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Lees eerst het volgende
Lees eerst het volgendeDeze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg dat de handleiding te allen tijde
bij de machine blijft.

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machinisten, verhuurders en
huurders over alle voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te lich-
ten die nodig zijn voor de veilige en juiste bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries, Inc. zich het recht
voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te bren-
gen. Neem contact op met JLG Industries, Inc. voor actuele informatie.

Kwalificaties voor machinisten

De machinist mag de machine pas bedienen nadat deze handleiding is gelezen, de trai-
ning is voltooid en de machine onder toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is
bediend. Bediening in de VS vereist training volgens OSHA 1910.178.

Machinisten van dit materieel moeten een geschikt geldig rijbewijs hebben en beschik-
ken over een goede fysieke en mentale conditie, normale reflexen en een normaal reac-
tievermogen, een goed gezichtsvermogen en goede diepteperceptie en een normaal
gehoor. De machinist mag tijdens het werk geen medicijnen gebruiken waardoor zijn
bekwaamheid kan verminderen, noch mag hij onder de invloed van alcohol of enig ander
bedwelmend middel zijn.

Bovendien dient de machinist de instructies in het volgende bij de materiaaloverslagma-
chine geleverde materiaal te lezen, begrijpen en op te volgen:

• Deze bedienings- en onderhoudshandleiding

• Veiligheidshandleiding telescooplader (alleen ANSI)

• Alle instructiestickers en -plaatjes

• Alle bijgeleverde instructies voor optionele uitrusting

De machinist moet tevens alle van toepassing zijnde voorschriften, standaarden en regel-
geving van werkgever, industrie en overheid hebben gelezen en begrepen en zich eraan
houden.

Wijzigingen

Wijzigingen aan deze machine kunnen de overeenstemming met industrienormen
en/of overheidsvoorschriften beïnvloeden. Elke wijziging moet worden goedge-
keurd door JLG.
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Lees eerst het volgende
Dit product moet aan alle veiligheidspublicaties voldoen. Neem contact op met JLG Indu-
stries, Inc. of de plaatselijke erkende JLG-vertegenwoordiger voor informatie over veilig-
heidspublicaties die mogelijk voor dit product zijn uitgebracht.

JLG Industries, Inc. stuurt veiligheidspublicaties naar de geregistreerde eigenaar van deze
machine. Neem contact op met JLG Industries, Inc. om te verzekeren dat de gegevens
over de huidige eigenaar actueel en correct zijn.

JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van alle gevallen waarin
JLG-producten bij een ongeluk zijn betrokken waarbij personen ernstig of dodelijk letsel
hebben opgelopen of waarbij materiële schade aan het JLG-product of andere eigen-
dommen is opgetreden.

VOOR:

• Rapporteren van ongelukken en veiligheidspublicaties

• Het updaten van de gegevens over de huidige eigenaar

• Vragen betreffende toepassingen en veiligheid van het product

• Informatie over normen en voorschriften

• Vragen betreffende wijzigingen aan het product

CONTACT:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza
Hagerstown, MD 21742
Verenigde Staten

In de VS:
Gratis: 1-877-JLG-SAFE (1-877-554-7233)

Buiten de VS:
Telefoon: +1-717-485-6591

E-mail:
ProductSafety@JLG.com
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Lees eerst het volgende
Andere publicaties verkrijgbaar

Servicehandleiding.....................................................................................................................31200940

Onderdelenhandleiding...........................................................................................................31200939

Handleiding motoronderdelen .............................................................................................31211006

Opmerking:  in deze handleiding kan naar de volgende normen worden verwezen:
ANSI volgt ANSI/ITSDF B56.6
AUS volgt AS 1418.19
CE volgt EN1459
Raadpleeg het serienummerplaatje van de machine om de toepasselijke compliantienorm te 
bepalen.

Machineconfiguratie

Deze handleiding bevat twee configuraties van elke machine. Bepaal of de machine is uit-
gerust met de sticker Brandstof met ultralaag zwavelgehalte (1), zoals hieronder wordt
weergegeven.

• Indien de machine is uitgerust met de sticker Ultralaag zwavelgehalte, worden alle
specifieke verwijzingen naar deze machine vanaf dit punt aangeduid met Ultra Low
Sulfur (ULS, ultralaag zwavelgehalte).

• Indien de machine niet is uitgerust met de sticker Ultralaag zwavelgehalte, worden
alle specifieke verwijzingen naar deze machine vanaf dit punt aangeduid met Low
Sulfur (LS, laag zwavelgehalte).

�������
����������	


� ��������

�

d 31200943



Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE
Revisielogboek

Lees eerst het volgende
Kwalificaties voor machinisten ............................................................. b
Wijzigingen .................................................................................................. b
Andere publicaties verkrijgbaar ........................................................... d
Machine Configuration (Machineconfiguratie) .............................. d

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
1.1 Gevarenclassificatiesysteem .....................................................................1-1

Veiligheidswaarschuwingssysteem 
en -waarschuwingstermen..................................................................1-1

1.2 Algemene maatregelen ..............................................................................1-1
1.3 Bedrijfsveiligheid...........................................................................................1-2

Elektrische gevaren................................................................................1-2
Kantelgevaar.............................................................................................1-4
Rijgevaar.....................................................................................................1-7
Gevaar voor vallen van lading............................................................1-8
Personen heffen ......................................................................................1-9
Rijgevaar op hellingen ....................................................................... 1-10
Knelpunten en beknellingsgevaar ................................................ 1-11
Gevaar voor vallen............................................................................... 1-13
Chemische gevaren ............................................................................ 1-14

1.4 ClearSky (indien aanwezig)..................................................................... 1-15
FCC-informatie (Federal Communications Commission) 
voor gebruikers .................................................................................... 1-15

Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.1 Voorbereiding, inspectie en onderhoud ..............................................2-1
2.2 Controle en inspectie vóór het werk ......................................................2-2
2.3 Veiligheidsstickers.........................................................................................2-4

Indien uitgerust met 74,4 kW motor................................................2-4
Indien uitgerust met 55,0 kW motor................................................2-7

2.4 Inspectieronde ............................................................................................ 2-10
2.5 Opwarmen en operationele controles ............................................... 2-13

Opwarmcontrole.................................................................................. 2-13
Operationele controle........................................................................ 2-13

2.6 Cabine............................................................................................................. 2-14
2.7 Ruiten.............................................................................................................. 2-15

Ruit cabinedeur .................................................................................... 2-15
Achterruit................................................................................................ 2-16
i31200943



Inhoudsopgave
Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
3.1 Algemeen.........................................................................................................3-1
3.2 Bedieningselementen .................................................................................3-2

Instrumentencluster ..............................................................................3-4
Contactslot................................................................................................3-6
Parkeerrem................................................................................................3-7
Parkeerprocedure...................................................................................3-7
Versnellingshendel (indien aanwezig)............................................3-8
Laststabiliteitsindicator – LSI........................................................... 3-10
Stuurkolomverstelling ....................................................................... 3-12
Joystick .................................................................................................... 3-14
Schakelaars op de console ............................................................... 3-20
Bedieningshendel voor accessoires ............................................. 3-22

3.3 Antidiefstal ................................................................................................... 3-23
3.4 Besturingsmodi........................................................................................... 3-24

Handbediende besturingsuitlijnmodus wisselen.................... 3-24
3.5 Stoel ................................................................................................................ 3-25

Aanwezigheid machinist .................................................................. 3-25
Afstellingen............................................................................................ 3-26
Veiligheidsgordel................................................................................. 3-27

3.6 Giekindicators.............................................................................................. 3-28
Giek uitschuiven................................................................................... 3-28

Hoofdstuk 4 – Bediening
4.1 Motor .................................................................................................................4-1

Motor starten ...........................................................................................4-1
Starten via hulpaccu..............................................................................4-2
Normale motorbediening ...................................................................4-3
Stopzetprocedure ..................................................................................4-3

4.2 Bediening met lading die niet hangt.....................................................4-4
Lading op veilige wijze heffen...........................................................4-4
Lading oppakken....................................................................................4-4
Lading vervoeren....................................................................................4-5
Rechtzetprocedure ................................................................................4-5
Lading plaatsen.......................................................................................4-6
Lading vrijgeven .....................................................................................4-6

4.3 Bediening met hangende lading ............................................................4-7
Lading op veilige wijze heffen...........................................................4-7
Hangende lading oppakken...............................................................4-7
Hangende lading vervoeren...............................................................4-8
Rechtzetprocedure ................................................................................4-8
Hangende lading plaatsen..................................................................4-9
Hangende lading vrijgeven ................................................................4-9

4.4 Bediening op de weg (CE)....................................................................... 4-10
ii 31200943



Inhoudsopgave
4.5 Opladen en vastzetten voor vervoer................................................... 4-11
Vastsjorren.............................................................................................. 4-11
Hijsen........................................................................................................ 4-12

Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
5.1 Goedgekeurde hulpstukken .....................................................................5-1
5.2 Niet-goedgekeurde hulpstukken ............................................................5-1
5.3 Door JLG geleverde hulpstukken ............................................................5-2

Standaard snelkoppeling.....................................................................5-2
Manitou-snelkoppeling ........................................................................5-2

5.4 Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken ...............................5-4
5.5 Capaciteitstabel gebruiken........................................................................5-5

Plaatsen voor capaciteitsindicatoren ..............................................5-5
Voorbeeld van een capaciteitstabel ................................................5-6
Voorbeeld ..................................................................................................5-8

5.6 Hulpstuk installeren .................................................................................. 5-10
Standaard snelkoppeling.................................................................. 5-10
Manitou-snelkoppeling ..................................................................... 5-12
JCB-snelkoppeling............................................................................... 5-14
Hydraulisch bediend hulpstuk........................................................ 5-16

5.7 Vorken afstellen/verplaatsen ................................................................. 5-17
5.8 Bediening van het hulpstuk ................................................................... 5-18

Vorkenbord met vorken .................................................................... 5-19
Zijwaarts schuivend vorkenbord ................................................... 5-20
Vorkpositioneringsbord .................................................................... 5-22
Bak............................................................................................................. 5-24
Multifunctionele bak .......................................................................... 5-26
Vorkgemonteerde haak..................................................................... 5-28
Snelkoppelhaak ................................................................................... 5-29
Draaggiek ............................................................................................... 5-30

Hoofdstuk 6 – Noodprocedures
6.1 Een defecte machine slepen .....................................................................6-1

Verplaatsen over een korte afstand .................................................6-1
Verplaatsen over een langere afstand ............................................6-1

6.2 Giek neerlaten in noodgevallen...............................................................6-2
6.3 Nooduitgang cabine ....................................................................................6-2

Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
7.1 Inleiding............................................................................................................7-1

Kleding en veiligheidsuitrusting .......................................................7-1
7.2 Algemene onderhoudsinstructies ..........................................................7-2
iii31200943



Inhoudsopgave
7.3 Service- en onderhoudsschema’s ...........................................................7-3
Onderhoudsschema voor elke 10 uur
en na de eerste 50 uur ..........................................................................7-3
Onderhoudsschema voor elke 50 en na de eerste 250 uur ....7-4
Onderhoudsschema voor elke 250 en 500 uur ...........................7-5
Onderhoudsschema voor elke 1000 en 3000 uur.......................7-6
Onderhoudsschema 6000 en 12.000 uur.......................................7-7

7.4 Smeerschema’s ..............................................................................................7-8
3614RS........................................................................................................7-8
4017RS........................................................................................................7-9

7.5 Onderhoudsinstructies voor de machinist ....................................... 7-10
Brandstofsysteem................................................................................ 7-10
Banden .................................................................................................... 7-12
Motorolie ................................................................................................ 7-14
Motorkoelsysteem .............................................................................. 7-15
Hydrauliekolie....................................................................................... 7-16
Transmissieolie ..................................................................................... 7-17
Luchtinlaatsysteem............................................................................. 7-18
Cabineluchtfilters (indien aanwezig)............................................ 7-20
Accu.......................................................................................................... 7-22
Voorruitsproeiersysteem (indien aanwezig).............................. 7-23

Hoofdstuk 8 – Aanvullende controles
8.1 Algemeen.........................................................................................................8-1
8.2 Laststabiliteitsindicatorsysteem ..............................................................8-1
8.3 Giekbeveiliging..............................................................................................8-2

Hoofdstuk 9 – Specificaties
9.1 Productspecificaties .....................................................................................9-1

Vloeistoffen...............................................................................................9-1
Inhoud ........................................................................................................9-3
Banden .......................................................................................................9-4
Prestaties ...................................................................................................9-5
Afmetingen...............................................................................................9-6
Verklaring betreffende trillingen ......................................................9-8
Geluidsuitstootniveau (CE) .................................................................9-8
Sleepcapaciteit machine......................................................................9-8

Index

Inspectie-, onderhouds- en reparatielogboek

Eigendomsoverdracht
iv 31200943



Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE 
VEILIGHEIDSPROCEDURES

1.1 GEVARENCLASSIFICATIESYSTEEM

Veiligheidswaarschuwingssysteem en -waarschuwingstermen

GEVAAR duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt verme-
den, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden,
licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

1.2 ALGEMENE MAATREGELEN

• Hydraulische cilinders zijn onderhevig aan thermische uitzetting en inkrimping. Hier-
door kan de positie van giek en/of hulpstuk veranderen terwijl de machine stilstaat.
Factoren die thermische beweging beïnvloeden zijn o.a. de tijdsduur dat de machine
stilstaat, de hydrauliekolietemperatuur, de omgevingstemperatuur en de positie van
giek en/of hulpstuk.

WAARSCHUWING
Zorg dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u de machine bedient.
Het niet in acht nemen van de in deze handleiding vermelde veiligheidsmaatregelen
kan leiden tot beschadiging van de machine, andere materiële schade en ernstig of
dodelijk letsel.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
1.3 BEDRIJFSVEILIGHEID
Opmerking:  de fabrikant heeft geen rechtstreeks toezicht op de toepassing en bediening van 
de machine. Daarom zijn de veiligheidsaspecten in deze handleiding niet uitputtend. De 
gebruiker en machinist zijn verantwoordelijk voor het volgen van goede veiligheidsprocedures.

Elektrische gevaren

• Deze machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming tegen contact met of
nabijheid van elektrische stroom.

• Controleer of er elektriciteitsleidingen aanwezig zijn alvorens de giek te heffen.

• Bewaar afstand tot elektrische leidingen en apparaten en andere onder stroom
staande (open of geïsoleerde) onderdelen in overeenstemming met de minimale
afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien van elektriciteitsleidingen.

• Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder deel van de machine en de
personen die zich erop bevinden, hun gereedschap en uitrusting en alle elektrische
leidingen of apparaten die een spanning voeren van hoogstens 50.000 volt. Voor elke
30.000 volt of minder daarboven is 30 cm (1 ft) meer afstand nodig.

Spanningsbereik
(fase-fase)

Minimale afstand

0 tot 50 kV 3 m (10 ft)
Meer dan 50 kV tot 200 kV 5 m (15 ft)

Meer dan 200 kV tot 350 kV 6 m (20 ft)
Meer dan 350 kV tot 500 kV 8 m (25 ft)
Meer dan 500 kV tot 750 kV 11 m (35 ft)

Meer dan 750 kV tot 1000 kV 14 m (45 ft)

O 0891D

10 ft

(3m)

3 m
(10 ft)
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures

• De minimale afstand kan worden verminderd indien er geïsoleerde hekken zijn aan-

gebracht om contact te voorkomen en indien de hekken gespecificeerd zijn voor de
spanning van de af te schermen leiding. Deze hekken mogen geen deel uitmaken van
(of bevestigd zijn aan) de machine. De minimale afstand mag worden verminderd tot
een afstand die binnen de ontworpen werkdimensies van het geïsoleerde hek ligt. Dit
moet worden vastgesteld door een bevoegd persoon in overeenstemming met de
vereisten van de werkgever en de lokale of nationale overheid voor werkpraktijken in
de buurt van onder stroom staande uitrusting.

GEVAAR
Zorg dat de machine en het personeel niet binnen de verboden zone komen. Ga ervan
uit dat alle elektrische onderdelen en bedrading onder stroom staan, tenzij u weet dat
dit niet zo is.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Kantelgevaar

Algemeen

• Zie de desbetreffende capaciteitstabel voor verdere ladingsvereisten.

• Gebruik nooit een hulpstuk als de desbetreffende, door JLG goedgekeurde capaci-
teitstabel niet op de telescooplader is aangebracht.

• Zorg dat u goed weet hoe u de capaciteitstabellen in de cabine dient te gebruiken.

• Zorg dat de nominale hefcapaciteit NIET wordt overschreden.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de machine kan dragen.

• Let op windsnelheid. Wind kan lading laten schommelen en zorgen voor gevaarlijke
zijbelastingen.

• Hef de giek NIET zolang het frame niet horizontaal (0 graden) staat, tenzij anders aan-
gegeven op de capaciteitstabel.

• Zet de machine NIET horizontaal terwijl de giek/het hulpstuk hoger dan 1,2 m (4 ft) is.
(AUS – Zet de machine NIET horizontaal wanneer de lading meer dan 300 mm
(11.8 in) boven het grondoppervlak is.)

����	�

����
�
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
• Zorg ALTIJD voor de juiste bandenspanning. Indien van de juiste bandenspanning
wordt afgeweken, kan deze machine kantelen.

• Raadpleeg de specificaties van de fabrikant voor de juiste vulhoeveelheid en druk-
vereisten voor ballastgevulde banden.

• Draag altijd de veiligheidsgordel.

• Steek nooit uw hoofd, armen, handen, benen en andere lichaamsdelen uit de cabine.

Als de telescooplader begint te kantelen:

• SPRING ER NIET UIT

• ZET U SCHRAP en BLIJF IN DE MACHINE

• HOUD UW VEILIGHEIDSGORDEL OMGEGESPT

• HOUD U STEVIG VAST

• LEUN IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING

����

������

���
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures

Niet-hangende lading

• Rijd NIET met geheven giek.

Hangende lading

• Bind een hangende lading vast om beweging ervan te beperken.

• Het gewicht van alle tuig (banden, enz.) is een onderdeel van de totale lading.

• Probeer NOOIT het schommelen van de lading te compenseren door het frame van
de telescooplader scheef te zetten.

• Houd het zware gedeelte van de lading het dichtst bij het hulpstuk.

• Sleep de lading nooit; hef deze recht omhoog.

Rijden met hangende lading:

• Vertrek, rijd, draai en stop langzaam, zodat de lading niet kan gaan schommelen.

• Schuif de giek NIET uit.

• Hef de lading NOOIT hoger dan 300 mm (11.8 in) boven het grondoppervlak of de
giek niet meer dan 45°.

• Rijd NIET harder dan stapvoets.

O 0901D
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Rijgevaar

• De stuureigenschappen zijn afhankelijk van de besturingsmodus. Bepaal de inge-
stelde besturingsmodus van de te bedienen telescooplader.

• Wijzig tijdens het rijden NOOIT de besturingsmodus. De besturingsmodus van de
telescooplader mag alleen bij stilstand worden gewijzigd.

• Controleer na elke wijziging van de besturingsmodus visueel of de wielen goed zijn
uitgelijnd.

• Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de zwenkbeweging van zowel de achterkant als
de vorken aan voorzijde.

• Wees bedacht op andere personen, machines en voertuigen in het gebied. Roep de
hulp in van een andere persoon indien u GEEN goed overzicht hebt. 

• Zorg voor een vrije doorgang en claxonneer voordat u de machine verplaatst.

• Schuif voor het rijden de giek in en houd de giek/het hulpstuk zo laag mogelijk om zo
het zicht in de spiegels en op de rijweg te maximaliseren. 

