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1 Esipuhe  

Onnittelut uuden LM Trac taajamatraktorin hankinnasta. Tämä kone on Oy Lai-Mu Ab:n innovatiivisen 
suunnittelun ja ammattitaitoisen osaamisen laadukas tuote. Kone on valmistettu korkealuokkaisista 
materiaaleista ja siinä käytetään tunnettujen valmistajien toimittamia komponentteja. Suunnittelun ja tuotannon 
kaikissa vaiheissa noudatetaan tiukkoja laatuvaatimuksia ja laadunvalvonnan kriteerejä. 

Tämä ohjekirja sisältää koneen käyttöön ja huoltoon tarvitsemasi tiedot sekä ohjeistaa turvallisiin työtapoihin. Kirja 
sisältää myös neuvoja mahdollisten häiriötapausten varalta. Seuraamalla annettuja ohjeita ja tekemällä ohjeiden 
mukaiset huoltotyöt ajallaan, varmistat koneellesi häiriöttömän ja pitkän käyttöiän. Kiinnitä erityistä huomiota koneen 
käyttöä ja huoltoa koskeviin turvallisuusohjeisiin! Koneen kuljettajan on luettava ja omaksuttava tässä kirjassa annettu 
ohjeistus ennen työskentelyä koneella. Koneeseen huoltotöitä tekevän on myös luettava ja omaksuttava huoltotöitä 
koskeva ohjeistus ennen huoltotöiden aloittamista. Koneen mukana on aina oltava käyttöohjekirja. Kirjan hävitessä tai 
kuluessa osittainkin lukukelvottomaksi, hanki uusi kirja tai tarvitsemasi lisäkirjat omalta LM Trac jälleenmyyjältäsi. 
Pitkäjänteisestä ja jatkuvasta tuotekehityksestämme johtuen pidätämme oikeudet rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin 
ilman etukäteisilmoitusta. Edellä mainitusta syystä johtuen on mahdollista, että kone ei aina täysin vastaa tässä 
käyttöohjekirjassa annettuja tietoja. Omalta LM Trac jälleenmyyjältäsi saat viimeisimmät tiedot ja voit aina tarvittaessa 
hankkia uuden päivitetyn ohjekirjan. 

Oy Lai-Mu Ab 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFO 

Tässä manuaalissa olevan tekstin ja kuvien osittainenkin kopioiminen on 
kiellettyä. Kaikki mahdollinen on tehty tämän käyttöohjekirjan tietojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi.  

Emme vastaa käyttöohjekirjassa mahdollisesti esiintyvien virheiden 
aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. 
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1.1 Koneen tiedot ja valmistuskilvet 

Kirjoita tiedot alla oleville riveille:  

Omistaja: ____________________________________ Puh.: ______________ 

Osoite: _________________________________________________________ 

Peruskone:   Valmistusno: ______________________  Malli:_______________ 

Moottori:    Valmistusno: ________________________ Malli:_______________ 

Jälleenmyyjä: ________________________________  Puh.: ______________ 

Varaosatoimittaja: _____________________________ Puh.: ______________ 

Huoltoliike: __________________________________  Puh.:  ______________ 

 

Koneen valmistuskilpi sijaitsee ohjaamon oikeanpuoleisen oven takana.  

 

Kuva 1  Kuva 2 

Koneen valmistuskilpeen on merkitty: CE-merkintä sekä koneen malli, valmistusnumero, valmistusvuosi, paino, max. 
kokonaispaino, max. akselipainot (etu/taka) ja moottorin teho. 

 

Kuva 3  

Valmistusnumero löytyy myös koneen oikealta puolelta eturungosta hytin alapuolelta ja takarungosta hydraulisäiliön 
alapuolelta. 

 
Kuva 4  Kuva 5 

Moottorin valmistuskilpeen on merkitty moottorin malli ja valmistusnumero.  
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1.2 Käyttöohjekirjan rakenne 

Tämä käyttöohjekirja koostuu seitsemästä (7) eri osiosta; 

1 Johdanto 

- Sisällysluettelo 

2 Turvallisuus 

3 Koneen rakenne 

4 Ohjaamo ja hallintalaitteet 

5 Ajaminen ja käyttö 

6 Huolto 

7 Tekniset tiedot 

LM Trac -työkone sisältää uusinta teknologiaa ja sen käyttäminen ja huolto asettavat koneen 
käyttäjälle ja huoltohenkilölle tiettyjä vaatimuksia. Lukemalla ja omaksumalla tässä kirjassa 
esitetyt tiedot, varmistat turvalliset ja teknisesti oikeat tavat käyttää sekä huoltaa tätä konetta. 

Kirjan sisältö on pyritty tekemään mahdollisimman selkeäksi ja kaikki mahdollinen on tehty 
kirjassa esitettyjen tietojen riittävyyden ja oikeellisuuden varmistamiseksi. Monenlaisten 
käyttöolosuhteiden ja käyttötapojen vuoksi on kuitenkin mahdollista, että jokin olennainen tieto 
on jäänyt pois tai on jopa virheellistä. Koneen käyttäjän on huomioitava tämä ja toimittava sen 
mukaisesti.  

Tämä kirja ei sisällä koneeseen liitettävien työlaitteiden käyttö-/huolto-ohjeita. Koneen käyttäjän 
on huolellisesti tutustuttava liitettävien työlaitteiden omiin turvallisuus-, käyttö- ja huolto-
ohjeisiin. 

1.3 Turvallisuus ja ympäristön suojelu 

Valmistamamme kone on tehty mahdollisimman ympäristöystävälliseksi ja turvalliseksi käyttää. 
Koneen käyttäjä on kuitenkin yksin vastuussa siitä, että käyttää konetta aina ympäristöä ja sen 
turvallisuutta kunnioittaen. 

Lue ja sisäistä tämän ohjekirjan ”2 Turvallisuus” -osio. 

1.4 Rakennemuutokset 

Koneen rakenteeseen ja/tai käyttöjärjestelmään tehtävät muutokset vaativat aina Oy Lai-Mu 
Ab:n kirjallisen luvan, tai koneen takuu raukeaa. 

1.5 Virhevastuu ja takuu 

Oy Lai-Mu Ab:n virhevastuu/takuu ei kata vaurioita, jotka ovat todistettavasti aiheutuneet tässä 
ohjekirjassa annettujen ohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
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2 TURVALLISUUS 

Koneen käyttämisessä ja huoltamisessa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, 
asetuksia ja määräyksiä. Ohjekirjan turvallisuus- ja käyttöohjeita tulee aina noudattaa!  

Huolto- ja säätöohjeita tulee noudattaa. Niiden noudattaminen takaa koneen häiriöttömän ja 
turvallisen toiminnan sekä pitkän taloudellisen toiminta-ajan. 

Jos koneessa ilmenee häiriö, jota et saa selvitettyä/poistettua, ota yhteys LM Trac -huoltoon. 

Lopeta työskentely välittömästi, jos on olemassa vähäinenkään mahdollisuus, että häiriö 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran tai koneen vaurioitumisvaaran. 

2.1 Merkinnät ja symbolit  

VAROITUS 

Varoitus-merkintä varoittaa loukkaantumisvaarasta ja/tai vakavista 
esineellisistä vahingoista, sekä ohjeistaa näiden riskien minimointiin ja 
poistamiseen. 

 

HUOM 
HUOM -merkinnällä haluamme kiinnittää huomiosi asiaan tai toimintaan, joka 

opastaa Sinua mahdollisimman turvalliseen ja taloudelliseen työskentelytapaan 
koneellasi. 

 

INFO 

INFO antaa Sinulle yleistä tietoutta esim. viranomaismääräysten 
noudattamisesta eri yhteyksissä (jätteiden hävittäminen jne.) sekä 

koneen ja ympäristön suojaamisesta käytön ja huoltotöiden yhteydessä. 

 

2.2 Turvallisuusohjeet 

Paras vakuutus onnettomuuksia vastaan on turvallisuusohjeiden noudattaminen. Lue huolella ja ymmärrä tämä osa 
ennen kuin aloitat työskentelyn koneen kanssa. Jokaisen käyttäjän, riippumatta kokemuksesta, tulee lukea ja ymmärtää 
tämä osa ennen koneen käyttöä. Koneen omistajan tulee tiedottaa näistä ohjeista. Säilytä ohjekirja sille varatussa 
paikassa. 

2.2.1 Ennen käyttöä 

• Opettele tuntemaan kone ja ole tietoinen myös sen rajoituksista. Lue käyttöohjekirja ennen kuin käynnistät koneen. 

• Noudata kaikkia koneessa olevia varoitus- ja opastustarroja. 

• Älä käytä konetta alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Liika väsymys voi myös olla 
vaarallista. 

• Tutki ympäristö ennen työskentelyä ja lisälaitteiden asennusta. 

• Älä käytä säkkimäisiä, kuluneita tai liian väljiä vaatteita. Vaatteet voivat tarttua pyöriviin osiin tai hallintaitteisiin ja 
aiheuttaa onnettomuuksia.  

• Käytä työsuojelumääräysten mukaisia oikeanlaisia suojavarusteita, kuten kypärää, turvajalkineita, suojalaseja, 
kuulosuojaimia, työkäsineitä jne. 

• Älä ota matkustajia koneeseen työskentelyn aikana. 

• Tarkasta mekaanisten osien kuluneisuus ja oikea säätö. Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat heti. Tarkasta pulttien ja 
muttereiden kireys säännöllisesti. 

• Pidä kone puhtaana. Kertynyt maa-aines, rasva, pöly ja ruoho voi syttyä palamaan ja aiheuttaa onnettomuuksia. 

• Käytä ainoastaan Oy Lai-Mu Ab:n hyväksymiä lisälaitteita ja työvälineitä. 

• Varmista ennen käynnistystä, että koneessa on tarpeellinen määrä polttoainetta ja öljyä ja että kone on voideltu ja 
kaikki huollot tehty. 

• Älä muuta koneen rakennetta, se voi johtaa ennakoimattomiin turvallisuusriskeihin. 

• Älä koskaan anna konetta tottumattomien käyttäjien käsiin. Lainaaja on vastuussa mahdollisista vaurioista ja 
onnettomuuksista. 
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2.2.2 Käytön aikana 

• Kulje koneeseen ja sieltä pois turvallisella tavalla. Käytä aina käsikahvoja ja askelmia. Älä koskaan tartu 
hallintalaitteisiin, kun nouset koneeseen. Älä koskaan hypi koneeseen tai sieltä pois. 

• Käynnistä ja käytä konetta ainoastaan kuljettajan istuimelta käsin. Älä koskaan nouse istuimelta moottorin vielä 
käydessä. 

• Ennen käynnistystä varmista, että kaikki hallintalaitteet ovat vapaa-asennossa tai pois päältä. 

• Älä käynnistä moottoria oikosulkemalla käynnistinmoottorin liittimiä. Älä yritä ohittaa virtalukkoa, kone saattaa lähteä 
liikkeelle. 

• Älä käynnistä moottoria suljetussa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Pakokaasut ovat myrkyllisiä. 

• Varmista että kaikki turvavarusteet ja luukut ovat paikoillaan. Asenna uudet turvavarusteet vaurioituneiden tai 
puuttuvien tilalle. 

• Estä koneen kallistuminen tai kaatuminen. Sovita ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin äläkä käytä konetta liian jyrkissä 
rinteissä. 

• Pidä ovet ja luukut kiinni ajon aikana. Älä ohjaa konetta ohjaamohytin ulkopuolelta. 

• Käytä hallintalaitteita aina turvallisella tavalla. Paina kaasupoljinta rauhallisen hitaasti, tämä estää koneen nykivää ja 
repivää liikkeelle lähtöä. 

• Suunnittele ajoreittisi etukäteen, vältä esteitä. 

• Pidä tarpeellinen turvaetäisyys ojiin ja jyrkkiin tieluiskiin. Noudata erityistä varovaisuutta sateella ja märällä tai 
jäisellä/lumisella pinnalla. 

• Ota aina huomioon muut tiellä liikkujat. Katso mihin olet menossa ja käytä työlaitevilkkua (majakkaa) tieliikennelain ja 
asetusten määräämällä tavalla. 

• Muista että koneen vakaus muuttuu kuormituksen mukaan. Pidä taakat aina mahdollisimman alhaalla. 

• Ajaessasi alamäkeä, anna koneen voimansiirron tehdä jarrutus. Vältä jarrupolkimen käyttämistä alamäessä nopeutta 
vähentäessäsi. 

• Älä muuta ajosuuntaa tai nopeutta ajaessasi rinteessä. 

• Pidä kiinni ohjauspyörästä koneen kaatuessa, älä hyppää. 

• Noudata tarkasti työvälineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita. 

• Älä mene kuormaimen kääntönivelen alueelle moottorin käydessä - puristumisvaara! 

 

2.2.3 Käytön jälkeen 

► Pysäköi kone tasaiselle, kovalle maalle. 

► Laske kaikki työlaitteet maahan. 

► Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä noin minuutin ajan ennen moottorin sammuttamista. Tämä mahdollistaa riittävän 
jäähtymisen männille, sylintereille, laakereille ja mahdolliselle turboahtimelle. 

VAROITUS 

Koneen vääränlainen sammuttaminen voi vaurioittaa turboa. 

► Pysäytä moottori. 

► Poista virta-avain. 

► Lukitse ovet. 

► Katkaise virrat päävirtakytkimestä. 

 

2.3 Huoltotyön aikana 

• Pysäköi kone tasaiselle, kovalle alustalle, laske työvälineet alas ja pysäytä moottori. 

• Pidä aina ensiapuvälineet ja sammutin huoltotiloissa saatavilla. 
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• Älä koskaan mene työskentelemään koneen tai sen osan alle, ennen kuin olet varmistanut, että se pysyy ylhäällä. 
Käytä tarkoitukseen soveltuvia pukkeja tai muita luotettavia tukijärjestelmiä. 

• Huomioi, että hydrauliikkajärjestelmään voi jäädä painetta moottorin sammuttamisen jälkeen. 

• Jos irrotat hydrauliikkaosia, varmista ensin, että öljy on jäähtynyt tarpeeksi palovammojen välttämiseksi. 

• Avaa liitokset varovaisesti niin, ettei öljy purkaannu voimalla ulos. 

• Ennen moottorin, pakoputkiston, jäähdyttimen tai hydrauliikan huoltamista, anna koneen jäähtyä täysin. 

• Pysäytä aina moottori ennen tankkausta. Vältä roiskimista ja ylitäyttöä. 

• Älä tupakoi tankkauksen ja akun huoltamisen aikana! Varmista ettei polttoainesäiliön tai akun lähelle pääse kipinöitä tai 
liekkejä. Akusta purkautuu paloarkoja kaasuja, erityisesti latauksen aikana. 

• Lue “5.3.4 Apuakun käyttäminen” s.39, ennen kuin käytät apuakkuja koneen käynnistämiseen. 

• Älä aseta metalliesineitä akun napojen lähelle. 

• Estä oikosulkuja ja kipinöintiä, irrota aina ensin akun miinus-kaapeli ja kytke plus-kaapeli ensin. 

• Älä avaa jäähdytysnesteen paisuntasäiliön korkkia, ennen kuin neste on riittävästi jäähtynyt. Käännä korkki varovaisesti 
auki ja anna paineen purkaantua hitaasti. 

VAROITUS 

Ulos purkautuva neulanterävä hydrauliikkaöljysuihku saattaa olla 
näkymätön ja tunkeutua vaatteiden läpi ihon alle, aiheuttaen vakavia 

vammoja. 

• Älä koskaan tarkasta vuotoja pelkästään käsin vaan käytä apuna esim. pahvinpalaa. Käytä suojamaskia ja työkäsineitä. 
Mikäli öljyä pääsee tunkeutumaan ihoon, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Öljy voi aiheuttaa kuolion, vakavan 
tulehduksen ja allergisia reaktioita. 

• Akku ja akkuhappo sisältävät raskasmetalleja. Hävitä akut aina voimassa olevien määräysten mukaisella tavalla. 

• Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, kun hävität öljyä, pakkasnestettä, liuottimia, akkuja ja 
akkuhappoa. 

• Käytä suojamaskia ja suojalaseja silmien ja hengityselinten suojaamiseksi pölyltä ja muilta hiukkasilta. 

• Älä koskaan mene koneen alle, ennen kuin olet varmistanut, että se pysyy ylhäällä. Käytä tarkoitukseen sopivia pukkeja 
tai muita luotettavia tukijärjestelmiä. 

• Lukitse koneen runkonivel lukitustapin tai tangon avulla ennen kuin nostat konetta esim. nostoliinoilla. 

• Älä nosta keinuvaa taka-akselia keskeltä (akseleilla varustetut koneet). 

• Älä koskaan mene ylhäällä olevan aisaston alle, ellei sitä ole lukittu paikalleen huoltotuella. 

2.4 Tarrat ja kilvet 

• Noudata kaikkia koneessa olevien tarrojen ohjeita. 

• Pidä kaikki tarrat ja kilvet puhtaina ja luettavassa kunnossa. 

• Puhdista tarrat saippualla ja vedellä, kuivaa pehmeällä kankaalla. 

• Vaihda vaurioituneet tai kuluneet tarrat uusiin. 

• Jos vaihdat komponentteja, joissa on tarra, varmista että uusi tarra asennetaan samaan paikkaan. 

• Asenna uudet tarrat aina kuivalle, puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle. Asennuslämpötilan on oltava vähintään +10 °C. 

MUISTIINPANOJA: 
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3 KONEEN RAKENNE 

Koneen rakenteen tunteminen on tärkeää sen turvallisen ja tehokkaan käytön ja huoltamisen kannalta. Tässä osiossa 
selvitämme koneen rakenteen, eli pääkomponenttien sijainnit ja nimitykset. 

