

 

 
M585-07-035 

 

Stift

Krøjesøjle 

Trykskive 
Stift
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 Vippelejet – hver 500 timer 

 FORSIGTIG: Smøring af vippelejet, gearet og 
drejning af overkonstruktionen skal foretages af 
en enkelt person. Alle personer skal forlade 
området, før vippelejet smøres. 
 
Hver gang du forlader førerhuset 

 • Sænk skovlen til jorden. 
 • Stop motoren. 
 • Træk håndtaget til afbrydelse af 

styrekredsløbet tilbage til LÅST position. 
 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra tændingen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

6. Brug en smørepistol, og påfør smørefedt med 2 eller 
3 skud, mens overkonstruktionen står stille. 

7. Start motoren. Hæv skovlen flere centimeter fra 
jorden, og drej overkonstruktionen 90 ° (1/4 
omgang). 

8. Sænk skovlen til jorden. 

9. Gentag proceduren 8 gange (2 drejninger) fra trin 5. 

10. Påfør vippelejet smørefedt, indtil fedtet presses ud 
ved vippelejets pakninger. 

11. Undgå at påføre for meget smørefedt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LN-07-016 

 
 

 
M1LN-07-002 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 
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 Indvendige krøjegear – hver 500 timer 

 FORSIGTIG: Påføring eller udskiftning af 
smørefedt på indvendige krøjegear og drejning af 
overkonstruktionen skal foretages af en enkelt 
person. Alle personer skal forlade området, før 
vedligeholdelsen påbegyndes. 

 Hver gang du forlader førerhuset 
 • Sænk skovlen til jorden. 
   • Stop motoren. 
 • Træk håndtaget til afbrydelse af 

styrekredsløbet tilbage til LÅST position. 
 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra tændingen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

6. Fjern skærmen fra den nederste del af undervognen. 
Kontroller, om det indvendige smørefedt er uklart 
(grumset) af vand eller snavs. 

7. Smør fedt i smøreniplerne (1), der vises på tegningen 
til højre. 

8. En jævn påførsel af smørefedt på krøjegear opnås 
ved at hæve skovlen ca. 200 mm fra jorden og dreje 
overkonstruktionen i intervaller på 90 ° (en hel 
drejning). Smørefedtet påføres for hvert interval. Den 
samlede mængde smørefedt til de fire intervaller er 
0,1 til 0,2 liter. 

 
 Smørefedt 
ZAXIS16, 18 0,5 til 0,6 l 
ZAXIS25 2,6 til 2,8 l 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M1LN-07-016 

 
 

 
M1LN-07-002 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 

1 

1 
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 Universalsamling til kontrolhåndtag 
– hver 500 timer eller hvert år 

Fjern magasinet fra styreventilen, og smør fedt på de fire 
steder i universalsamlingen (angivet med pile). 
 

 

 
M1LD-07-002 
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B. MOTOR 

 Motoroliestand – kontrolleres dagligt 

 
VIGTIGT: De mest nøjagtige målinger opnås ved 

at kontrollere oliestanden hver dag, før 
maskinen startes. Parker maskinen på 
en plan overflade. 

 
1. Fjern oliepinden (1). Tør olie af med en ren klud. Sæt 

oliepinden (1) på plads. 

2. Tag oliepinden (1) op igen. Aflæs olieniveauet. 
Oliestanden skal være mellem mærkerne. 

3. Påfyld om nødvendigt mere olie via oliefilteret (2). 
Brug kun anbefalet olie (se oversigten med 
anbefalede motorolier). 

 
 BEMÆRK: Hvis oliestanden aflæses umiddelbart efter, 

at maskinen er blevet slukket, giver det 
unøjagtige målinger. 

  Lad olien sætte sig i mindst 10 minutter, før 
den kontrolleres. 
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 Udskift motorolie – hver 250 timer 

 Udskift motorens oliefilter – hver 250 timer 

 
1. Start motoren for at varme olien op. 

STOP motoren, før olien bliver for varm. 

2. Parker maskinen på en plan overflade. 

3. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

4. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

5. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

 FORSIGTIG: Motorolie kan være varm. Pas på, at 
du ikke får forbrændinger. 

 
7. Fjern aftapningsskruen (2) fra bundkaret (1). Lad 

olien løbe gennem et stykke rent stof og ned i en 
beholder (10 liter). 

8. Kontroller stoffet for urenheder, f.eks. små stykker 
metal, når olien er aftappet. 

9. Sæt aftapningsskruen (2) på igen, og skru den fast. 

 

 
 
 
 
 
 

 
M104-07-010 

 
 
 
 

 
M1LN-07-003 

Beholder

Ren klud

Bundkar
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10. Fjern filterkassetten fra motorens oliefilter (3) ved at 
dreje mod uret med filterskruenøglen. 

11. Rengør området omkring filterpakningen. 

12. Påfør et lag tyndt film af ren olie omkring pakningen 
på det nye filter. 

13. Monter det nye filter. Drej filterkassetten med uret 
med hånden, indtil pakningen rører ved 
kontaktområdet. Pas på, at pakningen ikke 
beskadiges, når filteret monteres. 

14. Brug filterskruenøglen til at efterspænde motorens 
oliefilter (3) med 1-1/4 omdrejning. 

15. Fjern påfyldningsdækslet (4). Fyld den anbefalede 
olie på motoren. Kontroller efter 15 minutter, om 
oliestanden er mellem mærkerne på oliepinden. 
 
ZAXIS16, 18 : 3,1 l 
ZAXIS25 : 4,9 l 

16. Skru påfyldningsdækslet (4) på. 

17. Start motoren. Lad motoren køre i lav tomgang i 5 
minutter. 

18. Kontroller, at indikatoren for motorolietryk på 
monitorpanelet forsvinder med det samme. Hvis ikke, 
skal du omgående stoppe motoren, og finde 
årsagen. 

19. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

20. Kontroller, om der er udsivninger ved 
aftapningsskruen. 

21. Kontroller oliestanden med oliepinden (5). 
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C. TRANSMISSION 

Reduktionsgear 

Kontroller oliestand – hver 250 timer 

 
1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Drej køremotoren, indtil drænpropperne står som vist 
på tegningen til højre. 

3. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

4. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

5. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

 

 FORSIGTIG: Stå ikke for tæt på 
udluftningsproppen, og vend ansigtet væk. 
Gearolie er varm. Vent, indtil gearolien er kølet af, 
og løsn derefter gradvist udluftningsproppen for 
at fjerne trykket. 

 
7. Når gearolien er kølet af, skal du langsomt løsne 

udluftningsproppen (1) for at fjerne trykket. 

8. Fjern oliestandsreferencedornen (2). Olien skal nå op 
til den nederste del af hullet. 

9. Påfyld om nødvendigt olie, indtil olien flyder ud af 
oliestandsreferencedornen (se oversigten over 
gearolie). 

 
10. Rul dornens gevind ind i tætningstape. Sæt dornen 

på. 
Spænd dornen med 29 til 39 N⋅m (3 til 4 kgf⋅m). 

11. Kontroller gearoliestanden i det andet 
kørereduktionsgear. 
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Udskift gearolie – hver 1000 timer 

 
1. Parker maskinen på en plan overflade. 
2. Drej køremotoren, indtil dornene står som vist på 

tegningen til højre. 

3. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

4. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

5. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet tilbage 
til LÅST position. 

 FORSIGTIG: Stå ikke for tæt på udluftningsdornen, 
og vend ansigtet væk. Gearolie er varm. Vent, indtil 
gearolien er kølet af, og løsn derefter gradvist 
udluftningsdornen for at fjerne trykket. 

 
7. Når gearolien er kølet af, skal du langsomt løsne dornen 

(1) (3) for at fjerne trykket. 

8. Fjern aftapningsskrue (2) og (5) for at aftappe olien. 

9. Rul aftapningsskruens gevind ind i tætningstape. Indsæt 
skruerne (2) og (5). 
Spænd skruen (2) og (5) til 8 til 12 N⋅m (0,8 til 1,2 
kgf⋅m). 

10. Fjern oliereferencedornen (1) og (4). 

11. Påfyld olie, indtil olien løber ud af dornens huller (1) og 
(4) (se oversigten over gearolie). 

12. Rul dornens gevind (1), (3) og (4) ind i tætningstape. 
Indsæt dornene. 
Spænd dornen med 8 til 12 N⋅m (0,8 til 1,2 kgf⋅m). 

13. Gentag trin 8 til 12 for det andet reduktionsgear. 
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D. HYDRAULIKSYSTEM 
EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE AF 
HYDRAULIKUDSTYR 

 FORSIGTIG: Under driften bliver delene i 
hydrauliksystemet meget varme.  
Lad maskinen køle af, før eftersynet eller 
vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes. 

 
1. Sørg for, at maskinen holder på en plan, solid overflade, 

før der foretages eftersyn af hydraulikudstyr. 
2. Sænk skovlen og bladet til jorden, og stop motoren. 
3. Hydraulikkomponenterne må ikke efterses, før 

komponenterne, hydraulikolien og smøremidlerne er 
helt afkølede og det overskydende tryk er frigjort. 

 a. Udluft hydraulikolietanken for at frigøre det 
indvendige tryk. 

 b. Lad maskinen køle af. 
Bemærk, at eftersyn af varme 
hydraulikkomponenter og komponenter under tryk 
kan få varme dele til at springe af og/eller medføre 
pludselige oliesprøjt, der kan give personskader. 

 c. Stå ikke for tæt på propper eller skruer, når du 
bevæger dem, og vend ansigtet væk. 
Hydraulikkomponenter kan være under tryk, selvom 
de er afkølede. 

 d. Der må aldrig udføres vedligeholdelse eller eftersyn 
af køre- eller krøjekredsløb på skråninger. De er 
under stort tryk på grund af deres vægt. 

4. Når du tilslutter hydraulikslanger og -ledninger, skal du 
være særlig omhyggelig med at holde pakningernes 
overflade fri for skidt, og undgå at beskadige dem. 
Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger: 

 a. Vask slanger, rør og det indvendige af tanken med 
et vaskemiddel, og aftør dem grundigt, før de 
tilsluttes igen. 

 b. Brug kun O-ringe, der ikke er beskadigede eller 
defekte. Pas på, de ikke beskadiges under 
monteringen. 

 c. Højtryksslanger må ikke være snoede, når de 
tilsluttes. Snoede slanger holder ikke så længe. 

 d. Vær omhyggelig med at spænde slangeklemmer til 
lavtryksslanger. 

5. Brug altid det samme oliemærke, når du påfylder 
hydraulikolie. Du må ikke blande forskellige oliemærker. 
Maskinen leveres fra fabrikken med Total Equivis ZS46, 
og denne olie bør også bruges fremover. Hvis du 
vælger et af de oliemærker, der findes på listen over 
"Anbefalede hydraulikolier", skal du sørge for at udskifte 
al olien i systemet. 

6. Brug ikke andre hydraulikolier end de, der findes på 
listen "Anbefalede hydraulikolier". 

7. Motoren må aldrig bruges uden olie i 
hydraulikolietanken. 
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 Kontroller hydraulikoliestand – dagligt 

 
VIGTIGT: Motoren må aldrig bruges uden olie i 

hydraulikolietanken. 
 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Anbring maskinen med armcylinderen trukket helt ind 
og skovlcylinderen kørt helt ud. 

3. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

4. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

5. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet tilbage 
til LÅST position. 

7. Kontroller oliemåleren (1) på hydraulikolietanken. Olien 
skal være mellem mærkerne på måleren. Påfyld om 
nødvendigt mere olie. 

 FORSIGTIG: Stå ikke for tæt på dækslet eller 
proppen, og vend ansigtet væk. Drej langsomt på 
dækslet, og fjern det først, når det indvendige tryk 
er forsvundet. 

 
8. Drej langsomt på dækslet (2) for at fjerne trykket. 

9. Drej mere på dækslet, og fjern dækslet eller proppen. 

10. Påfyld olie. Kontroller oliemåleren (1) igen. 

11. Sæt dækslet på. 
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 Aftap hydraulikoliesump 
      – hver 250 timer 

 
VIGTIGT: Motoren må aldrig bruges uden olie i   

hydraulikolietanken. 
 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet tilbage 
til LÅST position. 

 

 FORSIGTIG: Stå ikke for tæt på dækslet eller 
proppen, og vend ansigtet væk. Drej langsomt på 
dækslet, og fjern det først, når det indvendige tryk 
er forsvundet. 

 
6. Drej langsomt på dækslet (1) for at fjerne trykket. 

 

 FORSIGTIG: Aftapningsskruen må ikke løsnes, før 
olien er kølet af. Hydraulikolie kan være varm og 
medføre alvorlig personskade. 

 
7. Når olien er afkølet, skal du løsne aftapningsskruen (2), 

så vand og bundfald kan aftappes. Skruen (2) skal ikke 
fjernes helt – blot løsnes for at aftappe vand og 
bundfald. 

8. Spænd skruen (2) igen, når vand og bundfald er 
aftappet. 
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 Udskift hydraulikolie 

 Rengør sugefilter 

 – hver 1000 timer 

 
VIGTIGT: Intervallerne for udskiftning af 

hydraulikolie afhænger af den type 
hydraulikolie, der bruges. Se oversigten 
over anbefalede olier. 

  

 FORSIGTIG: Hydraulikolie kan være varm. Olien 
skal køle af, før arbejdet påbegyndes. 

 
1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Anbring maskinen med armcylinderen trukket helt ind 
og skovlcylinderen kørt helt ud. 

3. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

4. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

5. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

7. Åbn låget. 

8. Rengør den øverste del af hydrauliktanken for at 
holde urenheder ude af hydrauliksystemet. 

 

 FORSIGTIG: Hydraulikolietanken er under tryk. 
Løsen langsomt dækslet (1) for at fjerne trykket. 