• Kijk altijd in de rijrichting.

• Controleer altijd zorgvuldig de vrije ruimte voor de giek voordat u onder hoge obsta-
kels doorrijdt. Positioneer het hulpstuk/de lading dusdanig dat obstakels worden ver-
meden.

• Bij rijden met hoge snelheid mag alleen de voorwielbesturing worden gebruikt (indien
besturingsmodi te selecteren zijn).

• Telescoopladers die zijn uitgerust met massieve of schuimgevulde banden moeten
niet worden gebruikt in toepassingen waarbij veel handelingen op de weg plaatsvin-
den of langere afstanden worden gereden. Als in een toepassing veel handelingen op
de weg moeten plaatsvinden of langere afstanden moeten worden gereden, wordt
aanbevolen om telescoopladers te gebruiken die niet zijn uitgerust met massieve of
schuimgevulde banden.

�������
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Gevaar voor vallen van lading

• Laat nooit lading aan de vorken of aan andere delen van de lasconstructie van het vor-
kenbord hangen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde hijspunten.

• Boor of brand GEEN gaten in de vorken.

• De vorken moeten onder de lading worden gecentreerd en zo ver mogelijk uit elkaar
worden gezet.

������
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Personen heffen

• Gebruik voor het heffen van personen UITSLUITEND een goedgekeurd personen-
werkplatform volgens de juiste capaciteitstabel in de cabine.

• Bestuur de machine NIET vanuit de cabine wanneer er zich op het platform personen
bevinden.

O 0171W

O 0921D
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Rijgevaar op hellingen

Voor voldoende tractie en remvermogen bij rijden op hellingen handelt u als volgt:

• Rijd zonder lading met de vorken heuvelafwaarts gericht.

• Rijd met lading met de vorken heuvelopwaarts gericht.

• Zie de desbetreffende capaciteitstabel voor verdere vereisten bij rijden.

• Om te voorkomen dat de motor en de aandrijflijn bij het heuvelafwaarts rijden te veel
toeren maken, schakelt u naar een lagere versnelling en gebruikt u zo nodig de
bedrijfsrem om een lage snelheid te behouden. Schakel NIET naar neutraal om in
vrijloop heuvelafwaarts te rijden.

• Vermijd steile hellingen en instabiele oppervlakken. Rijd onder GEEN ENKELE
omstandigheid dwars op een steile helling om kantelen te voorkomen.

• Vermijd het keren op een helling. Laat de machine nooit ‘centimeter voor centimeter’
naar beneden rollen en schakel nooit naar ‘neutraal’ tijdens het heuvelafwaarts rijden.

• Parkeer NOOIT op een helling.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Knelpunten en beknellingsgevaar

Blijf uit de buurt van afklempunten en draaiende onderdelen aan de telescooplader.

• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen wanneer de motor draait.

• Blijf uit de buurt van sturende wielen, een meedraaiend chassis en andere meedraai-
ende voorwerpen.

• Ga niet onder de giek staan.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
• Blijf uit de buurt van giekopeningen.

• Houd armen en handen uit de buurt van de kantelcilinder van het hulpstuk.

• Houd handen en vingers uit de buurt van het vorkenbord en de vorken.

• Zorg dat anderen uit de buurt blijven van de werkzaamheden.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Gevaar voor vallen

• Gebruik de juiste handgrepen en de aanwezige treden om in te stappen. Houd bij het
in- en uitstappen altijd op 3 plaatsen contact. Gebruik bij het in- en uitstappen van de
machine nooit besturingshendels of het stuurwiel.

• Verlaat de machine NIET voordat de stopzetprocedure op pagina 4-3 is uitgevoerd.

• Laat NIEMAND meerijden. Een val van de machine kan ernstig of dodelijk letsel ver-
oorzaken.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
Chemische gevaren

Uitlaatdampen

• Bedien de machine NIET in een gesloten ruimte zonder voldoende ventilatie.

• Bedien de machine NIET in een gevaarlijke omgeving, tenzij de machine voor dat doel
is goedgekeurd door JLG en de terreinmanager. Vonken van het elektrische systeem
en de motoruitlaat kunnen een ontploffing veroorzaken.

Ontvlambare brandstof

• Vul de brandstoftank NIET en voer geen onderhoud uit aan het brandstofsysteem in
de buurt van open vuur, vonken of rookgerei. Motorbrandstof is ontvlambaar en kan
brand en/of ontploffing veroorzaken.

Hydrauliekolie

• Ga GEEN hydraulische slangen of koppelingen repareren of vastzetten bij een draai-
ende motor of wanneer het hydraulische systeem onder druk staat. 

• Stop de motor en laat de ingesloten druk af. De druk in het hydraulische systeem is zo
hoog dat vloeistof door de huid kan dringen.

• Gebruik NOOIT uw handen om op lekkage te controleren. Zoek naar lekken met
behulp van een stuk karton of papier. Draag handschoenen om uw handen te
beschermen tegen spuitende vloeistof.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures
1.4 CLEARSKY (INDIEN AANWEZIG)

FCC-informatie (Federal Communications Commission) 
voor gebruikers

FCC-verklaring met betrekking tot interferentie

Deze uitrusting is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse
B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om
een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huishoudelijke
installatie. Deze uitrusting genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan derge-
lijke energie uitstralen. Deze uitrusting kan, als zij niet overeenkomstig de instructies
wordt geplaatst en gebruikt, schadelijke interferentie met draadloze communicatieappa-
ratuur veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie zich niet zal voor-
doen in een bepaalde installatie. Als deze uitrusting schadelijke interferentie veroorzaakt
in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden bepaald door de uitrus-
ting uit en in te schakelen, raden we u aan om te proberen om de interferentie te corrige-
ren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: 

• Draai of verplaats de ontvangstantenne.

• Zorg voor een grotere afstand tussen de uitrusting en de ontvanger.

• Verbind de uitrusting met een contactdoos op een ander circuit dan het circuit waar-
mee de ontvanger verbonden is.

• Raadpleeg een dealer of ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de vol-
gende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken,
en (2) het apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, inclusief storingen die
mogelijk ongewenste werking tot gevolg hebben.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij verantwoordelijk voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om
dit apparaat te bedienen komen te vervallen.
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Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures

Kennisgeving betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

Bedien de machine niet terwijl een persoon zich binnen een afstand van 20 cm (8 in) van
de antenne bevindt. Een persoon of object binnen 20 cm (8 in) van de antenne kan leiden
tot verminderde gesprekskwaliteit en kan ertoe leiden dat de machine op een hoger ver-
mogensniveau werkt dan nodig is, en dat de desbetreffende persoon wordt blootgesteld
aan meer RF-energie dan is vastgelegd in de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling.

Belangrijk: de machine moet zodanig worden geïnstalleerd dat er een minimale schei-
dingsafstand van 20 cm (8 in) is tussen de antenne en personen, en mag niet worden
geplaatst in de buurt van of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender,
zodat wordt voldaan aan de RF-blootstellingsvereisten van de FCC voor mobiele zendap-
paraten.

Belangrijk: aan de vereisten uit het volgende hoofdstuk, “Installatie van antenne”, moet
worden voldaan voor naleving van de FCC-limieten voor RF-blootstelling en de vereisten
voor categorische uitsluiting voor mobiele zenders.

Installatie van antenne

Er moet een minimale scheidingsafstand van 20 cm (8 in) worden aangehouden tussen
de antenne en alle personen.

De combinatie van kabelverlies en antenneversterking mag +7,5 dBi (850-frequentie-
band) niet overschrijden. De combinatie van kabelverlies en antenneversterking mag
+2,5 dBi niet overschrijden en het totale systeemuitgangsvermogen mag 2,0 W EIRP in de
PCS-frequentieband (1900) niet overschrijden om te kunnen voldoen aan de EIRP-limiet
van 24.232 (b). OEM-installateurs moeten installatie-instructies voor de antenne en wer-
kingsomstandigheden voor de zender ontvangen voor de naleving van de RF-stralings-
richtlijnen.
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Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
HOOFDSTUK 2 – INSPECTIE VÓÓR HET WERK

2.1 VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD
De volgende tabel bevat de vereiste periodieke inspecties en periodiek onderhoud van
de machine. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor verdere vereisten voor teles-
coopladers. De inspecties en het onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als
de machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstandigheden, als de machine
vaker wordt gebruikt of als de machine wordt gebruikt voor zware toepassingen.

Inspectie en onderhoud

Type Frequentie
Voornaamste 

verantwoorde-
lijkheid

Kwalificatie 
voor service Raadpleeg

Inspectie vóór 
het werk

Begin van elke shift of 
bij elke wisseling van 

de machinist.

Gebruiker of 
machinist

Gebruiker of 
machinist

Bedienings- en 
veiligheidshandlei-

ding

Inspectie vóór 
aflevering (zie 

opmerking)

Vóór elke aflevering 
bij verkoop, lease of 

verhuur.

Eigenaar, 
dealer of 
gebruiker

Bevoegde 
monteur

Servicehandlei-
ding en 

desbetreffend 
inspectieformulier.

Preventief 
onderhoud

Met intervallen zoals 
opgegeven in de 

servicehandleiding 
en/of de 

onderhoudsschema’s 
die zich op de 

machine 
bevinden.

Eigenaar, 
dealer of 
gebruiker

Bevoegde 
monteur

Servicehandlei-
ding en onder-
houdsschema’s

Opmerking:  inspectieformulieren zijn verkrijgbaar.
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Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.2 CONTROLE EN INSPECTIE VÓÓR HET WERK
Opmerking:  voer al het vereiste onderhoud uit voordat u de machine bedient.

De controle en inspecties vóór het werk, die worden uitgevoerd aan het begin van elke
shift of telkens wanneer een andere machinist de bediening overneemt, bestaan uit het
volgende:

1. Vervuiling: controleer alle oppervlakken op lekken (olie, brandstof of accuvloeistof ) 
en op vreemde voorwerpen. Meld alle lekken aan het betreffende onderhoudsperso-
neel.

2. Constructie: controleer de machineconstructie op deuken, beschadigingen, scheur-
tjes in lasnaden of moedermateriaal en andere onregelmatigheden.

3. Veiligheidsstickers: zorg ervoor dat alle veiligheidsstickers aanwezig en leesbaar 
zijn. Reinig of vervang deze zo nodig. Zie pagina 2-4 voor meer informatie.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen: bedienings- en onderhoudshandlei-
ding en AEM-veiligheidshandleiding (alleen ANSI) bevinden zich in de daarvoor 
bestemde houder in de cabine.

5. Inspectieronde: zie pagina 2-10 voor meer informatie.

6. Vloeistofniveaus: controleer vloeistoffen, zoals brandstof, hydrauliekolie, motorolie 
en koelvloeistof. Raadpleeg Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud en Hoofdstuk 9 – 
Specificaties wanneer u vloeistof bijvult om het juiste soort en de juiste intervallen te 
bepalen. Veeg alle vuil en vet weg van de poorten voordat u vuldoppen of vulplug-
gen verwijdert. Als vuil deze poorten binnendringt, kan de levensduur van de onder-
delen sterk afnemen.

7. Hulpstukken/accessoires: zorg dat de juiste capaciteitstabellen op de telescoopla-
der zijn aangebracht. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding van elk 
geïnstalleerd hulpstuk of accessoire, indien aanwezig, voor specifieke instructies wat 
betreft inspectie, bediening en onderhoud.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VALLEN. Wees uiterst voorzichtig bij het controleren van items buiten
uw bereik. Gebruik een goedgekeurde ladder.

�������
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Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk

8. Operationele controle: wanneer de inspectieronde is voltooid, moeten een 

opwarm- en operationele controle (zie pagina 2-13) van alle systemen worden uitge-
voerd op een plaats waar zich geen obstakels op of boven de grond bevinden. Zie 
Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes voor specifiekere bedie-
ningsinstructies.

WAARSCHUWING
Als de telescooplader niet goed werkt, de machine onmiddellijk stoppen, de giek en
het hulpstuk neerlaten en de motor stoppen. Bepaal de oorzaak en verhelp het pro-
bleem alvorens verder te gaan.
2-331200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.3 VEILIGHEIDSSTICKERS
Zorg ervoor dat alle plaatjes met GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP, alle instructies-
tickers en de juiste capaciteitstabellen aanwezig en leesbaar zijn. Reinig en vervang deze
zo nodig.

Indien uitgerust met 74,4 kW motor
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Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
Indien uitgerust met 55,0 kW motor

���	��

�������

������

������� 
����������


���������������


�����

���������

����������

�������

(&&(9�:$

������� ������������
���������

���������������
��������

;&
�������

�������

(&&(9�:$

�������

�������

��������������

�������
�������

�������

����������
���  ���

����
������������

����������


����������

���������

��	<=> 2=�*

�&&�&&222 �

��	<=>*

2=��	?���@?A�@�=*

�#�	<@A��!<=���?�A��	���@�B=�

�=��>��@�B=�

�	���>�=����=��	C=�D��-*

��><=�����*

�E��@��A�A���*

�E��@��A�A�������E.�)=����* ��

��

��

������@?A�@�����"@�	�=�$%$�
!�<@����=�=��=����@<=�$@�<=����&'F
$�=��C�=�������;
'9'&����=A�=>=��,�$=>��@�

�&&��'G9F: �

����������
���  ���

����������
��������������
��������

����������
�� !���"� �#"�$%$�

�&&��'(&��

)��������!������$" *
���" ���!��������+!��"*
�"�")�!����������" *

���" ��!�"��!�!
�+!��"*
%")!
�"�!�"��!�!
��!������$" *

��) +"��,!�"��!�!+!" ����,����" *

����-"��������-"!�)�*
�����������" ���!��!$!�"*
+��.��"�����"-!
)�*

����-"��� ��� �/�"�-"!�)�*

� !
� ���!��!$!�"�����0���" ���" !� "*
+��. �
)������%� �*

����-"�� "� �/�"�-"!�)�*

� !
� ���!��!$!�"�����0���"�#���" !� "*
+��. �
)������)!��"�*

1�

1�

1�

#" �!��!$�"���-�$�"�����*
������ !�� 
)!�$!�" ���!��!$!�"*
�"
)�!�
)�+���"��!�" ��)�"��"����*

, *��$ �1"����-�$�"�����
������ !�� 
)!�$!�"������ "����*
���"$ "���" ��)�"��"����*

, *!��"#"��"���2,$ �1"����-�$�"�����
������ !�� 
)!�$!�"��
���� "���� ��!��!#"��"��"*
��)�"��"�������" ����$)�"��!�"�$ "�����*

, *!�" �!�,$ �1"����-�$�"�����
������ !�� 
)!�$!�"�
���� "���� ����!�" +!�*
��������"$ "���" ��)�"��"����*

,��-�$�"�������!��"��-!�) �� ���!��"��$ �1!��
�2��"�*
3)2� ���!
�� �#�"����!
4
������ !�� 
)!�$!�"�
���� "���� ����!��!��*
3!� ���!
����#�"����!
�4

1�

1�

1�

1�

�2#"����"�*
�!#�����"���*
�2#����"��*
�!#�����"��*

�5�" ���"�)�������
!6�*

�5�" ���"�!�"��!�!
�
!6�*

���������� ���� !+���*


� ������ !+������$ "�"��"�"��"����" �*


� ������ !+������$ "�"��"�"�� ��" �*

����� "���
�$�" ���!�!$�"*

����� "���
�$�"����� "����*

����� "���
�$�"�
���� "�����!��"#"��!"��"*

����� "���
�$�"�� "�����#� �!�" 
!�*

)2� ����
)���" �#�"����!�
)��"$ "���"
��)�"��"����*
����� "���
�$�"�
���� "���� ��!��!�*
3)!� 7��!
�,�"��7�!
�4

2"� ����������
�� "*
������!���$ !
�+!��"*
$����) *
�8���"���$ !
�
!6�*

����������

���������

�������

AANZICHT VAN
MOTORRUIMTE

(INDIEN AANWEZIG – 
DUITSLAND)

(DUITSLAND)

(FRANKRIJK)

(RUSLAND)

(RUSLAND)
2-731200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
���	���������

������������
���������

���������������
��������

��������������
��	�"��

;&

��������������

�������

�������

���������

������

����������
��	�"��

�������

�������

�������

(&&(9�:$

�������

�������

��������������

�������

�������

������� �������
(&&(9�:$

�

����������


����������

������������
���������

���������������
��������

;&

�
����������	


� ��������

���������
��������������!���" �

�����������
%����������
�����������
�����������

�$
�

��
��

��
�

��
��

��
��

��
�
��
��

���������
��	�"��

�������

"#�

��$%�

�������

����������
���������

AANZICHT C-C

C

C

(DUITSLAND)

(FRANKRIJK)

(ITALIË)

(INDIEN UITGERUST 
VOOR ULS)

(ITALIË)

(DUITSLAND)

(FRANKRIJK)

(DUITSLAND)

(ITALIË)
2-8 31200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
���	��

�&&�&GF:&($

���������

����������

����������






























��










�����


�&&

�& �
�& $

����� �������������
����� �������������

///������/

,
///���

///���////

��	����������
����	

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

���

��

��

��

��

��

��

��

�������������� �� �� ��

���	��

'�
&�
�

�&
&�
�

:�
&�
� �&

&&
��

��
&&
��

;&&&��

;�&&��

':&&��
�

$




�

�&

�

�&

��&

���� � ��  

�&

����������

////
///

//

//////

����������

�

�

�����������

�������

���������

�������

��

����������

���������

���������
�"��	���		����

���������
�"!�������		�������������

���������

���������� 


��������
������������

#�	&��"��� '��

����������

���������
����������

���������
��	�"��

��
��

��
�
��
��

��
��

��
�
��
��

���������
���������

AANZICHT A-A

A A

CAPACITEITSTABELLEN

B

EN 15830
TABELLEN

B

AANZICHT B-B

C

C

AANZICHT C-C

(HEFPATROON)

(INDIEN UITGERUST 
MET CLEARSKY)

(ITALIË)

(DUITSLAND)

(LADERPATROON)
2-931200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.4 INSPECTIERONDE

Begin de inspectieronde bij item 1, zoals hieronder aangegeven. Ga naar rechts (van
boven gezien tegen de klok in) en controleer achtereenvolgens elk item.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: controleer bij alle componenten of er geen losse of ontbre-
kende onderdelen zijn, of ze goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde criteria
geen zichtbare lekkage of overmatige slijtage is. Inspecteer alle constructiebalken, inclu-
sief het hulpstuk, op scheuren, overmatige corrosie en andere schade.

1. Gieksegmenten en hef-, kantel-, in-/uitschuif- en compensatiecilinders (nevencilin-
ders) –

• Controleer de slijtplaten aan voorzijde, bovenzijde, achterzijde en opzij op vol-
doende vet. 

• Scharnierpennen vast; hydrauliekslangen onbeschadigd, geen lekkage. 

2. Giekstut (indien aanwezig) – zie opmerking bij inspectie.
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Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk

3. Vooras – stuurcilinders onbeschadigd, geen lekkage; scharnierpennen vast (indien 

aanwezig); hydrauliekslangen onbeschadigd, geen lekkage.

4. Linker stempel – pennen vast; hydrauliekslangen en cilinder onbeschadigd, geen 
lekkage.

5. Lichten voor (indien aanwezig) – schoon en onbeschadigd.

6. Wielen met banden – goed opgepompt en vastgezet; geen losse of ontbrekende 
wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak, insnijdingen, scheurtjes en andere 
onregelmatigheden.

7. Spiegel – schoon en onbeschadigd.

8. Cabine en elektrisch systeem – 

• Algemeen uiterlijk; geen zichtbare schade.

• Scheefstandindicator(s) en ruitglas onbeschadigd en schoon.

