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Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een juiste bediening en een juist onderhoud van de machine. Als u dit niet 
doet, kan dit tot persoonlijk letsel of tot schade aan de machine leiden.
Deze machine met standaard specificaties kan onder de volgende omstandigheden ingezet worden zonder dat 
aanpassingen noodzakelijk zijn. Buitentemperatuur: –20 °C tot 40 °C (–4 °F tot 104 °F) Hoogte: 0 m tot 1500 m

Als de machine onder andere dan de hierboven beschreven omstandigheden gebruikt wordt, moet u de officiële dealer 
raadplegen.
Deze handleiding is een onlosmakelijk onderdeel van de machine en moet samen met de machine worden verkocht.
Deze machine heeft een metrisch ontwerp. De maten in dit handboek zijn metrieke maten. Gebruik alleen de 
opgegeven metrieke bevestigingsmiddelen en gereedschappen.
Voor de termen rechts en links wordt ervan uitgegaan dat de machinist in de rijrichting kijkt.
Noteer de identificatienummers die worden vermeld in de paragraaf Machinenummers. Schrijf alle nummers 
zorgvuldig op. Dit is handig voor het opsporen van een gestolen machine. Uw dealer heeft deze nummers bovendien 
nodig bij het bestellen van onderdelen. Als deze handleiding bij de machine wordt bewaard, moeten de 
identificatienummers ook apart worden bewaard, op een veilige plaats.

Zorg ervoor dat u brandstof gebruikt die voldoet aan JIS K-2204, EN-590 en ASTM D-975 met een zwavelgehalte van 15 
ppm of lager. Gebruik ook brandstof die voldoet aan de vervuilingsgraad vaste deeltjes van klasse 18/16/13 voor 
ISO4406-1999 (vervuiling met vaste deeltjes met inbegrip van stof ). Als er brandstof wordt gebruikt die niet aan de 
bovenstaande specificaties voldoet, kan uitlaatgas dat de voorgeschreven waarden overschrijdt worden uitgestoten en 
kunnen zich ernstige problemen voordoen aan de motor. Neem contact op met uw Hitachi-dealer.
Als onderdeel van het ondersteuningsprogramma verleent Hitachi garantie aan klanten die hun machines volgens de 
aanwijzingen in deze handleiding gebruiken en onderhouden. De garantiebepalingen worden toegelicht op het 
garantiecertificaat dat u van de dealer hebt gekregen.

Deze garantie biedt u de zekerheid dat Hitachi zijn producten ondersteunt wanneer er defecten optreden tijdens de 
garantieperiode. In bepaalde gevallen zorgt Hitachi ook voor verbeteringen, vaak zonder dat de klant hiervoor hoeft te 
betalen en zelfs ook nog als de garantieperiode is verstreken. Als het materieel verkeerd wordt gebruikt of als er 
wijzigingen worden aangebracht om de prestaties op te voeren tot een niveau boven de originele 
fabrieksspecificaties, dan vervalt de garantie en kunnen eventuele ter plaatse uitgevoerde verbeteringen worden 
geweigerd. Het wijzigen van bijvoorbeeld de brandstoftoevoer, waardoor deze buiten de specificaties valt, of het 
anderszins opvoeren van de machine leidt tot de bovengenoemde gevolgen.
Alleen gekwalificeerde, ervaren en bevoegde (conform de plaatselijk geldende voorschriften) machinisten mogen de 
machine bedienen. Alleen daartoe bevoegd personeel mag de machine inspecteren, onderhouden en repareren.

