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DYNAPAC 
CONCRETE EQUIPMENT

BETJENINGSVEJLEDNING



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- FOR MASKINER UDSTYRET MED :  Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller  dieselmotor.

- SYMBOLER :   Ordene ADVARSEL og PAS PÅ  anvendt i sikkerhetdsforskrifterne har følgende betydning:
   ADVARSEL  angiver farer eller farlige procedurer, som kan forårsage alvorlige  
   personskader  eller død, hvis ADVARSLEN ignoreres.
   PAS PÅ  angiver farer eller farlige procedurer, som kan forårsage personskader eller   
  beskadigelse af udstyr, hvis ADVARSLEN ignoreres.

- VIGTIGE  REGLER FOR DERES SIKKERHED :

ADVARSEL

De må ikke foretage ændringer på maskinen uden, at producenten på forhånd har godkendt det. Anvend kun originale dele. Hvis De 
foretager ændringer uden producentens forhåndsgodkendelse, er der risiko for, at personalet kan få alvorlige personskader.

 - Disse sikkerhedsanbefalinger er indsamlet fra internationale sikkerhedsstandarder. De skal også være   
   opmærksom på og overholde lokale bestemmelser. Læs forskrifterne omhyggeligt, før De anvender maskinen  
   og opbevar dem på et sikkert sted.
 - Sørg for, at skiltene, der drejer sig om brug, sikkerhed og vedligeholdelse altid er letlæselige.  
 - Maskinen må kun anvendes inden for de områder, der er beskrevet i det materiale, der foreligger om den.     
 - Udskift altid beskadigede dele omgående. Udskift slidte dele i rette i.
    

- SIKKERHEDSUDSTYR :

ADVARSEL
                

Det kan ske, at den tilladte støjgrænse på 85 dB (A) overskrides, enten på grund af maskinen og/eller det emne, den arbejder med. Hvis 
De gennem længere tid er udsat for kraftig støj uden høreværn, kan det forårsage varig beskadigelse af hørelsen. Hvis De gennem 
længere tid er udsat for vibrationer, kan det beskadige hænderne, fi ngrene og håndleddene. Brug ikke maskinen, hvis De føler Dem utli-
pas, eller De føler kramper eller smerte. Søg læge, før De igen skal arbejde med maskinen.

- Anvend altid godkendt sikkerehedsudstyr. Det følgende sikkerhedsudstyr skal anvendes af operatører samt 
  andet personale, der opholder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet:
- Sikkerhedshjelm
- Høreværn.
- Støvmaske i støvfyldte miljøer 
- Beskyttelseshandsker.
- Beskyttelsessko
- Beskyttelsesbriller.

Undgå at bære løsthængende tøj for at undgå risikoen for, at tøjet bliver indfanget af maskinen. Anvend hårnet, hvis De har 
langt hår.

- ARBEJDSOMRÅDET :

ADVARSEL

Anvend ikke maskinen i eksplosive miljøer.

Lad ikke en maskine udstyret med en benzin- eller dieselmotor køre i dårligt ventilerede rum. Så-
danne maskiner producerer toksiske gasser, der kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer.  



  

- STRØMFORSYNING:

ADVARSEL

Sorg for, at udstyret til strømforsyningen overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser i henhold til lokale og internatio-
nale standarder.

Elektrisk maskine: Vær sikker på, at maskinen er forbundet til den spænding og frekvens, der er angivet på navnepladen. 
Strømforsyningskablet skal være af passende størrelse. Sørg for, at kablet og stikket i maskinen ikke er beskadigede. Sluk ald-
rig maskinen ved at trække stikket ud af stikkontakten. Anvend afbryderen på maskinen. Hold kablet væk fra maskinens bevæ-
gelige dele.

- Trykluftmaskine Sørg for, at trykluftslangen og slangekoblingen ikke er beskadigede. Forsøg aldrig at løsne en trykluftslange, 
der er under tryk. Aftbryd først lufttilførslen på kompressoren og lad derefter maskinen selv køre og afstøde slangen efter nogle 
sekunder.

 Maskine med benzin- eller dieselmotor: Benzin har et ekstremt lavt antændelsespunkt og kan i visse situationer være eksplo-
sivt. Hold maskinen væk fra alle varme eller gnistfremkaldende objekter og ryg ikke, når De arbejder med brændstof. Vent til 
maskinen har kølet af, før De fylder tanken. Undgå at spilde benzin eller diesel på jorden. 