Käyttämiseen ja huoltamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät “4 Ohjaamo ja hallintalaitteet”-, ”5 Ajaminen ja 
käyttö”- ja ”6 Huolto” -osioista. Runko-ohjattu LM Trac 387 on erikoiskone. 

Koneen tehokkaan käytön kannalta on syytä tutustua huolellisesti koneen toimintaperiaatteisiin. Koneen keveys ja 
suhteellisen pieni moottoriteho eivät mahdollista työn tekemistä suurta tehoa käyttäen, vaan työsuoritukset on tehtävä 
käyttäen hyväksi koneen monia erikoisominaisuuksia. Näin päästään hyvään määrälliseen ja laadulliseen 
työsuoritukseen.  

 

LM Trac 387 on komponenttirakenteinen, joten huolto ja korjaustoimenpiteet ovat nopeasti ja helposti tehtävissä. 

Voimanlähde Kohler Lombardini KDI 1903 TCR dieselmoottori ja siihen kiinnitetyt ajo‐, työ‐ ja ohjaushydrauliikan pumput 
muodostavat yhden kokonaisuuden. 

Tämä kokonaisuus on kiinnitetty kumityynyillä runkoon siten, että moottorin värähtelyt eivät kulkeudu runkoon melu‐ ja 
tärinähaitoiksi. Myös turvaohjaamo on kiinnitetty kumityynyillä runkoon meluhaittojen minimoimiseksi. 

Työlaitteet kiinnitetään koneen edessä olevaan työlaitekiinnitykseen, esimerkiksi A‐raamiin. Hydrauliikkaöljysäiliö 
muodostaa osan takarunkoa. Polttoainetankki on turvaohjaamon takana. Akku on sijoitettu moottoritilan oikealle puolelle. 

 

LM Trac 387 Koneen tehokas käyttäminen edellyttää, että kuljettaja ymmärtää koneen ajoautomatiikan periaatteen. 

Ajovoimansiirto on täyshydraulinen, mikä mahdollistaa erittäin joustavan eteenpäin/taaksepäin‐ajon. Ajo‐polkimella 

hoidetaan perinteisen mekaanisen voimansiirron kytkin/jarru‐ ja vaihdetoiminnot. 

Valittavana on kaksi erilaista ajojärjestelmää, joko ns. yksi- tai kaksitoimisella ajopolkimella varustettuna. 

Kaksitoimisella ajopolkimella varustetussa järjestelmässä ajopolkimella hoidetaan perinteisen mekaanisen 

voimansiirron kytkin/jarru‐ ja suunnanvaihtotoiminnot. 

Painettaessa ajopoljinta päkiällä, kone liikkuu ETEENpäin ja kantapäällä painettaessa, kone liikkuu TAAKSEpäin. 

Ajopolkimen asento vaikuttaa napamoottorille tuotettavan öljyn määrän kautta ajonopeuteen sekä ajosuuntaan. Moottorin 
pyörimisnopeutta säädetään erillisellä käsikaasulla. Käytännössä käsikaasulla säädetään sopiva moottorin kierrosluku ja 
ajopolkimella valitaan ajosuunta sekä ajonopeus. Ajopoljinta kevennettäessä tapahtuu hydrostaattisesta voimansiirrosta 
johtuva automaattinen jarrutustoiminto sekä eteen‐, että taaksepäin ajettaessa. 

Yksitoimisella ajopolkimella varustetussa järjestelmässä ajopolkimella hoidetaan samanaikaisesti perinteisen 

mekaanisen voimansiirron kytkin/jarrutoiminnot, moottorin pyörimisnopeuden säätö sekä ajonopeuden säätö. Ajosuunta 
valitaan erillisellä oikeassa käsinojassa olevalla kolmiasentoisella kytkimellä. 

Ajopoljinta painettaessa moottorin kierrosluku kasvaa ja samalla ajonopeus kiihtyy. Ajoautomaatikka huolehtii, että 
moottori käy aina suotuisimmalla vääntömomenttialueella kuluttaen näin mahdollisimman vähän polttoainetta. 

Ajopoljinta kevennettäessä ajonopeus hidastuu hydrostaattisen voimansiirron toimiessa jarruna. Nopea kevennys 
pysäyttää koneen äkillisesti. 

Koneessa on myös erillinen jarrupoljin, jonka käyttäminen on yleensä tarpeellista vain koneen paikallaan pitämiseksi 

esim. kaltevalla pinnalla. 

 

“LM Trac 387” koneen nopeusalueet: 

Nopea 0–40 km/h 

Hidas 0–17.5 km/h 

Peruutus: 0–17.5 km/h 

 

Dieselmoottori pyörittää säätyvätilavuuksista aksiaalimäntäpumppua, joka syöttää öljyä pyörien navoissa sijaitseviin 
kaksinopeuksisiin napamoottoreihin. 

Ajonopeutta voidaan säätää portaattomasti valitulla nopeusalueella. Koneessa on jatkuva neliveto ja automaattinen 
luistonesto eteen‐ ja taaksepäin ajettaessa. 

Napamoottorit on kytketty sarjaan, jolloin saadaan maksimaalinen vetokyky. Koneessa ei ole erillistä tasapyörästön 
lukkoa.  
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Työhydrauliikan toteutustapa on myös perinteisestä mekaanisesta käytöstä poikkeava. 

LM Trac 387 peruskone antaa käyttövoiman toimilaitteille hydraulisesti. 

Voimanlähteenä on muuttuvatilavuuksinen aksiaalinen mäntäpumppu. 

Koneen ohjausmekanismina on hydrostaattisesti tehostettu runko‐ohjaus. Ohjaus toimii myös koneen ollessa 
sammutettuna, mutta on tällöin varsin jäykkä. Järjestelmän muodostavat erillinen ohjaushydrauliikan pumppu, 
ohjausvaihde (orbitrol) sekä ohjaussylinteri. 

Koneen etummaisten napamoottoreiden yhteydessä on rumpujarrut ja erilliset seisontajarrut. 

Seisontajarru kytkeytyy aina päälle, kun moottori on sammutettuna (negatiivinen jarru). Seisontajarru voidaan kytkeä 
päälle myös moottorin käydessä erillisellä sähköisellä kytkimellä. Ajon aikana koneen täyshydraulinen ajovoimansiirto 
aikaansaa jarrutustoiminnon, kun ajopoljin vapautetaan tai, kun sitä kevennetään. Kaasua tulee keventää varovasti, 
koska ajopolkimen äkillinen vapautus aiheuttaa voimakkaan jarrutuksen. 

3.1 Pääkomponentit ja ulkoiset laitteet 

 
Kuva 6 

Taulukko 1 

1. Ohjaamo 2. Etutyövalo 3. Ulkopeilit 

4. Työlaitevilkku (majakka) 5. Konepeitto 6. Moottori 

7. Huoltoluukku 8. Napamoottorit (4 kpl) 9. Hydrauliikan liittimet 

10. Etunostolaite 11. Ajovalot 12. Akku (huoltoluukun takana) 
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Kuva 7 

Taulukko 2 

1. Päävirtakytkin 2. Polttoainesäiliö 3. Hydrauliöljyn tarkastussilmä  

4. Takavalot (4kpl) 5. Takatyövalo 6. Lasinpesunestesäiliö 

7. Jäähdyttimen huoltoluukku 8. Vetokoukku / Takatyölaitteen 
kiinnitys 

 

 

VAROITUS 

Päävirtakytkintä ei saa kääntää OFF-asentoon moottorin käydessä! 
Päävirtakytkimellä voidaan katkaista kaikki sähköt akun ja koneen välillä. 

Lisävarusteena hankittavat apuvirtapistorasia ja välikaapeli mahdollistavat 
luotettavan apuvirran antamisen ja vastaanottamisen.  

3.1.1 Etunosto- ja pikakiinnityslaite 

Valintasi mukaisesti koneessasi on A-raami A tai B (kääntyvä) nostolaitteessa tai kolmipistekiinnityslaite C.  

 

Kuva 8 

Taulukko 3 

1. Nostosylinterit 2. Kevennyssylinteri 3. Kääntösylinterit 
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3.1.2 Hydrauliikkapumput 

 
Kuva 9 

Taulukko 4 

1. Työhydrauliikan pumppu 2. Ajohydrauliikan pumppu 

 

3.2 Ohjaamo sisältä 

 
Kuva 10 

Taulukko 5 

1. Monitoimikytkin 2. Ohjauspyörä 
3. Näyttö 

4. Hydrauliikan joystick-vivut 5. Radio 
6. Ohjaamon sisävalot 

7.  Kaiuttimet 8. Oikea käsinoja 
9. Polkimet 

10. Kuljettajan istuin   
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3.2.1 Sähkökeskus 

  
Kuva 11 

Oikeassa kyljessä olevan luukun takaa löytyy sähkökeskus, sulakkeita ja releitä. 
► Päästäksesi käsiksi ohjaamon oikeassa sivussa oleviin releisiin ja sulakkeisiin avaa ohjaamon oikeassa kyljessä oleva 
luukku (katso ”4.1 Ovet ja lukot” s.21). 

3.3 Hydrauliikan liittimet (koneesi varustelusta riippuen) 

 

Kuva 12 

Taulukko 6 

1. Moottorihydrauliikka 2. Moottorihydrauliikka 

3. Säiliölinja, hydrauliikan paluulinja 4. Sylinterihydrauliikat 1-3 
 

3.4 Polttoaine- ja pesunestesäiliöt 

 
Kuva 13 

Taulukko 7 

1. Polttoainesäiliön täyttökorkki 2. Polttoainesäiliö 3. Pesunestesäiliö 

Polttoainesäiliö sijaitsee ohjaamon takana. Polttoainesäiliön täyttökorkki on ohjaamon vasemmalla puolella. 

Pesunestesäiliö sijaitsee ohjaamon takana polttoainesäiliön päällä. 
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3.5 Huoltoluukut 

Huoltoluukut sijaitsevat moottoritilan kummallakin puolella. Avaa luukku kiertämällä lukkoa (A).  
 

 
Kuva 14  Kuva 15 

Huoltoluukut voidaan myös lukita avaimella. 
 
Vasemmanpuoleisen huoltoluukun takaa löytyy ilmansuodatin, polttoaineensuodatin ja öljytikku. Oikeanpuoleisen luukun 
takaa löytyy akku ja jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö. 

 

Kuva 16  Kuva 17 

Taulukko 8 

1. Ilmansuodatin 2. Öljytikku 3. Polttoaineensuodatin 

4. Konepeiton sylinterit 5. Akku 6. Jäähdytysjärjestelmän 
paisuntasäiliö 

  

 

Kuva 18  Kuva 19 

Puhdistaaksesi tai tarkastaaksesi jäähdyttimen kennon, ruuvaa auki käsiruuvit (1) ja nosta takasäleikkö varovasti pois 
paikaltaan. Ilmastointilaitteen (lisävaruste) lauhduttimen ja jäähdyttimen säleikön puhdistaminen on helpompaa, kun 
avaat ilmastointilaitteen lauhduttimen kummassakin yläkulmassa olevat kiinnitysruuvit (2) ja käännät lauhdutinta 
taaksepäin. 

 

 HUOM Älä koskaan puhdista jäähdyttimen kennoa korkealla paineella! 
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3.6 Konepeitto / kiinnitysalusta 

Hydraulisesti kipattavan konepeiton päälle voidaan asentaa esim. vesisäiliö tai muita säiliöitä. Konepeittoa voidaan 
käyttää myös erilaisten työkalujen kiinnitysalustana. Kun asennat jotakin konepeiton päälle, ota huomioon työkalun, 
laitteen tai säiliön paino, erityisesti konetta ajettaessa. Ota huomioon, että kaikki lisäkuorma konepeiton päällä aiheuttaa 
koneen painopisteen siirtymisen selvästi ylemmäs. Huomioi erityisesti ajaessasi kaarteissa, ahtaissa paikoissa tai 
kaltevilla pinnoilla, koska korkeammalla oleva painopiste tekee koneesta epävakaamman (kone kallistuu ja kaatuu 
helpommin). 

Työkalu kiinnitetään konepeiton päälle neljällä M16-pultilla. 

 
Kuva 20 

Konepeiton etukulmiin on laitettava M16-pultit varmistukseksi, jos konepeiton päälle laitetaan raskas taakka. 

 

Kuva 21 

Raskaasti kuormitettua konepeittoa ei saa kipata. 

VAROITUS 

Konepeiton päälle ei saa laittaa ylikuormittaa. 
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3.7 Moottoritila 

 

Kuva 22 

Taulukko 9 

1. Akku 2. Jäähdytysjärjestelmän 
paisuntasäiliö 

3. Laturin hihna 

4. Öljyn täyttökorkki 5. Öljymäärän mittatikku 6. Ilmansuodatin 

7. Hydrauliöljysäiliön täyttökorkki 8. Hydrauliikkaöljyn paluusuodatin  

 

 

VAROITUS 

Älä koskaan avaa paisuntasäiliön korkkia kun moottori on käynnissä! 

Odota kunnes moottori on jäähtynyt riittävästi (järjestelmä on paineeton) ja avaa korkki varovasti! Jos tarpeen, lisää 
jäähdytysnestettä paisuntasäiliöön. Paineella suihkuava kuuma neste aiheuttaa pahoja palovammoja. Kylmän 
jäähdytysnesteen pinnan tulee olla MIN ja MAX merkkiviivojen välissä. Varmista jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys 
syksyisin. Lisää yksityiskohtaista tietoa ”6 Huolto”-osiossa. 
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4 OHJAAMO JA HALLINTALAITTEET 

4.1 Ovet ja lukot 

 
Kuva 23 

Avaa ovi painamalla avauspainiketta (1) ja vetämällä kahvasta (2). Ovi voidaan lukita avaimella. 

HUOM 
Oikeanpuoleinen ovi toimii hätäpoistumistienä ja on avattavissa vain 

sisäpuolelta. 

 

 
Kuva 24 

Kummassakin ovessa on sisäpuolella avausvipu (1), jota ylöspäin kääntämällä ovi avautuu. 

4.2 Hallintalaitteet 

 
Kuva 25 

Taulukko 10 

1. Monitoimikytkin 2. Ohjauspyörä 3. Näyttö 

4. Virtalukko 5. Käsinoja ja kytkinpaneeli 6. Hydrauliikan joystick-vivut 

7. Kaasupoljin 8. Jarrupoljin  

 



 

 

LM 387 Käyttöohje – ver1.1 

 

22 

 

4.3 Monitoimikytkin 

  
Kuva 26 

Monitoimikytkimen toiminnot: 

1. Äänimerkki 

► Paina vivun päässä olevaa nappia. 

2. Oikea suuntavilkku 

► Nosta vipua ylöspäin. Muista palauttaa vipu takaisin keskiasentoon kääntymisen jälkeen. 

3. Vasen suuntavilkku 

► Paina vipua alaspäin. Muista palauttaa vipu takaisin keskiasentoon kääntymisen jälkeen. 

4. Tuulilasin pesulaite 

► Kytke tuulilasin pesulaite päälle painamalla vivun kaulusosaa nuolen suuntaan. 

5. Tuulilasin pyyhin 

► Kytke tuulilasin pyyhin päälle kääntämällä vivun holkkiosaa. 

6. Ei käytössä 

7. Ei käytössä 

8. Lähivalot / kaukovalot. 

► Vaihda lähivalojen ja kaukovalojen välillä vetämällä vipua kohti ohjauspyörää.  
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4.4 Näyttö 

Huomaa: Konekohtaisista eroista johtuen näyttö voi näyttää osin erilaiselta kuin kuvassa 27 esitetty. 

 
Kuva 27 

 Taulukko 11 

1. Polttoainemittari 2. Moottorin käyntinopeusmittari 3. Nopeusmittari 

4. Polttoaineen kulutus 5. Hydrauliikkaöljyn lämpömittari ja 
varoitusvalo 

6. Moottorin lämpötila 

7. Vettä polttoaineessa - 
merkkivalo 

8. Alhaisen öljynpaineen varoitus 9. Moottorin merkkivalo 

10. Ajosuunnan merkkivalo 11. Eri toimintoja 12. Kameran merkkivalo 

13. Ajonopeusalueen valinnan 
merkkivalo 

14. Ajomoodin merkkivalo 15. Ajohydrauliikan 
suodattimen merkkivalo 

16. Hydrauliikan 
paluusuodattimen merkkivalo 

17. Käyttötuntilaskuri 18. Moottorin 
ylikuumenemisen 
varoitusvalo 

19. Kaukovalojen merkkivalo 20. Seisontajarrun merkkivalo 21. Varoitusvilkkujen 
merkkivalo 

22. Suuntavilkun merkkivalo 23. Ulkolämpötila 24. Aika ja päivämäärä 

25. Ilmastoinnin merkkivalo 26. Työlaitevilkun (majakan) 
merkkivalo 

27. Etutyövalojen merkkivalo 

28. Takatyövalojen merkkivalo 29.  30.  

 

1. Polttoainemittari näyttää tankissa jäljellä olevaa polttoainemäärää. Osoittimen  

siirtyessä punaiselle alueelle polttoainetta on jäljellä noin 5 litraa. 

2. Käyntinopeusmittari näyttää moottorin käyntinopeuden kierroksia/min. (*100, esim. lukema 20 = 2000 r/min.) 

6. Moottorin lämpömittari näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. 

Normaali käyntilämpötila on 79 - 91°C. Jos moottori ylikuumenee ja varoitusvalo (18) syttyy, laske moottorin kierrosluku 
välittömästi tyhjäkäynnille ja anna moottorin jäähtyä hetki. Sammuta sitten moottori, selvitä ylikuumenemisen syy ja 
korjaa se ennen työn jatkamista. Jos lämpötila on liian alhainen, anna moottorin lämmetä ennen kuormittamista. 