• Meters, schakelaars, joystick, voetregelaars en claxon naar behoren werkend.

• Controleer de veiligheidsgordel op beschadiging, vervang de riem indien gerafeld
of ingesneden en bij beschadigde gespen of los montagemateriaal.

9. Wielblok (indien aanwezig) – zie opmerking bij inspectie.

10. Wielen met banden – goed opgepompt en vastgezet; geen losse of ontbrekende 
wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak, insnijdingen, scheurtjes en andere 
onregelmatigheden.

11. Achterlichten (indien aanwezig) – schoon en onbeschadigd. Voor gebruik op de weg, 
in de horizontale stand zetten. Voor terreinrijden, in de horizontale stand of de stand 
omlaag zetten. Zie “Bediening op de weg (CE)” op pagina 4-10.

12. LSI-sensor – zie opmerking bij inspectie.

13. Hoofdregelklep – zie opmerking bij inspectie.

14. Achteras – stuurcilinders onbeschadigd, geen lekkage; scharnierpennen vast; 
hydrauliekslangen onbeschadigd, geen lekkage.

15. Wielen met banden – goed opgepompt en vastgezet; geen losse of ontbrekende 
wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak, insnijdingen, scheurtjes en andere 
onregelmatigheden.

16. Motorruimte – 

• Aandrijfriemen, controleer conditie en vervang indien nodig.

• Motorsteunen – zie opmerking bij inspectie.

• Accukabels zitten vast, geen zichtbare beschadiging of corrosie.

• Motordeksel goed vastgezet.

17. Spiegels – schoon en onbeschadigd.

18. Wielen met banden – goed opgepompt en vastgezet; geen losse of ontbrekende 
wielmoeren. Controleer op versleten loopvlak, insnijdingen, scheurtjes en andere 
onregelmatigheden.
2-1131200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk

19. Chassiskantelcilinder – pennen vast; hydrauliekslangen onbeschadigd, geen lekkage.

20. Rechter stempel – pennen vast; hydrauliekslangen en cilinder onbeschadigd, geen 
lekkage.

21. Hulpstuk – goed geïnstalleerd; zie “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.
2-12 31200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.5 OPWARMEN EN OPERATIONELE CONTROLES

Opwarmcontrole

Controleer tijdens de opwarmperiode:

1. Verwarming, airconditioning en wissers (indien aanwezig).

2. Controleer of alle verlichtingssystemen (indien aanwezig) naar behoren werken.

3. Stel de spiegels bij voor maximaal zicht.

Operationele controle

Terwijl de motor wordt opgewarmd, voert u een operationele controle uit:

1. Werking van bedrijfsrem en parkeerrem.

2. Vooruit- en achteruitrijden.

3. Elke versnelling.

4. Besturing in beide richtingen bij laag stationair toerental (stuur draaien van aanslag 
tot aanslag is niet mogelijk). Controleer in elke besturingsmodus

5. Claxon en achteruitrijalarm. Moet bij draaiende motor vanuit de cabine hoorbaar 
zijn. 

6. Alle joystickfuncties werken soepel en naar behoren.

7. Voer alle aanvullende controles uit zoals beschreven in Hoofdstuk 8.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR SNIJWONDEN/BEKNELLING/VERBRANDING. Houd het motordeksel
gesloten terwijl de motor draait.
2-1331200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.6 CABINE
De telescooplader is uitgerust met een open of gesloten ROPS/FOPS-cabine.

WAARSCHUWING
Bedien de telescooplader alleen als de bescherming boven het hoofd, de cabinecon-
structie en de ruit of het scherm rechts in goede staat verkeren. Elke wijziging aan deze
machine moet worden goedgekeurd door JLG zodat de machine blijft voldoen aan de
ROPS/FOPS-certificering van deze cabine-/machineconfiguratie. Als de bescherming
boven het hoofd of de cabineconstructie is beschadigd, KAN DE CABINE NIET WOR-
DEN GEREPAREERD. Deze moet worden VERVANGEN.

WAARSCHUWING
Wijzig de cabine niet door te boren, te slijpen en/of te lassen. Elke wijziging aan deze
machine moet worden goedgekeurd door JLG zodat de machine blijft voldoen aan
deze cabine-/machineconfiguratie. Bij onbevoegd boren, snijden en/of lassen moet de
cabine worden VERVANGEN.
2-14 31200943



Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
2.7 RUITEN
Houd alle ruiten schoon en zorg dat ze niet geblokkeerd zijn.

Ruit cabinedeur

• Cabinedeur (1) moet tijdens bedrijf gesloten zijn.

• Tijdens bedrijf moet de ruit (2) van de cabinedeur ofwel geopend ofwel gesloten ver-
grendeld zijn.

• Open de ruit van de cabinedeur met hendel (3) en zet deze vast in de vergrendeling (4).

• Druk op de ontgrendeling in de cabine om de ruit te ontgrendelen.
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Hoofdstuk 2 – Inspectie vóór het werk
Achterruit

• Til de hendel (5) omhoog en druk erop om de achterruit (6) te openen.

• Til de hendel omhoog en trek eraan om de ruit te sluiten.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
HOOFDSTUK 3 – BEDIENINGSELEMENTEN EN 
CONTROLELAMPJES

3.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedieningsfuncties te kunnen begrijpen.
3-131200943



Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
3.2 BEDIENINGSELEMENTEN

1. Parkeerrem: zie pagina 3-7.

2. Gaspedaal: als het pedaal wordt ingedrukt, nemen het motortoerental en de snel-
heid van de hydraulische onderdelen toe.

3. Contactslot: met sleutel geactiveerd. zie pagina 3-6.

4. Bedrijfsrempedaal: hoe verder het pedaal wordt ingedrukt, hoe lager de rijsnelheid.

5. Schakelaars op de console: zie pagina 3-20.

6. Klimaatbeheersing: zie pagina 3-21.

7. Versnellingshendel: zie pagina 3-8.

8. Stuurwiel: wanneer het stuurwiel naar links of rechts wordt gedraaid, rijdt de 
machine in de overeenkomstige richting. Er zijn drie stuurmodi beschikbaar. Zie 
“Besturingsmodi” op pagina 3-24.

9. Stuurkolomverstelling: zie pagina 3-12.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

10. Instrumentencluster: zie pagina 3-4.

11. Bedieningshendel voor accessoires: zie pagina 3-22.

12. Joystick: zie pagina 3-14.

13. LSI-indicator: zie pagina 3-10.

14. Scheefstand-indicator: hiermee kan de machinist de horizontaaltoestand van links 
naar rechts van de telescooplader bepalen.
3-331200943
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Instrumentencluster

1. Indicator laag brandstofpeil: brandt wanneer het brandstofpeil laag is.

2. Brandstofmeter: geeft de hoeveelheid brandstof in de tank aan.

3. Waarschuwingslampje motor: brandt wanneer de motor zich in een kritieke toestand 
bevindt. Zet de machine onmiddellijk stil, schuif de giek in en laat hem neer en zet de 
motor af. Bepaal de oorzaak en verhelp het probleem alvorens verder te gaan.

4. Indicator motor voorgloeien: brandt wanneer de contactsleutel in stand 1 staat. De 
indicator gaat uit wanneer de starttemperatuur is bereikt.

5. Stuurmodusindicators: de actieve stuurmodus is verlicht.

6. Indicator systeemstoring: brandt wanneer er een probleem is met het brandstofpeil 
of het machinesysteem. Knippert wanneer er een probleem is met het machinelaad-
systeem.

7. Parkeerremindicator: brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Wanneer een rode indicator brandt (behalve de parkeer-
rem), zet dan de machine onmiddellijk stil, laat de giek neer, zet het hulpstuk op de
grond en zet de motor af. Bepaal de oorzaak en verhelp het probleem alvorens verder
te gaan.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

8. Controleer de motorindicator: brandt wanneer onderhoud is vereist. Zie service-

handleiding voor details.

Opmerking:  alle indicators voeren bij het opstarten van het systeem een lampentest uit.

Beeldscherm

9. Toerental, giekhoek en bedrijfsuren:

a. Rijsnelheid: rijsnelheid van telescooplader weergegeven in kilometer per
uur (km/u) of mijl per uur (mph).

b. Giekhoek: geeft giekhoek weer in graden.

c. Bedrijfsuren: geeft het totaal aantal bedrijfsuren van de telescooplader weer. Ver-
schijnt wanneer contact in de stand AAN staat en motor niet is gestart.

10. Motorkoelvloeistoftemperatuur en storingscodes:

a. Motorkoelvloeistoftemperatuur: geeft de motorkoelvloeistoftemperatuur weer.

b. Storingscodes: vervangt de motorkoelvloeistoftemperatuur. Geeft storingscodes
van motor- en machinesystemen weer. Zie servicehandleiding voor details.

11. Rijrichting en versnelling, motortoerental en bedrijfsuren:

a. Rijrichting en versnelling: Geeft de huidige rijomstandigheden weer.
Richting: vooruit (F), neutraal (N) of achteruit (R).
Versnelling: eerste (1), tweede (2) of derde (3).

b. Motortoerental: geeft het motortoerental aan in omwentelingen per
minuut (rpm).

c. Accuspanning: geeft de spanning weer die door de accu wordt geleverd. Wordt
weergegeven wanneer het voertuig niet rijdt.

12. Antidiefstalcode invoeren: indien de optie actief is, moet de 4-cijferige code worden 
ingevoerd voordat de motor is gestart. Zie “Antidiefstal” op pagina 3-23.
3-531200943



Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Contactslot

• Stand 0: motor uit.

• Stand I: spanning is aanwezig voor alle elektrische functies. 

• Stand II: wacht met het starten van de motor totdat de voorgloei-indicator op het
instrumentenpaneel uitgaat.

• Stand III: starten motor. Wanneer de motor niet start, draait u de sleutel naar stand 0
en dan terug naar stand III om de motor weer te starten.

• Stand P: niet actief, gereserveerd voor gebruik in de toekomst.

Opmerking:  in de stand 0 en P kan de sleutel worden verwijderd.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Parkeerrem

Met de parkeerremhendel (1) wordt het aantrekken en het vrijgeven van de parkeerrem
geregeld.

• Trek de hendel terug om de parkeerrem aan te trekken.

• 3614RS: knijp in de ontgrendelhendel (2) en druk de hendel naar voren om de par-
keerrem vrij te geven.
4017RS: til de aanslagring (3) op en duw de hendel naar voren om de parkeerrem vrij
te geven.

• 3614RS: de parkeerrem kan worden afgesteld met de knop (4). Draai rechtsom om de
kracht van de parkeerrem te verhogen. Draai linksom om de kracht van de parkeerrem
te verlagen.

Parkeerprocedure

1. Stop de telescooplader met behulp van de bedrijfsrem op een geschikte parkeer-
plaats.

2. Volg “Stopzetprocedure” op pagina 4-3.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR WEGROLLEN VAN DE MACHINE. Zet de parkeerremhendel altijd in
de stand ‘AAN’, plaats de giek op de grond en zet de motor af voordat u de cabine ver-
laat.

WAARSCHUWING
BEKNELLINGSGEVAAR. Wanneer tijdens het rijden de parkeerrem wordt aangetrok-
ken, komt de machine plotseling tot stilstand waardoor de lading eraf kan vallen.
Schakel de parkeerrem in als u de machine in een noodgeval moet stoppen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Versnellingshendel (indien aanwezig)

Rijrichtingskeuze

Met versnellingshendel (1) wordt vooruit- of achteruitrijden ingeschakeld. 

• Duw de hendel naar voren voor vooruitrijden; trek de hendel naar achteren voor ach-
teruitrijden. Zet de hendel in de middenstand voor neutraal.

• Vooruit- of achteruitrijden kan vanuit elke versnelling worden gekozen.

• Tijdens achteruitrijden klinkt automatisch het achteruitrijalarm.

• Alleen langzaam achteruitrijden en/of keren.

• Als de koppelingsvergrendeling is ingeschakeld, mag het motortoerental niet ver-
hoogd worden terwijl de transmissie in vooruit of achteruit staat en de bedrijfsrem is
ingetrapt in een poging om hogere hydraulische prestaties te verkrijgen. Hierdoor
kunnen onverwachte machinebewegingen ontstaan.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN/BEKNELLING. Zet de telescooplader volledig stil voordat
u de versnellingshendel verplaatst. Een abrupte verandering van rijrichting kan de sta-
biliteit verminderen en/of de lading doen verschuiven of vallen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Versnellingskeuze 

De versnellingskeuze bevindt zich op het draaigreepgedeelte (2) van de versnellingshen-
del.

• Draai de handgreep om de versnelling te kiezen.

• De transmissie is uitgerust met drie vooruit- en drie achteruitversnellingen.

• Selecteer de juiste versnelling voor de uit te voeren taak. Gebruik een lagere ver-
snelling bij het transporteren van lading. Schakel alleen een hogere versnelling in
bij het onbelast rijden over grotere afstanden.

• Vertraag alvorens terug te schakelen. Schakel niet meer dan één versnelling per
keer terug. Terugschakelen is niet toegestaan indien de actuele versnelling op het
display knippert. Beoogde terugschakelsnelheden zijn 9 km/u (5.5 mph) voor derde
naar tweede versnelling en 4 km/u (2.5 mph) voor tweede naar eerste versnelling. 
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Laststabiliteitsindicator – LSI

De LSI (1) geeft een visuele en hoorbare indicatie van de beperkingen van de voorwaartse
stabiliteit wanneer de machine stilstaat op een stevige, horizontale ondergrond.

• De groene led (2) brandt wanneer de LSI is ingeschakeld.

• Wanneer de beperkingen van de voorwaartse stabiliteit worden bereikt, gaan de leds
achtereenvolgens groen (3), dan oranje (4) en als laatste rood (5) branden.

• Als de rode led gaat branden, klinkt tevens de waarschuwingszoemer.

• Wanneer de telescooplader de beperkingen van de voorwaartse stabiliteit bereikt en
de rode led (5) gaat branden, wordt de automatische functie-uitschakeling geacti-
veerd. Alle giek-, stempel- en scheefstandfuncties worden uitgeschakeld, behalve giek
inschuiven (CE en AUS) en giek heffen (CE). Schuif de giek in om de werking van de
functies weer in te schakelen.

• In bepaalde gevallen kan het LSI-systeem gaan vertragen of giekfuncties doen stop-
pen, indien in de buurt van de beperkingen van de voorwaartse stabiliteit wordt
gewerkt. Als leds gaan knipperen, kunnen bepaalde functie niet worden bediend.
Schuif de giek in en/of zet de joystick even in neutraal, zodat het systeem wordt gere-
set en de leds niet meer knipperen, voordat het werk wordt hervat.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. De LSI houdt alleen rekening met de beperkingen van de
longitudinale stabiliteit; respecteer alle bedrijfsparameters. Als de bedrijfsparameters
van de telescooplader worden genegeerd, kan de uitrusting beschadigd raken en/of
de machine kantelen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

• Rijd in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in Hoofdstuk 1 – Alge-

mene veiligheidsprocedures.

• Test de LSI (6) aan het begin van elke shift. zie Hoofdstuk 8 – Aanvullende controles.

• Verzeker u ervan dat bij het plaatsen van lading de assen niet volledig in een bepaalde
richting zijn gestuurd.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Als de groene, oranje en rode leds knipperen en de waar-
schuwingszoemer klinkt, schuif de giek dan onmiddellijk in en laat deze neer. Bepaal
de oorzaak en verhelp het probleem alvorens verder te gaan.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Stuurkolomverstelling

• Volg “Stopzetprocedure” op pagina 4-3.

• Draai hendel (1) linksom om te ontgrendelen.

• Plaats de stuurkolom in de gewenste stand.

• Draai de hendel rechtsom om hem te vergrendelen.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN/BEKNELLING. Zet de telescooplader volledig stil en zet
de motor af voordat u de stuurkolom afstelt. Een abrupte verandering van rijrichting
kan de stabiliteit verminderen en/of de lading doen verschuiven of vallen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Joystick

Controleer of de sticker voor de joystick in de cabine overeenkomt met de machinebedie-
ning.

Heffen/neerlatenpatroon van joystick

Met de joystick (1) bedient u de giek, het hulpstuk, het hydraulische hulpsysteem en de
stempel- en transmissiefuncties.

Giekfuncties
• Zet de joystick naar achteren om de giek te heffen; zet de joystick naar voren om de

giek neer te laten; zet de joystick naar rechts om de giek uit te schuiven; zet de joystick
naar links om de giek in te schuiven.

• De snelheid van de giekfuncties is afhankelijk van de mate van joystickverplaatsing in
de bijbehorende richting. Als het motortoerental wordt verhoogd, neemt ook de
functiesnelheid toe. 

• Om twee giekfuncties gelijktijdig uit te voeren, zet u de joystick tussen twee kwadran-
ten. Zet de joystick bijvoorbeeld naar linksvoor om tegelijk de giek neer te laten en in
te schuiven.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Functies hulpstuk
Het kantelen van het hulpstuk wordt bediend met de rolschakelaar (2).

• Duw de rolschakelaar omhoog om het hulpstuk omlaag te kantelen; duw de rolscha-
kelaar omlaag om het hulpstuk omhoog te kantelen.

Hydraulische hulpfuncties (indien aanwezig)
Met de rolschakelaar (3) van het hydraulische hulpsysteem worden de hulpstukken
bediend die voor hun werking een hydraulische olietoevoer nodig hebben. Zie
Hoofdstuk 5 – Hulpstukken voor goedgekeurde hulpstukken en bedieningsinstructies.

Continue hydraulische hulpfuncties (indien aanwezig)
• Druk op de joystick-knop (4) en laat deze los voor continubedrijf van de hydraulisch

aangedreven hulpstukken.

• Stel het niveau van het continue hydraulische hulpsysteem (-100% tot 100%) in m.b.v.
de rolschakelaar (3) voor het hydraulische hulpsysteem. Duw de rolschakelaar
omhoog om de stroom hydrauliekolie te vergroten of omlaag om deze te verkleinen.

• Druk nogmaals op de joystick-knop (4) en laat deze los om het continubedrijf te stop-
pen.

Stempelfuncties
Met de joystickknop (5) worden beide stempels bediend.

• Houd de knop ingedrukt; zet de joystick naar voren om beide stempels neer te laten;
zet de joystick naar achteren om beide stempels op te heffen.

• Houd de knop ingedrukt; zet de joystick naar links en dan naar voren om de linker
stempel neer te laten; zet de joystick naar links en dan naar achteren om de linker
stempel op te heffen.

• Houd de knop ingedrukt; zet de joystick naar rechts en dan naar voren om de rechter
stempel neer te laten; zet de joystick naar rechts en dan naar achteren om de rechter
stempel op te heffen.

• De stempels kunnen worden bediend met de giek tot elke lengte uitgeschoven en
onder 20 graden of met de giek geheel ingeschoven en onder 55 graden.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN/BEKNELLING. Een snelle, schokkerige bediening resul-
teert in een snelle, schokkerige beweging van de lading. Door zulke bewegingen kan
de lading verschuiven of vallen of kan de machine kantelen.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Stempels verhogen de stabiliteit en laadcapaciteit alleen
als deze op juiste wijze worden gebruikt. Het gebruik van stempels op een zachte
ondergrond kan de telescooplader doen kantelen. Verzeker u er altijd van dat de
ondergrond de telescooplader met lading kan dragen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

Transmissieschakelaar (indien aanwezig)

Met de transmissierolschakelaar (6) wordt vooruit- of achteruitrijden ingeschakeld.

• Duw de schakelaar omhoog voor vooruitrijden; duw de schakelaar omlaag voor ach-
teruitrijden. Zet de schakelaar in de middenstand voor neutraal.