-VED START AF MASKINEN :

PAS PÅ

Lær maskinen at kende, før De starter den og vær sikker på, at maskinen ikke udviser nogen oplagte fejl. Start derefter 
maskinen i henhold til vejledningen og reservedelskataloget.

- UNDER DRIFT :

PAS PÅ

Andvend udelukkende maskinen til det formål, til hvilket den er bestemt. Vær sikker på, at De ved, hvordan De stopper 
maskinen hurtigt, hvis en nødsituation skulle opstå. Rør ikke de roterende dele under drift. 

- VEDLIGEHOLDELSE

PAS PÅ

Vedligeholdelse må kun udføres af uddannet personale. Hold ikke-autoriserede personer væk fra maskinen. Udfør ikke 
vedligeholdelsearbejde mens maskinen bevæger sig, eller motoren kører. Brug aldrig en maskine, der er beskadliget. 

-VÆR ÅRVÅGEN:

PAS PÅ

Vær altid opmærksom på, hvad De foretager Dem. Brug Deres sunde fornuft. Kør aldrig maskin-
en, hvis De er træt eller under indfl ydelse af narkotika, alkohol eller andre stoffer, der kan påvirke 
Deres syn, reaktionsevne, duelighed eller dømmekraft.
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BETJENINGSVEJLEDNING

Dynapac Dobbeltglitter 
BG 76 HTH

TEKNISKE DATA

Dimensioner:
Længde  2000 mm
Bredde  1000 mm
Højde  1400 mm

Kraftoverførsel  Hydraulisk
Styring  Hydraulisk
Hydraulisk tryk i kraftoverførsel maks. 210bar
Hydraulisk tryk i styresystem  40 bar

Hydrauliktankens volumen  15 liter
Anbefalet hydrualolie 68cst
Motoromdrejningstal ca. 2000-3600 v/min
Arbejdsomdrejningstal 40-110 v/min.

Batterikapacitet  43 Ah

Maskinens støjniveau 
ved fulde omdrejninger 91 dB A
Maskinens støjniveau i tomgang 75 dB

Lydeffekt LWA=104 dB
Fortsat lydtryk på operatørens plads Lp = 88 dB

Dynapac BG 76 HTH er en selvkørende dobbeltglitter, som kun er beregnet til bearbejdning af friske betonoverfl a-
der. Overfl aden kan planeres med tallerkener samt pudses med maskinens pudseblad. Velegnet til overfl ader så-
som gulve i industribygninger, boligbygninger, idrætshaller, parkeringspladser m.m

ANVENDELSEOMRÅDEE

1000 2000

14
00

Motor, type Honda GX 670
 2-cylindret
 OHV 90° V-motor
 4-takts benzinmotor
 luftkøletelstart

Slagvolumen  670 cm3

Cylinderdiameter/slaglængde  77x72 mm
Kompressionsforhold  8.3:1
Effekt ved 3600 v/min. 24 hk (17,9 kW)
Volumen, benzintank  20 liter
Olievolumen med oliefi lter 1,1 liter
Oljevolumen uden oliefi lter 1,4 liter
Anbefalet olie SAE10W-30
Omdrejningstal, motoraksel 1350-3200 v/min.
Benzinforbrug ca.6-9 l/time

Vægt  ca 420 kg.

Maskinens vibrationniveau målt i henhold 
til ISO 2631.
Vibration acceleration X = 0,6 m/s²
 Y = 0,4 m/s²
 Z = 0,25 m/s²
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Dynapac Dobbeltglitter 
BG 76 HTH

BESKRIVELSE

Chassisramme 
Rammen er opbygget af to rammeenheder, som er leddelte på midten. Rammens halvdele består af svejsede rek-
tangulære rør i stål. Leddene i midten betyder, at rammedelene kan bevæge sig i forhold til hinanden.
Stativet til førersædet er monteret på den ene af rammedelene. Transporthjulene er monteret på stativet.