Erittäin kylmissä tai kuumissa olosuhteissa voi olla tarpeen vaihtaa moottorin termostaatti olosuhteisiin sopivaan osaan. 
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8. Öljynpaineen varoitusvalo (punainen) syttyy jos moottoriöljyn paine on liian alhainen 

VAROITUS 

Öljynpaineen varoitusvalon syttyessä sammuta moottori välittömästi. 

Selvitä varoitusvalon syttymissyy (anturivika tai voitelujärjestelmän ongelma) ja korjaa se ennen koneen uudelleen 
käynnistämistä. Alhainen öljynpaine voi aiheuttaa vakavia moottori- ja turboahdinvaurioita.  

11. Tällä painikkeella on eri toimintoja valitusta näytön näkymästä riippuen. Esim. kuvassa 27 näytön näkymän 
vaihtaminen ja kuvassa 28 Joystick2:n etu/taka sylinterihydrauliikan valinta. 

15. Check drive hydraulic filter –teksti ilmestyy näytölle, kun täyttöpumpun suodatin on tukkeutumassa. Sammuta 
moottori ja vaihda suodatin. 

16. Check return hydraulic filter –teksti ilmestyy näytölle, kun hydrauliikan paluusuodatin on tukkeutumassa. Sammuta 
moottori ja vaihda paluusuodatin. 

17. Käyttötuntimittari näyttää moottorin käynnissä olon kokonaisajan tunteina. Kone huolletaan tämän käyttötuntilukeman 
mukaisesti 

18. Moottorin ylikuumenemisen varoitusvalo syttyy, jos moottorin jäähdytysneste on liian kuumaa. Katso kohta 6. 

22. Tämä merkkivalo vilkkuu näytöllä, kun suuntavilkku on kytketty päälle.  

4.4.1 Näytön painikkeet 

Huomio: Koneesi varustelusta riippuen joidenkin näytön painikkeiden toiminta saattaa poiketa.  

 

Kuva 28 

Taulukko 12 

1. Vaihteleva toiminto 2. Ajomoodi * 3. Peruutuskamera-näkymä 

4. Joystick2 etu/taka 
sylinterihydrauliikan valinta 

5. Menu 6. Ilmastointi 

7. Työlaitevilkku (majakka) 8. Etutyövalot 9. Takatyövalot 

10. Valinta-painike (Enter)   

HUOM 
*Koneen on oltava paikoillaan ajomoodia vaihdettaessa. 
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4.5 Oikea käsinoja ja sivupaneeli 

4.5.1 Käsinoja 

 
Kuva 29 

Taulukko 13 

1. Virtalukko 2. Seisonta-/ajovalojen kytkin 3. Hätävilkkujen kytkin 

4. Moottorihydrauliikan kytkin 
(etu) 

5. Seisontajarrun kytkin 6. Lämmitys- ja ilmastointi- 
laitteen puhaltimen kytkin 

7. Moottorihydrauliikan kytkin 
(taka) 

8. Mootorihydrauliikan säädin 9. Moottorihydrauliikan säädin 

10. Käsikaasun / ryöminnän 
säädin 

11. Joystick-vipu 1 12. Joystick-vipu 2 

 

HUOM 
Kytkinten paikat ja niiden määrät saattavat vaihdella kuvissa esitetyistä 

koneesi varustuksesta riippuen. 

4.5.2 Sivupaneeli 

 

Kuva 30  Kuva 31 

Taulukko 14 

1. Mukiteline 2. Ohjaamon lämmönsäätökytkin 3. Ilmastointilaitteen (lisävaruste) 
kytkin 

4. Paneeli lisävarusteiden kytkimille 5. Virran ulosotto (12V)  
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4.6 Symbolit ja niiden merkitys 

HUOM Symbolit riippuvat koneestasi ja sen varusteista! 

 

HUOM 
Joidenkin hydrauliikkaan liittyvien symbolien merkitys voi jonkin verran 

vaihdella eri koneilla. Tämä johtuu eroista koneiden varustelussa ja 
toiminnoissa. 

 

Opettele oman koneesi symbolit ja niiden merkitys, niin koneen käyttäminen on sujuvaa. Eri koneissa joidenkin 
hydrauliikan käyttöön liittyvien symbolien merkitys saattaa jossain määrin vaihdella koneiden varustuksesta ja erilaisista 
toiminnoista johtuen. 

Hätävilkkujen kytkin 

Koneen kaikki suuntavilkut alkavat vilkkua, kun tämän kytkimen alareunaa painetaan. Kytkimessä oleva merkkivalo 
vilkkuu suuntavilkkujen tahdissa. 

Seisonta-/ajovalojen kytkin 

Kytkimessä on kolme asentoa: 

1. Yläosa painettuna: Valot on pois päältä 

2. Keskiasento: Seisontavalot ovat päällä 

3. Alaosa painettuna: Ajovalot ovat päällä. Vaihtaminen lähi- ja kaukovalojen välillä tapahtuu ohjauspylväässä olevan 
monitoimikytkimen avulla. Seisontavalot toimivat, vaikka virta on pois päältä. Muista kytkeä ajovalot pois päältä, ennen 
kuin pysäytät moottorin. 

Etutyövalojen kytkin 

Etutyövalot syttyvät, kun tämän kytkimen alareunaa painetaan. Kytkimessä oleva merkkivalo palaa, kun etutyövalot ovat 
päällä. 

Takatyövalojen kytkin 

Takatyövalot syttyvät, kun tämän kytkimen alareunaa painetaan. Kytkimessä oleva merkkivalo palaa, kun takatyövalot 
ovat päällä. 

 Työlaitevilkun (majakan) kytkin 

Työlaitevilkku alkaa toimia, kun tämän kytkimen alareunaa painetaan. Kytkimessä oleva merkkivalo palaa, kun 
työlaitevilkku on toiminnassa. 

 Moottorin lämpömittari 

Tämä mittari osoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan.  
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Latauksen merkkivalo 

Tämä merkkivalo syttyy, jos latausjärjestelmään tulee jokin vika. Merkkivalo palaa virran ollessa päällä ja sammuu, kun 
moottori on käynnistynyt. Selvitä syy, jos merkkivalo syttyy ajon aikana. 

Esilämmityksen merkkivalo 

Tämä merkkivalo palaa, kun automaattinen esilämmitys on toiminnassa. 

Moottorin öljynpaineen merkkivalo 

Tämä merkkivalo syttyy, jos moottorin öljynpaine laskee liikaa. Merkkivalo palaa virran ollessa päällä ja sammuu, kun 
moottori on käynnistynyt. Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, tarkasta moottoriöljyn määrä. 

Kaukovalojen merkkivalo 

Tämä sininen merkkivalo palaa, kun kaukovalot on kytketty päälle. Valojen vaihtaminen tapahtuu ohjauspylvään 
monitoimikatkaisimella. 

Eteenpäin ajamisen merkkivalo 

Tämä merkkivalo palaa, kun ajosuunnaksi on valittu ETEENPÄIN. 

Peruutuksen merkkivalo 

Tämä merkkivalo palaa, kun ajosuunnaksi on valittu TAAKSEPÄIN. 

Vasemman suuntavilkun merkkivalo 

Tämä merkkivalo vilkkuu näytöllä suuntavilkun tahdissa, kun vasen suuntavilkku on kytketty päälle. Suuntavilkku 
kytketään ohjauspylvään monitoimikytkimellä. 

Oikean suuntavilkun merkkivalo 

Tämä merkkivalo vilkkuu näytöllä suuntavilkun tahdissa, kun oikea suuntavilkku on kytketty päälle. Suuntavilkku 
kytketään ohjauspylvään monitoimikytkimellä. 

Jarrupiirin paineen merkkivalo 

Tämä valo syttyy, jos jarrupiirin paine laskee liikaa. Selvitä paineenlaskun syy ja korjaa vika, ennen kuin jatkat 
työskentelyä. 

Seisontajarrun kytkin 

Seisontajarru kytkeytyy päälle jousivoimalla ja vapautetaan hydraulipaineen avulla. Jarru on aina päällä, kun moottori on 
pysäytettynä. Seisontajarrua ohjataan sähköisesti. Kytkimessä oleva merkkivalo syttyy, kun seisontajarru on päällä. 
Kytke aina seisontajarru päälle ennen kuin sammutat moottorin. 
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 Moottorihydrauliikan kytkin, etu- ja takapää 

3‐asentoinen kytkin; ON / OFF / ON. Moottorihydrauliikkakäyttöä voidaan pyörittää kahteen suuntaan 
kytkimen asennosta riippuen. Keskiasennossa moottorihydrauliikkakäyttö on kytkettynä POIS PÄÄLTÄ 
(OFF). 

Virtalukko 

Tarkempi selvitys virtalukon toiminnasta löytyy osasta ”Moottorin käyttö” 

Lämmityslaitteen puhaltimen kytkin 

Puhaltimen kytkimessä on 4 asentoa: 

0) Pois päältä 

1) Nopeus I 

2) Nopeus II 

3) Nopeus III 

Suurin puhallusnopeus on tarkoitettu ohjaamon nopeaan lämmittämiseen ja tuulilasissa olevan huurteen poistamiseen. 
Ilmastointilaitetta käytettäessä vedontunne minimoidaan käyttämällä pienintä puhallusnopeutta. 

Lämmityslaitteen säädin 

Tällä säätimellä ohjataan lämmityslaitteen kennoon tulevan veden määrää. Ohjaamon lämpötilaa nostetaan säätönuppia 
myötäpäivään kiertämällä. Lämmityslaitteen kennon vedenkierto sulkeutuu kokonaan, kun säätönuppi kierretään täysin 
vastapäivään. 

Ilmastointilaitteen kytkin 

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite päälle ja pois päältä. Ilmastointi toimii vain puhaltimen ollessa päällä. 
Ilmastointia käytettäessä ohjaamon puhallussuuttimet tulee suunnata niin, että ilmavirta kulkee ylöspäin eikä päin 
kuljettajaa. 

 Ulkopeilien lämmityksen kytkin 

Kun tätä näytön näppäintä painetaan vain kerran, ulkopeilien lämmitys kytkeytyy ja jää päälle. Ulkopeilien lämmityksen 
symboli on vihreänä näytöllä, kun ulkopeilien lämmitys on päällä. Kun tätä näytön näppäintä painetaan toisen kerran 
ulkopeilien lämmitys jää päälle 15 minuutiksi ja jäljellä oleva lämmitysaika näkyy näytöllä ulkopeilien lämmityksen 
symbolin vieressä. Ulkopeilien lämmitys kytketään pois päältä painamalla tätä näytön näppäintä vielä kolmannen kerran. 
Muista kytkeä ulkopeilien lämmitys pois päältä, kun sitä ei enää tarvita. 
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4.7 Käsinoja ja joystick-vivut 

4.7.1 Kaksi pientä joystick-vipua 

 
Kuva 32 

Joystick’in liikkeet: 

1. Nostolaitteen lasku 

2. Nostolaitteen nosto 

3. Sylinterihydrauliikan käytöt 

• Koneeseen kytkettyjä hydrauliikkasylintereitä (max. 3 kpl) ohjataan ko. Joystick-vipujen liikkeillä. 

4. Sylinterihydrauliikka / Konepeiton laskeminen 

5. Sylinterihydrauliikka / Konepeiton laskeminen  

*Toinen joystick ohjaa sylintereitä edessä/takana. ks. 4.4, sivu 23. 

4.7.2 Yksi iso joystick-vipu 

  

Kuva 33 

*Jos kone on varustettu kääntyvällä nostimella.  

A  Sylinterihydrauliikan käytöt 

/ nostimen kääntö vasemmalle* 

B   Sylinterihydrauliikan käytöt 

/ nostimen kääntö oikealle* 

C  Nostolaitteen lasku D  Nostolaitteen nosto 

1  Työlaitteen virransyötön 
katkaisin 

2  Ajosuunnan valitsin  

Eteen / vapaa / taakse 

3 + A  Takasylinterihudrauliikka 

3 + B  Takasylinterihydrauliikka 

3 + C  Konepeitto kiinni (alas) 

3 + D  Konepeitto auki (ylös) 

4  Etusylinterihydrauliikan säätö 

5   Etusylinterihydrauliikan säätö 6  Kellunnan valintakytkin 
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4.8 Polkimet 

  

Kuva 34 

  

Kuva 35 

Koneesi on valintasi mukaisesti varustettu joko polkimella (1), jolla hallitaan sekä eteen-, että taaksepäin ajaminen tai 
kaasupolkimella (3), jolla säädellään vain ajonopeutta (ajosuunta valitaan erillisellä kytkimellä). Toinen polkimista on 
kummassakin tapauksessa jarrupoljin (2). 
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4.9 Radio 

 
Kuva 36 

Radio (1) sijaitsee kattopaneelissa kuljettajan oikealla puolella. Radion mukana toimitetaan erillinen käyttöohje. 

 

Sisävalo 

Kytkimellä varustettu sisävalo (2) sijaitsee oikean oven yläpuolella. Muista sammuttaa sisävalo, ennen kuin poistut 
ohjaamosta. 

4.10 Lämmityslaitteen suulakkeet 

 
Kuva 37 

  

Puhallussuulakkeet 

Ohjaamossa on puhallussuulakkeet lämmitystä ja ilmastointia varten. Suulakkeet ovat käännettävissä ja niiden läpät 
voidaan kääntää haluttuun asentoon. Suulakkeet voidaan myös sulkea. 

Sisäkierron suulake 

 
Kuva 38 

Sisäkierron suulake (1) sijaitsee kuljettajan jalkatilan oikeassa laidassa. Pidä suulake normaalisti kiinni. Jos haluat 
lämmittää ohjaamon nopeasti, avaa suulake, jolloin sama sisäilma kiertää uudelleen lämmityslaitteen kautta ja ohjaamo 
lämpenee tehokkaammin. Suulake tulee pitää auki aina, kun ilmastointilaitetta (lisävaruste) käytetään.  
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4.11 Hätäpoistumistie 

HUOM 
Oikeanpuoleinen ovi toimii hätäpoistumistienä, eikä poistumisalueelle saa 

kiinnittää mitään poistumista haittaavia laitteita! 

 

VAROITUS 

Hätäpoistumistien tulee olla aina käyttökunnossa. 

► Älä koskaan tuki hätäpoistumistien aluetta ylimääräisellä tavaralla, ulospääsy pitää aina olla esteetön. 

► Älä kiinnitä mitään lisälaitteita tälle alueelle (ohjaamon sisä- tai ulkopuolelle). 

► Älä asenna hätäpoistumistien lähelle mitään ulokkeita, jotka voivat tarttua vaatteisiin hätäpoistumistien kautta 
koneesta poistuttaessa. 

4.12 Työlaitevilkku (majakka) 

 
Kuva 39 

  

Työlaitevilkun (A) voi irrottaa jalustastaan löysäämällä siipimutteria (B), tai kääntää alas löysäämällä kiinnitysruuvia  

(C). 

HUOM Käytä työlaitevilkkua tieliikennelain määräämällä tavalla. 
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5 AJAMINEN JA KÄYTTÖ 

5.1 Yleistä 

• Noudata turvallisia työskentelytapoja ja tässä kirjassa annettuja turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita. 

• Älä koskaan aja epäkuntoisella koneella. Tarkasta aina ennen liikkeelle lähtöä, että valot, merkkivalot, mittarit ja 
hallintalaitteet ovat moitteettomassa kunnossa ja että ne toimivat myös ajon aikana. 

• Suorita kaikki huollot aina ajallaan, tässä kirjassa annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti. 

• Lue VAROITUS ja HUOM-kohdat erityisen huolellisesti ennen koneen käyttöä. 

• Selvitä itsellesi hallintalaitteiden käyttö ja koneen sekä työlaitteiden toiminta ennen käyttöä. 

• Suorita päivittäiset huoltotoimenpiteet aina huolto-ohjelman mukaisesti. 

5.1.1 Uuden koneen sisäänajo 

Uuden koneen sisäänajoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska se vaikuttaa koneen kestävyyteen. Kuormita 
konetta sisäänajon alussa kevyesti ja vaihtele kuormitusta. Joustava käyttö ja vaihteleva kuormitus auttavat moottorin ja 
koneen liikkuvien osien hioutumisessa.  

HUOM 
Moottorin ensimmäisten 50 käyttötunnin aikana on suositeltavaa, ettei 75 % 

maksimitehosta ylitetä.   

 

  

Kuva 40 

► Lämmitä moottoria ja hydrauliikkaa ennen kuin kuormitat niitä. 

► Älä käytä moottoria tyhjäkäynnillä tai täydellä kuormalla viittä (5) minuuttia kauempaa. 

► Vältä tasaisia nopeuksia. 

► Vältä nopeita, äkkinäisiä jarrutuksia ja ajosuunnan vaihdoksia. 

► Pyöränpulttien kireys pitää tarkastaa päivittäin uuden koneen ensimmäisten 50 käyttötunnin aikana. 

► Suorita ensihuolto tässä ohjekirjassa olevien ohjeiden mukaisesti käyttötuntimittarin lukeman ollessa 50h. 

 

HUOM 

Tarkkaile ajon aikana moottorin öljynpainetta ja lämpötilaa. Tarkasta 
säännöllisesti jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn määrät. Tarkkaile myös 

ruuvien, muttereiden ja letkujen kiinni pysymistä ja mahdollisia hankaumia 
(pyörät, pakosarja, akselit, vesiletkut jne.) Kiristä tarvittaessa. 
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5.2 Alkutoimet 

5.2.1 Tarkastukset ennen koneen käyttöä 

► Kulje koneen ympäri ja tarkasta silmämääräisesti mahdolliset vauriot, vuodot (öljy/neste) ja kuluneisuus. 

► Tarkasta moottoriöljyn taso.  

► Tarkasta jäähdytysnesteen taso.  

► Tankkaa tarpeen mukaan 

► Puhdista maski ja jäähdytin.  

► Tarkasta hydrauliikkaöljyn määrä.  