 
9.  Løsen langsomt dækslet (1) for at fjerne trykket. 

10. Fjern dækslet (1). 

11. Aftap olien ved hjælp af en sugepumpe. Kapaciteten 
for hydraulikolietanken (op til den angivne oliestand) 
er ca.: 

ZAXIS16, 18 : 25 l 
ZAXIS25 : 35 l 
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12. Skru aftapningsskruen (2) af, og lad olien løbe ud. 

13. Fjern sugefilteret (4) og låget (5). 

14. Rengør sugefilteret (4) og den indvendige del af 
tanken.  

15. Indsæt sugefilteret (4) og låget (5).  

16. Skru seks bolte i, og spænd dem til 49 N⋅m (5 kgf⋅m). 

17. Rengør aftapningsskruen (2), og skru den på. 

18. Påfyld olie, indtil oliestanden er mellem mærkerne på 
oliemåleren (3). 

 

VIGTIGT: Hvis hydraulikpumpen ikke er fyldt med 
olie, kan den tage skade, når motoren 
startes. 

 
Udluft hydraulikpumpen. 
Se afsnittet Udluftning af hydrauliksystemet. 

Kontroller tankens hydraulikoliemåler, og påfyld om 
nødvendigt mere olie. 
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Udluftning af hydrauliksystemet 

Når der er skiftet hydraulikolie, skal hydrauliksystemet 
udluftes på følgende måde: 

 
1. Udluft pumpen. 

 
VIGTIGT: Pumpen kan beskadiges, hvis motoren 

startes, uden at der er hydraulikolie i 
pumpen. Sørg for at udlufte systemet. 

 
(1) Slut alle hydraulikledninger til hydraulikpumpen. 

Fyld relevante hydraulikkomponenter, så de 
indeholder den tilladelige mængde hydraulikolie. 

(2) Fyld hydraulikolie på hydraulikolietanken til det 
angivne niveau. 

(3) Kontroller alle tilsluttede ledninger for udsivninger. 
Sæt håndtaget til styring af motorhastigheden i lav 
tomgang. 

(4) Start motoren. Vent 5 til 10 sekunder. Stop 
motoren. 

(5) Kontroller hydraulikoliestanden ved måleren. 
Påfyld om nødvendigt mere hydraulikolie. 

(6) Start motoren, og lad den køre i ca. 1 minut. 
Kontroller, at der er tilstrækkelig med hydraulikolie 
i hydraulikolietanken. 

(7) Hydraulikpumpen er nu udluftet. 

 
 BEMÆRK: Hvis hydraulikpumpen står tom en nat eller 

længere, skal du sørge for at fylde pumpen 
med ren hydraulikolie, før du udfører 
ovenstående udluftningsprocedure. 

 
2. Udluft de enkelte hydraulikkredsløb. 

 
(1) Lad motoren køre i lav tomgang, og bevæg hver 

cylinder og krøjemotoren gentagne gange i 15 
minutter for at udlufte hydrauliksystemet. 

(2) Sæt maskinen i den position, der vises på 
tegningen på side 7-25, og kontroller 
hydraulikoliestanden. Stop motoren. 

(3) Kontroller hydraulikoliestanden. Påfyld om 
nødvendigt mere olie. 

 

 

 
M1LN-07-027 

 

 
M1LN-03-002 

 

 
M1LN-07-001 

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 



 VEDLIGEHOLDELSE 

7-28 

ØGNING AF LUFTTRYKKET I 
HYDRAULIKOLIETANKEN 

Når hydraulikolien i hydraulikolietanken er udskiftet, skal 
du følge nedenstående fremgangsmåde: 
 

1. Kør bommens, armens og skovlens cylinderne helt 
ud som vist på tegningen. 

2. Når cylinderne er kørt helt ud, skal 
olietilførselsproppen fjernes. Sæt derefter 
olietilførselsproppen på igen. 

3. Betjen maskinen som normalt. På denne måde 
øges lufttrykket i hydraulikolietanken. 

 

 
M585-07-083 
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 Udskift hydraulikoliefilter 

 – hver 500 timer 
 
(ZAXIS16, 18) 

 
1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

 FORSIGTIG: Stå ikke for tæt på dækslet eller 
proppen, og vend ansigtet væk. Drej langsomt på 
dækslet eller proppen, og fjern først dækslet eller 
proppen, når det indvendige tryk er forsvundet. 

 
Indsatsen med full-flow-filteret findes i højre side ved 
hydraulikolietanken. 

 

6. Drej langsomt på dækslet eller proppen for at fjerne 
trykket. 

7. Løsn filteret med et filterværktøj (1), og fjern filteret 
fra hovedindsatsen (2). 

8. Påfør et tyndt lag af ren hydraulikolie omkring 
tætningsringen på den nye filterindsats (1) 

9. Skru filterindsatsen (1) på plads med hånden, indtil 
tætningsringen får kontakt pakningernes overflade, 
og drej derefter indsatsen 180 grader. 

10. Efterspænd filterindsatsen (1) med en sjettedel af 
en hel omgang med et filterværktøj. Pas på, at 
indsatsen ikke spændes for stramt, da dette kan 
beskadige den. 

11. Når filteret er udskiftet, skal du kontrollere 
hydraulikoliestanden og udlufte systemet. Luft i 
systemet kan beskadige pumpen. 

 BEMÆRK: Udskift filterelementet ved de angivne 
intervaller for at fjerne urenheder i 
hydraulikolien og for at forlænge levetiden 
for det hydrauliske udstyr. 
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(ZAXIS25) 
 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

 FORSIGTIG: Hydraulikolietanken er under tryk. 
Løsen langsomt dækslet for at fjerne trykket. 

 
6. Løsen langsomt dækslet for at fjerne trykket, og fjern 

derefter dækslet. 

 

 BEMÆRK: Der sidder en fjeder under låget (2). Hold 
låget nede, mens de to sidste bolte fjernes. 

 
7. Når de to sidste bolte fjernes (1), skal låget (2) 

holdes nede på grund af den lette fjeder. Fjern låget 
(2). 

8. Fjern fjederen (4), ventilen (5) og elementet (6). 

 BEMÆRK: Fjern elementet, og kontroller, om der ligger 
metalstykker og urenheder i bunden af 
filterbeholderen. Større mængder messing- 
og stålpartiker kan være tegn på en defekt 
hydraulikpumpe, motor, ventil eller en 
forestående fejl. Gummimateriale kan være 
tegn på, at cylinderpakningen er defekt. 

 
9. Kasser elementet (6) og O-ringen (3). 

10. Indsæt et nyt element (6), en ny ventil (5) og en ny 
fjeder (4). 

11. Indsæt filterindsatsen (2) med en ny O-ring (3). 

12. Skru boltene (1) i, og spænd dem til 49 N⋅m (5 
kgf⋅m). 

 
VIGTIGT: Hvis hydraulikpumpen ikke er fyldt med olie, 

kan den tage skade, når motoren startes. 
 

Udluft hydraulikpumpen. 
Se afsnittet Udluftning af hydrauliksystemet. 

Kontroller tankens hydraulikoliemåler, og påfyld om 
nødvendigt mere olie. 
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 Udskift kredsløbsoliefilter 

 – hver 1000 timer 

 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

5. Bevæg det højre og venstre kontrolhåndtag for at 
fjerne trykket fra styreakkumulatoren. 

6. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

 FORSIGTIG: Stå ikke for tæt på dækslet eller 
proppen, og vend ansigtet væk. Drej langsomt på 
dækslet, og fjern det først, når det indvendige 
tryk er fjernet. 

 
7. Drej den sekskantede del af filterindsatsen (1) mod 

uret, f.eks. med en skruenøgle, for at fjerne 
filterindsatsen (1) fra filterhovedet (2). 

8. Drej på filterelementet (3), mens det trækkes nedad 
(3). 

9. Udskift O-ringen (4). 

10. O-ringen (4) skal sættes helt ind i fordybningen på 
filterhovedet (2). 

11. Smør pakningen på det nye filterelement (3) med ren 
hydraulikolie. Sæt filterelementet (3) helt ind i 
filterhovedet (2), mens filterelementet (3) drejes. 
Undgå at beskadige filterelementet. 

12. Sørg for, at der aldrig kommer støv og/eller vand ind i 
filterindsatsen. 

13. Monter filterindsatsen (1) i filterhovedet (2) ved at 
dreje med uret. 
Tilspændingsmoment: 25 til 34 N⋅m (2,5 til 3.5 kgf⋅m). 

14. Når filterelementet er udskiftet, skal eventuel luft 
udluftes fra hydraulikkredsløbet, mens motoren kører 
ved lav hastighed i ca. 5 minutter. 

15. Kontroller oliestanden i hydraulikolietanken. Påfyld 
om nødvendigt mere hydraulikolie. 

 
 

 
SA-675 
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Kontroller slanger og ledninger 
 – dagligt 
 – hver 250 timer  

 FORSIGTIG: Væske, der sprøjter ud under tryk, 
kan trænge ind i huden og medføre alvorlig 
personskade. 
Undgå denne risiko ved at lede efter udsivninger 
med et stykke pap. 
Beskyt hænder og krop mod højtryksvæsker. 
Hvis der sker uheld, skal du omgående opsøge 
en læge, der har kendskab til denne type skader. 
Enhver væske, der trænger ind i huden, skal 
fjernes inden for få timer, ellers kan der opstå 
koldbrand. 
 

 FORSIGTIG: Hydraulikolie og udsivninger af 
smøremidler er brandfarlige og kan give alvorlige 
skader. 
Træf følgende sikkerhedsforanstaltninger: 
1. Parker maskinen på en fast, plan overflade. 

Sænk skovlen til jorden. 
Stop motoren. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. Træk håndtaget til afbrydelse 
af styrekredsløbet tilbage til LÅST position. 

2. Kontroller, om der mangler slangeklemmer, 
eller om de er løse, om der er snoede slanger, 
om ledninger eller slanger gnider mod 
hinanden, om oliekøleren er beskadiget, og 
om der er løse bolte ved oliekølerens flange. 
Kontroller også, om der er udsivninger. 
Kontroller, om der er udsivninger og andre 
beskadigelser på slanger, ledninger og 
oliekøler ved de kontrolpunkter, der nævnes 
nedenfor, da dette kan føre til kommende 
udsivninger. 
Hvis der findes unormale tilstande, skal de 
udskiftes eller efterspændes som vist i skema 
1-3. 

3. Spænd, reparer eller udskift manglende, løse 
eller beskadigede slangeklemmer, slanger, 
ledninger, oliekøler og løse bolte ved 
oliekølerens flange. 
Højtryksledninger må ikke bøjes eller 
udsættes for slag. 
Monter aldrig bøjede eller beskadigede 
slanger eller ledninger. 

 

 

 
SA-031 

 

 
SA-292 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA-044 
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 Skema 1. Slanger 

Intervaller 
(timer) 

Kontrolpunkter Unormale tilstande Udbedringer 

Dagligt Slangens 
overflade 
Slangens 
ender 
Fittings 

Udsivning (1) 
 
Udsivning (2) 
 
Udsivning (3) 

Udskift 
Udskift 
 
 
Efterspænd eller 
udskift slange eller 
O-ring  

Hver 250 
timer 

Slangens 
overflade 
Slangens 
ender 
 
 
Slangens 
overflade 
Slangens 
overflade 
 
 
 
 
Slange 
 
 
 
 
 
Slange 
 
 
 
Slangens 
ender og 
fittings 

Revne (4) 
 
Revne (5) 
 

 
 
Synlig forstærkning (6) 
 
Blærer (7) 
 

 

 

 
 
Bøjning (8) 
 

 

 

 

 
Kollaps (9) 
 

 

 
Deformation eller 
 tæring (10) 

Udskift 
 
Udskift 
 
 
 
Udskift 
 
Udskift 
 
 
 
 
 
Udskift 
 
 
 
 
 
Udskift 
(brug korrekt 
bøjningsradius) 
 
Udskift 

 BEMÆRK: De enkelte kontrolpunkter vises på tegningerne i fig. 1, hvor der også 
findes en beskrivelse af de forskellige unormale tilstande. Brug kun 
originale Hitachi-dele. 

 

 

 
M137-07-008 

 
M115-07-145 

 
M115-07-146 

 
M115-07-147 

 

M115-07-148 

 

 
                        M115-07-149 

 
Fig. 1 
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 Skema 2. Forbindelser 
Intervaller (timer) Kontrolpunkter Unormale tilstande Udbedringer 
Dagligt Flangesamlingernes 

kontaktflader 
 
 
 
Svejsede 
overfladesamlinger 

Udsivning (11) 
 
 
 
 
Udsivning (12) 

Udskift O-ring 
og/eller 
efterspænd 
bolte  
 
Udskift 

Hver 250 timer Samlehals 
Svejsede 
overfladesamlinger 
Slangeklemmer 

Revne (13) 
Revne (12) 
  
Mangler 
Deformation 
Løs 

Udskift 
Udskift 
 
Udskift 
Udskift 
Efterspænd 

 BEMÆRK: De enkelte kontrolpunkter vises på tegningerne i fig. 2, hvor der også 
findes en beskrivelse af de forskellige unormale tilstande. Brug kun 
originale Hitachi-dele. 

 
 
 
 

Skema 3. Oliekøler 
Intervaller (timer) Kontrolpunkter Unormale tilstande Udbedringer 

Hver 250 timer Flangesamlingernes 
kontaktflader 
 
 
 
Oliekøler 

Udsivning (14) 
 
 
 
 
Udsivning (15) 

Udskift O-ring 
og/eller 
efterspænd 
bolte  
 
Udskift 

 BEMÆRK: De enkelte kontrolpunkter vises i fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
M137-07-001 

 

 
M137-07-007 

 
Fig. 2 

 
 
 
 
 

 

 
M155-07-049 

 
Fig. 3 
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Pakningsfittings til metaloverflade 

Fittings bruges på mindre slanger og består af en 
tragtformet metaldel og et metalsæde. 

 
a. Kontroller den tragtformede metaldel (5) og 

metalsædet (4). Der må ikke være snavs eller synlige 
defekter. 