Drivenhed 
Systemet drives af en luftkølet 24 hk Honda benzinmotor, som driver tre hydraulikpumper monteret direkte på mo-
torernes udgående aksel.
To af hydraulikpumperne driver hver en hydraulikmotor, som igen driver begge bladkorsene, mens den tredje hy-
draulikpumpe driver den hydrauliske styring samt cylindrene til indstilling af blade.
Benzinmotorens omdrejningstal reguleres med gaspedalen på højre fodplade. Motorens omdrejningstal er afgø-
rende for arbejdsværktøjets omdrejningstal.

Hydrauliksystem, hydraulisk drift 
Driften af arbejdsværktøjet på glittemaskinen foregår ved hjælp af hydraulik.
Der strømmer olie fra de to store indvendige pumper på motorakslen til den respektive rotor i to separate ledninger. 
Begge ledninger er forbundet med en elektrisk styret overløbsventil. Overløbsventilen er normalt åben, så al olien 
strømmer tilbage til tanken uden at passerer motorerne. På venstre fodplade sidder der en afbryder, som påvirker 
overløbsventilen. Når knappen er trykket ind, lukker overløbsventilen gradvist overløbet til tanken og sender olie-
strømmen til motorerne, som gradvist begynder at rotere.
Startknappen skal holdes inde for at holde rotationen i gang og fungerer derfor som en ”dødemandsknap”. Retur-
olien fra motorerne går tilbage til tanken gennem oliekøleren og returoliefi ltret.

Hydrauliksystem, hydraulisk styring 
Rotorerne er monteret i hver sit hus, som er leddelt ophængt på hver sin chassisdel. Rotorerne kan tippes i begge 
retninger ved hjælp af en hydraulikcylinder. Chassisdelene er leddelte på midten, og en tredje hydraulikcylinder 
drejer chassisdelene i forhold til hinanden. På den måde skabes alle de bevægelser, som er nødvendige for at styre 
maskinen. Maskinen styres med de to håndtagsventiler, som er monteret foran førersædet. Venstre håndtag styrer 
venstre rotor.
Tilsvarende bevægelse af højre håndtag styrer højre rotor på samme måde. Det indebærer, at maskinen kører 
fremad, når begge håndtag skubbes fremad. Hvis håndtagene trækkes bagud, kører maskinen tilbage. Maskinen 
drejer, hvis håndtagene stilles forskelligt.
Højre håndtag kan også føres til siden. Dette påvirker den midterste cylinder og får maskinen at køre i den retning, 
som håndtaget føres til.

Hydrauliksystem, hydraulisk bladindstilling 
Bladindstillingen foretages af en hydraulikcylinder, der er monteret som en ring rundt om rotorakslen. Den styres af 
to pressostater, som er monteret på styrehåndtagene. Hvis de grønne knapper trykkes ind, øges bladenes vinkel 
på arbejdsværktøjet på den respektive side. Hvis knapperne slippes, forbliver bladindstillingen i den eksisterende 
position. Hvis de røde knapper trykkes ind, mindskes bladvinklen. Bladvinklerne kan også styres hver for sig.



6

BETJENINGSVEJLEDNING

Dynapac Dobbeltglitter 
BG 76 HTH

BESKRIVELSE

Bladkors og arbejdsværktøj 
Maskinen er forsynet med to bladkors med 5 bladaksler på hver enhed. På disse bladaksler er der monteret pudse-
blade med fjederstifter, som sikrer hurtigt skift uden værktøj. Bladakslerne kan også forsynes med drejede blade.
Bladene er symmetriske og kan vendes, hvorved levetiden fordobles. 

Glittetallerkenerne er vendbare og kan anvendes på begge sider af maskinen.

Løft og transport 
Der er monteret et hjulstel til transport, som består af to hjul med donkraft. Hjulene er fastmonteret på maskinen. 
Hjulene kan sænkes, så maskinen løftes op og herefter kan den rulles fremad på hjulene. Nedsænkning sker ved 
at åbne en ventil. En indbygget fjeder løfter hjulene op fra betonen. Hvis hjulene ikke løftes op, kan man forsøge at 
efterspænde fjedrene. 

Det er let at udskifte blade eller plader, når maskinen er løftet. Maskinen er forsynet med 2 håndtag, som gør det 
let at skubbe maskinen, når den er på hjul. De kan slås ind, når de ikke bruges. 

Løft foretages ved hjælp af løfteøjet, som er monteret under sædet.