► Puhdista ilmansuodattimen pölytasku.  

► Tarkasta kaikkien varoitusvalojen toiminta ja tuntimittarin lukema.  

► Tarkasta ajovalojen toiminta. 

► Tarkasta renkaiden kunto ja ilmanpaineet ainakin silmämääräisesti.  

► Tarkasta turvaohjaamon kunto. 

► Tarkasta kaikkien tarrojen kunto. 

5.2.2 Polttoainelaadut 

 
Kuva 41 

Polttoainesäiliö täytetään ohjaamon vasemmassa takakulmassa olevasta täyttöaukosta.  

Lämmitysöljyä ei tule käyttää moottorin polttoaineena. Jos käytetään verotonta polttoainetta, sen tulee olla 
moottorikäyttöön tarkoitettua. 

Koneessa voidaan käyttää myös diesel‐polttoainetta. Olosuhteiden mukaan tulee aina käyttää joko kesä tai talvilaatuista 
polttoainetta. 

Käytettävän polttoaineen tulee vastata kaikkia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä. 

Täyttääkseen päästövaatimukset ja takuuehdot, käytettävän polttoaineen tulee aina vastata ominaisuuksiltaan 
alla olevan taulukon vaatimuksia. 

Taulukko 15 

EN590, DIN 51628 - Military NATO fuel F-54 (S=10ppm) 

No 1 Diesel(US) - ASTM D 975-09 B - Grade 1-D S 15 

No 2 Diesel(US) - ASTM D 975-09 B - Grade 2-D S 15 

ARCTIC (EN 590/ASTM D 975-09 B) 

Bio Fuels (EN14214)   (Max 10% in fuel) 
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VAROITUS 

Polttoaineet joissa on korkea rikkipitoisuus vaurioittavat moottoria. Käytä 
aina polttoainetta, joka täyttää yllä olevan taulukon vaatimukset. 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu esimerkkejä kelvollisista polttoainelaaduista: 

Taulukko 16 

Toimittaja Laatu 

Neste Neste-Diesel for non-road use 0/-10 and -29/-34 EN 590 grade E 

Shell Shell FuelSave Diesel EN 590 

Teboil Teboil Motor/Heating oil EN 590 

Esso Esso Diesel EN590 / Esso Energy Supreme Diesel 

Total Total Diesel EN 590 

 

INFO Polttoainesäiliössä on 0,35 bar ylipaine. 

5.2.3 Istuimen säädöt 

HUOM Säädä aina istuin itsellesi sopivaksi ennen liikkeelle lähtöä! 

 
Vakioistuin 

 
Kuva 42 

1. Etäisyyden säätö. Nosta kahvaa (1) ja säädä istuimen etäisyys sopivaksi. 

2. Jousituksen jäykkyyden säätö. Säädä jousitusta kääntämällä vipua (2). 

3. Selkänojan kaltevuuden säätö. Nosta kahvaa (3) ja säädä selkänojan kaltevuus.  

4. Ristiseläntuen säätö. Käännä vipua (4) säätääksesi ristiseläntukea. 
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5.2.4 Käsituen, peilien, ohjauspylvään ja näytön säätäminen 

Tee seuraavat säädöt ennen ajoon lähtöä: 

Säädä oikea käsituki 

 

Kuva 43 

Voit säätää käsitukea  löysäämällä lukitusvivun (1) käsituen takakulmassa. Muista kiristää lukitusvipu kun säätö on tehty. 

Säädä peilit 

Säädä ulko‐ ja sisäpeilit ennen ajoon lähtöä. 

Ohjauspylvään säätäminen 

 
Kuva 44 

Säädä ohjauspylvään kallistuskulmaa painamalla vipu alas. Säädä ohjauspylvään korkeus nostamalla vipua. Säädä 
ohjauspylvästä niin, että hallintalaitteet ovat itsellesi sopivalla etäisyydellä, ja voit samalla säilyttää myös ergonomisen 
ajoasennon. 

VAROITUS 

Älä koskaan säädä ohjauspylvästä kun kone on liikkeellä! 
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Näytön säätäminen 

 

Kuva 45 

Säädä näytön asento ja paikka löysäämällä kiinnitysruuvia (1) ja kiristämällä sitä, kun näytön katselukulma on sopiva 
itsellesi.  

5.2.5 Ohjaamon lämpötilan säätäminen 

Lämpötilan säätönuppi (A) löytyy kuljettajan oikealla puolella olevasta paneelista. 

 

Kuva 46 

Säädä ohjaamon lämpötila sopivaksi, moottorin ollessa normaalissa käyntilämpötilassaan 
kääntämällä säätönupista (2): 
Vastapäivään = lämpimämpi 
Myötäpäivään = kylmempi 

5.3 Moottorin käynnistäminen 

HUOM 

Lue kaikki turvallisuusohjeet! 

Lue kaikki turvatarrat! 

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa! 

Käynnistä moottori vain istuessasi kuljettajan istuimella! 

Älä käytä käynnistinmoottoria pitempään kuin 15s kerralla. Jos moottori ei käynnisty, odota 1 
minuutti ennen uutta yritystä. Jos moottori ei käynnisty kahden yrityksen aikana, etsi ongelma ja 
korjaa se. 
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5.3.1 Käynnistyksen esto 

 
Kuva 47 

INFO 

Koneessa on käynnistyksen esto. Moottori ei käynnisty, ellei seisontajarrukytkin 
(5) ole asennossa ON ja moottorihydrauliikan kytkimet (4) ja (7) asennossa OFF! 

 

5.3.2 Käynnistäminen 

 
Kuva 48 

  

Virtalukon asennot: 

P. Ei käytössä. 

O. Virta pois päältä. 

I. Virta päällä. 

II. Ei käytössä. 

III. Käynnistys (START). 

1. Varmista, että seisontajarru on kytketty (ON-asennossa). 

2. Varmista, että moottorihydrauliikan kytkimet ovat OFF-asennossa. 

3. Katso, että kaikki hallintalaitteet ovat varmasti vapaalla tai pois päältä. 
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Kuva 49 

4. Kytke päävirtakatkaisija päälle (A) 

5. Kytke virta päälle, virtalukon asento I. 

6. Tarkasta, että seuraavat varoitusvalot syttyvät: 
• Moottorin öljynpaine 
• Lataus 
• Seisontajarru 

7. Käännä virtalukko START-asentoon ja vapauta se kun moottori on käynnistynyt.  (Hehkutus on automaattinen). Älä 
käytä käynnistinmoottoria pitempään kuin 15s kerralla. Jos moottori ei käynnisty, odota 1 minuutti ennen uutta yritystä. 
Jos moottori ei käynnisty kahden yrityksen aikana, etsi ongelma ja korjaa se. 

8. Varmista moottorin käynnistyttyä, että öljynpaineen ja latauksen varoitusvalot sammuvat. Jos joku 
varoitusvalo jää palamaan, pysäytä moottori ja selvitä syy.  
 

5.3.3 Moottorin lisälämmittimet 

Kylminä vuodenaikoina suosittelemme lohkolämmittimen tai muun apulämmittimen käyttöä. Kytke lämmitin päälle 
riittävän ajoissa ennen moottorin käynnistämistä. Lämmittimen käyttäminen vähentää huomattavasti moottorin kulumista 
kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja myös ohjaamo lämpenee nopeammin. 

HUOM 
Eetterin käyttäminen moottorin käynnistysapuna on ehdottomasti 

kielletty kaikissa olosuhteissa. 

5.3.4 Apuakun käyttäminen 

VAROITUS 

Akun kaasut voivat räjähtää. Älä tupakoi ja varmista, että akun lähellä 

ei ole avotulta tai kipinöitä. 

 

HUOM 
Älä yritä käynnistää apuakulla, jos koneen oma akku on jäätynyt. Noudata 

annettuja ohjeita tarkasti. 

Anna apuvirtaa käynnistyskaapeleilla suoraan toisen koneen akusta seuraavasti: 

 1. Aja apukone niin lähelle monitoimikonetta, että kaapelien pituus riittää 

kytkemään ne. KONEET EIVÄT SAA KOSKETTAA TOISIAAN. 

2. Aseta kaikki hallintalaitteet vapaa‐asentoon molemmissa koneissa. 

3. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä. 

4. Kytke apuakun ja monitoimikoneen akkujen plusnavat toisiinsa punaisella käynnistyskaapelilla. 

5. Kytke musta käynnistyskaapeli apuakun miinusnapaan. 

6. Kytke mustan kaapelin toinen pää monitoimikoneen runkoon. 

7. Kytke päävirtakatkaisin päälle. 

8. Käynnistä sähköä antavan koneen moottori ja anna sen käydä 2‐5 min. 

9. Käynnistä moottori. 

10. Irrota käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä (6, 5 ja 4).  
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5.4 Lämmityskäyttö 

Moottorin käynnistymisen jälkeen, mutta ennen työn aloittamista, tee 
seuraavat toimenpiteet: 
1. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä alla olevan taulukon mukaisesti. 

Taulukko 17 

Ulkolämpötila Aika 

-20°C tai kylmempi 2 minuuttia 

-20°C to-10°C 1 minuutti 

           -10°C to -5°C 30 sekuntia 

-5°C to 5°C 20 sekuntia 

5°C tai lämpimämpi 15 sekuntia 

 

2. Nosta ja laske nostolaitetta muutaman kerran kylmällä ilmalla. 

3. Älä lähde liikkeelle/työskentele koneella, ennen kuin kone on tarpeeksi lämmin eli moottori käy tasaisesti 
ja hydrauliikka toimii normaalisti. 

5.5 Moottorin pyörintänopeuden säätäminen käsikaasulla 

 
Kuva 50 

Koneesi varustelusta riippuen säätimellä (10) säädetään joko moottorin kierroslukua tai koneen ryömintänopeutta. Säätö 
nuppia kääntämällä. 

5.6 Moottorin pysäyttäminen 

HUOM 
Laske aina kaikki työlaitteet maahan ja kytke seisontajarru päälle, ennen kuin 

pysäytät moottorin. 

1. Aja kone tasaiselle ja kovalle alustalle. 

2. Laske kaikki työlaitteet maahan ja kytke seisontajarru päälle. 

3. Laske moottorin kierrosluku tyhjäkäynnille ja siirrä kaikki hallintalaitteet vapaa- tai pois päältä asentoon.  

4. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä noin minuutin ajan jotta lämpötila tasaantuu ja moottori jäähtyy. 
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HUOM Moottorin sammuttaminen korkealla kierrosluvulla vahingoittaa turboahdinta 

 

5. Käännä virta-avain O-asentoon ja poista avain. 

6. Kytke päävirtakatkaisija pois päältä ja laita päävirtakytkimen avain ohjaamoon. 

7. Lukitse ohjaamon ovi ennen kuin poistut koneen luota. 

5.7 Ajaminen 

LM 387 monitoimikoneesi on valintasi mukaisesti varustettu joko yksitoimisella 

tai kaksitoimisella ajopolkimella. 

5.7.1 Yksitoiminen ajopoljin 

Koneessa, joka on varustettu yksitoimisella ajopolkimella ajosuunta vaihdetaan joysticissä olevalla 3-asentoisella 
kytkimellä (2). 

 

Kuva 51 

F = Eteenpäin 

N = Vapaa 

R = Taaksepäin 
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Yksitoimisella ajopolkimella varustetussa järjestelmässä ajopolkimella (3) hoidetaan samanaikaisesti perinteisen 
mekaanisen voimansiirron kytkin/kaasutoiminnot, moottorin pyörimisnopeuden säätö sekä ajonopeuden säätö. 

 

Kuva 52 

Ajopoljinta painaessasi moottorin kierrosluku kasvaa ja samalla ajonopeus kiihtyy. Ajoautomaatikka huolehtii, että 
moottori käy aina suotuisimmalla vääntömomenttialueella kuluttaen näin mahdollisimman vähän polttoainetta. Poljinta 
keventäessäsi ajonopeus hidastuu hydrostaattisen voimansiirron toimiessa jarruna. Nopea kevennys pysäyttää koneen 
äkillisesti.  

5.7.2 Jarrupoljin 

Koneessa on myös erillinen jarrupoljin (2) jonka käyttäminen on yleensä tarpeellista vain koneen paikallaan pitämiseksi 
esim. kaltevalla pinnalla. 

5.7.3 Kaksitoiminen ajopoljin 

 Kuva 53 

Moottorin pyörintänopeutta säädetään käsikaasulla, ajopolkimella valitaan ajosuunta ja säädetään ajonopeus. 
Kaksitoimisella ajopolkimella (1) ajosuunnan vaihdetaan polkimella seuraavasti: 

► Painamalla päkiällä polkimen yläosaa, kone liikkuu ETEENpäin. 

► Painamalla kantapäällä polkimen alaosaa, kone liikkuu TAAKSEpäin. 

► Polkimen keskiasennossa kone pysyy paikallaan. Kun ajopoljin vapautetaan, kone jarruttaa automaattisesti. 

  



 

 

LM 387 Käyttöohje – ver1.1 

43 

 

5.7.4 Taloudellinen ajaminen 

► Käytä ennakoivaa ajotapaa ja ajonopeutta. 

► Vältä turhia ja nopeita nopeudenvaihteluita eli käytä aina tilanteeseen sopivaa ajo‐ ja 
työskentelynopeutta huomioiden ulkoiset tekijät ja olosuhteet. 

► Vältä turhaa joutokäyntiä. 

5.7.5 Työvälineiden kytkentä 

► Kytke työväline A‐raamiin tai kolmipistelaitteeseen. A‐raami A tai B, valintasi mukaisesti.  

 

Kuva 54 

► Kytke hydrauliikkaletkut. 

VAROITUS 

Varmista, että työlaite on lukittu kunnolla A‐raamiin tai 
3‐pistekiinnitykseen ennen työn aloittamista koneella. 

Irrota kytketty työväline seuraavalla tavalla: 

A. Laske työväline alas tasaiselle alustalle. 

B. Irrota hydrauliikkaletkut. 

C. Irrota A‐raamin tai 3‐pistekiinnityksen lukitukset. 

D. Peruuta kone pois työvälineen luota. 

5.7.6 Työvälineiden kytkentä taakse 

Koneeseen on lisävarusteena saatavissa takanostolaite, johon voit kytkeä 

työlaitteita. Takanostolaitteeseen kytkettävä työlaite kytketään kuten etupäässä.  

 

Kuva 55 

Esimerkki työhydrauliikkaliitännöistä (valinnainen) koneen oikealla puolella. Moottorihydrauliikka (D,E), Paluulinja (F). 
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5.7.7 Hydrauliikkaletkujen kytkentä / irrotus 

 
Kuva 56 

Taulukko 18 

1. Moottorihydrauliikka (myötäp.) 2. Moottorihydrauliikka (vastap.) 3. Tankkilinja 

4. Sylinterihydrauliikat 1-3   

 

► Laske etunostolaite alas ja A‐raamissa tai 3‐piste kiinnityksessä oleva työväline tasaiselle alustalle.  

► Sammuta koneen moottori. 

► Työlaitteen hydrauliletkua kytkiessäsi, poista liittimen suojatulppa ja varmista että pikaliittimet (koneen ja työlaitteen) 
ovat ehdottoman puhtaita. Puhdista liittimet tarvittaessa ennen liittämistä. 

► Vedä pikaliittimen lukitusrengas taakse, työnnä liitin paikoilleen ja päästä lukitusrengas niin, että liitin lukittuu 
paikoilleen. 

► Jos irrotat työlaitteen hydrauliletkun, puhdista liitin päältä (tarvittaessa), vedä lukitusrengas taakse ja irrota pikaliitin. 

► Laita puhtaat suojatulpat välittömästi paikalleen liittimiin. 

► Pyyhi mahdollisesti yli valunut hydrauliöljy.  

5.7.8 Vetopiste 

 

Kuva 57 

Mikäli kone on varustettu vetopisteellä, siihen voidaan kytkeä vedettäviä työlaitteita tai peräkärry. 

Vetopisteen kuulan halkaisija on 50 mm. 

HUOM Ota aina huomioon voimassa olevat tieliikennelait ja asetukset. 
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5.7.9 Konepeiton käyttö 

Konepeitto nostetaan/lasketaan joysticillä. Näytössä olevan J2 painikkeen tulee olla asennossa (R). 
Konepeitto nousee joysticiä vetämällä (1) ja laskee työntämällä (2). Jos kone on varustettu suurella joysticillä, ks. 4.7.2. 

  

Kuva 58 Kuva 59 

Hydraulisesti kipattavan konepeiton päälle voidaan asentaa esim. vesisäiliö tai muita säiliöitä. Konepeittoa voidaan 
käyttää myös lavana erilaisten työkalujen tai vaikkapa hiekan kuljetukseen. 

Lavaa lastattaessa tulee huomioida sen kantavuus. 

Ajon aikana on huomioitava konepeiton päälle asennetun työlaitteen tai säiliön massa. Koneen painopiste muuttuu 
olennaisesti, kun lavalla on kuormaa. Kone saattaa tällöin kaatua herkästi, mikäli korkeaa painopistettä ei huomioida 
kaarteissa. 

 

HUOM Konepeiton päälle ei saa laittaa ylikuormaa. 

 

VAROITUS 

Tue lava mekaanisesti ylös, mikäli työskentelet sen alla! 

5.8 Hydraulimoottorikäyttöiset työvälineet 

Koneeseen voidaan kytkeä hydraulimoottorikäyttöisiä työvälineitä eteen ja taakse sekä 
konepeiton päälle. 
Moottorihydrauliikan tuottoa eteen tai taakse asennetulle työvälineelle voidaan säätää 
käsinojassa olevalla säätimellä. 
 

Hydrauliikan tuotto etu‐/takaulosotolle 

Taulukko 19 

Tuotto, etupää Tuotto, takapää Kokonaistuotto yht. 