ALS DE MACHINE, INCLUSIEF HET COMMUNICATIESYSTEEM, IN EEN ANDER LAND DAN HET LAND VAN 
BESTEMMING WORDT GEBRUIKT, MOETEN ER MOGELIJK EERST WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT OM 
ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MACHINE VOLDOET AAN DE PLAATSELIJKE NORMEN (INCLUSIEF 
VEILIGHEIDSNORMEN) EN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN VAN DAT LAND. DEZE MACHINE MAG NIET BUITEN HET 
LAND VAN BESTEMMING WORDEN GEBRUIKT OF WORDEN GEËXPORTEERD TOTDAT BEVESTIGING IS ONTVANGEN 
DAT DE MACHINE VOLDOET AAN DE PLAATSELIJKE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN VAN HET BETREFFENDE LAND. 
NEEM CONTACT OP MET HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. OF MET EEN VAN ONZE OFFICIËLE 
DISTRIBUTEURS OF DEALERS ALS U VRAGEN HEBT OVER NALEVING VAN DE PLAATSELIJKE NORMEN EN 
VOORSCHRIFTEN.
PRIOR TO OPERATING THIS MACHINE, INCLUDING COMMUNICATION SYSTEM, IN A COUNTRY OTHER THAN A 
COUNTRY OF ITS INTENDED USE, IT MAY BE NECESSARY TO MAKE MODIFICATIONS TO IT SO THAT IT COMPLIES 
WITH THE LOCAL REGULATORY STANDARDS (INCLUDING SAFETY STANDARDS) AND LEGAL REQUIREMENTS OF 
THAT PARTICULAR COUNTRY. PLEASE DO NOT EXPORT OR OPERATE THIS MACHINE OUTSIDE OF THE COUNTRY OF 
ITS INTENDED USE UNTIL SUCH COMPLIANCE HAS BEEN CONFIRMED. PLEASE CONTACT HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD. OR ANY OF OUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR OR DEALER IF YOU HAVE ANY QUESTIONS 
CONCERNING COMPLIANCE.
Alle informatie, illustraties en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie die 
op het moment van publicatie beschikbaar was. Hitachi behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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De machinenummers die hier worden beschreven, zijn de individuele nummers (serienrs.) die aan elke machine en aan 
de hoofdcomponenten worden gegeven. Deze nummers hebt u nodig, wanneer u informatie opvraagt over de machine 
en/of de componenten. Noteer deze serienummers in de hiervoor bestemde lege ruimten, zodat u ze altijd onmiddellijk 
bij de hand hebt.

Machine

1. MODEL/TYPE
2. Productidentificatienummer
3. Geproduceerd in
4. Motorvermogen in kW volgens ISO14396; 2002
5. Bedrijfsklaar gewicht (versie zonder extra contragewicht)
6. Fabrikant (gevolmachtigde vertegenwoordiger, indien van toepassing)

Productidentificatienummer

OPMERKING

*HCM++++++++++*

Markeringen om het begin en 

het einde van de PIN aan te 

geven

PRODUCTIDENTIFICATIENUMMER (PIN)

M1MP-00-002-1 ja

1

2

3

4 5

6

MADR-00-002-1 ja

M1MP-00-003-1 ja

MACHINENUMMERS

1

　



Motor

TYPE :
PROD. NR. :

Transmissie

TYPE :
PROD. NR. :

Zwenkmotor

TYPE :
PROD. NR. :

M1MP-00-004-1 ja

M1MP-00-005-1 ja

MAAA-00-001-1 ja

MACHINENUMMERS

2



Hydraulische pomp

TYPE :
PROD. NR. :

MAAA-00-002-1 ja

MACHINENUMMERS

3
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Beoogd gebruik

De machine is ontworpen en bedoeld voor het graven met een graafbak of het werken met het gereedschap/de 
aanbouwdelen dat/die in deze handleiding is/zijn beschreven dan wel door de fabrikant schriftelijk is/zijn goedgekeurd.
De risicotaxatie met betrekking tot de specifieke toepassingen en bedrijfsomstandigheden van de machine vereisen 
mogelijk het aanbrengen van extra veiligheidsvoorzieningen, zoals veiligheidsschermen, veiligheidsglas, filtering van de 
cabinelucht enz., zodat u onder specifieke omstandigheden veilig met de machine kunt werken. Neem contact op met 
uw officiële dealer voor meer informatie over de mogelijkheden om de machine aan die omstandigheden aan te passen.