Bemærk! Glittetallerkener skal afmonteres og løftes separat,
da de kan falde af. 

Beskyttelsesring 
Beskyttelsesringen er meget kraftig og kan tåle eventuelle stød. Ved anvendelse af glittetallerkener kan man nå 
tæt ind til vægge eller forhindringer med den yderste kant på operatørens venstre eller højre side. Maskinen skal 
da køres lige frem i den retning, som operatøren vender.

Vandsprøjte 
Maskinen er forsynet med en vandtank, der er indbygget i den hvide kappe på venstre side. Der er nedsænket en 
elektrisk pumpe i tanken, som gennem et mundstykke sprøjter på betonoverfl aden foran maskinen. Tanken rum-
mer 9 liter. 
Vandsprøjten startes med trykknappen på højre håndtag.
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Dynapac Dobbeltglitter 
BG 76 HTH

BESKRIVELSE

1. Førersæde
2. Låsepind til armlæn
3. Drifttidsmåler
4. Betjeningspanel
5. Nøgleafbryder
6. Låsepind til håndtag 
7. Håndtag
8. Kontakt til vandsprøjte 
9. Gaspedal 
10. Fodplade
11. Beskyttelsesring 
12. Drejede pudseblade (ekstraudstyr)
13. Transporthjul
14.”Dødemandspedal”
15. Højdeindstilling af armlæn
16. Choker
17. Venstre styrehåndtag
18. Forlygte
19. Sprøjtedyse
20.Pudseblad med nåle (standard)

15
16

17
18

19

20
2

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13 14
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3

BESKRIVNING

21
22
23

24
25
26
27
28
29

34
35

36
37
38
39

30   31

        3332

21.Venstre kontakt til bladindstilling 
22. Forlygte
23.Kontakt til forlygte
24. Vandtank
25.Påfyldningslåg til vand
26.Oliepind og oliepåfyldning til benzinmotor
27.Støjdæmper
28. Automatsikringer
29.Glittetallerken (ekstraudstyr)
30.Batteri
31.Sænkeventil til transporthjul
32.Løfteøje
33. Indstilling af sæde
34. Højre kontakt til bladindstilling
35.Højre styrehåndtag
36. Oliepåfyldning, hydraulikolie
37. Målepind til hydraulikolie
38. Benzindunk
39. Donkraft til transporthjul
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Dynapac Dobbeltglitter 
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1. Førersæde.
Juster sædet, så det er komfortabelt. Der er tre forskellige indstillingsmuligheder.
a. Dybdeposition. Sædet kan fl yttes trinløst frem og tilbage.
b. Indstilling af armlæn. Armlænene er højdeindstillelige for at sikre individuel tilpasning. Vinklen kan også justeres.
c. Fodpladen kan anbringes i tre forskellige højdepositioner.

2. Sørg for, at fodpladerne er slået ned i køreposition.
3. Kontrollér, at arbejdsværktøjet er monteret korrekt og i god stand.
4. Kontrollér, at der er brændstof af den rette kvalitet i tanken. Fyld brændstoftanken efter behov med mindst 95 oktan blyfri 
benzin. Brændstoftanken kan let afmonteres uden værktøj og erstattes med en fyldt tank eller tages med til benzintanken til 
opfyldning.

Advarsel! Når brændstofslangen løftes op af tanken, skal det ske langsomt, så brændstoffet i slangen ikke løber ud. I 
modsat fald kan brændstoffet løbe ud og medføre brandfare.

5. Kontrollér olieniveauet i motorens krumtaphus. Niveauet skal nå op til enden af oliepinden. Den anbefalede oliekvalitet kan 
fi ndes i afsnittet om vedligeholdelse.

Bemærk! Maskinen må ikke køre, hvis olieniveauet i motoren er for lavt. Tændingen kortsluttes af en niveauvagt.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 

INDEN START

START

1. Træk chokeren ud. Hvor meget den trækkes ud, afhænger af den omgivende temperatur.
2. Drej startnøglen, indtil motoren starter. Afbryd forsøget og vent lidt inden næste forsøg, hvis motoren ikke starter i løbet af 
10 sekunder.

Bemærk! Ved første start efter en længere pause kan det være nødvendigt at lade startmotoren køre i op til 1 minut for at 
pumpe benzin op til karburatoren.