0 - 60 l/min 0 - 30 l/min 0 - 60 l/min 

 

HUOM 

Muista aina tarkastaa työlaitteen ohjekirjasta tai tyyppikilvestä suurin sallittu 
tuotto. Älä koskaan ylitä suurinta työlaitteelle sallittua tuottoa. Käytä 

mahdollisuuksien mukaisesti työlaitteelle määritettyä pienintä tuottoa 
(moottorin pyörintänopeutta säätämällä). 



 

 

LM 387 Käyttöohje – ver1.1 

 

46 

 

6 HUOLTO 

6.1 Yleistä 

Koneen käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja oikeaan aikaan tehty huolto. Koneen käyttäjä on 
vastuussa siitä, että kaikki määräaikaishuollot tehdään huolto‐ohjelman mukaisesti huoltotaulukossa mainituin 
käyttötuntivälein. 

Huoltotaulukossa mainitut määräaikaishuoltojen huoltovälit koskevat koneita jotka työskentelevät normaaleissa 
olosuhteissa. Raskaassa käytössä olevat koneet tulee huoltaa useammin. 

► Tässä kirjassa tämä kappalemerkki tarkoittaa pyydettyä työsuoritusta.  

Työvaiheet on kirjattu niiden tekemisjärjestykseen.  

VAROITUS 

Henkilövahinkojen välttämiseksi tee seuraavat toimenpiteet ennen 

huoltotyön aloittamista: 

► Aja kone tasaiselle ja kestävälle alustalle, tai huoltosillalle/nosturille. 
► Kytke seisontajarru päälle. 
► Laske kaikki työvälineet maahan ja pysäytä moottori. 
► Avaa päävirtakatkaisija ja poista virta avain virtalukosta. 
► Kiinnitä ohjauspyörään kilpi joka kieltää koneen käynnistämisen. 
► Jos nostat konepeiton/lavan ylös, tue se mekaanisesti. 

Jos huoltotyön suorittaminen edellyttää koneen nostamisen, noudata seuraavia ohjeita:  

 
VAROITUS 

Huomioi, että kone on nivelöity keskeltä, joten koneen etu‐ ja takapää 
voivat kiertyä ja kääntyä toisiinsa nähden pituusakselin suhteen 
nostettaessa ja tukien päälle laskettaessa.  

► Käytä ainoastaan työhön soveltuvia, tarpeeksi vahvoja nostovälineitä. 
► Tue ylös nostettu kone hyväksytyillä ja riittävän vahvoilla pukeilla, jotka estävät koneen tahattoman liikkumisen. 

 

 
VAROITUS 

Älä koskaan mene koneen alle, ennen kuin se on tuettu turvallisella ja 
määräysten mukaisella tavalla. 

Älä koskaan mene ylös nostetun konepeiton/lavan alle, ellei sitä ole tuettu 
mekaanisesti!  
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6.1.1 Luoksepääsy 

Osa koneen huoltokohteista sijaitsee avattavien luukkujen alla. Muista sulkea kaikki avatut luukut työn päätyttyä.  

 

Kuva 60 

1. Ylös kipattava lava/konepeitto. 
2. Vasen huoltoluukku: ilmansuodatin, polttoainesuodatin ja hydrauliikkasuodatin. 
3. Oikea huoltoluukku: Jäähdytysneste, akku, sulakkeet ja releet. 
4. Ritilän irrotus jäähdyttimen huoltamiseksi. 

Ohjaamon oikean oven avaamalla löydät:  

 

Kuva 61 

1. Ohjaamon raitisilmasuodatin. 

2. sähkökeskus, releet ja sulakkeet 

3. Tyyppikilpi. 

 

Kuva 62 

► Avaa ohjaamon oikeanpuoleinen ovi 
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6.1.2 Jäähdytysjärjestelmä 

 
VAROITUS 

Älä avaa jäähdyttäjän korkkia moottorin ollessa kuuma! 

Kuuma höyry tai neste aiheuttaa pahoja palovammoja. 

Tee jäähdytysnesteen lisäys aina paisuntasäiliöön (1) avaamalla ensin korkki (2) 

 
Kuva 63 

 
VAROITUS 

Älä tee huoltotoimia paineenalaiseen jäähdytysjärjestelmään! 

 

 

6.1.3 Koneen hinaaminen 

 
VAROITUS 

KONEEN HINAAMINEN ON KIELLETTY! 

 

INFO 
Jos konetta joudutaan siirtämään, on siirto aina tehtävä 

kuljetusalustalla. 

 
 
6.1.4 Nostolaitteen lasku vikatilanteessa 

Jos nostolaite on ylhäällä työlaitteen kanssa, mutta moottoria ei voida käynnistää tai ei ole virtaa, ota yhteyttä 
valtuutettuun huoltopisteeseen.   
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6.1.5 Polttoainejärjestelmän ilmaaminen 

Jos polttoaine on päässyt loppumaan kesken ajon, on järjestelmässä automaattinen ilmaus, eikä ilmausta tarvitse tehdä. 
Jos polttoainesuodatin on vaihdettu, on suodatin kuitenkin ilmattava. 

Tee ilmaus seuraavasti: 

► Suodattimen ilmaus tapahtuu sen kannessa olevalla käsipumpulla. Paina mustaa nappia (G) toistuvasti täyttääksesi 
uusi suodatin polttoaineella. 

 

Kuva 64  Kuva 65 

6.1.6 Ilmansuodattimen huolto 

Tarkasta aina ilmansuodattimen vaihtamisen yhteydessä, että suodatin ja kaikki tiivisteet ovat kunnossa. Rikkoontunut 
tai märkä suodatin on aina vaihdettava välittömästi uuteen. Puhdista ilmansuodattimen pölykuppi päivittäin. 

HUOM 
Älä koskaan irrota ilmansuodatinta tarpeettomasti. Suodattimen irrotuksen 

yhteydessä on aina riski, että moottoriin pääsee epäpuhtauksia. 

katso 6.11.1 sivulla 69 

 

6.2  Sähköjärjestelmän huoltaminen 

Varotoimenpiteet sähköjärjestelmää huollettaessa! 

► Irrota aina ensin akun kaapelit, kun suoritat sähköjärjestelmän huoltoja tai korjauksia. 

► Kun irrotat akun kaapeleita, irrota aina maadoituskaapeli (-) ensin. 

► Kaapeleita kytkettäessä on varmistettava oikeat kytkennät. 

► Kiinnitä aina Plus-kaapeli (+) ensin ja sen jälkeen vasta maadoituskaapeli (-). 

 

 
VAROITUS 

Tupakointi ja avotulen teko akun välittömässä läheisyydessä on 
ehdottomasti kiellettyä! 
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6.2.1 Sulakkeet ja releet 

Sulakkeet ja releet sijaitsevat ohjaamon oikeanpuoleisen oven takana. Avaa ovi sulakkeiden tarkistamista varten. 

Pidä sulakerasia aina puhtaana. Sulaketta vaihdettaessa tulee aina selvittää sulakkeen rikkoontumisen aiheuttaja. 

 

Kuva 66  Kuva 67 

Ohjaamon oikeanpuoleisen oven takana olevat sulakkeet: 

Sulakkeet ovat malliltaan LATTA ‐sulakkeita.  

Taulukko 20 

Pos. Toiminto Sulake 

F501 Käynnistyksen kevennin 10A 

F502 Tuulilasin pyyhkijä, pesuri, äänimerkki 15A 

F503 Istuin 25A 

F504 Kaukovalo vasen 15A 

F505 Lähivalo vasen 10A 

F506 Kaukovalo oikea 15A 

F507 Lähivalo oikea 10A 

F508 Jarruvalo, seisontajarru (MINI-sulake) 7,5A 

F509 Seisontavalo vasen 3A 

F510 Puhallin 15A 

F511 Automaattinen Safematic-rasvauslaite (lisävaruste) 7,5A 

F512 Ohjaamon valaistus, näyttö, joystickit, peruutuskamera, 
radio 

7,5A 

   

F601 -  

F602 -  

F603 -  

F604 Hätävilkku 10A 

F605 Virtalukon virransyöttö 10A 

F606 -  

F607 -  

F608 Seisontavalo oikea 3A 

F609 Ohjaamon sisävalo ja virran ulosotto (12V) 7,5A 
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Moottoritilan sulakkeet ja releet ovat oikeanpuoleisen huoltoluukun alla, akun ja hydrauliöljysäiliön välissä. 

Moottoritilassa olevat sulakkeet ja releet:  

  

Kuva 68 

Sulakkeet kooltaan 3A, 5A, 15A, 20A ja 30A ovat  MINI- mallisia. Sulakkeet kokoa 50A ja 70A ovat MAXI- mallisia. 

Taulukko 21 

Pos. Toiminto Sulake 

F1  200A 

F2  100A 

F3   

F4 Ohjaamon virransyöttö 50A 

F5 Näytön moduuli (Murphy) 70A 

F6  20A 

F7  5A 

F8 Lämmityslaite 50A 

F9 Käynnistysmoottori 30A 

F10  5A 

F11  5A 

F12 EGR venttiili 5A 

F13 Radion muisti 3A 

F14  5A 

F15  20A 

F16 Käynnistin/esilämmitys 5A 

F17 Diesel pumppu 5A 

K1 Moottorinohjausyksikön (ECU) rele  

K2 Esilämmityksen rele  

K3 Käynnistimen rele  

K4 Ohjainyksikön (TEC) rele  

K5 Esilämmityksen rele  

K6 Polttoainepumpun rele  

Käytä ainoastaan yllä olevassa taulukossa mainittuja sulakekokoja!   
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Ohjaamon releet: 

 
Kuva 69 

Taulukko 22 

Positio Toiminto 

K101 Suuntavilkku 

K102 Pyyhkijä, tihku 

  

K104 Kaukovalo vasen 

K105 Ajovalo vasen 

K106 Kaukovalo oikea 

K107 Ajovalo oikea 

K108 Käynnistyksen esto 
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6.3 Ajovalojen säätö 

Ajovalojen oikea säätö on tärkeää silloin, kun ajetaan yleisillä teillä. Valot voidaan säätää nopeasti ja tarkasti 
huoltoasemalla tai korjaamolla optisen laitteen avulla. 

Jos optista laitetta ei ole käytettävissä, voidaan valot säätää oheisen kuvan mukaisesti. 

► Varmista ennen säätöä, että kone on normaalisti lastattu ja rengaspaineet ovat oikeat. 

► Aja kone lähelle seinää (lähes kiinni, vaakasuoralla alustalla). 

► Piirrä kaksi rastia seinään valonheittimien keskikohtiin. 

► Peruuta kone 5 m:n päähän seinästä. 

Korkeus (1): 

► Kytke lyhyet ajovalot päälle. Lyhyen ajovalon valokuvion vaakasuoran yläreunan tulee olla 50 mm seinään piirrettyjen 
rastien alapuolella kummallakin ajovalolla 

► Säädä tarvittaessa ajovalojen korkeudet kohdalleen. 

Sivusuunta (2): 

► Laita pitkät ajovalot päälle. Kummankin ajovalon valokuvion keskipisteen tulisi olla sivusuunnassa suurinpiirtein 
piirtämäsi rastin kohdalla. 

► Säädä tarvittaessa ajovalojen sivusuuntaus kohdalleen. 

Mitat: 

L = mittausetäisyys = 500 cm 

B = ajovalojen keskipisteiden etäisyys sivusuunnassa 

H = ajovalojen keskipisteiden korkeus maasta 

H1 = L:100 L = 500 cm => H1 = 5 cm 

 

 
Kuva 70 
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6.3.1 Hitsaaminen 

Jos konetta tai koneessa kiinni olevaa työlaitetta joudutaan hitsaamaan, 

on meneteltävä seuraavasti: 

1. Käännä päävirtakytkin asentoon OFF. 

2. Irrota akun maakaapeli (‐). 

3. Suojaa hydrauliikkaletkut ja sähköjohdot kipinöiltä ja huomioi paloturvallisuus. 

4. Kiinnitä hitsauslaiteen maadoituspistoke mahdollisimman lähelle hitsauskohdetta. 

 

6.3.2 Paloturvallisuus 

Tulipalon vaaraa voidaan vähentää pitämällä kone puhtaana kaikissa tilanteissa. 

► Poista kaikki vieraat esineet ja lika työpäivän alussa. Ole erityisen tarkka, että moottori ja pakoputkisto ovat puhtaat. 

Koneen puhdistaminen määrävälein on käyttäjän vastuulla. 

► Korjaa mahdolliset vuodot ja pyyhi pois läikkynyt öljy ja polttoaine välittömästi. 

Polttoaine on herkästi syttyvää ja voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. 

 
VAROITUS 

Älä tankkaa tai tee polttoainejärjestelmän huoltotöitä hitsauksen 
aikana tai avotulen, palavien savukkeiden yms. lähellä. 

Kipinät tai liekit voivat aiheuttaa akuista purkautuvien kaasujen räjähtämisen.  

 
VAROITUS 

Vältä onnettomuuksia seuraavalla tavalla: 

• Irrota aina akun maadoitus kaapeli ensin ja kiinnitä viimeiseksi. 

• Noudata tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita koneen käynnistämiseksi apuakulla. 

• Älä oikosulje akun napoja metalliesineellä. 

• Älä hitsaa, hio tai tupakoi akkujen lähellä. 

• Tarkasta, että sähkölaitteissa ei ole löysiä liitoksia tai rispaantuneita eristyksiä. 

• Korjaa tai vaihda kaikki irtonaiset ja vaurioituneet osat. 

6.4 Ongelmajätteet 

Ota talteen kaikki huoltojen aikana syntyneet ongelmajätteet. Toimita jäteöljy, vanhat suodattimet ja pakkasnesteet 
ongelmajätelaitokselle. 

Öljyiset pyyhkeet tulee hävittää turvallisella ja määräysten mukaisella tavalla. 

Akut sisältävät syövyttävää happoa ja raskasmetalleja. Huolehdi akkujen hävittämisestä voimassa olevien määräysten 
mukaan. 

HUOM Älä koskaan päästä ongelmajätteitä maahan tai viemäriin!  

 

INFO 
Huolehdi aina ongelmajätteiden hävittämisestä määräysten mukaisella tavalla. 

Pidä hyvää huolta ympäristöstä, älä pilaa sitä vierailla aineilla. 
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MUISTIINPANOJA: 
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6.5 Määräaikaishuollot 

6.5.1 Huoltokohdetaulukko 

Määräaikaishuoltojen huoltokohteet ajotuntivälein alla olevassa taulukossa.  

Päivittäiset huollot tai tarkastukset tulee suorittaa joka päivä ennen käytön aloittamista.  

► 500 h huolto tulee suorittaa 500 h välein tai vähintään kerran vuodessa.  

► 2000 h huolto tulee suorittaa 2000 h välein tai vähintään joka toinen vuosi. 

► Työskennellessäsi erittäin pölyisissä, kosteissa tai muutoin vaativissa olosuhteissa suosittelemme, että teet huollot ja 
tarkastukset oheisia huoltovälejä useammin.  

HUOM 
Kopioi tämä taulukko käyttöohjeen viimeiseltä sivulta, merkitse kopioon tehdyt 

huoltokohteet.  

Anna kopio tarvittaessa asiakkaalle. Muista täyttää huoltomuistioon ko. huolto tehdyksi.  

Taulukko 23 

 Huoltokohteet Käyttötunteihin perustuva huoltoväli Aikaan 
perustuvat 
huollot 

Päivittäin 50 250 500 1000 2000 1v 
välein 

3v 
välein 

1 Merkki‐ ja varoitusvalojen toiminnan 
tarkastaminen 

X X X X X X   

2 Moottorin öljymäärän tarkastaminen X X X X X X   

3 Jäähdytysnesteen määrän tarkastaminen X X X X X X   

4 Hydrauliikkaöljyn määrän tarkastaminen X X X X X X   

5 Lasinpesimen pesuaineen määrän 
tarkastaminen 

X X X X X X   

6 Renkaiden paineiden tarkastaminen X X X X X X   

7 Kohtien 1–6 tarkastaminen  X X X X X   

8 Voitelu  X X X X X   

9 Laturin hihnan kireyden tarkastaminen/säätö  X X X X X   

10 Ilmastointilaitteen (lisävaruste) hihnan 
tarkastaminen ja kiristäminen 

 X X X X X   

11 Akun tarkastaminen  X X X X X   

12 Pyöränpulttien kireyden tarkastaminen Δ X X X X X   

13 Jäähdyttimen ja lauhduttimen kennojen 
puhdistaminen 

 X X X X X   

14 Ohjaamon raitisilmasuodattimen 
puhdistaminen * 

 X       

15 Ohjaamon raitisilmasuodattimen (400129081) 
vaihtaminen * 

  X X X X   

16 Öljy/nestevuotojen etsiminen, liittimien ja 
letkujen tarkastaminen, liitosten kiristäminen 

 (O) X X X X   

17 Seisontajarrun toiminnan testaaminen   X X X X   

18 Moottorin ilmansuodattimen (60512901991) 
vaihtaminen ja turvaelementin (60512901995) 
tarkastaminen ja tarvittaessa vaihtaminen* 

  X X X X   

19 Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen 
(60512904831) vaihtaminen  

 (O)  X X X   

20 Polttoaineen vedenerottimen tyhjentäminen ja 
polttoainesuodattimen (605129035910) 
vaihtaminen 

   X X X   

21 Laturin V-hihnan vaihtaminen    X X X   

22 Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen 
(605129035910) vaihtaminen 

 (O)  X X X   

23 Täyttöpumpun suodattimen (605129037210) 
vaihtaminen 

 (O)  X X X   

24 Ilma-, jäähdytys-, ja polttoaineletkujen 
tarkastaminen 

   X X X   
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Huoltokohteet Käyttötunteihin perustuva huoltoväli Aikaan 

perustuvat 
huollot 

Päivittäin 50 250 500 1000 2000 1v 
välein 

3v 
välein 

25 Ilmastointilaitteen huolto (lisävaruste)     X X   

26 Hydrauliikkaöljyn vaihto ja säiliön 
puhdistaminen (tai kerran vuodessa) 

    X X X  

27 Polttoainetankin puhdistaminen     X X   

28 Ajohydrauliikan paineen mittaus ja tarvittaessa 
säätö 

    X X   

29 Työhydrauliikan paineen mittaus ja 
tarvittaessa säätö 

    X X   

30 Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen ja 
jäähdytysnesteen vaihto 

    X X   

31 Moottorin ilmansuodattimen turvaelementin 
(60512901995) vaihtaminen * 

    X X   

32 Laturin tarkastaminen      X   

33 Käynnistinmoottorin tarkastaminen      X   

34 Moottorin jäähdytysletkujen tarkastaminen       X  

35 Moottorin jäähdytysletkujen vaihtaminen        X 

* Normaaleissa olosuhteissa. Pölyisissä olosuhteissa kohde tulee huoltaa useammin ks. 6.10.1 ja 6.11.7 sekä 6.8.7 ja 6.9.1.  