BEOOGD GEBRUIK

1

　
　



MEMO

BEOOGD GEBRUIK

2



Informatie over veiligheid herkennen

● Dit zijn de WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE VEILIGHEID.

• Bij het zien van deze symbolen op uw machine of in 
deze handleiding, moet u bedacht zijn op mogelijk 
gevaar voor persoonlijke ongelukken.

• Volg alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen en de 
aanwijzingen voor de veilige bediening op.

Signaalwoorden begrijpen

● Naast het bovengenoemde symbool staan op de 
veiligheidslabels op de machine waarschuwingen die de 
mate van gevaar aangeven: GEVAAR, WAARSCHUWING 
of VOORZICHTIG.

• GEVAAR geeft een zeer gevaarlijke situatie aan die, 
indien deze niet wordt voorkomen, ernstige 
verwondingen of de dood tot gevolg heeft.

• WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke 
situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, 
tot ernstig of dodelijk letsel kan leiden.

• VOORZICHTIG geeft een gevaarlijke situatie aan die, 
indien deze niet wordt voorkomen, tot minder 
ernstige of bescheiden verwondingen kan leiden.

• De labels voor GEVAAR of WAARSCHUWING 
worden bevestigd op plaatsen waar mogelijk gevaar 
dreigt. Op de veiligheidslabels VOORZICHTIG 
worden algemene voorzorgsmaatregelen genoemd.

• Op sommige veiligheidslabels wordt na de symbolen 
die hier en daar worden gebruikt op deze machine, 
geen gebruik gemaakt van de bovenstaande 
bijbehorende signaalwoorden.

● Om onderscheid te maken tussen passages over de 
beveiliging van de machine en passages over het voorkomen van persoonlijke ongelukken, wordt BELANGRIJK 
gebruikt om een situatie aan te geven waarin de machine beschadigd kan raken als er niets aan deze situatie gedaan 
wordt.

● OPMERKING: Hier wordt een deel van de informatie nader uitgelegd.

SA-2644 ja

SA-632 nl

VEILIGHEID

S-1

　
　
　



Veiligheidsvoorschriften opvolgen

● Lees zorgvuldig alle veiligheidslabels op de machine en 
de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en volg 
deze nauwkeurig op.

● Veiligheidslabels moeten naar behoefte worden 
geïnstalleerd, onderhouden en vervangen.

• Als een veiligheidslabel of deze handleiding 
beschadigd is of ontbreekt, moet u deze vervangen 
door een nieuwe bij uw dealer te bestellen op 
dezelfde manier, waarop u ook uw andere 
onderdelen bestelt (vergeet niet het model- en 
serienummer van de machine bij de bestelling te 
vermelden).

● Leer hoe u de machine correct en veilig kunt bedienen.

● Laat alleen geschoold en bevoegd personeel de machine bedienen.

● Houd de machine in een goede bedrijfsklare toestand.

• Onbevoegde veranderingen aan uw machine kunnen de werking en/of veiligheid en de levensduur van de 
machine nadelig beïnvloeden.

• Wijzig machineonderdelen nooit zonder toestemming. Wanneer u zich daar niet aan houdt, kunnen de veiligheid, 
de werking en/of de levensduur van het onderdeel negatief beïnvloed worden. Bovendien vervalt de door Hitachi 
geboden garantiedekking bij persoonlijke ongevallen, problemen met de machine en/of materiële schade, die het 
gevolg zijn van niet door Hitachi geautoriseerde wijzigingen.