• Vooruit- of achteruitrijden kan vanuit elke versnelling worden gekozen.

• Tijdens achteruitrijden klinkt automatisch het achteruitrijalarm.

• Rijd langzaam bij het maken van bochten en bij achteruitrijden.

De versnellingskeuze gebeurt door middel van knoppen (7 en 8).

• Indien uitgerust met 74,4 kW motor: druk op de opschakelknop (7) om naar een
hogere versnelling te schakelen; druk op de terugschakelknop (8) om naar een lagere
versnelling te schakelen.
Indien uitgerust met 55,0 kW motor: druk op de opschakelknop (8) om naar een
hogere versnelling te schakelen; druk op de terugschakelknop (7) om naar een lagere
versnelling te schakelen.

• De transmissie is uitgerust met drie vooruit- en drie achteruitversnellingen.

• Selecteer de juiste versnelling voor de uit te voeren taak. Gebruik een lagere ver-
snelling bij het transporteren van lading. Schakel alleen een hogere versnelling in
bij het onbelast rijden over grotere afstanden.

• Vertraag alvorens terug te schakelen. Schakel niet meer dan één versnelling per
keer terug. Terugschakelen is niet toegestaan indien de actuele versnelling op het
display knippert. Beoogde terugschakelsnelheden zijn 9 km/u (5.5 mph) voor derde
naar tweede versnelling en 4 km/u (2.5 mph) voor tweede naar eerste versnelling. 

De koppelingsvergrendeling wordt geregeld met de knop (9).

• Houd de knop ingedrukt om het systeem te deactiveren en de transmissie uit te scha-
kelen terwijl u op de bedrijfsrem drukt. Laat de knop los om het systeem te activeren
en de transmissie ingeschakeld te houden terwijl u op de bedrijfsrem drukt.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN/BEKNELLING. Zet de telescooplader volledig stil voordat
u de transmissieschakelaar bedient. Een abrupte verandering van rijrichting kan de
stabiliteit verminderen en/of de lading doen verschuiven of vallen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

Laderpatroon van joystick

Met de joystick (1) bedient u de giek, het hulpstuk, het hydraulische hulpsysteem en de
stempel- en transmissiefuncties.

Giekfuncties

• Zet de joystick naar achteren om de giek te heffen; zet de joystick naar voren om de
giek neer te laten.

• Met de rolschakelaar (2) kan de giek worden in-/uitgeschoven. Duw de rolschakelaar
omhoog om de giek uit te schuiven; duw de rolschakelaar omlaag om de giek in te
schuiven.

• De snelheid van de giekfuncties is afhankelijk van de mate van joystickverplaatsing in
de bijbehorende richting. Als het motortoerental wordt verhoogd, neemt ook de
functiesnelheid toe. 

• Om twee giekfuncties gelijktijdig uit te voeren, zet u de joystick tussen twee kwadran-
ten. Zet de joystick bijvoorbeeld naar linksvoor om tegelijk de giek neer te laten en het
hulpstuk omhoog te kantelen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Functies hulpstuk
Het kantelen van het hulpstuk wordt geregeld door de joystick.

• Beweeg de joystick naar rechts om het omlaag te kantelen; beweeg de joystick naar
links om het omhoog te kantelen.

Hydraulische hulpfuncties (indien aanwezig)
Met de rolschakelaar (3) van het hydraulische hulpsysteem worden de hulpstukken
bediend die voor hun werking een hydraulische olietoevoer nodig hebben. Zie
Hoofdstuk 5 – Hulpstukken voor goedgekeurde hulpstukken en bedieningsinstructies.

Continue hydraulische hulpfuncties (indien aanwezig)
• Druk op de joystick-knop (4) en laat deze los voor continubedrijf van de hydraulisch

aangedreven hulpstukken.

• Stel het niveau van het continue hydraulische hulpsysteem (-100% tot 100%) in m.b.v.
de rolschakelaar (3) voor het hydraulische hulpsysteem. Duw de rolschakelaar
omhoog om de stroom hydrauliekolie te vergroten of omlaag om deze te verkleinen.

• Druk nogmaals op de joystick-knop (4) en laat deze los om het continubedrijf te stop-
pen.

Stempelfuncties
Met de joystickknop (5) worden beide stempels bediend.

• Houd de knop ingedrukt; zet de joystick naar voren om beide stempels neer te laten;
zet de joystick naar achteren om beide stempels op te heffen.

• Houd de knop ingedrukt; zet de joystick naar links en dan naar voren om de linker
stempel neer te laten; zet de joystick naar links en dan naar achteren om de linker
stempel op te heffen.

• Houd de knop ingedrukt; zet de joystick naar rechts en dan naar voren om de rechter
stempel neer te laten; zet de joystick naar rechts en dan naar achteren om de rechter
stempel op te heffen.

• De stempels kunnen worden bediend met de giek tot elke lengte uitgeschoven en
onder 20 graden of met de giek geheel ingeschoven en onder 55 graden.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN/BEKNELLING. Een snelle, schokkerige bediening resul-
teert in een snelle, schokkerige beweging van de lading. Door zulke bewegingen kan
de lading verschuiven of vallen of kan de machine kantelen.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Stempels verhogen de stabiliteit en laadcapaciteit alleen
als deze op juiste wijze worden gebruikt. Het gebruik van stempels op een zachte
ondergrond kan de telescooplader doen kantelen. Verzeker u er altijd van dat de
ondergrond de telescooplader met lading kan dragen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

Transmissieschakelaar (indien aanwezig)

Met de transmissierolschakelaar (6) wordt vooruit- of achteruitrijden ingeschakeld.

• Duw de schakelaar omhoog voor vooruitrijden; duw de schakelaar omlaag voor ach-
teruitrijden. Zet de schakelaar in de middenstand voor neutraal.

• Vooruit- of achteruitrijden kan vanuit elke versnelling worden gekozen.

• Tijdens achteruitrijden klinkt automatisch het achteruitrijalarm.

• Rijd langzaam bij het maken van bochten en bij achteruitrijden.

De versnellingskeuze gebeurt door middel van knoppen (7 en 8).

• Indien uitgerust met 74,4 kW motor: druk op de opschakelknop (7) om naar een
hogere versnelling te schakelen; druk op de terugschakelknop (8) om naar een lagere
versnelling te schakelen.
Indien uitgerust met 55,0 kW motor: druk op de opschakelknop (8) om naar een
hogere versnelling te schakelen; druk op de terugschakelknop (7) om naar een lagere
versnelling te schakelen.

• De transmissie is uitgerust met drie vooruit- en drie achteruitversnellingen.

• Selecteer de juiste versnelling voor de uit te voeren taak. Gebruik een lagere ver-
snelling bij het transporteren van lading. Schakel alleen een hogere versnelling in
bij het onbelast rijden over grotere afstanden.

• Vertraag alvorens terug te schakelen. Schakel niet meer dan één versnelling per
keer terug. Terugschakelen is niet toegestaan indien de actuele versnelling op het
display knippert. Beoogde terugschakelsnelheden zijn 9 km/u (5.5 mph) voor derde
naar tweede versnelling en 4 km/u (2.5 mph) voor tweede naar eerste versnelling. 

De koppelingsvergrendeling wordt geregeld met de knop (9).

• Houd de knop ingedrukt om het systeem te deactiveren en de transmissie uit te scha-
kelen terwijl u op de bedrijfsrem drukt. Laat de knop los om het systeem te activeren
en de transmissie ingeschakeld te houden terwijl u op de bedrijfsrem drukt.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN/BEKNELLING. Zet de telescooplader volledig stil voordat
u de transmissieschakelaar bedient. Een abrupte verandering van rijrichting kan de
stabiliteit verminderen en/of de lading doen verschuiven of vallen.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Schakelaars op de console

1. Functieschakelaar joystick: aan-uitschakelaar. Alle joystickfuncties zijn ingeschakeld 
wanneer de schakelaar is ingeschakeld.

2. Schakelaar LSI opheffen: heft de automatische functieuitschakeling tijdelijk op. 
30 seconden ingedrukt houden terwijl u de joystick bedient om de automatische 
functieuitschakeling tijdelijk op te heffen.

3. Schakelaar wisser achter: aan-uitschakelaar.

4. Schakelaar wisser dakruit (indien aanwezig): aan-uitschakelaar.

5. Schakelaar waarschuwingsknipperlichten: aan-uitschakelaar.

6. Schakelaar rijlichten (indien aanwezig): aan-uitschakelaar.

7. Schakelaar mistlampen (indien aanwezig): aan-uitschakelaar.

8. Schakelaar zwaailicht (indien aanwezig): aan-uitschakelaar. Plaats de magnetische 
voet van het zwaailicht op het cabinedak. Voeding geleverd door 12V-aansluiting 
linksachter op cabinedak.

9. Schakelaar cabinewerklichten voor en achter (indien aanwezig): aan-uitschakelaar.

10. Indicator stempels ingeschakeld (4017RS): licht op wanneer stempels zijn ingescha-
keld.

11. Indicators grootlicht en richtingaanwijzers: brandt wanneer het grootlicht of de rich-
tingaanwijzers branden.

12. Stopcontact: 12 V-aansluiting.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes

13. Stuurkeuzeschakelaar: drie standen: cirkelbesturing met 4 wielen, hondengang met 

4 wielen en besturing met 2 wielen. Zie pagina 3-24. 

14. Scheefstandschakelaar: hiermee wordt de scheefstand van links naar rechts van het 
chassis bediend. Duw op de rechterzijde van de schakelaar om het chassis naar 
rechts te draaien; duw op de linkerzijde van de schakelaar om het chassis naar links 
te draaien. Het horizontaal zetten van het chassis kan worden bediend met de giek 
onder 20 graden of met de giek geheel ingeschoven en tussen 20 en 55 graden.

Klimaatbeheersing

15. Airco-schakelaar: aan-uitschakelaar.

16. Schakelaar ventilatorsnelheid: instelbare draaischakelaar.

17. Temperatuurregeling: verstelbare hendel.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Bedieningshendel voor accessoires

Richtingaanwijzers en grootlicht/dimlicht

• Duw bedieningshendel voor accessoires (1) naar voren (2) om de linker richtingaan-
wijzer te activeren.

• Trek de hendel naar achteren (3) om de rechter richtingaanwijzer te activeren.

• De hendel moet handmatig naar de middelste stand worden teruggebracht om de
richtingaanwijzers te deactiveren. De hendel schakelt niet automatisch uit na een
bocht.

• Trek de hendel (4) omhoog om tussen groot- en dimlicht om te schakelen.

Ruitenwisser voor

• Draai handgreep (5) om de ruitenwisser voor te activeren.
O: uit, I: continu of II: snel

• Duw handgreep (5) naar stuurkolom om voorruitsproeiervloeistof te activeren.

Claxon

• Druk op knop (6) op uiteinde van hendel om te claxonneren.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
3.3 ANTIDIEFSTAL
Bij machines met een geactiveerde antidiefstalfunctie moet eerst een numerieke code
worden ingevoerd om gebruik door onbevoegden te voorkomen. Deze code wordt inge-
voerd via het beeldscherm en de joystick.

1. Zet het contactslot in stand I. Als de antidiefstal actief is, wordt op het scherm (1) 
gevraagd om een numerieke code in te voeren.

2. Selecteer het eerste cijfer met de rolschakelaar van de joystick (2). Duw de rolschake-
laar omhoog om het nummer te verhogen; duw de rolschakelaar omlaag om het 
nummer te verlagen.

3. Druk nogmaals op de joystick-knop (3) en laat deze los om het huidige nummer in te 
voeren.

4. Ga verder totdat de code voltooid is.

5. Als er een onjuiste code wordt ingevoerd, klinkt kort de zoemer en zal het scherm 
opnieuw vragen om de numerieke code.

6. Na het invoeren van de juiste code kan de normale startprocedure verdergaan.

Opmerking:  als de antidiefstalfunctie actief is en de huidige toegangscode niet bekend is, 
kan de eigenaar van de machine die bekijken in het Diagnostics > Datalog Menu 
(Diagnostiek > Menu gegevenslogboek) (voor beiden wachtwoord van niveau 2 vereist). 
Zie servicehandleiding voor informatie.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
3.4 BESTURINGSMODI
De machinist heeft drie besturingsmodi tot zijn beschikking.

Opmerking:  voorwielbesturing met 2 wielen is vereist voor het rijden op de openbare weg.

Handbediende besturingsuitlijnmodus wisselen

Opmerking:  de besturingsmodus wisselt onmiddellijk na de selectie.

1. Breng de machine tot stilstand met de bedrijfsrem. Indien de voorwielbesturing (2) 
actief is en de achterwielen zijn uitgelijnd: ga direct naar stap 4.

2. Indien cirkelbesturing (1) of hondengang (3) actief is: draai aan het stuurwiel tot het 
linker achterwiel (4) in lijn ligt met de zijkant van de machine.

3. Selecteer voorwielbesturing (2).

4. Draai aan het stuurwiel tot het linker voorwiel (5) in lijn ligt met de zijkant van de 
machine.

5. De wielen zijn nu uitgelijnd. Selecteer de gewenste besturingsmodus.

�������

Voorwielbesturing met 2 wielen Cirkelbesturing met 4 wielen Hondengang met 4 wielen
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
3.5 STOEL

Aanwezigheid machinist

De stoel (1) is voorzien van een systeem voor de aanwezigheid van de machinist. Het star-
ten van de motor en het gebruiken van hydraulische functies is niet toegestaan wanneer
de machinist niet aanwezig is. Als het systeem tijdens bedrijf drukverlies waarneemt, doet
een van de volgende situaties zich voor na een vertraging van 2 seconden:

1. Met de parkeerrem (2) ingeschakeld en de versnellingshendel in neutraal (3):

• Hydraulische bedieningselementen worden uitgeschakeld. (Continue hydrauli-
sche functie toegestaan).

• Hydraulische bedieningselementen worden ingeschakeld zodra de machinist naar
de stoel terugkeert.

2. Met de parkeerrem (2) uitgeschakeld en de versnellingshendel in neutraal (3):

• Hydraulische bedieningselementen zijn uitgeschakeld en claxon klinkt voortdu-
rend. (Continue hydraulische functie toegestaan).

• Hydraulische bedieningselementen worden ingeschakeld en de claxon valt stil
zodra de machinist naar de stoel terugkeert.

3. Met de parkeerrem (2) uitgeschakeld en de versnellingshendel in vooruit of achter-
uit (3):

• Hydraulische bedieningselementen worden uitgeschakeld, claxon klinkt voortdu-
rend en de versnellingshendel schakelt naar neutraal.

• Hydraulische bedieningselementen worden ingeschakeld en de claxon valt stil
zodra de machinist naar de stoel terugkeert. Schakel de versnelling naar neutraal
om het systeem te resetten voordat u de rijrichting naar vooruit of achteruit wij-
zigt.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Afstellingen

Stel voordat de motor wordt gestart de stoelstand en het comfort af.

1. Naar voren of naar achteren: zet met de hendel de stoel naar voren of naar achteren.

2. Vering: stel met de hendel de vering op de juiste gewichtsinstelling af.

3. Gewicht: geeft de huidige gewichtsinstelling weer.

4. Rugleuning: stel de hoek van de rugleuning af met de hendel.

5. Veiligheidsgordel: draag tijdens het werk altijd de veiligheidsgordel.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
Veiligheidsgordel

Maak de veiligheidsgordel als volgt vast:

1. Pak beide vrije uiteinden van de gordel en let erop dat deze niet gedraaid zijn of ver-
strikt zitten.

2. Terwijl u rechtop in de stoel zit, koppelt u het terugtrekbare uiteinde (mannetjes-
deel) van de gordel aan de gesp.

3. Terwijl de gesp zich zo laag mogelijk op het lichaam bevindt, trekt u het terugtrek-
bare uiteinde van de gordel weg van de gesp tot de gordel strak tegen uw heupen 
ligt.

4. Druk om de gordel los te maken op de rode knop aan de gesp en trek het vrije uit-
einde uit de gesp.
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Hoofdstuk 3 – Bedieningselementen en controlelampjes
3.6 GIEKINDICATORS

Giek uitschuiven

• De uitschuifindicators (1) van de giek bevinden zich aan de linkerkant van de giek.
Met deze indicators kunt u bepalen hoe ver de giek is uitgeschoven wanneer u de
capaciteitstabel gebruikt (zie “Capaciteitstabel gebruiken” op pagina 5-5).

OAM3750

1

A B
3-28 31200943



Hoofdstuk 4 – Bediening
HOOFDSTUK 4 – BEDIENING

4.1 MOTOR
Opmerking:  zie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de motor voor meer informa-
tie.

Motor starten

Deze machine kan gebruikt worden bij normale omstandigheden bij temperaturen van
–20 tot 48°C (0 tot 118°F). Raadpleeg JLG voor bedrijf buiten dit bereik of onder abnor-
male omstandigheden.

1. Zorg ervoor dat alle bedieningselementen in “neutraal” staan en dat alle elektrische 
onderdelen (lichten, verwarming, enz.) zijn uitgeschakeld. Schakel de parkeerrem in.

2. Zet het contactslot in stand II en wacht totdat de voorgloei-indicator op het instru-
mentenpaneel uitgaat. Voer de antidiefstalcode in, als de optie actief is.

3. Zet het contactslot in stand III om de motor te starten. Laat de sleutel onmiddellijk 
los wanneer de motor aanslaat. Als de motor niet binnen 20 seconden aanslaat, moet 
u de contactsleutel loslaten en de startmotor enkele minuten laten afkoelen voordat 
u het opnieuw probeert.

4. Kijk naar de indicators nadat de motor is gestart. Als de indicators meer dan vijf 
seconden blijven branden, stopt u de motor en bepaalt u de oorzaak alvorens de 
motor opnieuw op te starten.

5. Warm de motor bij ongeveer halfgas op.

Opmerking:  de motor kan pas worden gestart wanneer de transmissie in neutraal staat en de 
parkeerrem is ingeschakeld.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR ONVERWACHTE BEWEGINGEN. Verzeker u er altijd van dat de trans-
missie in neutraal staat en de bedrijfsrem is ingeschakeld voordat u de parkeerrem vrij-
geeft. Wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven terwijl de transmissie in vooruit of
achteruit staat, kan de machine plotseling in beweging komen.

WAARSCHUWING
ONTPLOFFINGSGEVAAR MOTOR. Spuit geen ether in de luchtinlaat voor starten
onder koude weersomstandigheden.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Starten via hulpaccu

Indien het starten met een hulpaccu (en startkabels) noodzakelijk is, handel dan als volgt:

• Laat de voertuigen elkaar nooit raken.

• Verzeker u ervan dat de motor van het hulpvoertuig draait.

• Sluit de positieve (+) startkabel aan op de pluspool (+) van de ontladen accu.

• Sluit het andere uiteinde van de positieve (+) startkabel aan op de pluspool (+) van de
hulpaccu.

• Sluit de negatieve (–) startkabel aan op de minpool (–) van de hulpaccu.

• Sluit het andere uiteinde van de negatieve (–) startkabel aan op een massapunt van
de machine uit de buurt van de ontladen accu.

• Volg de normale startprocedures.

• Verwijder de kabels in omgekeerde volgorde nadat de machine is gestart.

WAARSCHUWING
ONTPLOFFINGSGEVAAR ACCU. Probeer nooit een bevroren accu te laden of de
motor via een hulpaccu en startkabels te starten, omdat de accu dan kan ontploffen.
Houd vonken, vlammen en rookgerei uit de buurt van de accu. In loodzwavelzuur-
accu’s ontstaan tijdens het laden explosieve gassen. Draag een veiligheidsbril.