 
VIGTIGT: Defekter i den tragtformede del af røret 

kan ikke repareres. Hård spænding af en 
defekt kan ikke standse en udsivning. 

 
b. Spænd fittingen (1) med hånden. 

c. Spænd fittingen (1) eller møtrikken (3) til 
nedenstående tilspændingsværdier. Slangen (2) må 
ikke være snoet, når fittingsene spændes. 

 
Nøglevidde (mm) 19 22 27 

N⋅m 29,5 39 64 
(kgf⋅m) (3) (4) (6,5) 

Maksimalt 
tilspændingsmo

ment  
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Hurtigkobling 

1. Tilslutning af kobling 

Tag altid fat i koblingen ved muffestykket. Skub 
kroppen lige på, indtil støvbeskyttelsesdelen trækker 
sig ca. 2 mm tilbage. Træk derefter i muffestykket for 
at sikre, at koblingen sidder korrekt og ikke kan falde 
af. 

 
 BEMÆRK: Hvis koblingen skubbes ind ved hjælp af 

støvbeskyttelsesdelen eller ikke skubbes ind, 
indtil støvbeskyttelsesdelen trækker sig tilbage, 
kan der opstå en fejlforbindelse, der kan få 
koblingen til at springe af, når olietrykket øges. 
Selvom koblingen ikke er tilsluttet korrekt, kan 
det være svært at tage den af, hvis den 
forsøges trukket skråt af. Koblingen kan 
derimod let springe af, når olietrykket øges. 
Koblingen må ikke trækkes skråt af, da dette 
kan beskadige de indvendige dele, føre til 
olieudsivninger og/eller uventet frakobling. 

 
2. Afmontering af kobling 

Koblingen må ikke afmonteres før eventuelle 
urenheder (f.eks. jord), der sidder på samlingen, er 
blevet fjernet med renseolie.  

 
• Tag fat i muffedelen, og skub kroppen ca. 2 mm ind. 

 
 
 
 

• Træk i støvbeskyttelsesdelen, mens du presser 
kroppen ind. 

 
 
 
 
 
 

• Tryk kroppen og støvbeskyttelsesdelen sammen for 
at afmontere koblingen. 

 
M1LA-07-014 

 

 
M1LA-07-015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LA-07-016 

 

 
M1LA-07-017 

 

 
M1LA-07-018 

Klik 

Ca. 2 mm

Muffestykke Støv- 
beskyttelses-

del 
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 BEMÆRK: Når du skal afmontere en kobling, der 
sidder på et sted, hvor det er vanskeligt at 
nå ind med hånden, skal du bruge en 
skruetrækker på følgende måde. 

 
Brug af skruetrækker 

Brug en skruetrækker med en spidstykkelse på mindre 
end 1 mm, og en spidsbredde på ca. 5 mm. 

 
• Skub forsigtigt slangen ind mod koblingen (ca. 2 

mm). 

• Skub slangen ind mod koblingen, og indsæt en 
skruetrækker som vist på tegningen til højre. Drej 
skruetrækkeren ca. 90 °. Træk i slangen for at 
afmontere koblingen, når afstanden mellem 
adapteren og støvbeskyttelsesdelen er over 2 mm. 

3. Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med genbrug 
af kobling 

• Før koblingen tilsluttes, skal du kontrollere, om 
koblingens overflade er ren. Rens den for at fjerne 
eventuelle urenheder. Urenheder kan føre til 
olieudsivninger og/eller frakobling.  

• Når der er brug for en slangeklemme, skal denne 
placeres 200 mm fra samlingens kant. Hvis slangen 
samles som vist på tegningen til højre, kan 
koblingssamlingen glide, efterhånden som 
olietrykket ændres. Dette kan føre til olieudsivninger 
på grund af nedslidning af de indvendige dele. 

• Koblingen må ikke bruges som fodleje, og den skal 
behandles forsigtigt. Hvis støvbeskyttelsesdelen er 
defekt, kan det være vanskeligt at afmontere 
koblingen. 

• Samlingens overflade må ikke males, da kroppen 
kan sætte sig fast på støvbeskyttelsesdelen, så 
koblingen ikke kan afmonteres. 

 
 
 
 
 
 

 
M1LA-07-021 

 

 
M1LA-07-022 

 

 
M1LA-07-019 

 

 
M1LA-07-020 

Mindre end 200 mm 

Skruetrækker

Adapter

Støvbeskyttelsesdel 
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E. BRÆNDSTOFSYSTEM 

Anbefalet brændstof 

Der må kun bruges DIESELOLIE af høj kvalitet (JIS K-
2204) (ASTM 2-D). Der må IKKE bruges petroleum. 

 
Tankning 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

 FORSIGTIG: Brændstof skal håndteres forsigtigt. 
Sluk motoren, før du tanker op. Rygning er 
forbudt under tankning, og når der arbejdes med 
brændstofsystemet. 

 
6. Kontroller brændstofmåleren (1) på monitorpanelet. 

Påfyld om nødvendigt mere brændstof. 

 
VIGTIGT: Brændstofsystemet skal holdes fri for snavs,   

støv, vand og andre urenheder. 
 

7. Fyld tanken efter hver arbejdsdag for at undgå 
kondensering. Pas på, du ikke spilder brændstof på 
maskinen eller på jorden. 

Brændstofkapacitet: ZAXIS16, 18: 25 l 
                  ZAXIS25 : 35 l 
8. Sæt omgående dækslet (2) på efter tankning. 

 

9. Luk og lås låget. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M586-01-014 

 

 
M1LN-07-008 

 

 
M1LN-07-009 
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Udluftning af brændstofsystemet 

VIGTIGT: Luft i brændstofsystemet kan give en hård 
motorstart og/eller en ujævn motordrift. 
Systemet skal udluftes, når brændstoffilteret 
er udskiftet, eller når tanken er tømt. 

 
Udluftningsprocedure (automatisk udluftningsanordning): 

1. Kontroller, at tanken er mere end halv fyldt. Hvis 
tanken er mindre end halv fyldt, kan der ikke udføres 
automatisk udluftning. Påfyld brændstof. 

2. Drej nøglen om på ON, og hold den der i 10 til 15 
sekunder for at aktivere den automatiske udluftning. 

3. Start motoren, og kontroller, om der siver brændstof 
ud. 

 
 
 
 

 Aftap brændstofsump – dagligt 

1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Drej nøglen om på OFF. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

6. Åbn aftapningshanen (1), og lad den være åben i 
flere sekunder for at aftappe vand og bundfald. Luk 
aftapningshanen (1). 
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 Kontroller vandudskiller 
 – dagligt 

 
Når der samler sig vand i den gennemsigtige filterbeholder 
(1), skal den tømmes. Sæt derefter filterbeholderen (1) på 
plads. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udskift brændstoffilter 

 – hver 500 timer 

VIGTIGT: Af sikkerheds- og miljøhensyn skal du altid 
bruge de korrekte beholdere til aftapning af 
brændstof. Du må ikke hælde brændstof på 
jorden, i afløb eller i å'er, i vandløb eller i 
søer. Bortskaf overskydende brændstof 
korrekt. 

1. Luk hanen (6). 

2. Fjern ringmøtrikken (3) og filterdækslet (4). 

3. Rengør filterdækslet (4). 

4. Indsæt et nyt filterelement (2), filterdæksel (4) og 
ringmøtrik (3). 

5. Åbn hanen (6). 

6. Løsn proppen (5) for at udlufte systemet. 

7. Spænd proppen (5), når der kommer brændstof ud 
gennem hullet i proppen. 

8. Drej nøglen om på ON, og hold den der i 10 til 15 
sekunder for at aktivere den automatiske udluftning. 

9. Start motoren, og kontroller, om der er siver 
brændstof ud. 
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 Kontroller brændstofslanger 
 – dagligt 
 – hver 250 timer 

 FORSIGTIG: Brændstofudsivninger er 
brandfarlige og kan give alvorlige skader. 
Træf følgende sikkerhedsforanstaltninger: 

 
1. Parker maskinen på en fast, plan overflade. Sænk 

skovlen til jorden. Stop motoren. Fjern nøglen fra 
tændingslåsen. Træk håndtaget til afbrydelse af 
styrekredsløbet tilbage til LÅST position. 

2. Kontroller, om der er snoede slanger, og om der er 
udsivninger ved slanger, der gnider mod hinanden. 
Kontroller, om der er udsivninger og andre 
beskadigelser på slanger ved de kontrolpunkter, der 
nævnes nedenfor, da dette kan føre til udsivninger. 
Hvis der findes unormale tilstande, skal de 
pågældende dele udskiftes eller efterspændes som 
vist i skema 4. 

3. Reparer eller udskift løse eller beskadigede slanger. 
Monter aldrig bøjede eller beskadigede slanger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema 4. Slanger 
Intervaller (timer) Kontrolpunkter Unormale 

tilstande 
Udbedringer 

Dagligt Slangens ender 
 
Flettet slange 

Udsivning (1) 
  
Friktion (2) 
Revne (2) 

Spænd eller udskift 
 
Udskift 
Udskift 

Hver 250 timer Flettet slange 
 
Slangeender 
 
 
 
 
 
Slange 
 
 
 
 
 
Slange 
 
 
Slangeender og 
fittings 

Revne (3) 
 
Revne (4) 
 
 
 
 
 
Bøjning (5) 
 
 
 
 
 
Kollaps (6) 
 
 
Deformation 
eller 
tæring (7) 

Udskift 
 
Udskift 
 
 
 
 
 
Udskift 
 
 
 
 
 
Udskift 
(brug korrekt 
bøjningsradius) 
 
Udskift 

 BEMÆRK: De enkelte kontrolpunkter vises på tegningerne i fig. 1, hvor der også findes 
en beskrivelse af de forskellige unormale tilstande. Brug kun originale Hitachi-
dele. 
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F. LUFTFILTER 

 Rens luftfilteret 
– hver 250 timer, eller når luftfilteret er 
tilstoppet (indikatoren (4) lyser rød). 

Udskift luftfilteret 
– når det er blevet renset otte gange eller 
efter et år 

 
1. Parker maskinen på en plan overflade. 

2. Sænk skovlen og bladet til jorden. 

3. Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 
minutter. 

4. Stop motoren. Fjern nøglen fra tændingslåsen. 

5. Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet 
tilbage til LÅST position. 

6. Løsn slangeklemmerne (2) for at fjerne dækslet (3). 

7. Fjern filteret (1). 

8. Slå på filteret (1) med hånden – IKKE MOD EN 
HÅRD OVERFLADE. 

 

 FORSIGTIG: Brug reduceret trykluft. Personer 
skal forlade arbejdsområdet. Undgå flyvende 
spåner, og brug sikkerhedsudstyr, bl.a. 
beskyttelsesbriller. 

 
9. Rengør filteret (1) med trykluft. Ret luften mod den 

indvendige del af filteret, og blæs udad. 

10. Rengør den indvendige del af filteret, før det (1) 
indsættes. 

11. Indsæt filteret (1). 
 

12. Sæt dækslet (3) på, og spænd slangeklemmerne (2). 

  BEMÆRK: Under montering skal dækslet (3) rettes 
ind efter luftfilterhusets ventil (5), der skal vende 
nedad. 

 
11. Start motoren, og lad den køre i lav tomgang. 

12. Kontroller luftfilterindikatoren (4). Hvis 
luftfilterindikatoren (4) lyser rød, skal motoren 
stoppes, og filteret (1) udskiftes. 
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G. KØLESYSTEM 

 BEMÆRK: 1. Før maskinen forlader Hitachi-fabrikken,    
          fyldes kølesystemet med en blanding af              
          vand og langtidsholdbar kølervæske. Så         
          længe der bruges en langtidsholdbar  
          kølervæske, skal kølervæsken udskiftes  
          en gang hvert andet år (om efteråret)   
          eller hver 2000 driftstimer (det der    
          indtræffer først). 
     2.  Vedligeholdelsesintervallet er kortere,   
          når maskinen bruges i støvede    
          omgivelser. 

 
1. Kølervæske 

Fyld køleren med blødt, frisktappet vand eller 
flaskevand. 

2. Rustbeskyttelsesmiddel: 
Når der udskiftes kølervæske, skal væsken tilføres 
0,14 l rustbeskyttelsesmiddel. 
Det er ikke nødvendigt at tilføre 
rustbeskyttelsesmiddel, når der bruges frostvæske. 

3. Frostvæske: 
Hvis lufttemperaturen falder til under 0 °C, skal 
kølesystemet fyldes med en blanding af frostvæske 
og blødt vand. Blandingsforholdet for frostvæsken 
skal som regel ligge mellem 30 % og 60 % som 
angivet i skemaet nedenfor. Hvis blandingsforholdet 
er under 30 %, kan der dannes rust, og hvis det er 
over 60 %, kan motoren løbe varm. 

 
Blandingstabel for frostvæske 

Blandingsforhold % 30 35 40 45 50 
Lufttemperatur °C -10 -15 -20 -25 -30 

Mængde af kølervæske: 4,8 l 
 

 FORSIGTIG:  
(1) Frostvæske er giftig. Hvis det indtages, kan 

det medføre alvorlige skader eller dødsfald. 
Forsøg at kaste op, og opsøg omgående 
læge. 

(2) Frostvæske skal opbevares i en tydelig 
mærket beholder med et tætsluttende låg. 
Frostvæske skal altid opbevares utilgængeligt 
for børn. 