 
Δ  -  Pyöränpulttien kireys pitää tarkastaa päivittäin uuden koneen ensimmäisten 50 käyttötunnin aikana. 
O  -  Ensihuolto tehdään käyttötuntimittarin lukeman ollessa 50h ja sen jälkeen normaalin huolto-ohjelman (X) 
mukaisesti. 

 

6.5.2   Huoltokohteiden sijainti 

Kuvien viitenumerot viittaavat edellissivun huoltokohdetaulukon huoltokohteisiin.  

Kaikki huoltokohteet: 

 

Kuva 71 

  



 

 

LM 387 Käyttöohje – ver1.1 

 

58 

 

Moottoritilan huoltokohteet: 

 
Kuva 72 

INFO 
Jäljempänä huolto‐ohjeiden otsikoissa on suluissa numero, joka viittaa sekä 

huoltokohdetaulukkoon, että oheisiin huoltokohteiden sijaintikuviin. 

 
 
 

6.6 Voiteluainesuositukset ja tilavuudet  

 

Taulukko 24 

Kohde Tilavuus Suositeltu laatu Vaihtoehto Huomio: 

Polttoainesäiliö 45 l EN 590 Diesel * DIN EN 590 Diesel  Kesä/Talvilaatua tulee käyttää 
vallitsevien olosuhteiden 
mukaisesti 

Jäähdytysjärjestelmä 10 l Vesi/glykoli 50/50 Vesi/glykoli 50/50 Älä käytä pelkkää vettä. 

Moottoriöljy 7.5 l SAE 5W-30 / 10W-40 
API CJ4 
ACEA E6-E9 

Castrol Vecton Fuel Saver 
5W-30 E7 

Valitse soveltuva öljy 
vallitsevan lämpötilan 
mukaan 

Hydrauliöljy 57 l ISO‐VG46 
DIN 51524 part 1 
DIN 51502 
HLP 46 

Castrol 
AWH 46 

 

Pesuneste 3,8 l Vesi/Pesimen neste 50/50 Vesi/Pesimen neste 50/50 Älä käytä pelkkää vettä. 

Voitelukohteet - Molybdenum disulphide rasva Castrol MS1 rasva  

Ilmastointi  0.9kg R 134A Kylmäaine R 134A kylmäaine  
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6.7 Päivittäinen huolto 

Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin ennen moottorin käynnistystä. 

6.7.1 Merkki‐ ja varoitusvalojen toiminnan tarkastaminen (1) 

Tarkasta, että kaikki merkki ja varoitusvalot toimivat. 

6.7.2  Moottorin öljymäärän tarkastaminen (2) 

 
Kuva 73  Kuva 74 

1. Mittatikku  

2. Öljyntäyttöaukko 

Moottorin öljymäärää tarkistettaessa on koneen oltava vaakasuoralla alustalla. Öljynpinnan on oltava merkkiviivojen 
välissä. 

1. Sammuta moottori muutama minuutti ennen tarkastusta. 

2. Vedä mittatikku (1) ulos, pyyhi se ja paina hetkeksi takaisin paikoilleen. 

3. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tarkasta, että öljyn pinta on Max. ‐ Min. merkkien välissä. 

4. Tarvittaessa lisää suosituksen mukaista öljyä täyttöaukosta (2) ja tarkasta öljyn taso uudelleen. 

 

INFO 
Lisättävän öljyn on oltava samaa laatua moottorissa olevan öljyn 

kanssa. 

 

 

6.7.3 Jäähdytysnesteen määrän tarkastaminen (3) 

 
VAROITUS 

Älä koskaan avaa kuuman moottorin jäähdyttimen korkkia 

Kuumassa moottorissa neste on paineenalaista ja sen lämpötila voi olla yli höyrystymispisteen (100°C). Vapautuessaan 
neste höyrystyy ja purkautuu kovalla paineella aiheuttaen vakavia palovammoja.  

 

Kuva 75 
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Tarkasta, että paisuntasäiliössä oleva nesteen pinta on min. ja max. ‐merkkien välissä silloin, kun moottori 
(jäähdytysneste) on kylmä. Lisää jäähdytysnestettä tarpeen mukaan paisuntasäiliöön avaamalla paisuntasäiliön korkki. 

INFO 

Käytä aina jäähdytysnesteenä veden ja pakkasnesteen sekoitusta  

suhteessa 1:1 (50% vettä + 50% pakkasnestettä). 

Jäätymisenestoaineen lisäksi pakkasneste sisältää tärkeitä moottorin 
syöpymistä ja jäähdytysjärjestelmän korroosiota estäviä aineita. 

 

HUOM 
Jos joudut lisäämään jäähdytysnestettä usein, on jäähdytysjärjestelmässä 

vuoto. 

 

Toimi seuraavasti: 

► Tarkasta kaikki letkut, liitokset ja jäähdyttimen kenno. 

► Korjaa vuotokohta ja lisää jäähdytysnestettä tarpeellinen määrä. 

► Käytä moottori kuumaksi ja tarkasta järjestelmän tiiviys. 

HUOM 
Muista tarkastaa jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys määrävälein ja 

aina ennen pakkaskauden alkua. 

6.7.4 Hydrauliikkaöljyn määrän tarkastaminen (4) 

Hydrauliikkaöljyn määrä tarkastetaan takarungon vasemmassa etukulmassa sijaitsevasta tarkastussilmästä. Öljyn 
pinnan tulee näkyä mittalasissa öljyn ollessa kylmää. 

 

Kuva 76 

Öljymäärää tarkastettaessa tule koneen olla vaakasuoralla alustalla, työlaitteet alaslaskettuina ja öljyn jäähtynyttä. 

Öljyn lisäys tapahtuu säiliön päällä olevan täyttöaukon (ks. kuva alla) kautta tai painetäyttönä vuotoöljyliittimen kautta. 

 

Kuva 77 

Kun lisäät öljyä varmistu sekä öljyn, että täyttöaukon ympäristön puhtaudesta. 
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INFO 
Lisättävän öljyn on oltava samaa laatua säiliössä olevan öljyn kanssa. 

Hydrauliikkaöljysäiliössä on 0,35 bar ylipaine. 

Katso öljysuositukset kohta 6.6 sivulla 58. 

6.7.5 Pesulaitteen nestemäärän tarkastaminen (5) 

 

Kuva 78 

Pesunestesäiliö (1) sijaitsee ohjaamon takaosassa. Varmista, että säiliössä on aina riittävästi nestettä. 

Lisää veden joukkoon pesunestettä. Huolehdi nesteen pakkasenkestävyydestä kylmänä vuodenaikana. 

6.7.6 Rengaspaineiden tarkastaminen (6) 

 

Kuva 79 

Tarkista renkaan ilmanpaine kuvaan merkitystä venttiilistä (A) 

Normaaleissa olosuhteissa käytetään 2.0 bar rengaspainetta.  

Rengaspaineet riippuvat koneen käytöstä, olosuhteista ja käytetystä rengastyypistä. Hyväksyttävä vaihteluväli on 1.0-2.5 
bar. Älä koskaan ylitä rengasvalmistajan renkaaseen merkitsemää maksimipainetta. 
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6.8 Huollot 50 käyttötunnin välein 

Tee myös huoltokohteet 1‐6. 

6.8.1 Voitelu (8) 

Voitele kaikki rasvanipat rasvapuristimella. 

► Puhdista rasvanipat ja rasvapuristimen pää. 

► Paina rasvapuristimen pää rasvanippaan kohtisuoraan ja purista voiteluainetta sopiva määrä kohteeseen. 
Nivelakselien ristiniveliin siten, että voiteluainetta tulee kaikkien nivelkuppien tiivisteiden alta näkyviin. 

Voitele kaikki voitelukohteet: 

 

Kuva 80 

► 1. Runkonivelen niveltapit ja ohjaussylinterin pallonivelet. 

► 2. Kippilavan nostosylinterien nivelet. 

► 3. Nostolaitteiden kaikki voideltavat nivelet. 

► 4. Voitele ovien ja luukkujen saranat/saranatapit, kaikki liukupinnat jne. Käytä saranoihin korkealaatuista hyvän 

tunkeutumiskyvyn omaavaa spray‐voiteluainetta ja liukupintoihin grafiittipohjaista rasvaa. 
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6.8.2 Laturin hihnan kireyden tarkastaminen/säätö (9) 

► Tarkasta laturin hihnan kunto. Jos hihna on kulunut tai öljyinen, vaihda se uuteen. 

 

Kuva 81  Kuva 82 

► Tarkasta hihnan kireys painamalla hihnaa 10kg voimalla. Kun hihnan kireys on oikea, hihna liikkuu alle 10mm. Jos 
hihna liikkuu enemmän, säädä kireyttä. 

Hihnan kireyden säätäminen: 

1. Löysää kiinnitysruuvia (A) (laturin alla oleva kiinnitysruuvi). 

2. Löysää säädön lukitusruuvia (B). 

3. Säädä hihnan kireyttä kääntämällä laturia. 

4. Kiristä säädön lukitusruuvi (B) ja tarkasta hihnan kireys. 

5. Kiristä kiinnitysruuvi (A), tai tee kohdat 2‐4 uudelleen. 

 

 

6.8.3 Ilmastointilaitteen (lisävaruste) hihnan tarkastaminen ja kiristäminen (10) 

►Tarkasta ilmastointilaitteen kompressorin hihnan kunto. Hihna on vaihdettava, mikäli se on rispaantunut tai öljyinen. 

Ilmastointilaitteen hihnan kireys säädetään samalla tavalla kuin laturin hihnakin. 

 

Kuva 83 
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6.8.4 Akun tarkastaminen (11) 

Akku sijaitsee moottoritilan oikealla puolella. 

Jos akku on ns. huoltovapaa akku:  

► Tarkasta akunnapojen ja kaapelikenkien puhtaus. Puhdista tarpeen mukaan ja voitele kaapelikengät korroosiota 
ehkäisevällä rasvalla.  

Jos akussa on täyttökorkit: 

► Avaa akun korkit. 

► Tarkasta akkunesteen määrä. Akkunesteen pinnan tulee olla min- ja max-merkintöjen välillä. Jos merkintöjä ei ole, 
tulee akkunesteen pinnan olla 5–10 mm kennojen yläpuolella. 

► Lisää tarvittaessa puhdasta akkuvettä ja sulje korkit huolellisesti. 

► Älä koskaan lisää akkuhappoa tai käytä avoliekkiä akkunesteen määrän tarkastamiseen.  

► Laita akun suojakansi takaisin paikalleen. 

 
VAROITUS 

Akkuhappo on erittäin syövyttävää! 

Jos akkuhappoa joutuu vaatteille tai iholle, huuhtele se välittömästi pois runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, 
huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. 

 

 

6.8.5 Pyöränpulttien kireyden tarkastaminen (12) 

 
Kuva 84 

Tarkasta pyöränpulttien (A) kireys ja kiristä tarvittaessa. 

Kiristysjärjestys kuvassa. 

Kiristysmomentti on 180 Nm. 

 

 

6.8.6 Jäähdyttimen ja lauhduttimien kennojen puhdistaminen (13) 

Puhdista jäähdyttimen kenno, välijäähdyttimen kenno sekä öljyn‐ ja ilmastointilaitteen lauhduttimien kennot puhaltamalla 
paineilmalla puhtaammalta puolelta likaisemmalle puolelle. 

HUOM Älä käytä painepesuria tai puhdista kennoja mekaanisesti. 

Jollei paineilman avulla saada kaikkea ylimääräistä likaa, ruohoa jne. pois, poista ne käsin kennoja vahingoittamatta.  
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6.8.7 Ohjaamon raitisilmasuodattimen puhdistaminen (14) 

Raitisilmasuodatin löytyy oikeanpuoleisen oven takaa. 

► Avaa ovi ja irrota suodatin. 

 

Kuva 85 

► Puhdista suodatin esimerkiksi paineilmalla puhaltamalla suodattimen puhtaammalta puolelta. 

► Vaihda vahingoittunut tai erittäin likainen suodatin. 

 

6.9   Huollot 250 h välein 

Tee myös huoltokohteet 1‐13 

6.9.1 Ohjaamon raitisilmasuodattimen vaihtaminen (15) 

Raitisilmasuodatin (400129081) löytyy oikeanpuoleisen oven takaa. 

► Avaa ovi ja irrota suodatin. 

 

Kuva 86 

► Vaihda suodatin. 

 

6.9.2 Öljy/nestevuotojen etsiminen, liittimien ja letkujen tarkastaminen, liitosten 
kiristäminen (16) 

Silmämääräinen tarkastus tulee suorittaa päivittäin. 

Määräaikaishuolloissa tarkasta, että kaikki letkut ja tulpat ovat tiiviit. Jos havaitset vuotoja, korjaa ne ennen kuin 
käynnistät koneen. 

Tarkasta koneen kaikki: 

• Neste‐ ja hydrauliikkaletkujen liitokset, jäähdyttimet/lauhduttimet, poisto/täyttötulpat moottoritilasta ja koneen alta. 
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6.9.3 Seisontajarrun toiminnan testaaminen (17) 

Tarkista seisontajarrun toiminta (nuolen osoittama kytkin A). 

  

Kuva 87 

Koneen on pysyttävä turvallisesti paikallaan 20%:n rinteessä, kun seisontajarru on kytkettynä päälle (kytkin A asennossa 
ON). Mikäli seisontajarrun toiminnassa ilmenee häiriöitä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun huoltokorjaamoon. 

HUOM 
Koneen käyttö on ehdottomasti kiellettyä, mikäli seisontajarru ei toimi 

kunnolla. 
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6.10 500 käyttötunnin välein suoritettavat huoltotoimenpiteet 

Tee myös huoltokohteet 1‐17 

6.10.1 Moottorin ilmansuodattimen suodatinelementin vaihtaminen (18) 

Ilmansuodattimen kunnossa pitäminen on elintärkeää nykyaikaisen turbo-ahdetun moottorin pitkän kestoiän 
varmistamiseksi. 

HUOM 
Suodatinelementti (3) on vaihdettava useammin, mikäli konetta käytetään 

pölyisissä tai muuten likaisissa olosuhteissa. 

 

► Sammuta moottori. 

 
VAROITUS 

Älä koskaan avaa suodatinkotelon kantta (4), kun moottori on käynnissä! 

► Irrota kaapelit ilmansuodattimesta. 

► Poista tukirauta avaamalla sen ruuvit 

► Avaa suodatinkotelon kannen kiinnikkeet (7) ja avaa kansi. 

► Poista suodatinelementti (3) kotelosta kääntämällä ja vetämällä elementtiä. 

. 

 

Kuva 88  Kuva 89 

Taulukko 25 

1. Suodattimen kotelo. 2. Turvaelementti (60512901995) 3. Suodatinelementti (60512901991) 

4. Suodattimen kotelon kansi. 5. Pölytasku.  

 

 HUOM Älä poista turvaelementtiä (2), ellet ole vaihtamassa sitä. 

► Puhdista suodatinkotelon kannen sisäpuoli (4) ja suodattimen kotelon (1) sisäpuoli pyyhkimällä.  

► Vaihda suodatinelementti (3). 

INFO Älä käytä paineilmaa suodattimen puhdistamiseen! 

► Puhdista ja tarkasta pölytasku (5). Jos pölytasku on vahingoittunut tai ei sulkeudu kunnolla, vaihda se. 
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INFO Jos suodatinelementti on vaurioitunut, on myös turvaelementti vaihdettava. 

► Muussa tapauksessa tarkasta turvaelementin kunto, mutta älä koske kunnossa olevaan turvaelementtiin. 

► Jos turvaelementti on likainen, kumpikin elementti tulee vaihtaa. 

INFO 
Turvaelementti tulee vaihtaa viimeistään silloin, kun suodatinelementti on 

vaihdettu kuusi kertaa. 

► Tarkasta suodatinelementin kumitiivisteiden kunto. 

► Asenna suodatinelementti ja suodatinkotelon kansi päinvastaisessa järjestyksessä. 

Vaihda turvaelementti (2) tarvittaessa: 

► Kierrä ja vedä se ulos kotelosta. 

► Puhdista kotelo. 

► Paina uusi elementti sisään samalla kääntäen sitä. 

► Jos turvaelementti täytyy vaihtaa, vaihda samalla myös suodatinelementti. 

Moottorin ilmansuodattimen suodatinelementti tulee vaihtaa huoltotaulukon (s.56 - 57) mukaisesti, tai jos se on hyvin 
likainen tai vaurioitunut. Tukkeutunut suodatin muuttaa moottorin käyntiääntä, lisää savutusta ja vähentää moottorin 
tehoa.  

► Sammuta moottori aina ennen suodattimen avaamista. 

► Poista käytetty suodatinelementti (ja turvaelementti tarvittaessa). 