• Gebruik geen frontuitrustingen en/of optionele componenten, die niet door Hitachi toegelaten zijn. Wanneer u 
zich daar niet aan houdt, kunnen de veiligheid, de werking en/of de levensduur van de machine negatief 
beïnvloed worden. Bovendien vervalt de door Hitachi geboden garantiedekking in geval van persoonlijke 
ongevallen, problemen met de machine en/of materiële schade, die het gevolg zijn van het gebruik van 
frontuitrustingen en/of optionele componenten, waarvoor Hitachi geen toestemming heeft verleend.

● In de veiligheidsvoorschriften van dit hoofdstuk over VEILIGHEID worden de elementaire veiligheidsprocedures voor 
deze machines besproken. Het is echter onmogelijk om elke mogelijke gevaarlijke situatie te behandelen. Raadpleeg 
in geval van twijfel uw supervisor en/of officiële dealer alvorens de machine te gebruiken of 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

SA-003 ja
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Voorbereiden op noodsituaties

● Wees voorbereid op brand of ongelukken.

• Houd altijd een EHBO-doos en een brandblusser bij 
de hand.

• Lees de tekst op het etiket van de brandblusser 
aandachtig door om deze correct te kunnen 
gebruiken.

• Om er zeker van te zijn dat de brandblusser indien 
nodig altijd kan worden gebruikt moet de 
brandblusser op de tijdstippen die in de 
gebruiksaanwijzing van de brandblusser worden 
aangegeven worden gecontroleerd en onderhouden.

• Stel een calamiteitenplan op voor brand en 
ongevallen.

• Houd een lijst van belangrijke telefoonnummers, zoals van een arts, een ambulance, een ziekenhuis en de 
brandweer gereed bij de telefoon.

Beschermende kleding dragen

● Draag goed zittende kleding en een voor het werk 
geschikte veiligheidsuitrusting.
 
U heeft het volgende nodig:

• Helm

• Veiligheidsgordel

• Veiligheidsschoenen

• Veiligheidsbril of -masker

• Zware handschoenen

• Gehoorbescherming

• Reflecterende kleding

• Regenkleding

• Stof- of filtermasker
Zorg ervoor dat u de juiste uitrusting en kleding draagt. Neem geen risico's.

• Draag geen loszittende kleding, sieraden of andere dingen die aan bedieningshendels of andere onderdelen van 
de machine kunnen blijven haken.

● Voor een veilige bediening van de apparatuur is de volledige aandacht van de bestuurder vereist. Draag geen 
hoofdtelefoon om naar de radio of naar muziek te luisteren tijdens het bedienen van de machine.

SA-437 ja

SA-438 ja
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Uw gehoor beschermen

● Een lange blootstelling aan veel lawaai kan tot gehoorproblemen of gehoorverlies leiden.

• Draag geschikte gehoorbescherming zoals 
oorbeschermers of oordoppen als bescherming 
tegen hinderlijke of storende harde geluiden.

Machine inspecteren

● Inspecteer om persoonlijke ongelukken te voorkomen 
elke dag of na afloop van de werktijd de machine door er 
omheen te lopen alvorens de motor te starten.

• Zorg dat u alle punten uit het hoofdstuk "Machine 
dagelijks vóór het starten inspecteren" in de 
handleiding naloopt tijdens uw inspectieronde.

SA-434 ja

SA-435 ja
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Algemene voorzorgsmaatregelen voor de cabine

● Houd het interieur van de cabine altijd schoon en opgeruimd volgens onderstaande instructies om persoonlijke 
ongelukken te voorkomen.

• Vóór het betreden van de cabine dient u alle vuil en/of olie, zoals modder, vet, aarde of stenen, grondig van de 
zolen van uw werkschoenen te verwijderen. Als bedieningselementen zoals de pedalen bediend worden met vuil 
en/of olie onder de zolen van de werkschoenen van de bestuurder, kan de voet van de bestuurder van het pedaal 
afglijden. Dit kan persoonlijke ongelukken tot gevolg hebben.