(3) Hvis du ved et uheld får frostvæske i øjnene, 
skal øjnene skylles med vand i 10 til 15 
minutter. Kontakt derefter en læge. 

(4) Opbevaring eller bortskaffelse af frostvæske 
skal ske i overensstemmelse med de lokale 
regler. 
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 Kontroller kølervæskeniveau – dagligt 

 FORSIGTIG: Kølerens påfyldningsdæksel (1) må 
ikke løsnes, før systemet er afkølet. Dækslet skal 
løsnes langsomt til det stopper. Trykket skal 
frigøres, før dækslet fjernes. 

 
Når motoren er kold, skal kølervæskeniveauet være 
mellem mærkerne FULL og LOW på 
kølervæskebeholderen (2). Hvis kølervæskeniveauet er 
under LOW-mærket, skal der fyldes mere kølervæske i 
beholderen (2). 
Hvis kølervæskebeholderen (2) er tom, skal der fyldes 
kølervæske på køleren og derefter i 
kølervæskebeholderen. 
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 Kontroller og juster ventilatorrem 
 – hver 100 timer (første gang efter 50 timer) 

VIGTIGT: En løs ventilatorrem kan føre til 
utilstrækkelig batteriopladning, 
motorvarmløbning og hurtigt og unormalt 
remslid. En for stram rem kan dog både 
beskadige lejerne og remmene. 

 
Kontroller, om remmen ser slidt ud. Udskift den om 
nødvendigt. Kontroller ventilatorremmens spænding ved at 
trykke ned på midten med en tommelfinger. Nedbøjningen 
skal være A ved en trykkraft på ca. 98 N (10 kgf). 
 
 A: 7 til 9 mm (mellem ventilatoren (1) og generatorens 

remskive (2)) 

Hvis spændingen ikke er inden for det nævnte, skal 
remspændingen justeres som følger: 

ZAXIS16, 18 

1. Fjern førersædet. 

2. Åbn lågen bag førersædet. 

3. Løsn generatorens justeringsbolte (3) og 
monteringsbolt (4). 

4. Bevæg generatoren frem og tilbage, indtil den 
korrekte spænding opnås. 

5. Spænd boltene (3) og (4) igen. 

ZAXIS25 

1. Løsn generatorens monteringsbolt (5). 

2. Drej på ventilatorremmens justeringsbolt (7), indtil 
spændingen er korrekt. 

3. Spænd generatorens monteringsbolt (5). 

 
 BEMÆRK: Når der monteres en ny rem, skal 

spændingen justeres efter 3 til 5 minutters 
drift i lav tomgang for at sikre, at den nye 
rem sidder korrekt. 

 

 
 
 

 
M589-07-014 

 

 
M1LN-07-025 

 

 
M1LN-07-026 

Tryk Nedbøjning 
A 

1 2

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 

1

4

2

3

Generator

Generator

2

7

5

1
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 Udskift kølervæske 
 – to gange om året (forår og efterår) 

 
 BEMÆRK: Før maskinen forlader Hitachi-fabrikken, 

fyldes kølesystemet med en blanding af 
vand og langtidsholdbar kølervæske. 

  Så længe der bruges en langtidsholdbar 
kølervæske, skal kølervæsken udskiftes en 
gang hvert andet år (om efteråret) eller 
hver 2000 driftstimer (det der indtræffer 
først). 

 

 FORSIGTIG:   
• Kølerdækslet (1) må ikke løsnes, før systemet 

er afkølet. Dækslet (1) skal løsnes langsomt til 
det stopper. Trykket skal frigøres, før dækslet 
(1) fjernes. 

• Opbevaring eller bortskaffelse af frostvæske 
skal ske i overensstemmelse med de lokale 
regler. 

 
1. Fjern kølerdækslet (1). Åbn kølerens aftapningshane 

(2), og åbn hanen på motorblokken for at aftappe 
kølervæsken. 

2. Luk aftapningshanen. Fyld køleren med en blanding 
af ledningsvand og et kølerrensemiddel. Start 
motoren, og lad den køre med en hastighed, der er 
lidt højere end lav tomgang. Når nålen på 
temperaturmåleren når det hvide område, skal 
motoren køre i ca. 10 minutter mere. 

3. Stop motoren, og åbn kølerens aftapningshane (2). 
Udskyld kølesystemet med ledningsvand, indtil det 
aftappede vand er klart. Dette hjælper med at fjerne 
rust og aflejringer. 

4. Luk kølerens aftapningshane (2). Fyld køleren med 
et korrekt blandingsforhold af ledningsvand og et 
rustbeskyttelsesmiddel eller frostvæske. Når 
kølervæsken tilsættes, skal det ske meget langsomt, 
så der ikke opstår luftbobler i systemet. 

5. Lad motoren køre, indtil kølesystemet er udluftet. 

6. Når der er påfyldt kølervæske, skal motoren bruges i 
flere minutter. Kontroller kølervæskeniveauet igen, 
og påfyld om nødvendigt mere kølervæske. 

7. Sæt kølerdækslet (1) på igen. 

 

 

 
M1LN-07-019 

 

 
M1LN-07-018 

 

 
M1LN-07-020 

 

 
M1LN-07-021 

ZAXIS25 

ZAXIS25 

1

2
ZAXIS16, 18 

ZAXIS16, 18 

1

2
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 Rengør køler 

 – hver 500 timer 

 FORSIGTIG: Brug beskyttelsesbriller, når 
kølerlegemet renses med trykluft. 

 
VIGTIGT: 1. Afdæk åbningen til luftfilteret for at 

undgå indtrængen af støv og vand 
under rengøringen af kølerlegemet. 

 2. Højtryksluft eller vand kan beskadige 
køleribberne. Når kølerlegemet 
rengøres med højtryksluft eller vand, 
skal dysen holdes mindst 500 mm fra 
legemets forside. 

 
Kølerens køleevne bevares ved at rengøre kølerlegemet 
med trykluft (mindre end 0,2 MPa, 2 kgf/cm2) eller vand, 
når der sidder støv eller snavs på legemet. Rengør 
oliekøleren med trykluft eller vand, når kølerlegemet 
rengøres. 
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H. ELEKTRISK SYSTEM 

VIGTIGT: Forkert radiokommunikationsudstyr og 
tilknyttede dele og/eller forkert installation 
af radiokommunikationsudstyr påvirker 
maskinens elektroniske dele og fører til 
utilsigtet bevægelse af maskinen. 
Forkert installation af elektrisk udstyr kan 
også resultere i maskinfejl og/eller brand. 
Kontakt en autoriseret forhandler, når der 
skal installeres radiokommunikationsudstyr 
eller ekstra elektriske dele, eller når de 
elektriske dele skal udskiftes. 
 
Forsøg aldrig at adskille eller ændre de 
elektriske/elektroniske komponenter. Hvis 
det er nødvendigt at udskifte eller ændre 
sådanne komponenter, skal du kontakte en 
autoriseret forhandler. 

 
BATTERIER 

 FORSIGTIG: Batterigas kan eksplodere. Batterier 
må ikke komme i nærheden af gnister og 
flammer. Brug en lommelygte, når du kontrollerer 
batteriets elektrolytniveau. 
 
Du må ikke fortsætte med at bruge eller oplade 
batterierne, når elektrolytniveauet er lavere end 
angivet. Batteriet kan eksplodere. 

 Svovlsyren i batteriets elektrolytvæske er giftig. 
Syren er stærk nok til at kunne brænde sig 
igennem huden, lave huller i tøjet og føre til 
blindhed, hvis den kommer i øjnene. 
 
Følg disse sikkerhedsforanstaltninger: 
1. Påfyldning af batterier skal foregå i ventilerede 

omgivelser. 

2. Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker. 

3. Undgå at indånde dampe, når der påfyldes 
elektrolytvæske. 

4. Undgå at spilde eller dryppe elektrolytvæske. 

5. Brug den korrekte fremgangsmåde ved start 
med startbatterier. 

 Hvis syren kommer på huden: 
1. Skyld huden med vand. 

2. Påfør bagesoda eller lime, da det hjælper med 
at neutralisere syren. 

3. Hvis syren kommer i øjnene, skal øjnene 
skylles med vand i 10 til 15 minutter. Søg 
omgående læge. 

 

 
SA-032 

 
SA-036 

 

 
M1LN-03-002 

 
 

 
M1LN-03-003 

 

Batteri

Batteri

ZAXIS16, 18 

ZAXIS25 
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Hvis syren synkes: 
1. Drik store mængder vand eller mælk. 

2. Drik derefter magnesiummælk, piskede æg 
eller vegetabilsk olie. 

3. Søg omgående læge. 

 
VIGTIGT: I frostvejr skal der fyldes vand på 

batterierne, før dagens arbejde 
påbegyndes. 

 
VIGTIGT: Hvis batteriet bruges med et 

elektrolytniveau, der er lavere end det 
angivne minimumniveau, forkortes 
batteriets Ievetid. 

 
VIGTIGT: Påfyld ikke mere elektrolytvæske end op 

til den angivne øvre grænse. Spildt 
elektrolytvæske kan beskadige malede 
overflader og/eller ætse andre maskindele. 

 
 BEMÆRK: Hvis elektrolytniveauet overskrider 

maksimumniveauet eller når op over 
muffens nederste kant, skal overskydende 
elektrolytvæske fjernes med en pipette, 
indtil elektrolytniveauet er ved muffens 
nederste kant. Når den fjernede 
elektrolytvæske er neutraliseret med natron, 
skal den skylles væk med store mængder 
vand. Du kan også vælge at kontakte 
batteriproducenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M409-07-072 
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Kontrol af elektrolytniveau 

1. Elektrolytniveauet skal kontrolleres mindst én gang 
om måneden.  

2. Parker maskinen et sted, hvor terrænet er jævnt, og 
stop motoren. 

3. Kontroller elektrolytniveauet. 

3.1 Når niveauet kontrolleres på siden af batteriet: 
Rengør kontrolstregerne med et vådt håndklæde. 
Du må ikke bruge et tørt håndklæde, da der kan 
udvikles statisk elektricitet, som kan få gassen fra 
batteriet til at eksplodere. Kontroller, om 
elektrolytniveauet er mellem U.L (maksimum) eller 
L.L (minimum). Hvis elektrolytniveauet står lavere 
end midt imellem U.L og L.L, skal der omgående 
påfyldes destilleret vand eller batterivæske. Sørg 
for at fylde destilleret vand på batteriet, før det 
genoplades (maskinen betjenes). Sæt 
påfyldningsdækslet på efter påfyldning, og spænd 
det godt. 

3.2 Når det er umuligt at kontrollere niveauet på siden 
af batteriet, eller hvis der ikke er kontrolmærker på 
siden: 
Fjern påfyldningsdækslet fra den øverste del af 
batteriet. Kontroller elektrolytniveauet ved at kigge 
ned gennem påfyldningsåbningen. Det kan i 
sådanne tilfælde være svært at vurdere det 
nøjagtige elektrolytniveau. Når elektrolytniveauet er 
på linje med U.L, er niveauet i orden. Se tegningen 
til højre, og kontroller niveauet. Hvis 
elektrolytniveauet ikke når op til muffens nederste 
kant, skal der fyldes op med destilleret vand eller 
batterivæske, indtil niveauet når op til muffens 
nederste kant. Sørg for at fylde destilleret vand på 
batteriet, før det genoplades (maskinen betjenes). 
Sæt påfyldningsdækslet på efter påfyldning, og 
spænd det godt. 

3.3 Hvis der findes en indikator til måling af niveauet, 
skal indikatorens angivelser følges. 

4. Området omkring batteriklemmerne skal holdes rent 
for at undgå batteriudladning. Kontroller, om 
klemmerne er løse og/eller rustne. Påfør klemmerne 
smørefedt eller vaseline for at forhindre tæring. 

 
 
 
 
 
 
 

 
M146-07-109 

 
 
 
 

 
M146-07-110 

 

 
M146-07-111 

 

 
M146-07-112 

 

 
M409-07-072 

Elektrodernes ender er lige, da elektrolytoverfladen er 
under den nederste kant af muffen. 

Da elektrolytoverfladen når op og rører ved 
underkanten af muffen, hæves 
elektrolytoverfladen på grund af 
overfladespændingen, så elektrodernes ender er 
buede. 

Minimum 
Maksimum

Kant 

Påfyldningsåbning 

Lavere

L.L (minimum)

U.L (maksimum)

Separator 

Korrekt
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Kontrol af elektrolyttens vægtfylde 

 FORSIGTIG: Batterigas kan eksplodere. Batterier 
må ikke komme i nærheden af gnister og 
flammer. Brug en lommelygte, når du kontrollerer 
batteriets elektrolytniveau. 
 
Svovlsyren i batteriets elektrolytvæske er giftig. 
Syren er stærk nok til at kunne brænde sig 
igennem huden, lave huller i tøjet og føre til 
blindhed, hvis den kommer i øjnene. 
 
Batteriet må aldrig kontrolleres ved at anbringe 
en metalgenstand mellem klemmerne. Brug et 
voltmeter eller et aræometer. 
 
Den jordede batteriklemme ( −) skal altid fjernes 
først og sættes på til sidst.  

 Følg disse sikkerhedsforanstaltninger: 
1. Påfyldning af batterier skal foregå i 

ventilerede omgivelser. 

2. Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker. 

3. Undgå at indånde dampe, når der påfyldes 
elektrolytvæske. 

4. Undgå at spilde eller dryppe elektrolytvæske. 

5. Brug den korrekte fremgangsmåde ved start 
med startbatterier.

 

 Hvis syren kommer på huden: 
1. Skyld huden med vand. 
2. Påfør bagesoda eller lime, da det 

hjælper med at neutralisere syren. 
3. Hvis syren kommer i øjnene, skal 

øjnene skylles med vand i 10 til 15 
minutter. Søg omgående læge. 