3. Træd gaspedalen ned, så det ønskede omdrejningstal opnås. 
Bemærk! For lavt omdrejningstal indebærer, at maskinen ikke kan drive arbejdsværktøjet.
4. Start arbejdsværktøjets rotation ved at trykke på strømafbryderen på venstre fodplade og holde den inde så længe værktøjet 
skal roterer. Rotationen starter uden ryk. Omdrejningstallet reguleres med gaspedalen. 

STOP

Arbejdsværktøjet standser med det samme, hvis trykknappen slippes, men benzinmotoren fortsætter med at køre 
med samme omdrejningstal.
Hvis man også vil afbryde benzinmotoren, skal man sænke omdrejningstallet til tomgang og dreje nøglen til nulstil-
ling.

DRIFT
Arbejdsomdrejningstallet vælges efter behov. Når der anvendes glittetallerken, køres den oftest på højeste omdrej-
ningstal for at få en plan, glat og tæt overfl ade så hurtigt som muligt. Derefter afmonteres glittetallerkenen, og puds-
ningen påbegyndes. Pudsningen foretages herefter, indtil den ønskede overfl adefi nish er opnået. Ved pudsning 
anvendes der ofte et lavere omdrejningstal. Pudsebladets vinkel under drift varierer, afhængig af hvor hård betonen 
er. Man begynder altid med en lille vinkel, som man siden hen løbende øger under arbejdet.

Læs denne vejledning og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar denne vej-
ledning, så den ikke bliver væk.
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Ved løft: 

Vip sædet op, og anvend løfteøjet. (a).
Se fi g 1.

Bemærk! Hvis der er monteret glittetallerkener på 
maskinen, skal disse afmonteres inden løft.

1

Ved transport på hjulene: 

Træk håndtaget (b) så langt ud, at maskinen nemt kan 
skubbes eller trækkes frem. Lås håndtagene med låse-
pinden (c) Se fi g. 2

2

LØFT OG TRANSPORT

ARBEJDSVÆRKTØJ
Udskiftning af blad
Løft maskinen op med en kran eller ved hjælp af hjulstellet.
Tryk den ene side ned, så den anden hænger frit.

9A
- Træk splitterne ud, og tag bladet af.
- Monter det nye blad, og sæt splitterne på plads.

9B
Hvis der anvendes drejede blade, bør man bruge en skraldenøgle med nøglevidde 12 og forlængerskaft for at sikre, at arbejdet 
forløber uden problemer.

Hvis bladene er udslidte, kan de vendes, så den anden side arbejder.

BEMÆRK ! GLITTETALLERKENERNE SKAL AFMONTERES INDEN LØFT ELLER TRANSPORT.

Bemærk! Bladet skal stå i nederste position hele tiden, når tallerkenen anvendes.

- Løft maskinen op med en kran eller ved hjælp af
  hjulstellet.         
- Placer tallerkenen under bladkorset, så bladene går  
  ned mellem krogene på tallerkenen.
- Sænk bladkorset ned igen, og start kort op, så bladene 
  griber ind i krogene.
- Kontrollér, at alle krogene griber fat.

MONTERING AF GLITTETALLERKENER

b
c

a
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VEDLIGEHOLDELSE

Benzinmotoren 
Følg instruktionerne i manualen fra Honda.
Kontrollér olieniveauet med målepinden bag på maskinen.
Påfyld olie SAE 10W-30 efter behov.

Hydrauliksystemet 
- Kontrollér regelmæssigt, at alle koblinger er tætte og alle slanger ubeskadiget. Ved ethvert tegn på olielæ-
kage skal der reageres øjeblikkeligt.
- Kontrollér olieniveauet i hydrauliktanken ved at trække målepinden op. Fyld på om nødvendigt. Olieniveauet 
skal ligge over pindens underkant.
- Skift olie efter 100 timers drift.
- Anvend almindelig mineraloliebaseret hydraulikolie med en viskositet på 68 cst. Bland ikke med olier base-
ret på vegetabilsk olie.
- Oliekøleren er beskyttet mod stænk under beskyttelsesafskærmningen, men kan alligevel blive udsat for 
snavs, som forhindrer luftgennemstrømningen. Vær opmærksom på, om der er fri gennemstrømning, og at 
olietemperaturen ikke er for høj (maks. 60-70° C). 