• Maak geen rommel rondom de bestuurdersstoel door er onderdelen, aarde, stenen of andere obstakels die 
kunnen omvallen of dubbelvouwen neer te leggen, zoals blikjes of een lunchtrommel. De hendels of de pedalen 
functioneren niet meer als een object de beweging van de rijhendels/pedalen, hendel voor de instapbeveiliging of 
bedieningshendels blokkeert, wat een ernstig ongeval of de dood tot gevolg kan hebben.

• Bewaar geen transparante flessen in de cabine. Bevestig geen transparante raamdecoraties aan de vensters, 
aangezien deze het zonlicht in een brandpunt zouden kunnen doen samenkomen, waardoor brand kan ontstaan.

• Luister in de cabine niet naar de radio, een hoofdtelefoon of een mobiele telefoon terwijl u de machine bedient.

• Houd brandbaar en/of explosief materiaal uit de buurt van de machine.

• Bedek de asbak na gebruik om de lucifer en/of sigaret te doven.

• Laat geen sigarettenaansteker achter in de cabine. De aansteker zou kunnen exploderen als de temperatuur in de 
cabine stijgt.

• Leg een voor deze machine geschikte vloermat correct neer. Als een andere vloermat wordt gebruikt kan deze 
losraken en tijdens het gebruik contact maken met de rijpedalen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Handgrepen en treden gebruiken

● Eén van de belangrijkste oorzaken van persoonlijk letsel 
zijn valpartijen.

• Gebruik voor de veiligheid voor het op en van de 
machine stappen altijd de rupsband in plaats van de 
trede. Kom op en van de rupsband op een plaats 
waar voldoende ruimte is voor uw voeten.

• Sta altijd met uw gezicht naar de machine bij het in- 
en uitstappen.

• Houd op drie punten contact met de trap en de 
leuningen.

• Gebruik de bedieningselementen niet als 
handgrepen.

• Spring nooit op de machine of van de machine af. 
Betreed of verlaat nooit een bewegende machine.

• Wanneer er glibberig materiaal zoals olie, smeermiddel of modder op de tredes, handrelingen of platforms zit, 
moet u dergelijk materiaal grondig verwijderen.

• Stap nooit uit of in de machine terwijl u iets in uw handen heeft, bijvoorbeeld gereedschap.

SA-439 ja
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Veiligheid waarborgen alvorens op te staan uit de bestuurdersstoel of deze te verlaten

● Laat, voordat u uw bestuurdersstoel verlaat, het aanbouwdeel op de grond zakken en trek de hendel van de 
instapbeveiliging omhoog in de stand LOCK (VERGRENDELD). Als er per ongeluk een bedieningshendel wordt 
geraakt, kan de machine onverwacht gaan rijden en dat is gevaarlijk. Het kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

● Voordat u de machine verlaat, moet u in alle gevallen de frontuitrusting op de grond laten zakken en vervolgens de 
hendel voor de instapbeveiliging in de stand LOCK (VERGRENDELD) zetten. Zet het contactslot in de stand OFF (UIT) 
om de motor uit te zetten.

● Voordat u de cabine verlaat, moet u alle toegangsluiken sluiten en vergrendelen.

Veiligheidsgordel vastmaken (machines met kantelinrichting)

● Als de machine omvalt, kan de bestuurder gewond raken en/of uit de cabine vallen. Ook kan de bestuurder door de 
omvallende machine verpletterd worden en hierbij ernstig gewond raken of zelfs overlijden.

• Controleer zorgvuldig de gordel, de sluiting en het 
oprolmechanisme van de veiligheidsgordel voordat u 
begint te werken met de machine. Als een van deze 
onderdelen beschadigd of versleten is, moet u de 
veiligheidsgordel of het onderdeel vervangen 
voordat u de machine gebruikt.

• Als de machine in bedrijf is, moet u onder alle 
omstandigheden de veiligheidsgordel om houden 
om de kans op letsel door een ongeluk zo klein 
mogelijk te maken.