 Hvis syren synkes: 
1. Drik store mængder vand eller mælk. 
2. Drik derefter magnesiummælk, piskede 

æg eller vegetabilsk olie. 
3. Søg omgående læge. 

 
VI      GTIGT: Elektrolyttens vægtfylde skal 

kontrolleres, når den er afkølet – ikke 
umiddelbart efter drift. 

 
Kontroller elektrolyttens vægtfylde for hver 
battericelle. 
Den laveste grænse for elektrolyttens vægtfylde 
afhænger af elektrolyttens temperatur. 
Vægtfylden skal holdes inden for nedenstående 
område. Udskift batteriet, hvis vægtfylden er 
under grænsen. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Driftsområde

Væsketemp. 

Vægtfylde for batterivæske 

 
68

1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32

Elektrolyttens anbefalede vægtfylde på baggrund af elektrolyttens temperatur 

 
104

 
-40°F -40°C 

20

40

 
-4°F 

 
32

 

0

-20°C 
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UDSKIFTNING AF SIKRINGER 
 
Hvis det elektriske udstyr ikke fungerer, skal du i første 
omgang kontrollere sikringerne. Sikringsboksen sidder på 
siden af betjeningspanelet. Sikringernes 
placering/specifikation findes i sikringsboksens låg. 
 
Fjern låget til sikringsboksen ved at løfte det op. Ekstra 
sikringer findes på lågets underside. 
 
VIGTIGT: Sørg for at installere sikringer med en 

korrekt strømstyrke for at undgå 
beskadigelse af det elektriske system på 
grund af overbelastning. 

 
 
 
 
 
 
 

1- Vinduesvisker, forvarmer 15 A 

2- Horn    15 A 

3- Lys   20 A 

4- Monitor   15 A 

5- Stikkontakt   15 A 

 
 

 

 

STIKKONTAKT 

Til tilslutning af lys i forbindelse med eftersyn og 
vedligeholdelse. 
 
Specifikation for 
stikkontakt: I henhold til DIN ISO4165, flerkontakt, 
maksimum 8 A ved 12 V. 
 

 

 
M1LN-07-022 

 

 
M1LN-07-023 

 

 

 

 
M1LN-07-024 

 

 
M586-07-003 

Sikringsboks

Sikringsboks

ZAXIS16, 18 

1

5 4 3 2 1 

2
3

4
5

ZAXIS25 
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I. DIVERSE 

 Kontroller skovlens tænder – dagligt 

1. Kontroller skovlens tænder for slid og løshed. 

2. Udskiftning: 

(1) Hæv skovlen, og anbring skovlens bund, så den 
er vandret. Sænk skovlen, indtil den er ca. 500 
mm over jorden. Af sikkerhedshensyn bør skovlen 
understøttes med blokke. 

(2) Løsn M12-møtrikkerne (2), og fjern M12-boltene 
(1). Fjern skovlens tænder (3). 

(3) Monter nye tænder (3) på skovlen. Placer en 
passkive (4) (tykkelse: 0,4 mm, 1,0 mm) mellem 
tanden og skovlen, når tanden monteres. 

(4) Spænd bolten (1) og møtrikken (2) til 18 N.m (11 
kgf m). 

(5) Efterspænd møtrikkerne (2), når skovlen har 
været brugt i nogle timer. 

 

 
M503-07-085 

 

2

3

14
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 Udskift skovl 

 FORSIGTIG: Du skal bære korrekt 
sikkerhedsudstyr eller beskyttelsesbriller, når 
forbindelsesstængerne køres ind eller ud, da 
dette kan resultere i flyvende metalstykker eller 
urenheder. 

 
1. Parker maskinen på en plan overflade. Sænk 

skovlen til jorden, og anbring den med den flade side 
hvilende mod jorden. Sørg for, at skovlen ikke ruller, 
når stængerne fjernes. 

2. Skub O-ringene væk som vist. 

3. Fjern skovlens stænger (A og B) for at skille armen 
fra skovlen. Rengør stængerne og stængernes 
huller. Smør stængerne og hullerne med smørefedt. 

4. Juster skiftevis armen og skovlen. Sørg for, at 
skovlen understøttes, så den ikke kan rulle. 

5. Sæt skovlens stænger (A og B) på plads. 

6. Sæt låsestifterne og låseringen på stængerne (A og 
B). 

7. Juster skovlforbindelsens frigang for stang A. Se 
fremgangsmåden til justering af skovlforbindelsens 
frigang. 

8. Smør stangleddene (A og B) med smørefedt. 

9. Start motoren, og lad den køre i lav tomgang. Betjen 
langsomt skovlen i begge retninger for at kontrollere, 
om skovlen bevæger sig uhindret. Maskinen må ikke 
bruges, hvis skovlen bevægelse hindres. Løs 
problemet. 

 

 
 

 
M104-07-063 

 

Skub O-ring 

Skovlfremspring 

Led
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 Kontroller bæltenedbøjning (gummibælter) 
 – hver 8. driftstime 

 
Korrekt justering af bæltenedbøjningen er nødvendig for at 
øge gummibælternes og køreenhedens levetid. 
 

Kontroller bæltenedbøjning 

 
1. Placer bladet bag overkonstruktionen. Sænk skovlen 

og bladet, så begge bælter hæves fra jorden (se 
tegningen). Understøt maskinen med blokke, der 
anbringes under maskinrammen. 

2. Drej gummibæltet, så bæltesamlingen placeres midt 
på det øverste bælte. 

 
Mål afstanden (A) ved den midterste nedre rulle fra den 
nederste del af den nedre rulle til gummibæltets 
indvendige kant. 
 
Specifikationer for bæltenedbøjning (mål A): 10 til 15 
mm. 

 
 

Sikkerhedsforanstaltninger ved justering af 
bæltenedbøjning 

 
1. Hvis bæltenedbøjningen ikke er inden for de angivne 

specifikationer, skal du løsne eller stramme bæltet 
som beskrevet på næste side. 

2. Før bæltet justeres, skal skovlen og bladet sænkes til 
jorden, så begge bælter hæves fra jorden (se tegning 
ovenfor). Maskinen skal understøttes med blokke, 
der anbringes under maskinrammen. 

3. Når bæltenedbøjningen er justeret for begge bælter, 
skal du køre bælterne frem og tilbage flere gange. 

4. Når dette er gjort, skal bæltenedbøjningen 
kontrolleres igen. Hvis bæltenedbøjningen ikke er 
inden for de angivne specifikationer, skal justeringen 
gentages, indtil den korrekte nedbøjning opnås. 

 

 
 
 
 

 
M586-07-004 

 
 
 

 
 

 
M503-07-060 
M102-07-075 

 
 
 

 
M503-05-050 

 

Nedre rulle

Gummibælte

Samling

Samling

90 til 110° 
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Løsning af bælte 

 FORSIGTIG: Ventilen (1) må ikke løsnes for 
hurtigt, da smørefedt under højt tryk i 
justeringscylinderen kan sprøjte ud. Stå ikke for 
tæt på ventilen, og vend ansigtet væk, mens 
ventilen (1) forsigtigt løsnes. Smøreniplen (2) må 
ikke løsnes. 

 
VIGTIGT: Fjern grus og mudder, der sidder mellem 

bæltetænder og bæltekædeled, før ventilen 
løsnes (1). 

 
1. Løsn bæltet ved langsomt at dreje ventilen (1) mod 

uret med en topnøgle (lang nøgle 19). Der løber 
smørefedt ud af smørehullet. 

2. Bæltet bør kunne løsnes ved at dreje ventilen (1) 1 til 
1,5 omgang. 

3. Hvis smørefedtet ikke løber jævnt ud, skal bæltet 
drejes. 

4. Når den korrekte bæltenedbøjning er opnået, skal 
ventilen (1) drejes med uret og spændes til 88 N⋅m (9 
kgf⋅m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spænding af bælte 

 FORSIGTIG: Der er noget galt, hvis bæltet er 
stramt, når ventilen (1) drejes mod uret, eller hvis 
bæltet er løst, når smøreniplen (2) er blevet fyldt 
med smørefedt. Bælteleddene eller 
bæltejusteringsanordningen må ALDRIG 
FORSØGES ADSKILDT i sådanne situationer på 
grund af den højtryksfedt, der findes inde i 
bæltejusteringsanordningen. Kontakt omgående 
en autoriseret forhandler. 

 
Sæt smørepistolen på smøreniplen (2), og tilfør fedt for at 
stramme bæltet, indtil nedbøjningen er inden for de 
angivne specifikationer. 
 

 

 
M104-07-119 

 

 
M503-07-061 

 
 
 
 
 
 

 
M104-07-119 

 

2

2

1

1

Smørehul

Smørehul
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 Udskift gummibælte 

 FORSIGTIG: Ventilen (1) må ikke løsnes for 
hurtigt eller for meget, da smørefedt under højt 
tryk i justeringscylinderen kan sprøjte ud. Stå 
ikke for tæt på ventilen, og vend ansigtet væk, 
mens ventilen (1) forsigtigt løsnes. Smøreniplen 
(2) må ikke løsnes. Der må ikke være personer 
foran frontrullen, når gummibæltet fjernes, da 
den meget kraftige bæltejusteringsanordning 
pludseligt kan frigøre frontrullen med en enorm 
kraft, der kan føre til personskader eller dødsfald. 

 
1. Afmontering af gummibælte 

(1) Placer bladet bag overkonstruktionen. Sænk 
skovlen og bladet, så begge bælter hæves fra 
jorden (se tegningen). Understøt maskinen med 
blokke, der anbringes under maskinrammen. 

(2) Drej langsomt ventilen (1) mod uret med en 
topnøgle. Der løber smørefedt ud af smørehullet. 

(3) Placer to eller tre stålrør i mellemrummet mellem 
de nedre ruller, bælterammen og gummibæltet, og 
drej langsomt bæltet baglæns for at løfte 
gummibæltet af rullen. Skub vandret ind på rørene 
for at hjælpe gummiet ned af rullen. 

2. Montering af gummibælte 

(1) Placer bladet bag overkonstruktionen. Sænk 
skovlen og bladet, så begge bælter hæves fra 
jorden (se tegningen). Understøt maskinen med 
blokke, der anbringes under maskinrammen. 

(2) Drej langsomt ventilen (1) mod uret med en 
topnøgle. Der løber smørefedt ud af smørehullet. 

(3) Sæt gummibæltet på kædehjulet, og anbring den 
anden ende af gummihjulet på frontrullen. 

(4) Drej kædehjulet baglæns, mens du skubber ind på 
gummibæltet for at placere det på rullen. 

(5) Indsæt et stålrør i mellemrummene langs de 
nedre ruller, bælterammen og gummibæltet, og 
drej langsomt gummibæltet baglæns for at sætte 
gummibæltet ordentligt fast på rullen. 

(6) Kontroller, at gummibæltet sidder korrekt på 
kædehjulet og rullen. 

(7) Juster bæltenedbøjningen (se side 7-56 og 7-57). 

(8) Sænk maskinen til jorden. 

 

 

 

 
M586-07-004 

 

 
 

 
M104-07-119 

 
 

 
M503-07-062 

 

 
M503-07-063 
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 Kontroller bæltenedbøjning (stålbælter) 
 – hver 50. driftstime 

Korrekt justering af bæltenedbøjningen er nødvendig for at 
øge bæltets og køreenhedens levetid. 
 

Kontroller bæltenedbøjning 

Drej overkonstruktionen 90°, og sænk skovlen, så 
bæltet hæves fra jorden. 

 
Vinklen mellem bommen og armen skal være mellem 90 
og 110 °, og den runde side af skovlen skal vende ned 
mod jorden. Maskinen skal understøttes med blokke, 
der anbringes under maskinrammen. 
Drej bælterne baglæns med to hele omgange og 
derefter fremad med to hele omgange. 

 
Mål afstanden (A) på midten af bælterammen fra 
bunden af bælterammen til bagsiden af bælteleddet. 

 
Specifikationer for bæltenedbøjning 
ZAXIS16, 18: 85 til 100 mm. 
ZAXIS25: 110 til 130 mm. 
 
 BEMÆRK: Bæltenedbøjningen skal kontrolleres, når 

jorden er vasket grundigt af. 
 

Sikkerhedsforanstaltninger ved justering af 
bæltenedbøjning 

 
1. Hvis bæltenedbøjningen ikke er inden for de angivne 

specifikationer, skal du løsne eller stramme bæltet 
som beskrevet på næste side. 

2. Før bæltet justeres, skal skovlen sættes ned på 
jorden, så det ene bælte hæves fra jorden. Gentag 
denne fremgangsmåde for at hæve det andet bælte. 
Maskinen skal hver gang understøttes med blokke, 
der anbringes under maskinrammen. 

3. Når bæltenedbøjningen er justeret for begge bælter, 
skal maskinen køres frem og tilbage flere gange. 

4. Kontroller bæltenedbøjningen igen. Hvis 
bæltenedbøjningen ikke er inden for de angivne 
specifikationer, skal justeringen gentages, indtil den 
korrekte nedbøjning opnås. 

 

 

 

 
M586-07-005 

 
 

 
M552-07-089 

 
 

90 til 110° 
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Løsning af bælte 

 FORSIGTIG: Ventilen (1) må ikke løsnes for 
hurtigt eller for meget, da smørefedt under højt 
tryk i justeringscylinderen kan sprøjte ud. Stå 
ikke for tæt på ventilen, og vend ansigtet væk, 
mens ventilen (1) forsigtigt løsnes. Smøreniplen 
(2) må ikke løsnes. 