► Asenna uusi suodatinelementti (ja turvaelementti) huolellisesti paikoilleen. 

6.10.2 Moottoriöljyn ja –suodattimen vaihto (19) 

► Käytä moottori lämpimäksi. 

► Sammuta moottori. 

► Vedä öljyn mittatikku ulos ja avaa öljyntäyttökorkki, niin öljysäiliö tyhjenee nopeammin.  

 

Kuva 90  Kuva 91 

► Öljypohjassa on tyhjennystulppa (A) kummallakin sivulla. Avaa jompikumpi tyhjennystulppa ja valuta öljy astiaan.  

Vaihda uusi öljynsuodatin (60512904831) sillä aikaa kun vanha öljy valuu pois (B): 

► Irrota suodattimen korkki ja vanha suodatinpatruuna. 

► Pyyhi pois valutettu öljy. 

► Vaihda suodatinpatruuna ja kaikki suodattimen tiivisteet(3kpl). 

► Kierrä uusi öljynsuodatin paikoilleen ja kiristä momenttiavaimella (25Nm). 

Öljyn täyttö: 

► Kun öljy lakkaa valumasta, puhdista tyhjennystulppa, vaihda tiiviste uuteen ja kiristä tyhjennystulppa paikalleen 
öljypohjaan.  

► Kaada moottoriin tarvittava määrä suosituksen mukaista moottoriöljyä.  

► Käynnistä moottori ja anna sen käydä hetken aikaa. Varmista että alhaisesta öljynpaineesta varoittava merkkivalo 
sammuu.  

► Sammuta moottori, odota hetki ja tarkasta öljyn määrä. Lisää öljyä tarvittaessa. 

INFO Suositellut öljylaadut ja täyttömäärä löytyvät taulukosta 6.6 sivulla 58. 
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6.10.3 Polttoaineen vedenerottimen tyhjentäminen ja polttoainesuodattimen 
vaihtaminen (20) 

Vedenerottimen valuttaminen: 

► Löysää vedenerottimen sormiruuvi A, mutta älä irrota sitä. 

► Anna veden valua pois. 

► Kiristä sormiruuvi heti kun vesi on poistettu ja polttoainetta alkaa valua. 

 

Kuva 92 

Polttoainesuodattimen vaihtaminen: 

►Irrota vedenerottimen anturin kaapeli. 

►Poista anturi suodatinpatruunasta. 

►Irrota suodatinpatruuna (605129035910). 

►Voitele uuden suodatinpatruunan tiiviste. 

HUOM Älä täytä uutta suodatinpatruunaa polttoaineella. 

►Kiristä (17 Nm) uusi suodatinpatruuna suodatinavaimella. 

►Kiristä (5 Nm) anturi uuteen suodatinpatruunaan. 

►Liitä anturin kaapeli. 

►Paina toistuvasti polttoainejärjestelmän ilmauspumpun painiketta (musta painike polttoainesuodattimen yläpuolella). 

6.10.4 Laturin V-hihnan vaihtaminen (21)  

► Löysää kiinnitysruuvia (A) (laturin alla oleva kiinnitysruuvi). 

► Löysää säädön lukitusruuvia (B). 

► Vaihda hihna uuteen. 

► Kiristä hihna kääntämällä laturia 

► Kiristä säädön lukitusruuvi (B) ja tarkasta hihnan kireys. 

► Kiristä kiinnitysruuvi (A), tai tee kohdat 2‐4 uudelleen. 

 

Kuva 93 
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6.10.5 Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen vaihtaminen (22) 

Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen suodatinpatruuna tulee vaihtaa huoltotaulukon huoltovälin mukaisesti tai heti, kun 
varoitusvalo ilmestyy ruudulle.  

 
Kuva 94 

Suodattimen vaihtaminen: 

► Sammuta moottori. 

► Avaa paluusuodattimen kannen kiinnitysruuvit (B, 3kpl).  

► Poista käytetty suodatinpatruuna.  

► Puhdista kaikki osat ja tiivistepinnat huolellisesti.  

► Asenna uusi suodatinpatruuna ja O-renkaat.  

► Kiinnitä suodattimen kansi paikoilleen. Kiristä kannen kiinnitysmutterit huolellisesti.  

► Käynnistä moottori ja tarkasta ettei vuotoja esiinny.  

6.10.6 Täyttöpumpun suodattimen vaihtaminen (23) 

Täyttöpumpun suodatin (605129037210) sijaitsee koneen vasemmalla puolella huoltoluukun takana. 

Täyttöpumpun suodatinta ei saa vaihtaa moottorin käydessä! 

 
Kuva 95 

► Avaa suodatinkotelon kansi (A) kiertämällä sitä vastapäivään. 

► Vaihda suodatinpatruuna ja tiiviste. 

► Kiristä huolellisesti. 

► Käynnistä moottori ja varmista, ettei suodatin vuoda. 

6.10.7 Ilma-, jäähdytys- ja polttoaineletkujen tarkastaminen (24) 

► Tarkasta, ettei letkuissa ole vuotoja, kulumia tai muita vaurioita.  

► Kaikki vuotavat tai muuten vaurioituneet letkut tulee vaihtaa. 

HUOM 
Älä koskaan tarkasta letkuja moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin 

jäähtyä kunnolla ennen letkujen tarkastamista. 
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6.11 1000 käyttötunnin välein suoritettavat huoltotoimenpiteet 

Tee myös huoltokohteet  1‐24. 

6.11.1 Ilmastointilaitteen (lisävaruste) huoltaminen (25) 

Tarkista ilmastoinnin toimivuus. Mikäli ilmastointilaite ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun LM Trac -huoltoliikkeeseen.  

Ilmastoinnin kylmäaineen lisääminen / voiteluaineen tarkistaminen ja lisääminen pitää tehdä joka kolmas vuosi 
valtuutetussa LM Trac -huoltoliikkeessä.  

6.11.2 Hydrauliikkaöljyn vaihtaminen ja hydrauliikkaöljysäiliön puhdistaminen (26) 

Hydrauliikkaöljysäiliöiden tyhjentäminen: 

► Lämmitä hydrauliikkaöljy kuormittamalla hydrauliikkajärjestelmää.  

► Laske etunostolaite alas ja sammuta moottori.  

► Hydrauliikkaöljysäiliön pohjassa on yksi tyhjennystulppa säiliön kummallakin puolella. Avaa kumpikin tulppa ja valuta 
käytetty öljy astiaan. 

 

Kuva 96 

► Kierrä tyhjennystulpat huolellisesti takaisin paikoilleen. Jos käytät tulppien tiivistämiseen Teflon teippiä, varmista ettei 
teipin palasia pääse säiliön sisälle. 

INFO Varmista, että jäteöljy hävitetään asianmukaisesti. 

Hydrauliikkaöljysäiliöiden täyttäminen: 

► Täytä säiliö suositellulla öljyllä aina säiliön näyttölasin puoleenväliin asti. Täyttöaukko on konepeiton alla. Sulje 
täyttöaukon korkki. 

► Käytä moottoria hetken ajan, samalla esim. etunostinta nostaen ja laskien. 

► Sammuta moottori ja tarkista uudelleen öljyn pinnan taso näyttölasissa. 

► Lisää öljyä, jos öljynpinta on näyttölasin puolenvälin alapuolella. 

► Käynnistä moottori ja tarkasta että kaikki tulpat ja liittimet ovat tiukassa, eikä vuotoja esiinny. 

INFO 
Suositellut öljylaadut ja täyttömäärät löytyvät 

osiosta 6.6 sivulta 58. 
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6.11.3 Polttoainesäiliön puhdistaminen (27) 

On suositeltavaa puhdistaa polttoainesäiliö aina ennen talvea. Tämä ehkäisee veden polttoainejärjestelmälle aiheuttamia 
ongelmia. Paras tapa välttää kondensaatioveden muodostumista on pitää polttoainesäiliö aina niin täynnä kuin 
mahdollista, esimerkiksi täyttämällä säiliö aina työpäivän päätteeksi.  

Säiliön puhdistaminen: 

► Irrota vaakasuuntaisen polttoaineputken toinen liitos säiliön pohjasta. Kyseinen polttoaineputki kulkee säiliön oikean ja 
vasemman puoliskon välillä. Valuta polttoaine astiaan. 

► Älä koskaan tyhjennä polttoainetta maaperään.  

► Huuhtele säiliö tarvittaessa puhtaalla polttoaineella.  

► Kiinnitä polttoaineputki takaisin säiliön pohjaan ja kiristä liitos huolellisesti. 

► Täytä säiliö puhtaalla polttoaineella. 

 

 
VAROITUS 

Alkoholin sekoittaminen polttoaineeseen on ehdottomasti kiellettyä! 

Alkoholi heikentää polttoaineen voiteluominaisuuksia ja saattaa vaurioittaa pumppua, suuttimia ja tiivisteitä.  

6.11.4 Ajohydrauliikan paineen mittaaminen ja säätäminen (28) 

Paineen mittaaminen ja ajohydrauliikan säätäminen tulee teettää valtuutetussa LM Trac -huoltoliikkeessä.  

6.11.5 Työhydrauliikan paineen mittaaminen ja säätäminen (29) 

Paineen mittaaminen ja työhydrauliikan säätäminen tulee teettää valtuutetussa LM Trac -huoltoliikkeessä.  

6.11.6 Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen (30) 

Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen tulee teettää valtuutetussa LM Trac -huoltoliikkeessä. 

Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa. 

INFO 

Käytä jäähdytysnesteenä aina veden ja jäähdytinnesteen sekoitusta suhteessa 
1:1 (50% vettä + 50% jäähdytinnestettä). Jäähdytinnesteessä on jäätymistä 

estävien ominaisuuksiensa lisäksi tärkeitä ainesosia, jotka estävät moottorin 
ja jäähdytysjärjestelmän korroosiota. 

Jäähdytysjärjestelmän nestetilavuus on noin 10 l. 

 
VAROITUS 

Älä koskaan kaada kylmää jäähdytysnestettä kuumaan moottoriin. 
Avaa paisuntasäiliön korkki varovasti, kun moottori on kuuma. 

 

 

 

6.11.7 Moottorin ilmansuodattimen turvaelementin vaihtaminen (31) 

INFO 
Ilmansuodattimen turvaelementin (60512901995) vaihtaminen, katso 6.10.1 

sivulla 67 
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6.12 2000 käyttötunnin välein suoritettavat huoltotoimenpiteet 

Tee myös huoltokohteet  1‐31. 

6.12.1 Laturin tarkastaminen (32) 

Tarkasta, että kaikki laturin kaapelit ovat kunnolla kiinni ja että liittimet ovat puhtaita. Likainen tai löystynyt liitos saattaa 
aiheuttaa latausongelmia. 

 
Kuva 97 

6.12.2  Käynnistinmoottorin tarkastaminen (33) 

Tarkasta käynnistinmoottorin kaikkien johtoliittimien kunto. Puhdista hapettuneet liittimet ja kiristä löystyneet liitokset. 
Vaihda vaurioituneet liittimet uusiin. Likainen tai löystynyt liitos voi aiheuttaa käynnistysongelmia. 

 
Kuva 98 

6.13 Koneen säilyttäminen 

6.13.1 Lyhytaikainen säilyttäminen, korkeintaan 6 kuukautta 

Moottori on suojattava kosteudelta ja ilman epäpuhtauksilta kunnollisella suojapeitteellä.  

Muita toimenpiteitä ei tarvita, jos: 

• Kone on huollettu säännöllisesti. 

• Kone on puhdas 

• Jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on vallitsevaan lämpötilaan nähden riittävä.  

• Polttoainesäiliö on täynnä. 

• Akulle on järjestetty asianmukainen säilytys.  

• Konetta ei säilytetä taivasalla eikä muutenkaan altisteta kosteudelle.  
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6.13.2 Pitkäaikainen säilyttäminen, yli 6 kuukautta 

Seuraavat toimenpiteet tulee tehdä, mikäli kone jätetään seisomaan yli 6 kuukauden ajaksi:  

► Puhdista kone sisä- ja ulkopuolelta.  

► Vaihda moottoriöljyt.  

► Täytä polttoainesäiliö. Käytä pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettua lisäainetta. Suositellut lisäaineet:  

DEFA Fluid Plus (Pakelo Lubricants),  

Diesel Treatment (Green Star),  

Top Diesel (Bardhal),  

STP Diesel Fuel Injector Treatment.  

► Varmista, että paisuntasäiliössä on jäähdytysnestettä maksimirajaan saakka, ja että jäähdytysnesteen 
pakkaskestävyys on säilytysolosuhteisiin nähden riittävä.  

► Käytä konetta tyhjäkäynnillä 2 minuutin ajan.  

► Käytä konetta 75% maksimikierrosnopeudesta 5-10 minuutin ajan.  

► Sammuta moottori.  

► Tyhjennä polttoainesäiliö 

► Ruiskuta SAE 10W-40-öljyä pakosarjaan ja imusarjaan.  

► Tuki pako- ja imukanavat, jottei niihin pääse epäpuhtauksia.  

► Kun puhdistat moottoria painpesurilla tai höyryllä, älä koskaan suuntaa suutinta sähkökomponentteja, sähköliittimiä tai 
tiivistettyjä liitoksia kohti. 

► Painepesuria tai höyryä moottorin puhdistamiseen käytettäessä suuttimen ja moottorin välisen etäisyyden on oltava 
vähintään 200mm. Sähkökomponenttien, kuten laturin, starttimoottorin ja moottorinohjausyksikön (ECU) kastelemista 
tulee välttää. 

► Löysää laturin ja ilmastointilaitteen (lisävaruste) hihnat.  

► Puhdista ilmansuodatin ja suodatinkotelo. 

► Suojaa helposti ruostuvat osat suojaavalla öljyllä (esim. CRC).  

► Irrota akkukaapelit.  

► Varmista, että akku on täyteen ladattu. Akku on poistettava koneesta, jos konetta säilytetään kylmässä. Tarkasta akku 
kuukausittain.  

► Säilytä kone kuivassa ja lämpimässä paikassa auringon valolta suojattuna.  

► Rasvaa kaikki näkyvillä olevat sylinterien varret ruostumisen välttämiseksi. 

 

 

6.14 Koneen käyttöönotto 

6.14.1  Alle 6 kuukauden säilytyksen jälkeen 

► Poista suojapeite koneen päältä. 

► Tarkasta, että akku on täyteen ladattu. 

► Tarkasta öljy- ja nestemäärät sekä rengaspaineet. 

► Suorita yleisvoitelu. 

► Ilmaa polttoainejärjestelmä tarvittaessa. 

► Käynnistä moottori mutta älä käytä sitä korkeilla kierroksilla. 

► Suorita koeajo varmistaaksesi, että kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. 
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6.14.2 Yli 6 kuukauden säilytyksen jälkeen 

► Poista suojapeite koneen päältä. 

► Poista rasvanpoistoaineeseen kastetulla rievulla osia säilytyksen aikana suojannut öljykerros. 

► Kiristä laturin ja ilmastointilaitteen (lisävaruste) hihnat. 

► Ruiskuta hieman (max. 2 cm2) voiteluöljyä imukanaviin. 

► Täytä polttoainesäiliö puhtaalla polttoaineella. 

► Ilmaa polttoainejärjestelmä tarvittaessa.  

► Tarkasta, että paisuntasäiliössä on jäähdytysnestettä maksimirajaan saakka. 

► Tarkasta, että akku on täyteen ladattu. 

► Voitele akunnavat, kiinnitä kaapelikengät kunnolla.  

► Tarkasta öljy- ja nestemäärät sekä rengaspaineet. 

► Tarkasta hydrauliikkaöljyn määrä. 

► Suorita yleisvoitelu. 

 
VAROITUS 

Ennen kuin käynnistät moottorin, varmista, että kaikki hallintalaitteet ovat 
vapaalla ja seisontajarru päällä. 

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa. Riittävä ilmanvaihto on välttämätön 
kaikissa tilanteissa. 

► Käytä moottoria tyhjäkäynnillä 2 minuutin ajan. 

► Käytä konetta 75% maksimikierrosnopeudesta 5-10 minuutin ajan. 
 
► Sammuta moottori.  

► Moottorin ollessa vielä kuuma laske säilytysöljyt moottorista. 

► Vaihda ilmansuodatin, öljynsuodatin ja polttoainesuodatin. 

► Kaada moottoriin uutta öljyä maksimirajaan saakka. 

 
VAROITUS 

Ajan myötä voiteluaineet ja suodattimen menettävät ominaisuutensa, joten 
vähäisestä käytöstä huolimatta ne pitää vaihtaa. Katso osio 6.5.1 

► Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä kokonaan ja kaada uutta jäähdytysnestettä paisuntasäiliön maksimirajaan saakka. 

► Varmista että kaikki suojukset ja luukut ovat paikoillaan ja kunnolla kiinni. 

► Suorita koeajo varmistaaksesi, että kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. 
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7 TEKNISET TIEDOT 

7.1 Mitat 

Taulukko 26 

MITAT* [mm] MASSAT* [kg] 

Pituus 3073 mm Omamassa 1870 

Leveys 1420 mm Etuakselimassa 815 

Korkeus 1989 mm Taka-akselimassa 1055 

Akseliväli 1785 mm Suurin sallittu massa 
etuakselilla 

2500 

  Suurin sallittu massa taka-
akselilla 

2500 

  Suurin sallittu 
kokonaismassa 

3500 

* Ylläolevat arvot ja lukemat pätevät koneeseen, jossa on niin sanottu perusvarustelu ja vakiorenkaat. Lisävarusteista 

johtuen tiedot saattavat poiketa yllä olevista.  

7.2 Moottori, yleistä 

Kohler KDI 1903 TCR, 3‐sylinterinen nelitahti-diesel, nestejäähdytys, polttoaineen suorasuihkutus, turboahdin 
hukkaportilla, 4 venttiiliä per sylinteri, pyörimissuunta vastapäivään vauhtipyörän päästä katsottuna. 