• Wij raden aan om de veiligheidsgordel elke drie jaar 
te vervangen, ongeacht de toestand van de gordel op 
dat moment.

Veilig met de machine rijden en werken

● Omstanders kunnen overreden worden.

• Let er goed op dat u geen omstanders overrijdt. 
Controleer altijd waar omstanders zich bevinden 
voordat u de machine verplaatst, zwenkt of bedient.

• Zorg ervoor dat het rijalarm en de claxon goed 
functioneren (indien gemonteerd). Deze 
waarschuwen mensen als de machine begint te 
bewegen.

• Voordat u met de machine begint te rijden of te 
werken, moet u het rijalarm en de claxon activeren 
om de mensen in de buurt van de machine te 
waarschuwen.

• Laat een seingever aanwijzingen geven als u de 
machine op drukke plekken verrijdt, zwenkt of inzet. Spreek af welke handsignalen gebruikt zullen worden 
alvorens de machine te starten.

• Maak afspraken over de betekenis van de veiligheidslabels, de handsignalen en markeringen, voordat de machine 
wordt gestart. Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het geven van signalen en/of aanwijzingen.

• Laat nooit mensen of obstakels het werkgebied van de machine betreden.

• Zorg voor voldoende verlichting. Controleer of alle lichten werken, voordat u met de machine gaat werken. Als 
zich problemen voordoen met de verlichting, moet u deze onmiddellijk repareren.

• Zorg ervoor dat de kappen goed zijn vergrendeld.

SA-237 ja

SA-611 ja

VEILIGHEID

S-6



Machine uitsluitend vanuit de bestuurdersstoel bedienen

● Een onjuiste startprocedure kan er de oorzaak van zijn dat de machine uit zichzelf begint te rijden, hetgeen ernstig of 
dodelijk letsel kan veroorzaken.

• Start de motor uitsluitend vanuit de bestuurdersstoel.

• Start de motor nooit terwijl u op de rupsband of op de grond staat.

• Start de motor nooit door de 
startmotoraansluitpunten kort te sluiten.

• Zorg dat alle bedieningshendels in de neutrale stand 
staan voordat u de motor start.

• Controleer rond de machine op veiligheid en gebruik 
de claxon om omstanders te waarschuwen, voordat u 
de motor start.

Starten met startkabels

● Accugas kan exploderen, wat ernstig letsel tot gevolg 
kan hebben.

• Als de motor met de startaccu's gestart moet worden, 
moet u de instructies in het hoofdstuk "DE MOTOR 
BEDIENEN" in de handleiding volgen.

• De bestuurder moet op de bestuurdersstoel zitten 
om de machine onder controle te kunnen houden als 
de motor start. Starten met startkabels moet altijd 
door twee personen worden uitgevoerd.

• Gebruik nooit een bevroren accu.

• Wanneer de betreffende procedures voor het starten 
met startkabels niet worden opgevolgd, kan de accu 
ontploffen of de machine kan onverwacht beginnen 
te rijden.

Niemand laten meerijden op de machine

● Meerijders op de machine kunnen gewond raken 
doordat ze bijvoorbeeld door vreemde objecten worden 
geraakt of van de machine vallen.

• Uitsluitend de bestuurder mag zich op de machine 
bevinden. Laat nooit iemand meerijden.

• Meerijders kunnen bovendien het zicht van de 
bestuurder ontnemen, waardoor de machine onveilig 
bediend wordt.

SA-444 ja

SA-032 ja

SA-612 ja
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Voorzorgsmaatregelen voor de werkzaamheden

● Inspecteer het werkterrein voordat u begint te werken.

• Draag nauwsluitende kleding en gebruik geschikte 
veiligheidsuitrusting, zoals een helm enz. tijdens het 
gebruik van de machine.