 
VIGTIGT: Fjern grus og mudder, der sidder mellem 

kædehjul og bæltekædeled, før ventilen 
løsnes. 

 
1. Drej langsom ventilen (1) mod uret med en 

skruenøgle (nøglevidde: 19) for at løsne bæltet. Der 
løber smørefedt ud af smørehullet. 

2. Bæltet bør kunne løsnes ved at dreje ventilen (1) 1 til 
1,5 omgang. 

3. Hvis smørefedtet ikke løber jævnt ud, skal det 
hævede bælte langsomt drejes. 

4. Når den korrekte bæltenedbøjning er opnået, skal 
ventilen (1) drejes med uret og spændes. 
Tilspændingsmoment: 88 N⋅m (9 kgf⋅m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spænding af bælte 

 

 FORSIGTIG: Der er noget galt, hvis bæltet er 
stramt, når ventilen (1) drejes mod uret, eller hvis 
bæltet er løst, når smøreniplen (2) er blevet fyldt 
med smørefedt. Bælteleddene eller 
bæltejusteringsanordningen må ALDRIG 
FORSØGES ADSKILDT i sådanne situationer på 
grund af den højtryksfedt, der findes inde i 
bæltejusteringsanordningen. Kontakt omgående 
en autoriseret forhandler. 

 
Sæt smørepistolen på smøreniplen (2), og tilfør 
smørefedt, indtil nedbøjningen er inden for de angivne 
specifikationer. 

 
 

 
M503-07-058 

 
 
 

 
M104-07-119 

 
 
 
 
 

 
M104-07-119 
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Omstilling af bæltet 

Gummibæltet bruger en anden 
bæltejusteringsanordning end den, der bruges til 
stålbæltet. 

 

 FORSIGTIG:  
1. Kontakt den nærmeste autoriserede 

forhandler, før bæltet udskiftes. Når bæltet 
ændres fra stål til gummi eller omvendt, skal 
frontrullerne og bæltejusteringsanordningen 
også ændres. Bæltejusteringsanordningen 
må aldrig adskilles, da smørefedtet er under 
højt tryk inde i bæltejusteringsanordningen, 
og hvis det frigøres, kan det medføre alvorlig 
personskade.  
Hvis det er nødvendigt at udskifte eller justere 
gummibæltet, skal du kontakte den nærmeste 
autoriserede forhandler. 
Bæltejusteringsanordningen indeholder en 
meget kraftig fjeder. Der må ikke være 
personer foran frontrullen. 
Bæltejusteringsanordningen må ikke 
adskilles. 

2. Rullen kan tages af, når bæltet er fjernet. Træf 
de nødvendige forholdsregler for at holde 
rullen på plads, før bæltet fjernes. 

 
Frontrullerne og bæltejusteringsanordningen skal 
udskiftes, når bæltet omstilles til stål eller gummi. 
Frontrullen og bæltejusteringsanordningen til stålbæltet 
er forsynet med et "til stålbælter"-skilt. Et sådant skilt 
findes ikke til den frontrulle og bæltejusteringsanordning, 
der bruges til gummibæltet. Pas på, du ikke bruger den 
forkerte type frontrulle og justeringsanordning. 
 

 



 VEDLIGEHOLDELSE 

 

7-61 

 Kontroller og udskift sikkerhedssele (valgfri) 
Kontroller – dagligt 
Udskift – hvert 3. år 

Sikkerhedsselen skal altid være funktionsdygtig og skal 
udskiftes, når det er nødvendigt for at sikre, at den 
fungerer korrekt.  
 
Før maskinen betjenes, skal sikkerhedsselen (1), 
spændet (2) og tilknyttet udstyr (3) kontrolleres. Hvis en 
del er beskadiget eller slidt, skal sikkerhedsselen eller 
delen udskiftes, før maskinen tages i brug. 
 
Vi anbefaler, at sikkerhedsselen udskiftes hvert 3. år, 
uanset tilstand. 

 
 
 
 
 
 
 

 Kontroller brændstofdyser til 
brændstofindsprøjtning 
– hver 500 timer 

Kontakt en autoriseret forhandler, når der skal foretages 
eftersyn eller udføres reparationer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kontroller og juster ventilspillerum 
– hver 1000 timer 

 
Kontakt en autoriseret forhandler, når der skal foretages 
eftersyn eller udføres reparationer. 

 

 

 
M1LN-07-029 

 
 

 
 
 

12

3

3
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 Kontroller indsprøjtningstiming – efter behov 
Kontakt en autoriseret forhandler, når der skal foretages 
eftersyn eller udføres reparationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mål kompressionstryk i motor 
– hver 1000 timer 

Kontakt en autoriseret forhandler, når der skal foretages 
eftersyn eller udføres reparationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontroller starter og generator 
– hver 1000 timer 

Kontakt en autoriseret forhandler, når der skal foretages 
eftersyn eller udføres reparationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontroller kølerdæksel – efter behov 

Kontakt en autoriseret forhandler, når der skal foretages 
eftersyn eller udføres reparationer. 

 
 



VEDLIGEHOLDELSE 

7-63 

 Kontroller tilspændingsmoment for bolte og 
møtrikker 

– hver 250 timer (første gang efter 50 timer) 
 

Kontroller tilspændingen efter de første 50 timer, derefter efter hver 250 
timer. Spænd til de angivne momenter, hvis der er løse dele. Bolte og 
møtrikker skal udskiftes med tilsvarende eller bedre kvalitet. 
Oplysninger om tilspænding af andre møtrikker og bolte end de, der 
findes i tabellen herunder, findes i oversigten over 
tilspændingsmomenter sidst i dette afsnit. 
 

VIGTIGT: Kontroller og spænd bolte og møtrikker med en 
momentnøgle. 

 

Drejningsmoment 
Nr. Beskrivelse Bolt-dia.

mm Stk.
Str. på 

skruenøgle, 
mm N⋅m (kgf⋅m) 

1. Monteringsbolt med gummimellemlæg til motor 12 4 19 90 (9,2) 
ZAXIS16, 18 10 8 17 50 (5,1) 2. Monteringsbolt til motorkonsol 

(front) ZAXIS25 12 8 19 90 (9,2) 
ZAXIS16, 18 10 3 17 50 (5,1) 3. Monteringsbolt til 

hydraulikolietank ZAXIS25 10 4 17 50 (5,1) 
ZAXIS16, 18 10 3 17 50 (5,1) 4. Monteringsbolt til 

brændstoftank ZAXIS25 10 4 17 50 (5,1) 
PF 1/4  19 30 (3,1) 
PF 3/8  22 40 (4,1) 5. ORS-fitting til hydraulikslanger og rør 
PF 1/2  27 65 (6,6) 

6. Monteringsbolt til pumpe 12 2 19 90 (9,2) 
7. Monteringsbolt til pumpedæksel 10 8 17 50 (5,1) 

Monteringsbolt til kontrolventil 10 4 17 50 (5,1) 8. Monteringsbolt til fod til kontrolventil 10 4 17 50 (5,1) 
ZAXIS16, 18 12 4 19 90 (9,2) 9. Monteringsbolt til krøjeenhed ZAXIS25 14 6 22 140 (14,3) 

10. Monteringsmøtrik til batteri 8 1 13 10 (1) 
11. Monteringsbolt til førerhus/tag 16 4 24 210 (21,5) 

ZAXIS16, 18 10 16 17 60 (6,1) Monteringsbolt til vippeleje i 
overkonstruktion ZAXIS25 12 15 19 110 (11,2) 

ZAXIS16, 18 10 18 17 65 (6,6) 12. Monteringsbolt til vippeleje i 
undervogn ZAXIS25 12 16 19 110 (11,2) 

ZAXIS16, 18 10 16 8 65 (6,6) 13. Monteringsbolt til køreenhed ZAXIS25 10 20 8 65 (6,6) 
ZAXIS16, 18 10 18 8 65 (6,6) 14. Monteringsbolt til kædehjul ZAXIS25 10 18 8 65 (6,6) 

15. Monteringsbolt til nedre rulle 14 12 22 210 (21,5) 
6  10 5 (0,5) 
8  13 10 (1) 16. Monteringsbolt til dæksel 
10  17 50 (5,1) 

ZAXIS16, 18 14 2 22 210 (21,5) 17. Modvægt ZAXIS25 18 2 27 294 (30) 
18. Beskytter 12 4 19 90 (9,2) 

10  17 50 (5,1) 
12  19 90 (9,2) 
14  22 140 (14,3) 
16  24 210 (21,5) 

19. Holdemøtrikker til frontstifter 

18  27 400 (41,0) 
20. Monteringsbolte til sideskærer 14 6 22 180 (18,5) 
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Oversigt over tilspændingsmoment 

M552-07-091

 

 
M552-07-090 

Muffebolt 
M157-07-225 

 

Bolt-dia. 
Str. på 

skruenøg
le 

Str. på 
sekskantnø

gle 

N m (kgf m) N m (kgf m) N m (kgf m) 
M8 13 6 30 (3,1) 20 (2,0) 10 (1,0) 

M10 17 8 65 (6,6) 50 (5,1) 20 (2,0) 
M12 19 10 110 (11,0) 90 (9,2) 35 (3,6) 
M14 22 12 180 (18,5) 140 (14,0) 55 (5,6) 
M16 24 14 270 (27,5) 210 (21,5) 80 (8,2) 
M18 27 14 400 (41,0) 300 (30,5) 120 (12,0) 
M20 30 17 550 (56,0) 400 (41,0) 170 (17,0) 
M22 32 17 750 (76,5) 550 (56,0) 220 (22,5) 
M24 36 19 950 (97,0) 700 (71,5) 280 (28,5) 
M27 41 19 1400 (143) 1050 (107) 400 (41,0) 
M30 46 22 1950 (200) 1450 (148) 550 (56,0) 
M33 50 24 2600 (265) 1950 (200) 750 (76,5) 
M36 55 27 3200 (325) 2450 (250) 950 (97,0) 

 
 
VIGTIGT: Sørg for, at gevind i bolte og møtrikker 

er rene, før de monteres. 
Smør bolte og møtrikker ind i et 
smøremiddel for at stabilisere deres 
friktionsfaktor (f.eks. hvid zink B opløst i 
spindelolie). 

 BEMÆRK: Tilspændingsmomentet angives i N m. 
Hvis du f.eks. spænder en bolt eller en 
møtrik med en skruenøgle på 1 m, og 
drejer enden af den med en kraft på 120 
N, bliver omdrejningen: 

 
  1 m ×120 N = 120 N m 
 
  Hvis det samme moment skal frembringes med 

en skruenøgle på 0,25 m: 
  0,25 m ×  N = 120 N m 
 
  Bliver den nødvendige kraft: 
  120 N m ÷ 0,25 m = 480 N 
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DELE, DER OFTE SKAL UDSKIFTES  

Produktnumre på filterelementer 

 
 ZAXIS16, 18 ZAXIS25 
Filter til hydraulikolietank 4294128 4454705 
Sugefilter 4272367 ← 
Kredsløbsfilter 4294130 ← 
Oliefilter til motor 4454826 ← 
Brændstoffilter 4376643 ← 
Luftfilter 4607538 ← 
Vandudskiller 4418776 ← 

 
 
 
 

Dele til skovlen 

 
ZAXIS16, 18 ZAXIS25  
Delnr. Stk. Delnr. Stk. 

Tænder E3056107 3 E3056107 3 
Mellemlægsplad
e (1,0 mm) 

E4276602 6 E4276602 6 

Mellemlægsplad
e (0,4 mm) 

E4276605 6 E4276605 6 

Bolt EJ981245 6 EJ981245 6 

Tænd
er 

Møtrik EJ231212 6 EJ231212 6 
Sideskærer (H) － － E3056344 1 
Sideskærer (V) － － E3056345 1 
Bolt － － EJ981440 6 
Møtrik － － EJ231214 6 

Sidesk
ærer 

Fjederskive － － EJ252214 6 

O-ring 4275463 (4) 
2 4275520 (4) 

2 
 
 
 

 BEMÆRK:  (1)     De angivne mængder i parenteserne 
         (   ) omfatter O-ringe, der skal bruges   
          til skovl- og samleforbindelser. 
(2)  Skovle, der købes som ekstraudstyr,   

          kan  indeholde forskellige antal dele. 
 

 
 

 

Model
Item 
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VEDLIGEHOLDELSE UNDER SÆRLIGE 
MILJØFORHOLD 

 
Driftsforhold Sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse 
Mudret jord, 

regn eller 
sne 

Før drift: Kontroller, om propper og aftapningshaner er 
tætte. 

Efter drift: Rengør maskinen, og kontroller, om der er 
revner, beskadigede, løse eller manglende bolte 
og møtrikker. Smør omgående de nødvendige 
dele. 

Ved havet Før drift: Kontroller, om propper og aftapningshaner er 
tætte. 

Efter drift: Rengør omhyggeligt maskinen med ferskvand 
for at skylde salt af. Der bør foretages hyppige 
eftersyn af elektrisk udstyr for at undgå tæring. 

Støvede 
omgivelser 

Luftfilter: Rengør filteret med jævne mellemrum (oftere 
end de angivne vedligeholdelsesintervaller). 

Køler: Rengør skærmen for at forhindre tilstopning af 
kølerlegemet. 

Brændstofsystem: Rengør filterelementet og sigten med jævne 
mellemrum (oftere end de angivne 
vedligeholdelsesintervaller). 

Elektrisk udstyr: Rengøres med jævne mellemrum, særligt 
overfladen på kommutatoren til generatoren og 
starteren. 

Svært 
terræn 

Bælter: Betjenes forsigtigt, mens der kontrolleres for 
revner, beskadigede og løse bolte og møtrikker. 
Bælterne skal være en lille smule løsere end 
normalt. 