���	��
4-2 31200943



Hoofdstuk 4 – Bediening
Normale motorbediening

• Controleer regelmatig het instrumentenpaneel en het display om zeker te zijn dat alle
systemen naar behoren werken.

• Wees alert op vreemde geluiden of trillingen. Wanneer een ongewone toestand
wordt opgemerkt, parkeer de machine dan op een veilige plaats en voer de stopzet-
procedure uit. Meld deze toestand aan uw supervisor of het onderhoudspersoneel.

• Vermijd langdurig stationair draaien. Zet de motor af als deze niet wordt gebruikt.

Stopzetprocedure

Wanneer u de telescooplader parkeert, doe dit dan op een veilige plaats op een vlakke
ondergrond en uit de buurt van andere uitrusting en/of rijbanen.

1. Schakel de parkeerrem in.

2. Zet de versnellingshendel in neutraal.

3. Laat de vorken of het hulpstuk neer op de grond.

4. Laat de motor 3 tot 5 minuten bij laag stationair toerental draaien. Laat de motor 
GEEN overtoeren maken.

5. Zet de motor af en verwijder de contactsleutel.

6. Verlaat de telescooplader op juiste wijze.

7. Zet de elektrische hoofdschakelaar (indien aanwezig) uit.

8. Blokkeer de wielen (indien nodig).
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Hoofdstuk 4 – Bediening
4.2 BEDIENING MET LADING DIE NIET HANGT

Lading op veilige wijze heffen

• U dient het gewicht en het lastmiddelpunt te kennen van elke te heffen lading. Als u
niet zeker bent van het gewicht of het lastmiddelpunt, overleg dan met uw supervisor
of met de leverancier van het materiaal.

• Zorg dat u de nominale laadcapaciteit (zie Hoofdstuk 5) van de telescooplader kent
om het werkbereik te bepalen waarin u op veilige wijze ladingen kunt heffen, trans-
porteren en neerzetten.

Lading oppakken

• Let op de toestand van het terrein. Stel de rijsnelheid bij en verminder de hoeveelheid
lading indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

• Vermijd het heffen van gestapelde lading.

• Verzeker u ervan dat de lading niet tegen nabijgelegen obstakels ligt.

• Stel de tussenruimte van de vorken zo af dat de pallet of de lading op maximale
breedte wordt gegrepen. Zie “Vorken afstellen/verplaatsen” op pagina 5-17.

• Nader de lading langzaam onder een rechte hoek met de vorkpunten recht en hori-
zontaal. Hef NOOIT een lading met maar één vork.

• Bedien de telescooplader NOOIT indien er zich geen juiste en leesbare capaciteitsta-
bel in de cabine bevindt voor de combinatie van telescooplader/hulpstuk waarmee u
werkt.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Als de hefcapaciteit van de telescooplader wordt over-
schreden, kan de uitrusting beschadigd raken en/of de machine kantelen.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Lading vervoeren

• Bij het oppakken van de lading laat u deze tegen de rugsteun rusten. Vervolgens kan-
telt u de lading naar achteren, zodat deze kan worden vervoerd. Rijd in overeenstem-
ming met de vereisten die uiteengezet zijn in Hoofdstuk 1 – Algemene
veiligheidsprocedures en Hoofdstuk 5 – Hulpstukken.

Rechtzetprocedure

1. Plaats de machine op de beste plek voor het heffen of neerzetten van een lading.

2. Schakel de parkeerrem in en zet de transmissie in NEUTRAAL.

3. Kijk naar de scheefstandindicator(s) om te bepalen of de machine moet worden 
rechtgezet alvorens de lading te heffen. Zet de machine horizontaal met de scheef-
standschakelaar, indien aanwezig (zie pagina 3-20) of de stempels (zie pagina 3-15 
of 3-18).

4. Plaats giek/hulpstuk op 1,2 m (4 ft) van de grond.
(AUS – Plaats de giek zodanig dat de vorken niet hoger dan 300 mm (11.8 in) boven 
het grondoppervlak komen.)

Belangrijke zaken om te onthouden:

• Hef de giek/het hulpstuk nooit hoger dan 1,2 m (4 ft) boven de grond tenzij de teles-
cooplader horizontaal staat.
(AUS – Hef de vorken nooit hoger dan 300 mm (11.8 in) boven het grondoppervlak
tenzij de telescooplader horizontaal staat.)

• De combinatie van scheefstand en lading kan de telescooplader doen kantelen.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Lading plaatsen

Voordat u lading gaat plaatsen, zorgt u ervoor dat:

• De losplaats het gewicht van de lading veilig kan dragen.

• De losplaats vlak is van voren naar achteren en van links naar rechts.

• Bepaal met de capaciteitstabel het veilige uitschuifbereik van de giek. Zie “Capaciteits-
tabel gebruiken” op pagina 5-5.

• Lijn de vorken uit op het niveau waarop de lading moet worden geplaatst, verplaats
de giek daarna langzaam tot de lading net boven de plek is waar deze moet worden
weggezet.

• Laat de giek neer tot de lading op zijn plaats rust en de vorken vrij zijn om te worden
teruggetrokken.

Lading vrijgeven

Als de lading eenmaal veilig op de losplaats is weggezet, handel dan als volgt:

1. Wanneer de vorken het gewicht van de lading niet meer dragen, kan de giek worden 
teruggetrokken en/of kan de telescooplader achteruit van onder de lading terugrij-
den, tenzij de telescooplader door de oppervlakteconditie niet langer horizontaal is.

2. Laat het vorkenbord neer.

3. De telescooplader kan nu van de losplaats worden weggereden voor andere werk-
zaamheden.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
4.3 BEDIENING MET HANGENDE LADING

Lading op veilige wijze heffen

• U dient het gewicht en het lastmiddelpunt te kennen van elke te heffen lading. Als u
niet zeker bent van het gewicht of het lastmiddelpunt, overleg dan met uw supervisor
of met de leverancier van het materiaal.

• Zorg dat u de nominale laadcapaciteit (zie Hoofdstuk 5) van de telescooplader kent
om het werkbereik te bepalen waarin u op veilige wijze ladingen kunt heffen, trans-
porteren en neerzetten.

Hangende lading oppakken

• Let op de toestand van het terrein. Stel de rijsnelheid bij en verminder de hoeveelheid
lading indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

• Vermijd het heffen van gestapelde lading.

• Verzeker u ervan dat de lading niet tegen nabijgelegen obstakels ligt.

• Bedien de telescooplader NOOIT indien er zich geen juiste en leesbare capaciteitsta-
bel in de cabine bevindt voor de combinatie van telescooplader/hulpstuk waarmee u
werkt.

• Maak alleen gebruik van goedgekeurde hijsinrichtingen die zijn gespecificeerd voor
het heffen van de lading.

• Bepaal de juiste hijspunten van de lading en houd daarbij rekening met het zwaarte-
punt en de laststabiliteit.

• Verzeker u ervan dat een lading goed wordt vastgebonden om beweging ervan te
beperken.

• Raadpleeg “Capaciteitstabel gebruiken” op pagina 5-5 voor de juiste richtlijnen voor
het heffen als aanvulling op de desbetreffende capaciteitstabel in de cabine.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Als de hefcapaciteit van de telescooplader wordt over-
schreden, kan de uitrusting beschadigd raken en/of de machine kantelen.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Hangende lading vervoeren

• Rijd in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in Hoofdstuk 1 – Alge-
mene veiligheidsprocedures en Hoofdstuk 5 – Hulpstukken.

• Zie de desbetreffende capaciteitstabel in de cabine voor verdere vereisten.

Belangrijke zaken om te onthouden:

• Zorg ervoor dat de giek volledig is ingeschoven.

• Hef de lading nooit hoger dan 300 mm (11.8 in) boven het grondoppervlak of de giek
niet meer dan 45°.

• De combinatie van scheefstand en lading kan de telescooplader doen kantelen.

• Personen die aanwijzingen geven en de machinist moeten voortdurend onderling
communiceren (verbaal of via handgebaren) en het oogcontact met de machinist
mag nooit verloren gaan.

• Plaats nooit de personen die aanwijzingen geven tussen de hangende lading en de
telescooplader.

• Vervoer de lading alleen stapvoets 0,4 m/s (0.9 mph) of minder.

Rechtzetprocedure

1. Plaats de machine op de beste plek voor het heffen of neerzetten van een lading.

2. Schakel de parkeerrem in en zet de transmissie in NEUTRAAL.

3. Kijk naar de scheefstandindicator(s) om te bepalen of de machine moet worden 
rechtgezet alvorens de lading te heffen. Zet de machine horizontaal met de scheef-
standschakelaar, indien aanwezig (zie pagina 3-20) of de stempels (zie pagina 3-15 
of 3-18).

4. Plaats de giek zodanig dat de lading nooit hoger dan 300 mm (11.8 in) boven het 
grondoppervlak komt en/of de giek niet meer dan 45° wordt geheven.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Hangende lading plaatsen

Voordat u lading gaat plaatsen, zorgt u ervoor dat:

• De losplaats het gewicht van de lading veilig kan dragen.

• De losplaats vlak is van voren naar achteren en van links naar rechts.

• Bepaal met de capaciteitstabel het veilige uitschuifbereik van de giek. Zie “Capaciteits-
tabel gebruiken” op pagina 5-5.

• Lijn de lading uit op het niveau waarop de lading moet worden geplaatst, verplaats de
giek daarna langzaam tot de lading net boven de plek is waar deze moet worden weg-
gezet.

• Zorg ervoor dat tijdens het plaatsen van de lading de personen die aanwijzingen
geven en de machinist voortdurend onderling communiceren (verbaal of via handge-
baren).

Hangende lading vrijgeven

• Plaats nooit de personen die aanwijzingen geven tussen de hangende lading en de
telescooplader.

• Wanneer de bestemming van de lading is bereikt, zet u de telescooplader helemaal
stil en schakelt u de parkeerrem in voordat u de hijsinrichting vrijgeeft en de spanban-
den losmaakt.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
4.4 BEDIENING OP DE WEG (CE)
1. Voorbereiding

a. Verwijder de lading van het hulpstuk.

b. Verwijder eventuele grote hoeveelheden vuil van de machine.

c. Controleer de verlichting en de spiegels en stel deze zo nodig af. Achterlichten
moeten in de horizontale positie staan.

Opmerking:  houd u aan alle lokale, provinciale en nationale verkeersregels.

2. Laat de giek neer. Het onderste deel van het hulpstuk moet zich ca. 30 cm (12 in) 
boven de grond bevinden.

3. Kantel het hulpstuk volledig terug.

4. Breng een beschermende plaat aan over de voorste rand van de bak: verwijder de 
vorken of verplaats deze naar de machine toe en zet ze vast aan het vorkenbord.

5. Druk op de knop (1) om de joystickfunctie te deactiveren en alle door de joystick 
geregelde functies uit te schakelen.

6. Wijzigt de besturingsmodus in voorwielbesturing (2). Zie “Besturingsmodi” op 
pagina 3-24 voor meer informatie.

7. De machine is nu gereed voor rijden op de weg.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
4.5 OPLADEN EN VASTZETTEN VOOR VERVOER

Vastsjorren

1. Plaats voor het opladen de telescooplader horizontaal, indien deze functie aanwezig 
is.

2. Roep de hulp in van een andere persoon om de telescooplader met de giek zo laag 
mogelijk op te laden.

3. Eenmaal opgeladen, schakelt u de parkeerrem in en laat u de giek neer tot de giek of 
het hulpstuk op het laaddek rust. Zet alle bedieningselementen in “neutraal”, zet de 
motor af en verwijder de contactsleutel.

4. Maak de machine aan het laaddek vast door kettingen aan de hiervoor bestemde 
vastsjorplaatsen te bevestigen, zoals afgebeeld.

5. Zet het voorste gedeelte van de giek niet vast.

Opmerking:  de gebruiker neemt alle verantwoordelijkheid op zich bij het kiezen van de juiste 
transportmethode en vastsjoruitrusting. Hij/zij zorgt ervoor dat de gebruikte uitrusting het 
gewicht van het te transporteren voertuig kan dragen en dat alle instructies en waarschuwin-
gen van de fabrikant, alle regelgeving en veiligheidsregels van de werkgever en alle lokale, 
provinciale en nationale wetten worden opgevolgd.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR WEGSCHUIVEN TELESCOOPLADER. Zorg dat het laaddek en de
laadplanken van het voertuig en de wielen van de telescooplader vrij zijn van modder,
sneeuw en ijs, voordat u de telescooplader gaat opladen. Indien dit niet wordt opge-
volgd, kan de telescooplader wegschuiven.

OAM3860
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Hijsen

• Bij het hijsen van de machine is het erg belangrijk dat de hijsinrichting en -apparatuur
uitsluitend aan de hiervoor bestemde hijspunten wordt vastgemaakt. Als de machine
niet is uitgerust met hijsoren, dient u contact op te nemen met de afdeling Product
Safety van JLG voor informatie.

• Pas de hijsinrichting en -apparatuur aan om er zeker van te zijn dat de machine bij het
hijsen horizontaal is. De machine moet tijdens het hijsen te allen tijde horizontaal blij-
ven.

• Zorg ervoor dat de hijsinrichting en -apparatuur voldoende nominaal vermogen heeft
en geschikt is voor het beoogde doel. Zie Hoofdstuk 9 – Specificaties voor het machi-
negewicht of weeg de machine.

• Verwijder voor het hijsen alle losse voorwerpen van de machine.

• Hijs de machine met een soepele, gelijkmatige beweging. Zet de machine voorzichtig
neer. Vermijd snelle of plotselinge bewegingen die schokbelasting voor de machine
en/of hijsinrichtingen kunnen veroorzaken.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
HOOFDSTUK 5 – HULPSTUKKEN

5.1 GOEDGEKEURDE HULPSTUKKEN
Om te bepalen of een hulpstuk is goedgekeurd voor gebruik met de specifieke telescoop-
lader waarmee u werkt, voert u voor de installatie het volgende uit.

• Het type, het gewicht, de afmetingen en het lastmiddelpunt van het hulpstuk moeten
gelijk aan of minder dan de gegevens op de capaciteitstabel in de cabine zijn.

• Het model in de capaciteitstabel moet overeenkomen met het model telescooplader
dat wordt gebruikt.

• Hydraulisch aangedreven hulpstukken mogen alleen worden gebruikt op machines
die zijn uitgerust met een hydraulisch hulpsysteem.

Indien aan een van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, maak dan geen
gebruik van het hulpstuk. De telescooplader is mogelijk niet voorzien van de juiste capa-
citeitstabel of het hulpstuk is mogelijk niet goedgekeurd voor het model telescooplader
dat wordt gebruikt. Neem contact op met JLG of met de plaatselijke dealer voor meer
informatie.

5.2 NIET-GOEDGEKEURDE HULPSTUKKEN
Gebruik geen niet-goedgekeurde hulpstukken om de volgende redenen:

• De bereik- en capaciteitsbeperkingen voor “al dan niet passende”, eigengemaakte,
gewijzigde of andere niet-goedgekeurde hulpstukken kunnen niet worden vastge-
steld.

• Een te ver uitgeschoven of overbelaste telescooplader kan zonder waarschuwing
plotseling kantelen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken bij de machinist en/of bij
personen die in de buurt aan het werk zijn.

• Of een niet-goedgekeurd hulpstuk in staat is om op veilige wijze volgens ontwerp te
functioneren, kan niet worden gegarandeerd.

WAARSCHUWING
Gebruik alleen goedgekeurde hulpstukken. Hulpstukken die niet zijn goedgekeurd
voor uw telescooplader kunnen een ongeluk veroorzaken of de machine beschadigen.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
5.3 DOOR JLG GELEVERDE HULPSTUKKEN

Standaard snelkoppeling

Manitou-snelkoppeling

Hulpstuk Onderdeelnummer 3614RS 4017RS

Vorkenbord, 1185 mm (47 in)
1001107333 X X

1001183291 X X

Zijwaarts schuivend vorkenbord, 
1200 mm (47 in)

1170002 X X

Vorkpositioneringsbord, 1225 mm (48 in) 1001091313 X X

Vork, pallet 50 x 100 x 1200 mm (2 x 4 x 47.2 in) 2340041 X X

Vork, pallet 50 x 120 x 1200 mm (2 x 4.7 x 47.2 in) 1001117945 X X

Bak, multifunctioneel 1,0 m3 (1.3 yd3) 0930003 X X

Bak, licht materiaal 1,8 m3 (2.4 yd3) 0930016 X X

Bak, licht materiaal 1,0 m3 (1.3 yd3) 0930015 X X

Draaggiek, 3,4 m (11.2 ft) 0240063 X X

Vorkgemonteerde haak 2700118 X X

Hulpstuk Onderdeelnummer 3614RS 4017RS

Vorkenbord, 1215 mm (48 in) 1001107333 X X
5-2 31200943



Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
5.4 CAPACITEIT VAN TELESCOOPLADER/HULPSTUK/VORKEN

Controleer alvorens het hulpstuk te installeren of dit is goedgekeurd en of de telescoopla-
der is voorzien van de juiste capaciteitstabel. Zie “Goedgekeurde hulpstukken” op
pagina 5-1.

Om de maximale capaciteit van de telescooplader en het hulpstuk te bepalen, dient u de
kleinste waarde van de volgende capaciteiten aan te houden:

• Capaciteit ingeslagen in de identificatieplaat (1) van het hulpstuk.

• Vorkcapaciteiten en lastmiddelpunten zijn ingeslagen in de zijkant van elke vork (2)
(indien aanwezig). Deze kwalificatie specificeert het maximale draagvermogen dat de
afzonderlijke vork veilig kan dragen op het maximale lastmiddelpunt (3). De totale
capaciteit van het hulpstuk wordt vermenigvuldigd met het aantal vorken aan het
hulpstuk (indien aanwezig) tot aan de maximale capaciteit van het hulpstuk.

• De maximale capaciteit zoals is aangegeven in de juiste capaciteitstabel. Zie “Goedge-
keurde hulpstukken” op pagina 5-1.

• Indien het nominale draagvermogen van de telescooplader afwijkt van de capaciteit
van de vorken of het hulpstuk, dan geldt de laagste waarde als het totale draagvermo-
gen.

Bepaal met de juiste capaciteitstabel de maximale capaciteit voor verschillende machine-
configuraties. Bij het heffen en plaatsen van lading kan het nodig zijn om afhankelijk van
de machineconfiguratie meer dan één capaciteitstabel te raadplegen.

Alle vorken moeten worden gebruikt in bij elkaar passende paren, behalve blokvorken die
moeten worden gebruikt in bij elkaar passende sets.

WAARSCHUWING
Gebruik nooit een hulpstuk als de desbetreffende, door JLG goedgekeurde capaci-
teitstabel niet op de telescooplader is aangebracht.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
5.5 CAPACITEITSTABEL GEBRUIKEN
Voor een juist gebruik van de capaciteitstabel (zie pagina 5-6) moet de machinist eerst het
volgende bepalen en/of over het volgende beschikken:

1. Een goedgekeurd hulpstuk. Zie “Goedgekeurde hulpstukken” op pagina 5-1.

2. De juiste capaciteitstabel.

3. Het gewicht van de te heffen lading.

4. Plaatsingsinformatie over de lading:

a. De HOOGTE waarop de lading moet worden geplaatst.

b. De AFSTAND tussen de voorwielen van de telescooplader en de vereiste plaats
van de lading.

5. Zoek in de capaciteitstabel de rij voor de hoogte en volg deze tot de kolom voor de 
afstand.

6. Het getal in de laadzone waar de twee elkaar kruisen is de maximale hefcapaciteit 
voor deze situatie. Als de twee elkaar kruisen op een scheidingslijn tussen zones, 
moet het kleinste getal worden gebruikt.