Bladkorset er forsynet med smørenipler og bør smøres med almindeligt vandbestandigt fedt.

Bøsninger og bevægelige led er forsynet med selvsmørende bøsninger og behøver ikke eftersmøres.

 Rengør maskinen mindst en gang om ugen, hvis den udsættes for stærk tilsmudsning.
 Det er muligt at rengøre med højtrykssprøjte, men undgå at sprøjte direkte på elinstallationer såsom el-

skab, ventilatormotor, batteri og benzinmotorens tændingssystem.
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Går ventilatoren i gang? nej Kontrollere tilslutning for
batteri og ladning.

ja

Lyser kontrollampen
nej

Kontrollér sikringerne.

ja

nej

ja

Kører startmotoren?

nej

Kontrollér, at batteriet er op-
ladt.

ja

Skru et tændrør ud, og 
kontrollér gnisten.

Løsne tilslutningen til 
stopdioden (rød/sort).

Kontrollér fi ltret i 
brændstoftanken. 

nej
Kontrollér, at brændstofl ed-
ningen er intakt. Brændstoffet 
suges op. Selv den mindste læ-
kage betyder, at brændstoffet 
ikke når frem til karburatoren.

Det er muligt at køre uden 
stopdiode, men i så fald tager 
det længere tid, inden motoren 
standser.

Tændspolen er beskadiget 
og skal udskiftes på service-
værkstedet.

Kontrollér, at brændstoffi ltret 
ikke er tilstoppet.

Kontrollér, at karburatoren er 
ren.

Hvis motoren ikke starter
Kontrollér, at der er fyldt benzin på.

FEJLSØGNING, BENZINMOTOR 

ja

Kontrollér olieniveauet
i motoren.

nej
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Bladindstillingen er hydraulisk og foretages med de knapper, der sidder oven på de respektive styrehånd-
tag.
Cylindrene, som udfører arbejdet, sidder som en ring rundt om den respektive rotoraksel inden for gum-
mibælgen. Der går en slange fra hydraulikblokken under sædet til den respektive cylinder. Hydrauliktryk-
ket kommer fra samme pumpe som driver styrehåndtagene.
Se” Fejlsøgning, hydraulisk styring” side 22.

Fungerer styringen eller den 
anden bladindstilling?

Pumpen er ude af funktion og 
skal repareres på et service-
værksted.

Følg ledningen fra cylinderen 
til blokken under sædet. Løsne 
slangetilslutningen to omdrej-
ninger, og prøv igen. 
Kommer der olie med tryk?

Der er en mekanisk fejl i hy-
draulikcylinderen, som skal af-
hjælpes på serviceværkstedet.

Fejlen ligger i ventilen, eller 
ventilen får intet signal. De 
4 ventiler med eltilslutninger 
sidder bag på blokken. Den 
øverste ventil på hver side 
øger bladvinklen, mens den 
nederste mindsker den. Mærk, 
om magneten aktiveres, når 
man trykker på knappen, el-
ler løsne tilslutningen, og mål 
om magneten får spænding. 

Ventilen er defekt og skal ud-
skiftes.

Elektrisk fejl. Følg kablerne 
bagud, indtil fejlen fi ndes.

nej

nej

nej

ja

ja

ja

FEJLSØGNING BLADINDSTILLING
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Hvis alle tre styrefunktioner og bladindstillingen ikke fungerer, er der tale om en pumpefejl, eller også har 
overløbsventilen mistet sin indstilling. Mål på M2 på hydraulikblokkens overside. Trykket skal være på 40-
50 bar.  Kontrollér følgende på den cylinder, som ikke fungerer, hvis kun én funktion ikke fungerer:

Løsne slangetilslutningerne en 
omdrejning og prøv. Kommer 
der olie med tryk til den respek-
tive cylinderport?

Cylinderen eller dens fastgø-
relse fungerer ikke.

Følg den slange, som ikke le-
verer tryk bagud til ventilen, og 
kontrollér, at slangen ikke er 
beskadiget.
Kontrollér, at der er tryk i den 
slange, som er tilsluttet port ”P”.

Ventilen er defekt og skal ud-
skiftes.

ja

ja

nej

Pumpen er defekt og skal ud-
skiftes.

FEJLSØGNING, HYDRAULISK STYRING
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