• Houd omstanders en obstakels tijdens het werken 
met de machine uit de buurt van de werkplek.
Sta andere personen dan de bestuurder niet toe om 
gebieden te betreden waar gevaar bestaat voor 
bijvoorbeeld rondvliegende objecten.
Let altijd op uw omgeving tijdens het bedienen van 
de machine.
Als u op een klein terrein werkt dat omringd is door 
obstakels, moet u oppassen dat u deze obstakels niet 
raakt met de bovenwagen.

• Bij het laden op vrachtwagens moet de graafbak 
vanaf de achterkant boven de laadvloer van de 
vrachtwagen gebracht worden. Zorg ervoor dat u de 
graafbak niet over de cabine of over personen heen 
zwenkt. SA-1702 ja
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Terrein vooraf inspecteren

● Bij het werken aan de rand van een afgraving of in een 
berm kan de machine kantelen, wat ernstig of dodelijk 
letsel tot gevolg kan hebben.

• Inspecteer van tevoren de toestand en de 
grondomstandigheden van het werkterrein om 
ervoor te zorgen dat de machine niet omvalt en om 
te voorkomen dat de grond, zandophogingen of 
bermen instorten.

• Maak een werkplan. Gebruik machines die geschikt 
zijn voor het werk en het werkterrein.

• Verstevig zo nodig de grond, de randen en de 
wegbermen. Zorg ervoor dat de machine uit de buurt 
blijft van de randen van uitgravingen en bermen.

• Gebruik een seingever die aanwijzingen geeft bij het 
werk op een helling of een berm.

• Laat nooit omstanders de werkplek, zwenkradius of 
rijbereik, betreden.

• Als de ondergrond zacht is, moet deze versterkt worden voordat u gaat werken.

• Wees extra voorzichtig bij het werken op bevroren grond. Als de buitentemperatuur stijgt, wordt de grond zacht 
en glibberig.

• Houd rekening met brandgevaar als u de machine bedient in de buurt van brandbare materialen zoals droog gras.

SA-613 ja
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• Zorg ervoor dat het werkterrein stevig genoeg is om 
het gewicht van de machine te kunnen dragen.
Als u dichtbij een uitgraving of bij bermen werkt, 
moet de machine bediend worden met het rijframe 
loodrecht op de klip en met de rijmotoren aan de 
achterzijde, zodat de machine makkelijker kan 
wegrijden, als de klip instort.

• Als het nodig is om aan de voet van een klip of van 
een hoge aardwal te werken, moet u het terrein eerst 
inspecteren en controleren of er geen gevaar is dat 
de klip of de aardwal instort. Als dit wel het geval is, 
mag u niet in deze zone werken.

• Wanneer u de machine op een zachte ondergrond gebruikt, kan de grond inzakken en kan de machine kantelen. 
Als op een zachte ondergrond gewerkt moet worden, moet de ondergrond eerst versterkt worden met grote 
stalen platen die sterk en solide genoeg zijn om de machine makkelijk te kunnen dragen.

• Er is altijd het gevaar dat de machine kantelt als er op ruw terrein of op hellingen wordt gewerkt. Voorkom het 
kantelen van de machine. Als u op ruw terrein of op hellingen werkt:

• Verlaag het motortoerental.

• Rijd langzaam.

• Bedien de machine langzaam en let goed op de bewegingen van de machine.

M502-05-050 ja
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Beperking monteren frontuitrusting

Monteer geen aanbouwdeel dat het maximaal gespecificeerde gewicht voor de machine overschrijdt.

Signalen afspreken voor werkzaamheden waarbij meerdere machines tegelijk worden ingezet

● Wanneer op een werklocatie meerdere machines worden 
ingezet, kunnen onvoorziene botsingen tussen machines 
ernstig of dodelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

● Bij werkzaamheden waarbij meerdere machines tegelijk 
nodig zijn, moeten alle betrokkenen de gebruikte 
signalen kennen. Benoem een seingever die 
aanwijzingen geeft en die de coördinatie op het 
werkterrein op zich neemt. Zorg ervoor dat iedereen de 
aanwijzingen van de seingever volgt.