Het getal in deze laadzone moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het gewicht van de te
heffen lading. Bepaal de laadzonebegrenzingen in de capaciteitstabel en blijf binnen
deze limieten.

Plaatsen voor capaciteitsindicatoren

A

OAM3830

GIEKUITSCHUIFINDICATOR
IDENTIFICATIE-

PLAATJE HULPSTUK

GIEKHOEKINDICATOR 
(IN CABINE)

STEMPELAF-
DRUK MET 

VORKGEWICHT
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Voorbeeld van een capaciteitstabel

Opmerking:  dit is slechts een voorbeeld van een capaciteitstabel! Gebruik deze capaciteits-
tabel NIET, maar gebruik de tabel in de cabine.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Alle belastingen aangegeven in de nominale capaciteits-
tabel zijn gebaseerd op een machine die stevig horizontaal op de grond staat (zie
pagina 4-5 of 4-8); waarbij de vorken gelijkmatig over het vorkenbord zijn verdeeld; de
lading is gecentreerd op de vorken; met de juiste maat banden en de juiste banden-
spanning; en de telescooplader in goede bedrijfsomstandigheden.
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Deze capaciteitstabel mag UITSLUITEND voor dit model worden gebruikt.
Het model van de telescooplader staat aangegeven op de giek of het chassis. 

Model XXXXX wordt enkel gebruikt voor demonstratie.

Giekuitschuifindicat
or (boog)

Giekhoek

Laadzones geven het maximale 
gewicht aan dat veilig kan 

worden geheven.

Het lastmiddelpunt 
moet gelijk aan 

of minder dan de 
afgebeelde 
waarde zijn.

Het type, het gewicht 
en de afmetingen 
van het hulpstuk 

moeten gelijk aan 
of minder dan de 

afgebeelde 
gegevens zijn.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Raadpleeg om de juiste capaciteitstabel op telescoopladers met stempels te bepalen de
volgende pictogrammen die in de capaciteitstabel kunnen zijn opgenomen.

• Gebruiken bij het heffen van een lading met opgeklapte stempels.

• Gebruiken bij het heffen van een lading met neergeklapte stempels.

�������

�������
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Voorbeeld

Een aannemer bezit een model telescooplader xxxx met een vorkenbord. Hij weet dat dit
hulpstuk met dit model mag worden gebruikt, omdat:

• Het type, het gewicht, de afmetingen en het lastmiddelpunt overeenkomen met de
gegevens van het hulpstuk op de capaciteitstabel.

• De capaciteitstabel duidelijk is gemarkeerd voor model xxxx en overeenkomt met de
machineconfiguratie die wordt gebruikt.

Hieronder staan voorbeelden voor de verschillende omstandigheden waarmee de aanne-
mer te maken kan krijgen en waarbij de lading al dan niet mag worden geheven.

Opmerking:  dit is slechts een voorbeeld van een capaciteitstabel! Gebruik deze capaciteits-
tabel NIET, maar gebruik de tabel in de cabine.

Laadgewicht Afstand Hoogte Heffen OK

1 1250 kg (2755 lb) 4,0 m (13.1 ft) 3,5 m (11.5 ft) Ja

2 750 kg (1653 lb) 6,0 m (19.7 ft) 9,0 m (29.5 ft) NEE

3 2500 kg (5512 lb) 2,0 m (6.6 ft) 6,5 m (21.3 ft) Ja

4 3000 kg (6614 lb) 1,5 m (4.9 ft) 10,5 m (34.4 ft) NEE
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Voorbeeld 1

Voorbeeld 3
Voorbeeld 2

Voorbeeld 4
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
5.6 HULPSTUK INSTALLEREN

Standaard snelkoppeling

1. Hulpstuk 

2. Penuitsparing hulpstuk 

3. Pen hulpstuk 

4. Vergrendelpen 

5. Borgpen 

6. Snelkoppeling (kantelbediening hulpstuk in cabine, zie pagina 3-15 of 3-18)

WAARSCHUWING
BEKNELLINGSGEVAAR. Overtuig u er altijd van dat het vorkenbord of hulpstuk cor-
rect op de giek is gepositioneerd en met een borgpen en een vergrendelpen is vastge-
zet. Door een verkeerde installatie kan het vorkenbord, het hulpstuk of de lading
losschieten.

OZ4400

1
2 3

4 5

6
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken

Mechanische snelkoppeling

Deze installatieprocedure kan door één persoon worden uitgevoerd. Voer voordat u de
cabine verlaat “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

1. Kantel de snelkoppeling naar voren om ruimte te 
scheppen. Controleer of de borgpen eruit is.

2. Plaats de pen van het hulpstuk tegenover de uitspa-
ring in het hulpstuk. Breng de giek enigszins 
omhoog om de pen van het hulpstuk in de uitspa-
ring te laten grijpen.

3. Kantel de snelkoppeling terug om het hulpstuk in te 
laten grijpen.

4. Monteer de borgpen en zet deze vast met de ver-
grendelpen.

5. Sluit de hydraulische hulpslangen aan als het hulpstuk daarmee is uitgerust. Zie 
“Hydraulisch bediend hulpstuk” op pagina 5-16.

OZ4420

OZ4430

OZ4440

OZ4450
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Manitou-snelkoppeling

1. Hulpstuk 

2. Pen hulpstuk 

3. Penuitsparing hulpstuk 

4. Vergrendelpen 

5. Borgpen 

6. Manitou-snelkoppeling (kantelbediening hulpstuk in cabine, zie pagina 3-15 of 3-18)

WAARSCHUWING
BEKNELLINGSGEVAAR. Overtuig u er altijd van dat het vorkenbord of hulpstuk cor-
rect op de giek is gepositioneerd en met een vergrendelpen is vastgezet. Door een
verkeerde installatie kan het vorkenbord, het hulpstuk of de lading losschieten.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken

Deze installatieprocedure kan door één persoon worden uitgevoerd. Voer voordat u de
cabine verlaat “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

1. Kantel de snelkoppeling naar voren om ruimte te 
scheppen. Controleer of de vergrendelpen en de 
borgpen eruit zijn.

2. Plaats de penuitsparing voor het hulpstuk tegen-
over de pen van het hulpstuk. Breng de giek enigs-
zins omhoog om de pen van het hulpstuk in de 
uitsparing te laten grijpen.

3. Kantel de snelkoppeling terug om het hulpstuk in te 
laten grijpen.

4. Monteer de borgpen en zet deze vast met de ver-
grendelpen.

5. Sluit de hydraulische hulpslangen aan als het hulpstuk daarmee is uitgerust. Zie 
“Hydraulisch bediend hulpstuk” op pagina 5-16.
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JCB-snelkoppeling

1. Hulpstuk 

2. Penuitsparing hulpstuk 

3. Pen hulpstuk 

4. Haak 

5. Hendel van vergrendelpen 

6. Vergrendelpen 

7. JCB-snelkoppeling (kantelbediening hulpstuk in cabine, zie pagina 3-15 of 3-18)

WAARSCHUWING
BEKNELLINGSGEVAAR. Overtuig u er altijd van dat het vorkenbord of hulpstuk cor-
rect op de giek is gepositioneerd en met een vergrendelpen is vastgezet. Door een
verkeerde installatie kan het vorkenbord, het hulpstuk of de lading losschieten.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken

Deze installatieprocedure kan door één persoon worden uitgevoerd. Voer voordat u de
cabine verlaat “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

1. Kantel de snelkoppeling naar voren om ruimte te 
scheppen. Haak de hendel van de vergrendelpen 
los en trek eraan om de vergrendelpen uit te scha-
kelen.

2. Plaats de pen van het hulpstuk tegenover de uitspa-
ring in het hulpstuk. Breng de giek enigszins 
omhoog om de pen van het hulpstuk in de uitspa-
ring te laten grijpen.

3. Kantel de snelkoppeling terug om het hulpstuk in te 
laten grijpen.

4. Duw de hendel van de vergrendelpen omlaag om 
de snelkoppelingsvergrendelpen in te laten grijpen 
en zet deze met de haak vast.

5. Sluit de hydraulische hulpslangen aan als het hulpstuk daarmee is uitgerust. Zie 
“Hydraulisch bediend hulpstuk” op pagina 5-16.
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Hydraulisch bediend hulpstuk

1. Monteer het hulpstuk (zie pagina 5-10, 5-12 of 5-14).

2. Plaats het hulpstuk op de grond.

3. Druk de schakelaar continu hydraulisch hulpsysteem (1) tweemaal snel in en laat 
deze los. Druk deze onmiddellijk nogmaals minimaal één seconde in om de druk bij 
beide hulpkoppelingen (2) te ontlasten.

Opmerking:  het driemaal indrukken van de schakelaar continu hydraulisch hulpsysteem 
moet binnen twee seconden plaatsvinden.

4. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

5. Bevestig de slangen van het hulpstuk aan beide hulpkoppelingen.

OZ4411

2

OZ4200

1
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5.7 VORKEN AFSTELLEN/VERPLAATSEN
Op een vorkenbord kunnen de vorken verschillende plaatsen innemen. Voor het verplaat-
sen kunnen afhankelijk van de vorkenbordconstructie twee verschillende methoden wor-
den toegepast.

Opmerking:  breng een lichte laag geschikt smeermiddel aan om de vorken of de vorkstang 
gemakkelijk te kunnen verschuiven.

Voor het verschuiven van de vorken:

1. Zorg ervoor dat het hulpstuk goed is geïnstalleerd. zie “Hulpstuk installeren” op 
pagina 5-10.

2. Draai de vorkvergrendelingsbout los indien aanwezig.

3. Breng het hulpstuk ca. 1,5 m (5 ft) omhoog en kantel het vorkenbord naar voren tot 
de vorkhiel vrij komt van het hulpstuk.

4. Ga aan de zijkant van het vorkenbord staan. Duw tegen de vork vlakbij het vorkoog 
om de vork naar het midden van het vorkenbord te schuiven. Trek aan de vork vlakbij 
het vorkoog om de vork naar de rand van het vorkenbord te schuiven. Plaats om 
beknelling te voorkomen geen vingers of uw duim tussen de vork en de vorkenbord-
constructie.

5. Draai de vorkvergrendelingsbout vast indien aanwezig.

Indien de vorkstang moet worden verwijderd:

1. Laat de vorken op de grond rusten.

2. Draai de vorkvergrendelingsbout los indien aanwezig.

3. Verwijder de vorkstang.

4. Verplaats de vorken.

5. Plaats de vorkstang en het/de vergrendelingsmechanisme(n) van de vorkstang 
terug.

6. Draai de vorkvergrendelingsbout vast indien aanwezig.
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5.8 BEDIENING VAN HET HULPSTUK
• De capaciteits- en bereiklimieten voor de telescooplader zijn afhankelijk van het

gebruikte hulpstuk.

• Aparte instructies voor het hulpstuk moeten worden bewaard in de houder voor
handleidingen in de cabine samen met deze bedienings- en onderhoudshandleiding.
Bewaar een extra exemplaar bij het hulpstuk indien dit is uitgerust met een houder
voor handleidingen.

Opmerking:  bij de in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden wordt verwezen naar het 
hefpatroon van de joystick. Zie pagina pagina 3-17 als u het laderpatroon van de joystick 
gebruikt.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Sommige hulpstukken kunnen in aanraking komen met
de voorwielen of de machineconstructie wanneer de giek is ingeschoven en het hulp-
stuk wordt gedraaid. Door onjuist gebruik van het hulpstuk kan het hulpstuk of de
machine worden beschadigd.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Vermijd te allen tijde contact met een constructie of
voorwerp bij het heffen van een lading. Zorg voor voldoende ruimte rondom de giek-
constructie en lading. Bij onvoldoende ruimte kan het hulpstuk of de machinecon-
structie worden beschadigd.
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Vorkenbord met vorken

Capaciteitstabel vorkenbordhulpstuk gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van het
vorkenbord geregeld. 

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen. 

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Installatieprocedure:

• Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.

Voorzorgsmaatregelen om schade aan de uitrusting te voorkomen:

• Gebruik de vorken niet als hefboom om aan materiaal te wrikken. Door overmatige
wrikkracht kunnen de vorken of de machineconstructie beschadigd raken.

• Hef geen lading die aan een ander voorwerp is bevestigd of ermee is verbonden.
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Zijwaarts schuivend vorkenbord

Capaciteitstabel voor zijwaarts schuivend vorkenbord gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van het
vorkenbord geregeld.

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen.

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Zijwaarts schuiven:

Met de rolschakelaar (3) voor het hydraulische hulpsysteem wordt het zijwaarts schuiven
geregeld.

• Druk de rolschakelaar omlaag om de vorken naar links te schuiven.

• Druk de rolschakelaar omhoog om de vorken naar rechts te schuiven.
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Installatieprocedure:

• Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.

Voorzorgsmaatregelen om schade aan de uitrusting te voorkomen:

• Gebruik de vorken niet als hefboom om aan materiaal te wrikken. Door overmatige
wrikkracht kunnen de vorken of de machineconstructie beschadigd raken.

• Hef geen lading die aan een ander voorwerp is bevestigd of ermee is verbonden.

WAARSCHUWING
BEKNELLINGSGEVAAR. Gebruik het zijwaarts schuiven niet om tegen voorwerpen of
lading te duwen of om eraan te trekken. Indien deze aanwijzing niet wordt opgevolgd,
kan het voorwerp of de lading vallen.
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Vorkpositioneringsbord

Laadcapaciteitstabel voor vorkpositioneringsbord gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van het
vorkenbord geregeld.

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen.

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Vorkpositionering:

Met de rolschakelaar (3) voor het hydraulische hulpsysteem wordt de vorkpositionering
geregeld.

• Druk de rolschakelaar omlaag om de vorken in te schuiven.

• Druk de rolschakelaar omhoog om de vorken uit te schuiven.
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Installatieprocedure:

• Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.

Voorzorgsmaatregelen om schade aan de uitrusting te voorkomen:

• Gebruik de vorken niet als hefboom om aan materiaal te wrikken. Door overmatige
wrikkracht kunnen de vorken of de machineconstructie beschadigd raken.

• Hef geen lading die aan een ander voorwerp is bevestigd of ermee is verbonden.

WAARSCHUWING
BEKNELLINGSGEVAAR. Gebruik de vorkpositionering niet om tegen voorwerpen of
lading te duwen of om eraan te trekken. Indien deze aanwijzing niet wordt opgevolgd,
kan het voorwerp of de lading vallen.
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Bak

Juiste capaciteitstabel voor bak gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van de
bak geregeld. 

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen. 

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Installatieprocedure:

• Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.
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Bediening:

• Breng de giek omhoog of omlaag tot de juiste hoogte om materiaal van de voorraad
te laden.

• Breng de telescooplader in lijn met de voorzijde van de voorraad en rijd langzaam en
soepel op de voorraad in om de bak te laden.

• Kantel de bak ver genoeg omhoog om de lading niet te verliezen en rijd achteruit van
de voorraad weg.

• Rijd in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in Hoofdstuk 1 – Alge-
mene veiligheidsprocedures.

• Kantel de bak omlaag om de lading te storten.

Voorzorgsmaatregelen om schade aan de uitrusting te voorkomen

• Afgezien van heffen of storten van lading moet bij alle werkzaamheden met bak de
giek volledig worden ingeschoven.

• Laad de bak niet door van een hoek gebruik te maken. Verdeel het materiaal gelijkma-
tig over de bak. De capaciteitstabel voor de bak geldt uitsluitend bij gelijkmatig ver-
deelde ladingen.

• Gebruik de bak niet als hefboom om aan materiaal te wrikken. Door overmatige wrik-
kracht kan de bak of de machineconstructie beschadigd raken.

• Probeer geen hard of bevroren materiaal te laden. Hierdoor kan de snelkoppeling of
de machineconstructie ernstig beschadigd raken.

• Gebruik de bak niet voor “achteruitslepen”. Hierdoor kan de snelkoppeling ernstig
beschadigd raken.
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Multifunctionele bak

Capaciteitstabel van multifunctionele bak gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van de
bak geregeld.

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen.

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

De bak openen/sluiten:

Met de rolschakelaar (3) voor het hydraulische hulpsysteem wordt het openen/sluiten
van de bak geregeld.

• Duw de rolschakelaar omlaag om de bak te openen.

• Duw de rolschakelaar omhoog om de bak te sluiten.

���

�

O 4220Z

1
2

Oz4230

3

5-26 31200943



Hoofdstuk 5 – Hulpstukken

Installatieprocedure:

Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.

Bediening:

• Breng de giek omhoog of omlaag tot de juiste hoogte en sluit de bak om materiaal
van de voorraad te laden.

• Breng de telescooplader in lijn met de voorzijde van de voorraad en rijd langzaam en
soepel op de voorraad in om de bak te laden.

• Kantel de bak ver genoeg omhoog om de lading niet te verliezen en rijd achteruit van
de voorraad weg.

• Rijd in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in Hoofdstuk 1 – Alge-
mene veiligheidsprocedures.

• Open de bak of kantel de bak omlaag om de lading te storten.

Voorzorgsmaatregelen om schade aan de uitrusting te voorkomen

• Afgezien van heffen of storten van lading moet bij alle werkzaamheden met bak de
giek volledig worden ingeschoven.

• Laad de bak niet door van een hoek gebruik te maken. Verdeel het materiaal gelijkma-
tig over de bak. De capaciteitstabel voor de bak geldt uitsluitend bij gelijkmatig ver-
deelde ladingen.

• Gebruik de bak niet als hefboom om aan materiaal te wrikken. Door overmatige wrik-
kracht kan de bak of de machineconstructie beschadigd raken.

• Probeer geen hard of bevroren materiaal te laden. Hierdoor kan de snelkoppeling of
de machineconstructie ernstig beschadigd raken.

• Gebruik de bak niet voor “achteruitslepen”. Hierdoor kan de snelkoppeling ernstig
beschadigd raken.
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Vorkgemonteerde haak

Gebruik de laadcapaciteitstabel voor vorkgemonteerde haak

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Hang een lading op in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in
Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van de
vorkgemonteerde haak geregeld. 

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen. 

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Installatieprocedure:

• Zorg ervoor dat het vorkenbord goed wordt aangebracht. Raadpleeg “Hulpstuk instal-
leren” op pagina 5-10.

• Bevestig de vorkgemonteerde haak aan de vorken door de vorkgemonteerde haak op
de moedervorken te schuiven en de opsluitpen aan te brengen achter de verticale
steel van de vork.

Bediening:

• Pallet- of houtvorken met het geschikte draagvermogen moeten worden gebruikt.
Geen blokvorken gebruiken.

• Het gewicht van de vorkgemonteerde haak en alle tuig is een onderdeel van de totale
lading.

• Gebruik de vorkgemonteerde haak niet met hulpstukken die gedraaid kunnen wor-
den (d.w.z. zijwaarts kantelbare en zwenkbare vorkenborden) zonder de rotatiefunc-
ties uit te schakelen.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Snelkoppelhaak 

Capaciteitstabel voor snelkoppelhaak gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Hang een lading op in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in
Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van de
snelkoppelhaak geregeld.

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen.

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Installatieprocedure:

• Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.

Bediening:

• Het gewicht van alle tuig is een onderdeel van de totale lading.
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Hoofdstuk 5 – Hulpstukken
Draaggiek

Capaciteitstabel voor draaggiek gebruiken

Zie “Capaciteit van telescooplader/hulpstuk/vorken” op pagina 5-4 voor
het bepalen van de maximale capaciteit.

Hang een lading op in overeenstemming met de vereisten die uiteengezet zijn in
Hoofdstuk 1 – Algemene veiligheidsprocedures.

Met de joystick (1) worden de bewegingen van de giek geregeld.