Fronttilbehør: Standardtilbehør kan blive beskadiget, når der 
graves i stenet terræn. Skovlen skal forstærkes 
før brug, eller der skal bruges en kraftig skovl. 

Frostvejr Brændstof: Brug kun brændstof af høj kvalitet, der kan tåle 
lave temperaturer. 

Smøremiddel: Brug letflydende hydraulikolie og motorolie af høj 
kvalitet. 

Motorkølervæske: Brug frostvæske. 
Batteri: Batterierne skal lades helt op med jævne 

mellemrum (oftere end de angivne 
vedligeholdelsesintervaller). Hvis de ikke lades 
helt op, kan elektrolytten fryse til. 

Bælter: Bælterne skal holdes rene. Parker maskinen på 
en hård overflade for at undgå, at bælterne 
fryser fast til jorden. 

Nedstyrtend
e sten 

Tag: Monter en tagbeskytter for at beskytte maskinen 
mod nedstyrtende sten, når det er nødvendigt. 
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OPBEVARING AF MASKINEN 

1. Maskinen skal vaskes* for at fjerne snavs, jord og urenheder fra 
maskinen. 

2. Efterse maskinen. Reparer slidte eller beskadigede dele. Monter 
nye dele, hvis det er nødvendigt. 

3. Rens luftfilteret. 

4. Smør alle smørepunkter. 

5. Træk alle hydraulikcylindere tilbage, hvis det er muligt. Hvis dette 
ikke er muligt, skal udsatte cylinderstænger smøres. 

6. Parker bælterne på lange, stabile blokke. 

7. Fjern batterierne, og opbevar dem på et tørt sted, når de er ladet 
helt op. Afmonter det negative batterikabel (–) fra klemmen, hvis 
det ikke allerede er gjort. 

8. Kom rustbeskyttelsesmiddel i kølervæsken. Hvis det er koldt, 
skal der påfyldes frostvæske, eller kølervæsken skal aftappes. 
Hvis systemet aftappes, skal der anbringes et "ingen vand på 
køler"-skilt på et synligt sted. 

9. Løsn generatorremmen og ventilatorremmen. 

10. Mal tiltrængte områder for at forhindre rustdannelse. 

11. Opbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted. Hvis maskinen 
opbevares udendørs, skal den dækkes med et vandafvisende 
overtræk. 

12. Hvis maskinen opbevares i en længere periode, bliver oliefilmen 
på glidefladerne nedbrudt. Betjen køre-, krøje- og 
gravefunktionerne 2 til 3 omgange hver for at smøre 
glidefladerne. Dette skal gøres mindst én gang om måneden. 
Kontroller kølervæskeniveauet og smøringerne, før maskinen 
betjenes. 

 

* VIGTIGT:  

Ved brug af hydrojet strålerensning til vaskning: 
 

1. Maskinen må ikke strålerenses i de første 3 måneder, efter 
maskinen blev fremstillet. 

2. Afstanden fra dysen til malede overflader skal være mindst 50 
cm. 

3. Strålen må aldrig holdes på samme sted – Dysen skal hele tiden 
holdes i bevægelse. 

4. Vand/rensetemperaturen må ikke overstige 80 grader Celsius, og 
“pH-værdien” skal være mellem 3-11. 

5. Efter rensning, skal der skylles efter med vand, så der ikke sidder 
rengøringsmidler tilbage på maskinen. 

Manglende overholdelse af ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger 
kan føre til alvorlige skader på malingen. 
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BRUG AF MASKINEN EFTER OPBEVARING 

 FORSIGTIG: Start af motoren må KUN foregå i 
ventilerede omgivelser. 

 
6. Fjern eventuelt smørefedt fra cylindernes stænger. 

7. Juster generatorremmen og ventilatorremmen. 

8. Tank op. Udluft brændstofsystemet. Kontroller alle 
væskeniveauer. 

9. Start motoren. 
Lad motoren køre ved halv kraft i flere minutter, før 
betjeningen påbegyndes ved fuld belastning. 

10. Bevæg alle hydraulikfunktioner flere gange. 

11. Kontroller alle systemer omhyggeligt, før maskinen  
 betjenes med en fuld last. 

 
 BEMÆRK: Når maskinen er blevet opbevaret i lang tid, skal  

følgende trin også udføres: 
(a)  Kontroller tilstanden af alle slanger og 

forbindelser. 
(b)  Varm motoren op. 
(c)  Stop motoren. 
(d)  Indsæt nye brændstoffiltre. Udskift motorens 

oliefilter, og påfyld olie. 
 
VIGTIGT: Hvis maskinen ikke bruges i en længere periode, 

kan oliefilmen på glideflader blive nedbrudt. 
Betjen køre-, krøje- og gravefunktionerne 2 til 3 
omgange hver for at smøre glidefladerne. 
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FEJLFINDING 

 FORSIGTIG: Forsøg aldrig selv at justere, 
adskille eller reparere hydrauliske eller elektriske 
komponenter. 

 
Hvis der opstår et problem, skal årsagen til problemet 
findes og de nødvendige forholdsregler skal træffes for at 
undgå, at problemet opstår igen. Kontakt en autoriseret 
forhandler, hvis årsagen til problemet ikke kan findes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motor 

Problem Årsag Løsning 
Motoren starter ikke. • Starteren drejer ikke rundt. 

 
 
 
 
 

• Motoren er for kold. 
 
 

• Utilstrækkelig udluftning af 
brændstofsystemet. 

• Ingen brændstof i tanken. 
• Brændstoffilteret fungerer ikke. 

• Hvis batterieffekten er lav, skal det 
lades op eller udskiftes. 

• Hvis starteren ikke kan starte, skal 
den repareres eller udskiftes. 

• Hvis forbindelserne er løse eller 
tærede, skal de gøres rene og 
spændes. 

• Forvarm motoren, eller opvarm 
kølervæsken ved at hælde noget 
varmt vand ned i kølesystemet. 

• Foretag en grundig udluftning. 
 

• Tank op. 
• Rens eller udskift 

brændstoffilteret. 
Motoren går i stå. • Ingen brændstof i tanken. 

• Luft i brændstofsystemet. 
• Tank op. 
• Efterspænd forbindelser, og 

foretag udluftning. 
Lavt motorolietryk (indikatoren for 
motorolietryk lyser). 

• Ikke nok motorolie. 
• Olieudsivninger. 
• Olietryksafbryderen fungerer 

ikke. 

• Påfyld olie. 
• Reparer. 
• Udskift. 

Motoren banker eller kører ujævnt. • Urenheder i brændstoffilteret. 
• Luft i brændstofsystemet. 
• Urenheder i luftfilteret. 

• Rens eller udskift filteret. 
• Efterspænd forbindelser, og 

foretag udluftning. 
• Rens eller udskift elementet. 

Motoren løber varm. • Ikke nok kølervæske og/eller 
kølervæsken siver ud. 

• Ventilatorremmen er løs, eller 
der er olie på ventilatorremmen. 

• Køleribberne er tilstoppede eller 
bøjede. 

• Termostatfejl. 

• Påfyld kølervæske. Reparer 
udsivningen. 
 

• Juster eller udskift 
ventilatorremmen. 

• Rens og/eller reparer. 
• Udskift. 
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2. Elektrisk system 

Problem Årsag Løsning 
Starteren drejer ikke rundt. • Fejl i ledningsnet. 

• Lavt batteriniveau. 
• Løse eller tærede 

batteriforbindelser. 
• Tændingslås virker ikke. 

• Kontroller og reparer. 
• Lad batteriet op. 
• Rens og spænd. 

 
• Udskift. 

Generatorindikatoren fortsætter 
med at lyse, når motoren er startet. 

• Generatorfejl. 
• Fejl i ledningsnet. 

• Udskift. 
• Kontroller og reparer. 

Indikatorer på monitor lyser ikke, 
eller målerne fungerer ikke. 

• Sprunget sikring. 
• Fejl i føler. 
• Fejl i ledningsnet. 
• Pæren i indikatoren er sprunget. 

• Udskift. 
• Udskift. 
• Kontroller og reparer. 
• Udskift. 

Køretilstanden skifter ikke fra hurtig 
til langsom og omvendt. 

• Fejl i omskifter. 
• Fejl i ledningsnet. 
• Fejl i omskifterventil. 

• Udskift. 
• Kontroller og reparer. 
• Udskift. 
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3. Hydrauliksystem 

Problem Årsag Løsning 
Ikke nok strøm: Alle motorer. • Ikke nok motorkraft. 

• Hydraulikpumpen er slidt. 
• Fejl i den primære 

sikkerhedsventil. 
• For lidt hydraulikolie. 
• Urenheder i sugefilter. 

• Kontroller og reparer. 
• Udskift. 
• Juster trykindstillingen, eller 

udskift. 
• Påfyld hydraulikolie. 
• Rens eller udskift. 

Ikke nok strøm: fronttilbehør. • Fejl i eller forkert trykindstilling 
for primær sikkerhedsventil eller 
for kredsløbssikkerhedsventil. 

• Beskadiget pakning på 
hydraulikcylinder. 

• Beskadiget cylinderstempel eller 
cylinderrør. 

• Juster trykindstillingen, eller 
udskift. 

• Udskift cylinderpakning. 
 

• Udskift cylinderstempel, 
cylinderrør eller cylinder. 

Maskinen kører ikke jævnt. • Bæltet er for stramt 
(nedbøjning). 

• Urenheder i bælterne, f.eks. 
sten. 

• Fejl i modvægtsventil. 
• Fald i motorens ydeevne. 

• Juster bæltenedbøjningen. 
• Fjern urenhederne. 

 
• Udskift. 
• Udskift. 

Ujævne maskinbælter. 
 

• Bæltenedbøjningen er ikke ens 
på begge sider. 

• Fald i hydraulikpumpens 
ydeevne. 

• Olieudsivning i kontrolventil. 

• Juster bæltenedbøjningen, så den 
er ens på begge sider. 

• Udskift. 
 

• Udskift kontrolventilen. 
Utilstrækkelig krøjekraft eller 
ustabil krøjning af 
overkonstruktion. 

• Fald i hydraulikpumpens 
ydeevne. 

• Ventil er indstillet til lavt tryk. 
 

• Fald i krøjemotorens ydeevne. 
• Vippelejet går i stå. 
• Urenheder på bremseventil. 
• Olieudsivning i kontrolventil. 

• Udskift. 
 

• Juster trykindstillingen, eller 
udskift. 

• Udskift. 
• Smør eller udskift vippelejet. 
• Rengør bremseventilen. 

 
• Udskift kontrolventilen. 

 BEMÆRK: Kontakt en autoriseret forhandler, hvis der skal foretages eftersyn, justeringer, reparationer og/eller 
udskiftninger. 
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SPECIFIKATIONER 
ZAXIS16, 18 

 

 
M1LN-12-001 

 
ZAXIS16 ZAXIS18 Type 

Tag Førerhus Tag Førerhus 
Fronttilbehør  Krøjebom Krøjebom 
Skovl med PCSA-kapacitet m3 PCSA 0,044 CECE 0,04 
Vægt kg 1590 1660 1710 1780 
Vægt af basismaskine kg 1150 1220 1260 1330 

Motor Kw/min-1 

  

Isuzu 3YB1 
9,2/2300 

(12,5/2300) 

A: Samlet bredde mm 1040 1050 1040 1050 
B: Højde på førerhus (inkl. tag) mm 2280 2310 
C: Drejeradius for bageste del mm 1070 
D: Minimum frigang til jorden mm *235 *175 
E: Frigang for kontravægt mm *435 *470 
F:  Højde på motorskærm mm *1210 *1240 
G: Undervognens længde mm 1470 
H: Undervognens bredde mm 1000 1000/1300 
I:  Midterkædehjul til rullemidte mm 1110 

J:  Sporbredde mm 230 
(Gummibælte) 

Fladetryk kPa 
 (kgf/ cm2,psi) 

28,0 
(0,29, 4,1) 

29,0 
(0,30, 4,3) 

29,0 
(0,30, 4,3) 

31,0 
(0,32, 4,6) 

Krøjehastighed min–1 (rpm) 9,1 (9,1) 
Kørehastighed (høj/lav) km/t 4,0/2,0 
Stigeevne (tan θ) 58 % (30 °) 
BEMÆRK: *Målene omfatter ikke højden på bæltemellemstykket. Specifikationerne for fronttilbehøret gælder   

       for en 0,93 m arm med ISO 0,044 m3 skovl og bælteled af gummi. 
 

J 

H G

I

E 

F

C

D 

B 

A 
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SPECIFIKATIONER 

ZAXIS25 

 

 
M1LN-12-002 

 
ZAXIS25 Type 

Tag Førerhus 
Fronttilbehør Krøjning af bom 
Skovl med PCSA-kapacitet m3 PCSA 0,066 CECE 0,06 
Vægt kg 2450 2520 
Vægt af basismaskine kg 1760 1830 

Motor Kw/min-1 

 (PS/rpm) 

Isuzu 3YE1 
14,0/2200 

(19,0/2200) 

A: Samlet bredde  mm 1320 1350 
B: Højde på førerhus (inkl. tag) mm    2390 
C: Krøjeradius for bageste del mm  1240 
D: Minimum frigang til jord mm   *325 
E: Frigang for modvægt mm   *540 
F:  Højde på motorskærm mm *1310 
G: Undervognens længde mm   1790 
H: Undervognens bredde mm  1400 
I:  Midterkædehjul til rullemidte mm  1350 

J:  Sporbredde mm  250 
 (Gummibælte) 

Fladetryk kPa 
 (kgf/ cm2,psi) 

32,0 
(0,33, 4,7) 

33,0 
(0,34, 4,8) 

Krøjehastighed min–1 (rpm) 9,2 (9,2) 
Kørehastigheder (høj/lav) km/t 4,1/2,2 
Stigeevne (tan θ) 58 % (30 °) 

BEMÆRK: * Målene omfatter ikke højden på bæltemellemstykket. Specifikationerne for fronttilbehøret gælder  
                         for en 1,11 m arm med ISO 0,044 m3 skovl og bælteled af gummi. 
 