Täyttää päästövaatimukset : EU Stage IIIB and Tier 4 final 

Sylinterien halkaisija: 88 mm 

Iskun pituus: 102 mm 

Sylinterien määrä: 3 kpl 

Sylinteritilavuus: 1861 cm³ 

Teho: 42 kW (2600 r/min) 

Suurin vääntömomentti: 225 Nm (1500 r/min) 

Min. tyhjäkäyntinopeus: 900 r/min 

7.2.1  Moottorin voitelujärjestelmä 

Rataspumppu ja vaihdettava suodatin. 

Öljynsuodatin: Paperia 

7.2.2  Polttoainejärjestelmä 

Polttoaine: Diesel, EN 590 in E.U. – ASTM D975-09B regulation - S 15 for U.S.* 

Polttoainesuodattimen materiaali: Paperi 

* Lämmitysöljyä ei tule käyttää polttoaineena. 

7.2.3 Jäähdytysjärjestelmä 

Termostaattiohjattu ja ylipaineistettu. 

7.3 Ajohydrauliikka 

Koneessa on jatkuva neliveto ja automaattinen luistonesto eteen‐ ja taaksepäin ajettaessa. 

Ylikokoinen pumppu optimaalista moottorin pyörimisnopeutta ja taloudellisuutta varten. 

Ajosuunnan vaihto (eteen/taakse) joko sähköisellä kytkimellä tai kaksitoimisella ajopolkimella. Kaksi nopeusaluetta. 

Napamoottorit: Kaksi nopeutta, säteittäiset männät 
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Nopeusalueet: Sähkö-hydraulinen vaihto 

‐ nopeusalue I, hidas 0–17.5 km/h 

‐ nopeusalue II, nopea 0–40 km/h 

‐ Peruutus 0–17.5 km/h 

7.4 Työhydrauliikka 

Muuttuvatuottoinen avoin järjestelmä 

Työhydrauliikan pumppu: Säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu 

Venttiilistö: 4-karainen, sähköohjattu 

Pumpun tilavuus: 35 cm3/r 

Pumpun tuotto (normaali käyttö): 60 l/min (1700 rpm) 

Pumpun tuotto (max): 91l/min (2600 rpm) 

Järjestelmän maksimi paine: 200 bar (Paineenvapautusventtiilin avautumispaine) 

7.5  Ohjaushydrauliikka 

Hydrostaattisesti tehostettu runko-ohjaus kuorman tunnistuksella, orbitrol- järjestelmä. 

Ohjausventtiili: Danfoss 

Ohjaussylinterit: 2 kpl. 

7.6 Jarrut 

Ajoneuvossa on hydrostaattisen ajojärjestelmän takia automaattinen jarrutus. Ajoneuvo jarruttaa automaattisesti kun 
painetta ajopolkimella vähennetään. 

Ajoneuvossa on myös erillinen jarrupoljin joka käyttää eturenkaiden napamoottoreihin integroituja rumpujarruja. 

Seisontajarruna toimii eturenkaiden napamoottoreissa olevat öljyyn upotetut jousikuormitteiset levyjarrut. 

Seisontajarru on aina päällä kun moottori ei käy. Seisontajarru voidaan aktivoida erillisellä elektronisella kytkimellä. 

7.7 Akselit 

Ajoneuvossa ei ole perinteisiä akseleita. Renkaat kiinnitetään napamoottoreihin jotka on asennettu etu- ja takarunkoon. 
Ajoneuvossa on automaattinen neliveto. 

Etu- ja takarungot kääntyvät 45° kumpaankin suuntaan toisiensa suhteen (nivelohjaus) sekä kiertyvät toisiensa suhteen 
jotta pito säilyy epätasaisellakin pinnalla. 

7.8 Renkaat 

Vakiorenkaat, edessä ja takana: 320/55x12 

Täyttöpaine: 

‐ Pienin sallittu paine: 1,0 bar 

‐ Suurin sallittu paine: 2,5 bar 

Rengaspaineet voivat vaihdella, koneen käytöstä riippuen. Yleispaineena voidaan käyttää 1.6‐1.8 bar sekä edessä, että 
takana, jos työlaitteen yhteydessä ei muuta mainita. Renkaiden minimi- ja maksimipaineet on merkitty renkaisiin. Älä 
koskaan ylitä renkaaseen merkittyä maksimipainetta. 

 

7.9 Sähköjärjestelmä 

Jännite: 12 V 

Käynnistysmoottori: 2.0 kW 

Vaihtovirtalaturi: 100 Ah, 14 V 

Akku: 12 V 

Maadotus: Negatiivinen (‐) 
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Sulakkeet: 

‐ Pääsulakkeet    50-200 A, 5 kpl 

‐ Laitesulakkeet    3–30 A, 21 kpl 

Polttimot: 

Ajovalon polttimo:   H4/12V 60/55W 

Työvalon polttimo:   H3, 12V/55W 

Pysäköintivalon:    12V/5W (Front) / LED (Rear) 

Suuntavilkun polttimot:   P21W/12V/21W (Front) / LED (Rear) 

Jarruvalon polttimo:   LED 

Majakan polttimo   H3/12V/55W 

7.10  Ilmastointi (Lisävaruste) 

Kylmäaineen määrä (R 134): 0.9 kg 

7.11  Tilavuudet 

Polttoainesäiliö    45 l 

Hydrauliikkanjärjestelmä   57 l 

Moottoriöljy   7.5 l 

Tuulilasin pesurin säiliö   3.8 l 

Jäähdytysjärjestelmä  10 l 

Ilmastoinnin kylmäaine  0.9 kg 

7.12 Suositeltu moottoriöljy 

Kohlerin suositus: 

Taulukko 27 

Viskositeetti SAE 5W-30 / 10W-40  

LOW S.A.P.S. 
Laatuvaatimukset API CJ4 

ACEA E6 – E9 

 
Kuva 99 
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7.13 Vianhaku ja korjaus häiriötilanteissa 

Seuraavassa joitakin ohjeita mahdollisen häiriötilanteen varalta. Luettelo on ainoastaan suuntaa antava, eikä sitä tule 
pitää täydellisenä vianetsintäkaaviona. 

Jos alla olevat ohjeet eivät riitä poistamaan esiintyvää häiriötä, suosittelemme että otat yhteyttä merkkihuoltoon. 

Muista aina tarkastaa kaikki sulakkeet, öljytasot ja suodattimien kunto, ennen kuin otat yhteyttä merkkihuoltoon tai ryhdyt 
korjaustoimenpiteisiin. 

7.13.1 Häiriö, syy, korjaus 

Taulukko 28 

Häiriö Syy Korjaus 

Moottori ei käynnisty tai 
käynnistäminen on vaikeaa: 

Polttoaine loppu tai väärän 
laatuista? 

Tankkaa, käytä lämpötilaan sopivaa 
polttoainetta! 

Onko seisontajarru päällä? 

Moottorihydrauliikan kytkin 

ON‐asennossa. 

Ilmaa tai vettä 
polttoainejärjestelmässä? 

Laita seisontajarru päälle. 

Käännä kytkin OFF‐asentoon. 

Poista vesi säiliöstä! 

Tarkasta polttoaineputkien liitokset, korjaa 
tarpeen mukaan! 

Ilmaa polttoainejärjestelmä! 

Öljyn viskositeetti liian korkea? Käytä lämpötilaan sopivaa öljyä! 

Akku tyhjä? Lataa tai vaihda akku! 

Sulake palanut? Vaihda sulake. 

Alhainen moottoriteho: Polttoaine vähissä? Tankkaa! 

Tukkeentunut ilmansuodatin? Puhdista tai vaihda suodatin! 

Tukkeentunut 
polttoaineensuodatin? 

Vaihda suodatin! 

Moottori käynnistyy mutta sammuu: Huonot sähköiset liitännät? Puhdista liitännät. 

Hapettuneet akun navat? Puhdista akun navat 

Tukkeutunut polttoainesuodatin Vaihda suodatin 

Tukkeutuneet polttoaineletkut? Ota yhteyttä merkkihuoltoon. 

Moottori pysähtyy: Polttoaine loppu? Tankkaa ja ilmaa polttoainejärjestelmä! 

Pakokaasujen väri epänormaali: Huonolaatuinen polttoaine?  Käytä oikeanlaatuista polttoainetta! 

Liian paljon öljyä moottorissa? Poista liika öljy! 

Tukkeutunut ilmansuodatin Vaihda suodatin 

Moottori ylikuumenee: Liian vähän jäähdytysnestettä? Lisää nestettä. 

Tukkeutuneet jäähdyttimen lamellit Puhdista lamellit 

Pakkasneste likaista? Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, vaihda 
neste! 
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Liian suuri kuormitus? Vähennä moottorin kuormitusta! 

Huonolaatuinen polttoaine?  Use correct type of fuel. 

High oil sump level? Käytä oikeanlaatuista polttoainetta! 

Kone ei liiku halutulla nopeudella: Hydrauliikassa liian vähän öljyä? Lisää öljyä oikealle tasolle! 

Ajohydrauliikan suodatin 
tukkeentunut? 

Vaihda suodatin! 

Kone ei liiku ollenkaan: Sulake palanut? Tarkasta/vaihda sulake! 

Kone ei liiku eteen‐ tai taaksepäin: Ajosuunnan kytkin viallinen? Anna merkkihuollon vaihtaa katkaisin ja 
tarkastaa piiri. 

Ajo‐ohjelma ei vaihdu:  Sulake palanut? Tarkasta/vaihda sulake! 

Etunostolaite ei toimi: Sulake palanut? Tarkasta/vaihda sulake! 

Takanostolaite ei toimi: Sulake palanut? Tarkasta/vaihda sulake! 

Sylinterihydrauliikka eteen tai 

taakse ei toimi: 

Käyttökytkin viallinen tai sulake 
palanut. 

Tarkasta ja vaihda sulake mikäli palanut. 

Jos sulake on ehjä, vie kone valtuutettuun 
huoltokorjaamoon. 
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7.14 Huoltomuistio  

HUOM Katso ”6.5.1 Määräaikaishuoltojen huoltokohdetaulukko” s.56-57  

Ota taulukosta kopio ja kirjoita ylös suoritetut huoltotoimenpiteet, asentaja sekä huoltoliike. Anna kopio asiakkaalle tai 
liitä se koneen dokumentaatioon.  

Taulukko 29 

10h huolto: päivittäiset tarkastukset ja voitelu 

Suorita 10h huoltokohteet/tarkastukset päivittäin ja kaikkien määräaikaishuoltojen yhteydessä! 

Tehtävät tarkastukset ja voitelukohteet löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM 
Suorita päivittäiset tarkastukset ja voiteluhuolto säännöllisesti niin varmistat 

koneellesi pitkän ja tehokkaan käyttöiän. 

 

Taulukko 30 

50h huolto: 50h välein/vähintään kerran 
viikossa 

Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto 50h välein tai vähintään kerran viikossa 
yhdessä 10h huoltokohteiden kanssa.  

Koneen tuntimittarin näyttäessä 50 tuntia, tee 10 ja 50 
tunnin huoltotoimenpiteet, sekä 50 tunnin 
sarakkeessa O:lla merkityt kohdat.  

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.  

HUOM! 

Tämä huolto on ensiarvoisen tärkeä uuden koneen 
jatkuvan toimintavarmuuden kannalta!  

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 31 

Tuntimittarin lukema: 250 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 250 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 
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Talukko 32 

Tuntimittarin lukema: 500 tuntia Huolto suoritettu 

Complete this service when the machine’s hour counter 
reads 500 hours! 

Complete the service items for 10, 50,250 and 500 hours.  

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 33 

Tuntimittarin lukema: 750 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 750 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 34 

Tuntimittarin lukema: 1000 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1000 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin 
huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 
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Taulukko 35 

Tuntimittarin lukema: 1250 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1250 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 36 

Tuntimittarin lukema: 1500 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1500 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 37 

Tuntimittarin lukema: 1750 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1750 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

  



 

 

LM 387 Käyttöohje – ver1.1 

 

84 

 

Taulukko 38 

Tuntimittarin lukema: 2000 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2000 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin 
huoltotoimenpiteet Tehtävät huoltotyöt löytyvät 
huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 39 

Tuntimittarin lukema: 2250 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2250 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 40 

Tuntimittarin lukema: 2500 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2500 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 
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Taulukko 41 

Tuntimittarin lukema: 2750 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2750 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 42 

Tuntimittarin lukema: 3000 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3000 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin 
huoltotoimenpiteet 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 43 

Tuntimittarin lukema: 3250 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3250 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 
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Taulukko 44 

Tuntimittarin lukema: 3500 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3500 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 45 

Tuntimittarin lukema: 3750 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3750 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 46 

Tuntimittarin lukema: 4000 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4000 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin 
huoltotoimenpiteet Tehtävät huoltotyöt löytyvät 
huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 
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Taulukko 47 

Tuntimittarin lukema: 4250 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4250 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 48 

Tuntimittarin lukema: 4500 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4500 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

Taulukko 49 

Tuntimittarin lukema: 4750 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4750 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltotoimenpiteet. 

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 
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Taulukko 50 

Tuntimittarin lukema: 5000 tuntia Huolto suoritettu 

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 5000 
tuntia! 

Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin 
huoltotoimenpiteet.  

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta. 

HUOM! 

Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja 
päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi 
tehokkaan ja pitkän käyttöiän! 

Päivämäärä:______________________ 

Mittarilukema:_________________________ 

Asentaja: 

 

Leima: 

 

 

HUOM 
Muista huuhdella jäähdytysjärjestelmä ja vaihtaa jäähdytysneste kahden 

vuoden välein! 

 

HUOM 
Huolehdi myös tästä eteenpäin koneesi määräaikaishuolloista tämän huolto-

ohjelman mukaisesti. Siten varmistat koneellesi pitkän ja tuottavan elinkaaren 
ja hyvän jälleenmyyntiarvon. 

  

MUISTIINPANOJA: 
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Huoltotaulukko kopioitavaksi 

 Huoltokohteet Käyttötunteihin perustuva huoltoväli Aikaan perustuvat 
huollot 

Päivittäin 50 250 500 1000 2000 1v 
välein 

3v välein 

1 Merkki‐ ja varoitusvalojen toiminnan 
tarkastaminen 

X X X X X X   

2 Moottorin öljymäärän tarkastaminen X X X X X X   

3 Jäähdytysnesteen määrän tarkastaminen X X X X X X   

4 Hydrauliikkaöljyn määrän tarkastaminen X X X X X X   

5 Lasinpesimen pesuaineen määrän tarkastaminen X X X X X X   

6 Renkaiden paineiden tarkastaminen X X X X X X   

7 Kohtien 1–6 tarkastaminen  X X X X X   

8 Voitelu  X X X X X   

9 Laturin hihnan kireyden tarkastaminen/säätö  X X X X X   

10 Ilmastointilaitteen (lisävaruste) hihnan 
tarkastaminen ja kiristäminen 

 X X X X X   

11 Akun tarkastaminen  X X X X X   

12 Pyöränpulttien kireyden tarkastaminen Δ X X X X X   

13 Jäähdyttimen ja lauhduttimen kennojen 
puhdistaminen 

 X X X X X   

14 Ohjaamon raitisilmasuodattimen puhdistaminen*  X       

15 Ohjaamon raitisilmasuodattimen (400129081) 
vaihtaminen* 

  X X X X   

16 Öljy/nestevuotojen etsiminen, liittimien ja letkujen 
tarkastaminen, liitosten kiristäminen 

 (O) X X X X   

17 Seisontajarrun toiminnan testaaminen   X X X X   

18 Moottorin ilmansuodattimen (60512901991) 
vaihtaminen ja turvaelementin (60512901995) 
tarkastaminen ja tarvittaessa vaihtaminen* 

  X X X X   

19 Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen (60512904831) 
vaihtaminen  

 (O)  X X X   

20 Polttoaineen vedenerottimen tyhjentäminen ja 
polttoainesuodattimen (605129035910) 
vaihtaminen 

   X X X   

21 Laturin V-hihnan vaihtaminen    X X X   

22 Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen 
(605129035910) vaihtaminen 

 (O)  X X X   

23 Täyttöpumpun suodattimen (605129037210) 
vaihtaminen 

 (O)  X X X   

24 Ilma-, jäähdytys-, ja polttoaineletkujen 
tarkastaminen 

   X X X   

25 Ilmastointilaitteen huolto (lisävaruste)     X X   

26 Hydrauliikkaöljyn vaihto ja säiliön puhdistaminen 
(tai kerran vuodessa) 

    X X X  

27 Polttoainetankin puhdistaminen     X X   

28 Ajohydrauliikan paineen mittaus ja tarvittaessa 
säätö 

    X X   

29 Työhydrauliikan paineen mittaus ja tarvittaessa 
säätö 

    X X   

30 Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen ja 
jäähdytysnesteen vaihto 

    X X   

31 Moottorin ilmansuodattimen turvaelementin 
(60512901995) vaihtaminen * 

    X X   

32 Laturin tarkastaminen      X   

33 Käynnistinmoottorin tarkastaminen      X   

34 Moottorin jäähdytysletkujen tarkastaminen       X  

35 Moottorin jäähdytysletkujen vaihtaminen        X 

* Normaaleissa olosuhteissa. Pölyisissä olosuhteissa kohde tulee huoltaa useammin ks. 6.10.1 ja 6.11.7 sekä 6.8.7 ja 6.9.1.  

Δ  -  Pyöränpulttien kireys pitää tarkastaa päivittäin uuden koneen ensimmäisten 50 käyttötunnin aikana. 
O  -  Ensihuolto tehdään käyttötuntimittarin lukeman ollessa 50h ja sen jälkeen normaalin huolto-ohjelman (X) mukaisesti. 
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