Met de rolschakelaar (2) voor het kantelen van het hulpstuk wordt het kantelen van de
draaggiek geregeld. 

• Duw de rolschakelaar omlaag om omhoog te kantelen. 

• Duw de rolschakelaar omhoog om omlaag te kantelen.

Installatieprocedure:

• Raadpleeg “Hulpstuk installeren” op pagina 5-10.

Bediening:

• Het gewicht van alle tuig is een onderdeel van de totale lading.
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Hoofdstuk 6 – Noodprocedures
HOOFDSTUK 6 – NOODPROCEDURES

6.1 EEN DEFECTE MACHINE SLEPEN
In de volgende informatie wordt verondersteld dat de telescooplader niet op eigen
kracht kan rijden.

• Lees eerst alle onderstaande informatie door om u bewust te worden van de beschik-
bare opties voordat u de telescooplader gaat verplaatsen. Kies daarna de juiste
methode.

• Wanneer de telescooplader vastzit of onbruikbaar is, kan alleen aan op de machine
aangebrachte terughaalinrichtingen op adequate wijze een sleepkabel, ketting of
trekstang worden bevestigd.

• Terughaalinrichtingen zijn niet bedoeld om aanhangers te slepen op de weg.

• Het stuursysteem kan handmatig worden bediend als de motor- of stuurbekrachti-
gingsfunctie faalt; het sturen zal dan echter traag gaan en een veel grotere kracht
vergen.

• Probeer NIET een telescooplader te slepen die is geladen of waarvan de giek/het
hulpstuk hoger dan 1,2 m (4 ft) is geheven.

Verplaatsen over een korte afstand

• Als de telescooplader maar over een korte afstand, minder dan 30 m (100 ft), moet
worden verplaatst, is het toegestaan om zonder extra voorbereiding de machine te
slepen met behulp van een voertuig met voldoende motorvermogen.

Verplaatsen over een langere afstand

• Zie servicehandleiding voor informatie.

• Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften moet de juiste servicehandleiding steeds
in de cabine van goedgekeurde machines bewaard worden.

Neem contact op met de plaatselijke dealer voor specifieke instructies indien geen
van deze methoden kan worden toegepast.
6-131200943



Hoofdstuk 6 – Noodprocedures
6.2 GIEK NEERLATEN IN NOODGEVALLEN
Wanneer de motor of de hydraulische pomp uitvalt terwijl een lading geheven is, moet de
situatie onmiddellijk op individuele basis worden geëvalueerd en verholpen. Neem con-
tact op met de plaatselijke dealer voor specifieke instructies.

Zet de telescooplader vast met de volgende procedures:

1. Zorg dat iedereen uit de buurt van de telescooplader is.

2. Schakel de parkeerrem in. Zet de transmissie in “NEUTRAAL”.

3. Blokkeer alle vier de wielen.

4. Zet een groot gebied onder de giek af om te voorkomen dat iemand het gebied bin-
nenkomt.

6.3 NOODUITGANG CABINE

• In noodgevallen kan de achterruit worden gebruikt om de telescooplader te verlaten.

• Verwijder de vergrendelingspen (1). De ruit kan daarna vrij openklappen.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
HOOFDSTUK 7 – SMERING EN ONDERHOUD

7.1 INLEIDING
Dit hoofdstuk is enkel bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uitvoeren
van de dagelijkse taken. Voer het onderhoud aan de machine uit aan de hand van het
onderhoudsschema op de volgende pagina’s.

De smeer- en onderhoudsschema’s (1) bevatten instructies die moeten worden opge-
volgd om deze machine in goede bedrijfsconditie te houden. De bedienings- en onder-
houdshandleiding en de servicehandleiding bevatten uitgebreidere service-informatie
met specifieke instructies.

Kleding en veiligheidsuitrusting

• Draag alle beschermende kleding en persoonlijke veiligheidsuitrusting die aan u is
verstrekt of die de werkomstandigheden met zich meebrengen.

• Draag GEEN losse kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bedieningsele-
menten of bewegende delen.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
7.2 ALGEMENE ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Volg de stopzetprocedure op pagina 4-3 alvorens service of onderhoud aan de
telescooplader uit te voeren, tenzij anders aangegeven. Zorg ervoor dat de teles-
cooplader horizontaal staat om de juiste vloeistofpeilen te kunnen aflezen.

• Reinig voor het smeren de smeernippels.

• Laat na het smeren van de telescooplader alle functies enkele malen werken om het
smeermiddel te verdelen. Voer deze onderhoudsprocedure uit zonder het hulpstuk.

• Breng een lichte laag motorolie aan op alle stangdraaipunten.

• De aangegeven intervallen gelden voor normaal gebruik onder normale omstandig-
heden. Pas de intervallen aan bij afwijkend gebruik en/of zware omstandigheden.

• Controleer alle smeermiddelniveaus wanneer het smeermiddel koud is. Gebruik voor
het beste resultaat en om het hydraulische reservoir gemakkelijk te kunnen vullen een
trechter met een slang of flexibele buis.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR SNIJWONDEN/BEKNELLING/VERBRANDING. Voer geen service of
onderhoud aan de machine uit terwijl de motor draait.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
7.3 SERVICE- EN ONDERHOUDSSCHEMA’S

Onderhoudsschema voor elke 10 uur en na de eerste 50 uur
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Onderhoudsschema voor elke 50 en na de eerste 250 uur
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Onderhoudsschema voor elke 250 en 500 uur
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Onderhoudsschema voor elke 1000 en 3000 uur
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Onderhoudsschema 6000 en 12.000 uur

Opmerking:  gebruik, indien er intervallen in uren en jaren worden gegeven, de interval die 
het eerst voorkomt. Zie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de motor voor meer 
informatie.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
7.4 SMEERSCHEMA’S
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
7.5 ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE MACHINIST

Brandstofsysteem

A. Brandstofpeil controleren

1. Controleer de brandstofmeter (1) in de cabine.

2. Als het brandstofpeil laag staat, rijd dan naar de brandstofopslagvoorziening en voer 
de “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

3. Ontgrendel en open het toegangspaneel (2).

4. Draai de tankdop (3) van de vulhals af.

5. Vul de gewenste hoeveelheid brandstof bij.

6. Plaats de tankdop terug.

7. Sluit en vergrendel het toegangspaneel.

Opmerking:  vul met dieselbrandstof bij aan het einde van elke shift om de condensatie te ver-
minderen.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Zorg ervoor dat de machine tijdens bedrijf niet zonder
brandstof komt. Zie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de motor alvorens
onderhoudswerk uit te voeren.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
B. Brandstof/waterafscheider aftappen

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Draai de aftapkraan (3) onder aan het brandstoffilter (4) los en tap al het water af in 
een glas tot er heldere brandstof zichtbaar wordt. Draai de aftapkraan dicht.

4. Sluit en vergrendel het motordeksel.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Banden

A. Bandenspanning controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Verwijder de ventieldop.

3. Controleer de bandenspanning.

4. Voeg zo nodig lucht toe. Zie pagina 9-4 voor de bandenspanning.

5. Plaats de ventieldop terug.

B. Bandenschade

Wanneer bij pneumatische banden inkepingen of scheuren worden ontdekt waardoor
koordlagen in de wang of het loopvlak van de band bloot komen te liggen, moeten er
onmiddellijk maatregelen worden genomen om het product uit bedrijf te nemen. Er moet
een regeling worden getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel.

Wanneer bij polyurethaan met schuim gevulde banden een van de volgende beschadi-
gingen wordt waargenomen, moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen om
het product uit bedrijf te nemen. Er moet een regeling worden getroffen voor vervanging
van de band en/of het wiel.

• een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen waarvan de totale lengte gro-
ter is dan 7,5 cm (3 in)

• elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen die groter is dan 2,5 cm (1 in)
in willekeurige richting

• elk gat dat groter is dan 2,5 cm (1 in) in diameter

Als een band beschadigd is maar binnen de hierboven vermelde criteria valt, moet de
band dagelijks worden gecontroleerd om zeker te zijn dat de schade zich niet heeft uitge-
breid tot buiten de toelaatbare criteria.

C. Banden en wielen vervangen

Voor machines die door de fabrikant zijn uitgerust met luchtbanden moeten bij vervan-
ging eveneens luchtbanden worden gebruikt. Voor machines die door de fabrikant zijn
uitgerust met schuim- of ballastgevulde banden moeten bij vervanging eveneens
schuim- of ballastgevulde banden worden gebruikt.

Het wordt aanbevolen dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en hetzelfde aantal
koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn als de oorspronkelijke fabrieksbanden.
Raadpleeg de betreffende onderdelenhandleiding voor bestelinformatie. Als er geen
goedgekeurde vervangingsband wordt gebruikt, moeten de vervangingsbanden de vol-
gende kenmerken hebben:

• Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere belastbaarheid en identieke ban-
denmaat t.o.v. originele banden.

• Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan originele banden.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud

• Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk aan originele banden.

• Goedgekeurd voor de toepassing door de bandenfabrikant (met inbegrip van ban-
denspanning en maximale belasting banden).

Wegens de variaties in grootte tussen banden van verschillende merken dient u er bij het
kiezen en opzetten van een vervangingsband voor te zorgen dat beide banden op de as
hetzelfde zijn.

De gemonteerde velgen zijn ontwikkeld aan de hand van stabiliteitseisen zoals spoor-
breedte, bandenspanning en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velg-
breedte, plaats van het middenstuk, een grotere of kleinere diameter, enz., zonder
schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen een onveilige situatie opleveren voor wat
betreft de stabiliteit.

E. Wielmontage

Haal de wielmoeren aan na de eerste 50 uur en na elke wielmontage.

Opmerking:  als de machine is uitgerust met richtingsgebonden banden, moeten de wielen 
en banden gemonteerd worden met de “pijlen” van het richtingsgebonden profiel in de rijrich-
ting (vooruit).

1. Monteer de sluitringen van de wielmoeren.

2. Draai alle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet scheef komen te zitten. 
Breng GEEN smeermiddel aan op draadgangen of moeren.

3. Draai de wielmoeren aan in een kruiselings patroon zoals aangegeven in de afbeel-
ding. Zie pagina 9-4 voor het aanhaalmoment.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELEN. Wielmoeren moeten worden vastgezet met het juiste
aanhaalmoment en dit moet gehandhaafd blijven om loszittende wielen, gebroken
tapeinden en mogelijk zelfs van de as loskomende wielen te voorkomen.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Motorolie

A. Motoroliepeil controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Verwijder de peilstok (1) en controleer het oliemerkteken. De olie moet tussen de 
merktekens Full (2) (Vol) en Add (3) (Toevoegen) staan in het gearceerde deel van de 
peilstok.

4. Plaats de peilstok terug.

5. Als het oliepeil laag staat, verwijder dan de olievuldop (4) en voeg olie toe om het 
oliepeil tot aan het merkteken Vol in het gearceerde deel te brengen.

6. Plaats de olievuldop terug.

7. Sluit en vergrendel het motordeksel.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Motorkoelsysteem

A. Motorkoelvloeistofpeil controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Controleer het koelvloeistofpeil in de buffertank (1). De koelvloeistof moet tussen de 
merktekens Min en Max (2) liggen.

4. Laat wanneer het koelvloeistofpeil laag is de vloeistof afkoelen.

5. Verwijder langzaam de dop van de buffertank (3). Vul koelvloeistof bij zoals vereist.

6. Plaats de dop van de buffertank terug.

7. Sluit en vergrendel het motordeksel.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Hydrauliekolie

A. Hydrauliekoliepeil controleren

1. Zorg ervoor dat alle cilinders volledig zijn ingeschoven, de stempels volledig zijn 
geheven en dat de machine horizontaal staat.

2. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

3. Als de hydrauliekolie koud is, controleert u het vloeistofpeil in het kijkglas (1) op de 
hydrauliektank (2). Het oliepeil moet in het kijkvenster zichtbaar zijn.

4. Als het hydrauliekoliepeil laag staat, ontgrendelt en opent u het toegangspaneel (3).

5. Verwijder de vuldop (4). Voeg olie toe om het oliepeil tot aan het midden van het 
kijkvenster te brengen.

6. Plaats de olievuldop terug.

7. Sluit en vergrendel het toegangspaneel.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Transmissieolie

A. Transmissieoliepeil controleren

1. Controleer het transmissieoliepeil terwijl de motor stationair draait en de transmis-
sieolie op normale bedrijfstemperatuur is.

2. Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in "neutraal" en laat het hulpstuk neer 
op de grond.

3. Open het motordeksel.

4. Verwijder de transmissiepeilstok (1) en controleer het oliepeil. Het oliepeil moet tus-
sen de merktekens Min en Max liggen.

5. Als het oliepeil laag staat, voeg dan naar behoefte olie toe.

6. Plaats de transmissiepeilstok terug.

7. Sluit en vergrendel het motordeksel.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Luchtinlaatsysteem

A. Luchtfilter controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Ga naar luchtfilter (1) en verwijder het stof uit de vacuümmembraanklep (2) door in 
de onderkant van de klep te knijpen zodat losse deeltjes eruit vallen.

4. Sluit en vergrendel het motordeksel.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Verwijder luchtfilterdeksel alleen om onderhoud uit te
voeren aan de elementen. Wanneer elementen en/of motor te vaak onnodig worden
gecontroleerd, kunnen ze voortijdig defect raken.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud

B. Element vervangen

Opmerking:  vervang elementen wanneer de verstoppingsindicator luchtfilter dit aangeeft of 
elke twee jaar. Gebruik het interval dat het eerst voorkomt.

Als de verstoppingsindicator van het luchtfilter na het opstarten aan blijft of tijdens
bedrijf van de machine gaat branden, doet u het volgende:

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Ontgrendel luchtfilterdeksel (3) en verwijder het van luchtfilterbus (4).

4. Verwijder het buitenste primaire element (5). Controleer op beschadiging en voer 
het daarna af.

5. Reinig het binnenwerk van de luchtfilterbus en de vacuümmembraanklep.

6. Vervang binnenste veiligheidselement (6) elke derde vervanging van het primaire 
element of wanneer het primaire element beschadigd was. Als op dit moment het 
binnenste veiligheidselement moet worden vervangen, schuif het dan naar buiten 
en vervang het door een nieuw element.

7. Schuif het nieuwe primaire element over het binnenste element en let erop dat de 
afdichtrand gelijk ligt met de onderkant van het luchtfilter.

8. Plaats het luchtfilterdeksel terug om het vast te zetten.

9. Sluit en vergrendel het motordeksel.

Opmerking:  elementen mogen nooit worden gereinigd om ze opnieuw te gebruiken. Breng 
altijd nieuwe elementen aan.

OPGELET
SCHADE AAN UITRUSTING. Primaire elementen en veiligheidselementen moeten
worden vervangen wanneer ze langer dan twee jaar zijn gebruikt in een toepassing,
ongeacht het aantal bedrijfsuren.
7-1931200943



Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Cabineluchtfilters (indien aanwezig)

A. Cabineluchtfilters controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Verwijder twee vleugelschroeven (1) en het paneel (2) aan de voorzijde van de 
cabine.

3. Verwijder een vleugelschroef (3) en het filter (4).

4. Als het filter niet beschadigd is, reinigt u het en plaatst u het terug onder het dash-
board. Als het filter beschadigd is, vervangt u het.

5. Zet het filter vast met een vleugelschroef.

6. Plaats het paneel opnieuw op de voorzijde van de cabine en zet het paneel vast met 
vleugelschroeven.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
7. Verwijder vier vleugelschroeven (1) en het paneel (2) onder het dashboard.

8. Verwijder en inspecteer het cabineluchtfilter (3).

9. Als het filter niet beschadigd is, reinigt u het en plaatst u het terug onder het dash-
board. Als het filter beschadigd is, vervangt u het.

10. Plaats het paneel opnieuw en zet het vast met vleugelschroeven.

OZ4020

1

23
7-2131200943



Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Accu

A. Accu controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. Open het motordeksel.

3. Controleer de accu (1) visueel terwijl u oogbescherming draagt. Controleer de accu-
polen op corrosie. Vervang de accu indien deze een gescheurde, gesmolten of 
beschadigde behuizing heeft.

4. Sluit en vergrendel het motordeksel.

��
������ ������

OZ3980

1

7-22 31200943



Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Voorruitsproeiersysteem (indien aanwezig)

A. Vloeistofpeil voorruitsproeier controleren

1. Voer “Stopzetprocedure” op pagina 4-3 uit.

2. De voorruitsproeiervloeistof moet in het reservoir (1) te zien zijn.

3. Als het sproeiervloeistofpeil laag staat, voeg dan naar behoefte vloeistof toe.
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Hoofdstuk 7 – Smering en onderhoud
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Hoofdstuk 8 – Aanvullende controles
HOOFDSTUK 8 – AANVULLENDE CONTROLES

8.1 ALGEMEEN
Als een van de volgende testresultaten niet kan worden verkregen, werkt het
systeem niet naar behoren en moet de machine uit bedrijf worden genomen en wor-
den gerepareerd voordat deze weer kan worden gebruikt.

8.2 LASTSTABILITEITSINDICATORSYSTEEM

A. Laststabiliteitsindicatorsysteem testen

De laststabiliteitsindicator (LSI) dient voortdurend de voorwaartse stabiliteit van de teles-
cooplader in de gaten te houden. Voer de volgende handelingen uit om deze functie te
controleren:

1. Schuif de onbelaste giek volledig in en zet deze horizontaal. Hef de giek niet tij-
dens deze test. 

2. Zet het chassis horizontaal met behulp van de scheefstandindicator in de cabine.

3. Druk op de systeemcontroleknop op het LSI-display. Hierdoor gaan alle led’s knippe-
ren en klinkt er een geluidssignaal. Dit geeft aan dat het systeem naar behoren 
werkt.
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Hoofdstuk 8 – Aanvullende controles
8.3 GIEKBEVEILIGING

A. Giekbeveiligingssysteem testen

Het giekbeveiligingssysteem werkt in drie modi. Wanneer de giek is uitgeschoven en de
giekhoek minder dan 20 graden is, werken de stempel- en scheefstandfuncties. Wanneer
de giek geheel is ingeschoven en geheven tussen 20 en 55 graden, werken de stempels
en scheefstandfuncties. Wanneer de giek is uitgeschoven en meer dan 55 graden gehe-
ven is, werken de stempels en scheefstandfuncties niet. Voer de volgende handelingen
uit om het systeem te controleren:

1. Test het systeem met de machine op een horizontale ondergrond zonder 
lading. 

2. Schakel de transmissie naar neutraal en schakel de parkeerrem in.

3. Controleer of de stempels en de scheefstandfuncties goed werken. Breng de stem-
pels omlaag en daarna omhoog. Laat het chassis in beide richtingen draaien.