J 

H G

I

E

F

C

D 

B 
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ARBEJDSOMRÅDE 
ZAXIS16 

 

 
M1LN-12-003 

 
ZAXIS16 

Tag Førerhus 
 

0,93 m 
arm 

1,13 m 
arm 

0,93 m 
arm 

1,13 m 
arm 

A: Maksimum rækkevidde mm 3740  3920  3740  3920 
B: Maksimum gravedybde mm  2200  2400  2200  2400 
C: Maksimum skærehøjde mm  3300  3390  3300  3390 
D: Maksimum aflæsningshøjde mm  2350  2440  2350  24400 
E: Transporthøjde mm  2280  2280  2280  2280 
F: Samlet transportlængde mm  3690  3770  3690  3770 
G: Minimum krøjeradius mm  1620  1660  1620  1660 
H: Minimum krøjeradius ved 

maksimum krøjningsvinkel på bom mm  1300  1360  1300  1360 

I: Højeste position for bladets underkant 
(over jordniveau) mm  170  170  170  170 

J: Laveste position for bladets underkant 
(under jordniveau) mm  220  220  220  220 

K: Maksimum krøjningsvinkel på bom V 70 °/H 50 ° V 70 °/H 50 ° V 70 °/H 50 ° V 70 °/H 50 ° 

L: Forskydningsafstand mm V 400 
H 490 

V 400 
H 490 

V 400 
H 490 

V 400 
H 490 

 
 BEMÆRK: "E: Transporthøjde" omfatter højden på bæltemellemstykket. De øvrige mål omfatter ikke højden på 

bæltemellemstykket. 

I
J

F 

A 

B 

D 

C 

E

Højre (L)Venstre (L)G, H 

Kategori

Beskrivelse 

Højre (K)Venstre (K) 
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ARBEJDSOMRÅDE 

ZAXIS18 

 

 
M1LN-12-003 

 
ZAXIS18 

Tag Førerhus 
 

0,93 m 
arm 

1,13 m 
arm 

0,93 m 
arm 

1,13 m 
arm 

A: Maksimum rækkevidde mm 3740  3920  3740  3920 
B: Maksimum gravedybde mm  2170  2370  2170   2370 
C: Maksimum skærehøjde mm  3340  3430  3340  3430 
D: Maksimum aflæsningshøjde mm  2390  2480  2390  2480 
E: Transporthøjde mm  2310  2310   2310  2310 
F: Samlet transportlængde mm  3690  3770  3690  3770 
G: Minimum krøjeradius mm  1620  1660   1620  1660 
H: Minimum krøjeradius ved 

maksimum krøjningsvinkel på bom mm  1300  1360  1300  1360  

I: Højeste position for bladets underkant 
(over jordniveau) mm  170  170  170  170 

J: Laveste position for bladets nederste 
kant (under jordniveau) mm  220  220  220  220 

K: Maksimum krøjningsvinkel på bom V 70 °/H 50 ° V 70 °/H 50 ° V 70 °/H 50 ° V 70 °/H 50 ° 

L: Forskydningsafstand mm V 400 
H 490 

V 400 
H 490 

V 400 
H 490 

V 400 
H 490 

 
 BEMÆRK: "E: Transporthøjde" omfatter højden på bæltemellemstykket. De øvrige mål omfatter ikke højden på 

bæltemellemstykket. 

Kategori 
Beskrivelse 

I
J

F 

A 

B 

D 

C 

E

Højre (L)Venstre (L)G, H 

Højre (K)Venstre (K) 
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ARBEJDSOMRÅDE 

ZAXIS25 

 

 
M1LN-12-004 

 
ZAXIS25 

Tag Førerhus 
 

1,11 m 
arm 

1,41 m 
arm 

1,11 m 
arm 

1,41 m 
arm 

A: Maksimum rækkevidde mm 4370   4650  4370  4650 
B: Maksimum gravedybde mm  2440  2740  2440  2740 
C: Maksimum skærehøjde mm  4140  4300  4140  4300 
D: Maksimum aflæsningshøjde mm  2950  3120  2950  3120 
E: Transporthøjde mm  2390  2390  2390  2390 
F: Samlet transportlængde mm  4250  4330  4250  4330 
G: Minimum krøjeradius mm  1700  1750  1700  1750 
H: Minimum krøjeradius ved 

maksimum krøjningsvinkel på bom mm  1230  1270  1230  1270 

I: Højeste position for bladets underkant 
(over jordniveau) mm  390  390  390  390 

J: Laveste position for bladets underkant 
(over jordniveau) mm  355  355  355  355 

K: Maksimum krøjningsvinkel på bom V 80 °/H 50 ° V 80 °/H 50 ° V 80 °/H 50 ° V 80 °/H 50 ° 

L: Forskydningsafstand mm V 480 
H 620 

V 480 
H 620 

V 480 
H 620 

V 480 
H 620 

 
 BEMÆRK: "E: Transporthøjde" omfatter højden på bæltemellemstykket. De øvrige mål omfatter ikke højden på 

bæltemellemstykket. 

I
J

F 

A 

B 

D 

C 

E

Højre (L)Venstre (L)G, H

Kategori 

Beskrivelse 

Højre (K) Venstre (K)



SPECIFIKATIONER 

12-6 

 
BÆLTER OG ANVENDELSESFORMÅL 

ZAXIS16 (førerhus) 

Sporbredde 230 mm 
gummibælte 

230 mm 
tokamsplade 

Anvendelse Brolagt vej 
(standard) 

Almindeligt terræn 
(ekstraudstyr) 

Vægt kg 1600 1660 
Minimum frigang 
til jord mm 235 * 215 

Undervognens 
længde mm 1470 1470 

Undervognens 
bredde mm 1000 1000 

Fladetryk kPa
 (kgf/ cm2)

28,0 
(0,29) 

29,0 
(0,30) 

 

 
ZAXIS16 (førerhus) 

Sporbredde 230 mm 
gummibælte 

230 mm 
tokamsplade 

Anvendelse Brolagt vej 
(standard) 

Almindeligt terræn 
(ekstraudstyr) 

Vægt kg 1670 1730 
Minimum frigang 
til jord mm 235 * 215 

Undervognens 
længde mm 1470 1470 

Undervognens 
bredde mm 1000 1000 

Fladetryk kPa
 (kgf/ cm2)

29,0 
(0,30) 

30,0 
(0,31) 

 
 BEMÆRK: Specifikationerne for fronttilbehør gælder for 1,13 m arm med ISO 0,044 m3 skovl. 

* Målene omfatter ikke højden på bæltemellemstykket. 
Ved brug af gummibælter må maskinen ikke bruges på grus eller i stenet terræn. 
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BÆLTER OG ANVENDELSESFORMÅL 

ZAXIS18 (førerhus) 

Sporbredde 230 mm 
gummibælte 

230 mm 
tokamsplade 

Anvendelse Brolagt vej 
(standard) 

Almindeligt terræn 
(ekstraudstyr) 

Vægt kg 1720 1780 
Minimum frigang 
til jord mm 175 * 155 

Undervognens 
længde mm 1470 1470 

Undervognens 
bredde mm 1000/1300 1000/1300 

Fladetryk kPa
 (kgf/ cm2)

29,0 
(0,30) 

30,0 
(0,31) 

 

 
ZAXIS18 (førerhus) 

Sporbredde 230 mm 
gummibælte 

230 mm 
tokamsplade 

Anvendelse Brolagt vej 
(standard) 

Almindeligt terræn 
(ekstraudstyr) 

Vægt kg 1790 1850 
Minimum frigang 
til jord mm 175 * 155 

Undervognens 
længde mm 1470 1470 

Undervognens 
bredde mm 1000/1300 1000/1300 

Fladetryk kPa
 (kgf/ cm2)

31,0 
(0,32) 

32,0 
(0,33) 

 
 BEMÆRK: Specifikationerne for fronttilbehør gælder for 1,13 m arm med ISO 0,044 m3 skovl. 

* Målene omfatter ikke højden på bæltemellemstykket. 
Ved brug af gummibælter må maskinen ikke bruges på grus eller i stenet terræn. 
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BÆLTER OG ANVENDELSESFORMÅL 

ZAXIS25 (førerhus) 

Sporbredde 250 mm 
gummibælte 

250 mm 
tokamsplade 

Anvendelse Brolagt vej 
(standard) 

Almindeligt terræn 
(ekstraudstyr) 

Vægt kg 2460 2520 
Minimum frigang 
til jord mm 325 * 310 

Undervognens 
længde mm 1790 1790 

Undervognens 
bredde mm 1400 1400 

Fladetryk kPa
 (kgf/ cm2)

32,0 
(0,33) 

33,0 
(0,34) 

 

 
ZAXIS25 (førerhus) 

Sporbredde 250 mm 
gummibælte 

250 mm 
tokamsplade 

Anvendelse Brolagt vej 
(standard) 

Almindeligt terræn 
(ekstraudstyr) 

Vægt kg 2530 2590 
Minimum frigang 
til jord mm 325 * 310 

Undervognens 
længde mm 1790 1790 

Undervognens 
bredde mm 1400 1400 

Fladetryk kPa
 (kgf/ cm2)

33,0 
(0,34) 

33,0 
(0,34) 

 
 BEMÆRK: Specifikationerne for fronttilbehør gælder for 1,41 m arm med ISO 0,066 m3 skovl. 

* Målene omfatter ikke højden på bæltemellemstykket. 
Ved brug af gummibælter må maskinen ikke bruges på grus eller i stenet terræn. 
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SKOVLE OG ANVENDELSESFORMÅL 

VIGTIGT:  
•  Vælg en korrekt skovl på listen nedenfor. Brug 

af en skovl, der er for stor, eller en skovl, der 
ikke findes på nedenstående liste kan føre til 
reduceret stabilitet under drift. 

•  Unormal belastning af maskinen, fronttilbehøret 
og/eller cylinderne kan beskadige dele og/eller 
føre til unødvendige reparationer. Brug kun de 
skovle, der findes på nedenstående liste. 

 
ZAXIS16, 18 

Skovlbredde mm Fronttilbehør 
Skovl 

Skovlkapacitet 
m3 

ISO (PCSA-kapacitet) 
(Med sideskærer) 

mm 
(Uden sideskærer) 

mm 
0,93 m 

arm 
1,13 m 

arm 
Graveskovl  0,02 

 0,035  
 0,04 
 0,044  
 0,05 

250 
350 
410 
450 
500 

225 
 325 
 385 
 425 
 475 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZAXIS25 

Skovlbredde mm Fronttilbehør 
Skovl 

Skovlkapacitet 
m3 

ISO (PCSA-kapacitet) 
(Med sideskærer) 

mm 
(Uden sideskærer) 

mm 
1,11 m 

arm 
1,41 m 

arm 
Graveskovl  0,04 

 0,045  
 0,066  
 0,07 
 0,085  

300 
350 
460 
480 
550 

260 
310 
420 
440 
510 

 
 
 

－ 
 

 
 
 

－ 
 

 
 

 BEMÆRK: (1) Symbolforklaring. 
  : Almindelig udgravning 
  : Lettere udgravning 
  : Læsningsarbejde 
 
  (2) Graveskovlen kan bruges til følgende typer arbejde. 
   Almindelig udgravning: 
   Til gravning og læsning af sand, grus, ler, almindelig jord, osv. 

 
Lettere udgravning: 

   Til gravning og læsning af tør, løs jord, sand, mudder, osv. 
   Vægtfylden skal som standard være under 1600 kg/m3. 
   Til læsning af tør, løs jord og sand. 
   Vægtfylden skal som standard være under 1100 kg/m3. 
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STØJNIVEAU (2000/14/CE, art. VI) 

Førerhus Tag  
LWA(dBA) LPA(dBA) LWA(dBA) LPA(dBA)

ZAXIS16 94 77 76 - 
ZAXIS18 94 77 76 - 
ZAXIS25 93 77 74 - 

 
LPA= Støjniveau for operatør 
LWA= Garanteret lydniveau 
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SÆRLIGE SPECIFIKATIONER 
(EKSTRAUDSTYR) 

 

 FORSIGTIG: Standardmaskinen er ikke beregnet 
til løftearbejde (krog) eller flytning af genstande 
(hydraulikhammer, grapper, osv.), og bør derfor 
ikke anvendes til sådanne formål. 
Hvis tilbehøret ikke passer til maskinen kan det 
give alvorlige problemer og medføre fejl eller 
sikkerhedsrisici. 

 
Tilbehør kan muligvis bruges under følgende forhold, 
hvis maskinens specifikationer og anvendelighed 
(hydrauliksystem, stabilitetsstyrke, varmebalance, osv.) 
er blevet afprøvet. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den 
autoriserede forhandler. 
 
(1) Tilladelig løftekapacitet (med kort arm, 
 standardskovl) 

Model Tilladelig løftekapacitet 
med krog på skovlen 

ZAXIS16 60 kg 
ZAXIS18 60 kg 
ZAXIS25 90 kg 

 
 

(2) Tilladelig kapacitet for flytning af genstande     
           (med kort arm, uden skovl) 

 

Model Tilladelig løftekapacitet 
med krog på skovlen 

Maks. 
tryk 

Maks. 
flow 

ZAXIS 16 100 kg 20,6 Mpa (210kgf/cm2) 27 l/min 
ZAXIS 18 100 kg 20,6 MPa (210kgf/cm2) 27 l/min 
ZAXIS 25 165 kg 20,6 MPa (210kgf/cm2) 41 l/min 
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