4. Houd de stempels omhoog en plaats de machine horizontaal met het waterpas in de 
cabine.

5. Hef de giek tot tussen 20 en 55 graden en schuif hem ongeveer 1 m (39 in) uit.

6. Probeer de stempels neer te laten en vervolgens om het chassis te draaien. Geen van 
beide functies mag werken.

7. Trek de giek volledig in en hef hem boven 55 graden.

8. Probeer de stempels neer te laten en vervolgens om het chassis te draaien. Geen van 
beide functies mag werken.

9. Laat de giek helemaal neer.
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Hoofdstuk 9 – Specificaties
HOOFDSTUK 9 – SPECIFICATIES

9.1 PRODUCTSPECIFICATIES

Vloeistoffen

Indien uitgerust voor ULS

Huis of 
systeem Type en classificatie Viscositeiten

Omgevings-
temperatuurbereik

°C °F
Min Max Min Max

Motorcarter
Specificaties Deutz

DQC III-10 LA
DQC IV-10 LA

SAE 15W-40 -10 49 14 120
SAE 10W-40 -15 49 5 120
SAE 5W-40 -30 40 -22 104

Transmissie en 
tussen-

differentieel

Mobilfluid 424 10W-30 -20 40 0 104

Mobilfluid LT 75W-80 -40 -20 -40 0

Asdifferentieel 
en wieluiteinde

API GL5
met LS additieven

SAE140 10 50 50 122
80W-140
85W-140

-10 50 14 122

SAE90 0 40 32 104
80W-90
85W-90

-20 40 -4 104

75W-90 -40 40 -40 104
75W -40 10 -40 50

Hydraulisch 
systeem

Mobilfluid 424 10W-30 -20 40 0 104
Exxon Univis HVI -40 -20 -40 0

Smeermiddel 
cilinder, 

giekslijtplaten 
en giekketting

 Universeel smeervet NLGI kwaliteit 2 -30 40 -22 104

Asvet Vet voor extreme druk NLGI Grade 2 EP -15 50 5 122

Motorkoel-
vloeistof

Ethyleenglycol en water
50/50 mengsel Standaard
60/40 mengsel Koud weer

Brandstof

EN590
ASTM D975 Grade 2-D
ASTM D975 Grade 1-D

(Maximaal B5 biodiesel)

Ultralaag zwavelgehalte
(S ≤ 15 mg/kg)

Remvloeistof 
(indien 

uitgerust met 
55 kW motor)

Mobil ATF 220 -40 50 -40 122

Airconditioning Koudemiddel R-134-a Tetrafluorethaan
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Hoofdstuk 9 – Specificaties

Indien uitgerust voor LS

Huis of 
systeem Type en classificatie Viscositeiten

Omgevings-
temperatuurbereik

°C °F
Min Max Min Max

Motorcarter
Specificaties Deutz

DQC III-10 LA
DQC IV-10

SAE 15W-40 -10 49 14 120
SAE 10W-40 -15 49 5 120
SAE 5W-40 -30 40 -22 104

Transmissie en 
tussen-

differentieel

Mobilfluid 424 10W-30 -20 40 0 104

Mobilfluid LT 75W-80 -40 -20 -40 0

Asdifferentieel 
en wieluiteinde

API GL5 
met LS additieven

SAE140 10 50 50 122
80W-140
85W-140

-10 50 14 122

SAE90 0 40 32 104
80W-90
85W-90

-20 40 -4 104

75W-90 -40 40 -40 104
75W -40 10 -40 50

Hydraulisch 
systeem

Mobilfluid 424 10W-30 -20 40 0 104
Exxon Univis HVI -40 -20 -40 0

Smeermiddel 
cilinder, 

giekslijtplaten 
en giekketting

 Universeel smeervet NLGI kwaliteit 2 -30 40 -22 104

Asvet Vet voor extreme druk NLGI Grade 2 EP -15 50 5 122

Motorkoel-
vloeistof

Ethyleenglycol en water
50/50 mengsel Standaard
60/40 mengsel Koud weer

Brandstof

EN590
ASTM D975 Grade 2-D
ASTM D975 Grade 1-D

(Maximaal B5 biodiesel)

Laag zwavelgehalte
(S ≤ 500 mg/kg)

Airconditioning Koudemiddel R-134-a Tetrafluorethaan
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Inhoud

Motorcarterolie

Inhoud bij vervanging filter.................................................................................................... 8,0 l (8.5 qt)

Brandstoftank

Inhoud ...................................................................................................................................... 150 l (39.6 gal)

Koelsysteem

Inhoud systeem..........................................................................................................................19,0 l (20 qt)

Hydraulisch systeem

Inhoud systeem..................................................................................................................... 180 l (47.6 gal)

Inhoud reservoir tot merkteken “Vol” ..............................................................................90 l (23.8 gal)

Transmissiesysteem

Inhoud bij vervanging filter............................................................................................... 13,5 l (14.3 qt)

Tussendifferentieel

Inhoud ....................................................................................................................................... 0,75 l (0.79 qt)

Assen

Inhoud differentieelhuis
3614RS

Vooras.............................................................................................................................. 7,3 l (7.7 qt)
Achteras.......................................................................................................................... 7,5 l (7.9 qt)

4017RS
Vooras.............................................................................................................................. 6,7 l (7.1 qt)
Achteras.......................................................................................................................... 7,5 l (7.9 qt)

Inhoud wieluiteinden
3614RS .................................................................................................................................... 1,4 l (1.5 qt)
4017RS

Vooras.............................................................................................................................. 2,1 l (2.2 qt)
Achteras

Indien uitgerust met luchtbanden................................................................ 1,4 l (1.5 qt)
Indien uitgerust met schuimgevulde banden.......................................... 2,1 l (2.2 qt)

Remsysteem (indien uitgerust met 55 kW motor)

Inhoud ............................................................................................................................................ 1,7 l (1.8 qt)

Airconditioningsysteem (indien aanwezig)

Systeeminhoud ........................................................................................................................1,0 kg (2.2 lb)
9-331200943



Hoofdstuk 9 – Specificaties
Banden

3614RS
15.5/80-24 TR01 ............................................................................................................ 4,1 bar (59 psi)
15.5-25 L-2

Luchtband ............................................................................................................... 4,0 bar (58 psi)
Schuimvulling ........................................................................................................ 186 kg (410 lb)

400/80-24 ........................................................................................................................ 4,0 bar (58 psi)
370/75-28 ......................................................................................................................5,25 bar (76 psi)

4017RS
14-24 TG02....................................................................................................................4,25 bar (62 psi)
14-24 SGG-2A

Luchtband .............................................................................................................4,75 bar (69 psi)
Schuimvulling ........................................................................................................ 245 kg (540 lb)

14R24 XGLA2.................................................................................................................. 5,5 bar (80 psi)
400/75-28 ......................................................................................................................5,25 bar (76 psi)

Wielmoer

Aanhaalmoment
3614RS..................................................................................................... 360 ±20 Nm (265 ±15 lb-ft)
4017RS..................................................................................................... 460 ±20 Nm (340 ±15 lb-ft)
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Prestaties

Maximale hefcapaciteit
3614RS .........................................................................................................................3600 kg (7937 lb)
4017RS .........................................................................................................................4000 kg (8819 lb)

Maximale hefhoogte
3614RS ............................................................................................................................. 14,0 m (45.9 ft)
4017RS

Stempels ingeschakeld ...................................................................................... 17,2 m (56.4 ft)
Stempels uitgeschakeld..................................................................................... 15,5 m (50.9 ft)

Capaciteit bij maximale hoogte
3614RS

Stempels ingeschakeld ..................................................................................3000 kg (6614 lb)
Stempels uitgeschakeld.................................................................................1500 kg (3307 lb)

4017RS
Stempels ingeschakeld ..................................................................................2500 kg (5512 lb)
Stempels uitgeschakeld................................................................................... 500 kg (1102 lb)

Maximaal voorwaarts bereik
3614RS ................................................................................................................................9,5 m (31.2 ft)
4017RS ............................................................................................................................. 13,9 m (45.6 ft)

Capaciteit bij maximaal voorwaarts bereik
3614RS

Stempels ingeschakeld .................................................................................... 900 kg (1984 lb)
Stempels uitgeschakeld......................................................................................150 kg (331 lb)

4017RS
Stempels ingeschakeld .................................................................................... 500 kg (1102 lb)
Stempels uitgeschakeld................................................................................................0 kg (0 lb)

Bereik bij maximale hoogte
3614RS .................................................................................................................................. 0,8 m (2.6 ft)
4017RS

Stempels ingeschakeld ........................................................................................... 1,0 m (3.3 ft)
Stempels uitgeschakeld........................................................................................5,0 m (16.4 ft)

Max. stroming hydraulisch hulpcircuit ............................................................ 100 l/min (26.4 gpm)

Maximale rijsnelheid (zie opmerking) ................................................................25 km/u (15.5 mph)

Chassis horizontaal zetten .........................................................................................................10 graden

Maximale helling (giek in rijstand)
Hellingshoek....................................................................................................................................... 45%
Dwars op helling ............................................................................................................................8,75%

Opmerking:  raadpleeg de documenten specifiek voor de machine en/of plaatjes voor plaat-
selijke overheidsvoorschriften en/of beperkingen.
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Afmetingen

Opmerking:  waarden zijn afhankelijk van de machineconfiguratie.

Maximale totale hoogte
3614RS..................................................................................................................... 2944 mm (115.9 in)
4017RS..................................................................................................................... 2937 mm (115.6 in)

Duitsland......................................................................................................... 3087 mm (121.5 in)

Maximale totale breedte
3614RS........................................................................................................................2354 mm (92.7 in)
4017RS........................................................................................................................2373 mm (93.4 in)

Maximale totale spoorbreedte
3614RS........................................................................................................................2354 mm (92.7 in)
4017RS........................................................................................................................2373 mm (93.4 in)

Wielbasis
3614RS..................................................................................................................... 3150 mm (124.0 in)
4017RS..................................................................................................................... 3235 mm (127.4 in)

Lengte bij voorwielen
3614RS..................................................................................................................... 4232 mm (166.6 in)
4017RS..................................................................................................................... 4317 mm (170.0 in)

Totale lengte (zonder vorken)
3614RS..................................................................................................................... 6433 mm (253.3 in)
4017RS..................................................................................................................... 6458 mm (254.3 in)

Bodemvrijheid
3614RS.......................................................................................................................... 375 mm (14.8 in)
4017RS.......................................................................................................................... 436 mm (17.2 in)

Draaicirkel over banden
3614RS..................................................................................................................... 7720 mm (303.9 in)
4017RS..................................................................................................................... 8020 mm (315.7 in)

Draaicirkel (buitenkant)
3614RS...............................................................................................Niet beschikbaar bij publicatie
4017RS...............................................................................................Niet beschikbaar bij publicatie

Maximaal bedrijfsgewicht (zonder hulpstuk)
3614RS......................................................................................................................9880 kg (21,782 lb)
4017RS.................................................................................................................. 11.620 kg (25,618 lb)
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Verdeling van maximaal bedrijfsgewicht
(zonder hulpstuk, giek horizontaal en volledig ingeschoven)

Vooras
3614RS ............................................................................................................. 4870 kg (10,737 lb)
4017RS ............................................................................................................. 5510 kg (12,148 lb)

Achteras
3614RS ............................................................................................................. 5010 kg (11,045 lb)
4017RS ............................................................................................................. 6110 kg (13,470 lb)

Maximale grondoplegdruk
3614RS

Stempels...................................................................................................... 6,4 kg/cm² (91 lb/in²)
Banden

15.5/80-24 TR01 ..............................................................................8,4 kg/cm² (119 lb/in²)
15.5-25 L-2

Pneumatisch.......................................................................... 10,2 kg/cm² (145 lb/in²)
Schuimvulling ....................................................................... 11,7 kg/cm² (166 lb/in²)

400/80-24 ....................................................................................... 10,0 kg/cm² (142 lb/in²)
370/75-28 ............................................................................................ 6,7 kg/cm² (95 lb/in²)

4017RS
Stempels....................................................................................................7,4 kg/cm² (106 lb/in²)
Banden

14-24 TG02........................................................................................8,9 kg/cm² (127 lb/in²)
14-24 SGG-2A

Pneumatisch.......................................................................... 10,4 kg/cm² (148 lb/in²)
Schuimvulling ....................................................................... 11,9 kg/cm² (169 lb/in²)

14R24 XGLA2................................................................................. 10,9 kg/cm² (155 lb/in²)
400/75-28 ..........................................................................................9,8 kg/cm² (139 lb/in²)
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Verklaring betreffende trillingen

Volgens EN 13059

Geluidsuitstootniveau (CE)

Opmerking:  om een toename in de geluidsuitstoot na onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden te voorkomen, moeten alle panelen en andere geluidsabsorberende materialen worden 
teruggeplaatst in hun oorspronkelijke toestand. Wijzig de machine niet zodanig dat de 
geluidsuitstoot toeneemt.

Volgens Richtlijn 2000/14/EG en EN12053

Sleepcapaciteit machine

Opmerking:  raadpleeg de documenten specifiek voor de machine en/of plaatjes voor plaat-
selijke overheidsvoorschriften en/of beperkingen.

Terreinrijden.....................................................................................................................................0 kg (0 lb)
Op de weg.........................................................................................................................................0 kg (0 lb)

Stoel
Gemiddelde gewogen lichaamsversnelling

3614RS 4017RS

Mechanische vering 0,90 m/s2 (2.95 ft/s2) 0,92 m/s2 (3.02 ft/s2)

Model Nettovermogen:
Geluid buiten
(2000/14/EG):

Geluid op plaats 
machinist

(EN12053):

3614RS
4017RS

74,4 kW 106 dB (A) 80 dB (A)

3614RS
4017RS

55,0 kW 104 dB (A) 80 dB (A)
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Inspectie-, onderhouds- en reparatielogboek
Inspectie-, onderhouds- en reparatielogboek
Serienummer ___________________________________

Datum Opmerkingen



Inspectie-, onderhouds- en reparatielogboek
Datum Opmerkingen



EIGENDOMSOVERDRACHT

Aan de eigenaar van het product:
Als u momenteel de eigenaar bent, maar NIET de oorspronkelijke koper van het 

product dat in deze handleiding wordt beschreven, willen we graag weten wie u bent. 
JLG Industries, Inc. vindt het bijzonder belangrijk om over up-to-date gegevens te 
beschikken over de huidige eigenaren van JLG-producten, om hen veiligheidspublica-
ties te kunnen toezenden. JLG houdt de gegevens bij van de eigenaar van elk JLG-pro-
duct en gebruikt deze informatie om de eigenaar zo nodig te informeren.

Maak gebruik van dit formulier om JLG te voorzien van bijgewerkte informatie met 
betrekking tot het huidige eigenaarschap van JLG-producten. Verzend het volledig 
ingevulde formulier per fax naar het Product Safety and Reliability Department (afde-
ling productveiligheid en -betrouwbaarheid) van JLG of stuur het naar het onder-
staande adres.

Hartelijk dank,
Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza
Hagerstown, MD 21742
VS
Telefoon: +1-717-485-6591
Fax: +1-301-745-3713

OPMERKING: units die zijn geleased of gehuurd dienen niet op dit formulier te worden 
vermeld.

Productie model: _________________________________________________________

Serienummer: ____________________________________________________________

Vorige eigenaar: __________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Land: ____________________________ Telefoon: _______________________________

Overdrachtsdatum: ______________________________

Huidige eigenaar: _________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Land: ____________________________ Telefoon: _______________________________

Wie moeten we in uw bedrijf informeren?

Naam: __________________________________________________________________

Aanspreektitel: ___________________________________________________________
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Handsignalen

Speciale signalen: wanneer signalen voor functies of omstandigheden van hulpappara-
tuur nodig zijn die hier niet worden genoemd, dienen deze van tevoren te worden over-
eengekomen door de machinist en de seiner.

NOODSTOP: met beide armen zij-
waarts uitgestrekt, open handen 
omlaag wijzend, armen heen en 
weer bewegen.

STOP: met een van beide armen zij-
waarts uitgestrekt, open hand 
omlaag wijzend, arm heen en weer 
bewegen.

MOTOR STOPPEN: met duim of wijs-
vinger langs uw keel gaan.

GIEK HEFFEN: met één arm horizon-
taal uitgestrekt, vingers gesloten, 
met duim omhoog wijzen.

GIEK NEERLATEN: met één arm hori-
zontaal uitgestrekt, vingers geslo-
ten, met duim omlaag wijzen.

LANGZAAM BEWEGEN: één hand 
stil voor de hand houden die het 
bewegingssignaal geeft. (Last lang-
zaam heffen afgebeeld)

GIEK UITSCHUIVEN: beide handen 
tot een vuist ballen en met de dui-
men naar buiten wijzen.

GIEK INSCHUIVEN: beide handen tot 
een vuist ballen en met de duimen 
naar binnen wijzen.

NOG ZO VER: met open handen 
omhoog en naar binnen wijzend, de 
handen zijdelings bewegen om de 
af te leggen afstand aan te geven.

VORKEN OMHOOG KANTELEN: één 
arm tegen uw zij houden en de 
andere arm omhoog houden onder 
een hoek van ca. 45 graden.

VORKEN OMLAAG KANTELEN: één 
arm tegen uw zij houden en de 
andere arm omlaag houden onder 
een hoek van ca. 45 graden.
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JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg PA. 17233-9533
VS

  (717) 485-5161 (Bedrijf)
  (800) 544-5438 (Service)
  (717) 485-6417

www.jlg.com

Wereldwijde vestigingen van JLG

JLG Industries 
358 Park Road
Regents Park
NSW 2143
Sydney 2143
Australië

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

E-mail: techservicesaus@jlg.com

JLG Ground Support Oude
Bunders 1034
Breitwaterstraat 12A
3630 Maasmechelen
België

  +32 (0) 89 84 82 26
E-mail: emeaservice@jlg.com

JLG Latino Americana LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial Joao Narezzi
Indaiatuba-SP 13347-404
Brazilië

 +55 (19) 3936 7664 
(Onderdelen)

 +55(19)3936 9049 (Service)
E-mail: comercialpecas@jlg.com
E-mail: servicos@jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment 
Technology LTD
Shanghai Branch
No 465 Xiao Nan Road
Feng Xian District
Shanghai 201204
China

  +86 (21) 800 819 0050

JLG Industries Dubai
Jafza View
PO Box 262728, LB 19
20th Floor, Office 05
Jebel Ali, Dubai

  +971 (0) 4 884 1131
  +971 (0) 4 884 7683

E-mail: emeaservice@jlg.com

JLG France SAS
Z.I. Guillaume Mon Amy
30204 Fauillet
47400 Tonniens
Frankrijk

  +33 (0) 553 84 85 86
  +33 (0) 553 84 85 74

E-mail: pieces@jlg.com

JLG Deutschland GmbH
Max Planck Str. 21
27721 Ritterhude - Ihlpohl
Duitsland

  +49 (0) 421 69350-0
  +49 (0) 421 69350-45

E-mail: german-parts@jlg.com

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hongkong

  +(852) 2639 5783
  +(852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) S.R.L.
Via Po. 22
20010 Pregnana Milanese (MI)
Italië 

  +39 (0) 2 9359 5210
  +39 (0) 2 9359 5211

E-mail: ricambi@jlg.com

JLG EMEA B.V. 
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland

  +31 (0) 23 565 5665
E-mail: emeaservice@jlg.com

JLG NZ Access Equipment and 
Services
2B Fisher Cresent
Mt Wellington 1060
Auckland, Nieuw-Zeeland

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

E-mail: techservicesaus@jlg.com

JLG Industries
Vahutinskoe shosse 24b.
Khimki
Regio Moskou 141400
Rusland

  +7 (499) 922 06 99
  +7 (499) 922 06 99

Oshkosh-JLG Singapore 
Technology Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2
Jurong Industrial Estate
 Singapore 639454

  +65 6591 9030
  +65 6591 9045

E-mail: SEA@jlg.com

JLG Iberica S.L.
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal Barcelona
Spanje

  +34 (0) 93 772 47 00
  +34 (0) 93 771 1762

E-mail: parts_iberica@jlg.com

JLG Sverige AB
Enkopingsvagen 150
176 27 Jarfalla
Zweden

  +46 (0) 8 506 595 00
  +46 (0) 8 506 595 27

E-mail: nordicsupport@jlg.com

JLG Industries (UK) Ltd.
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP
Verenigd Koninkrijk

  +44 (0) 161 654 1000
  +44 (0) 161 654 1003

E-mail: ukparts@jlg.com
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