Rijrichting van de machine controleren

● Onjuiste rijpedaal-/rijhendelbediening kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

• Controleer de positie van het onderstel ten opzichte 
van de positie van de bestuurder voordat u gaat 
rijden. Als de rijmotoren zich aan de voorkant van de 
cabine bevinden, zal de machine achteruit rijden 
wanneer de rijpedalen/rijhendels vooruit bediend 
worden.

SA-481 ja

SA-614 ja
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Veilig rijden met de machine

● Alvorens de machine te verrijden, moet u eerst bepalen 
in welke richting u de rijhendels/pedalen moet bewegen 
voor de juiste machinerichting.

• Zorg ervoor dat u om eventuele obstakels heen rijdt.

• Rijd niet over obstakels heen. Rond de machine 
kunnen grond, stukken steen en/of stukken metaal 
liggen. Houd het personeel uit de buurt van de 
machine als u deze verrijdt.

● Bij het rijden op een helling kan de machine slippen of 
kantelen, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan 
hebben.

• Probeer nooit hellingen van 30 graden of meer op of 
af te rijden. Hoewel er een hellingshoek van 30° is 
gespecificeerd, mag er nooit een helling met een 
hellingshoek van meer dan 15° op of af worden 
gereden, omdat steile hellingen gevaarlijk zijn.

• Maak uw veiligheidsgordel vast.

• Zorg ervoor dat de graafbak in de rijrichting staat 
wanneer u een helling op- of afrijdt, op ongeveer 200 
tot 300 mm (zie A aan de rechterzijde) boven de 
grond.

• Als de machine begint te slippen of onstabiel wordt, 
moet u de graafbak onmiddellijk op de grond laten 
zakken en stoppen.

• Door het overdwars rijden op een helling of het 
sturen op een helling kan de machine gaan slippen 
en kantelen. Als een richtingverandering 
onvermijdelijk is, moet de machine naar een vlakke 
ondergrond worden gereden. Daar kunt u van 
richting veranderen om een veilige bediening te 
garanderen.

● Vermijd het zwenken van de bovenwagen op hellingen. 
Probeer nooit de bovenwagen te zwenken als u van een 
helling afrijdt. Hierdoor kan de machine kantelen. Als 
zwenken tijdens het oprijden van een helling 
onvermijdelijk is, moet u de bovenwagen en de giek 
langzaam en voorzichtig bedienen.

● Als de motor hapert op een helling, moet u de graafbak 
onmiddellijk op de grond laten zakken. Zet de 
bedieningshendels in de neutrale stand. Start de motor 
vervolgens opnieuw.

● Zorg ervoor dat de machine volledig warmgedraaid is, 
voordat u steile hellingen op gaat rijden. Als de 
hydraulische olie nog niet warm genoeg is, kan de 
machine geen hellingen oprijden.

● Laat een seingever aanwijzingen geven als u de machine 
op drukke plekken verrijdt, zwenkt of inzet. Spreek af 
welke handsignalen gebruikt zullen worden alvorens de 
machine te starten.

A

SA-615 ja

A

SA-616 ja

SA-441 ja

SA-442 ja
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● Als de machine met hoge snelheid een helling afrijdt, 
zorgt het gewicht van de machine voor een hogere 
daalsnelheid. Daardoor zou een botsing kunnen 
ontstaan als gevolg van foutief inschatten van de 
remafstand, of de machine kan kantelen en omvallen als 
hij tegen een onverwacht obstakel botst. Controleer of 
de motorbedieningshendel (1) op lage snelheid staat en 
daal de helling altijd af met een lage snelheid.

● Kies een zo vlak mogelijke route. Rij de machine zoveel 
mogelijk rechtuit en verander geleidelijk van richting.

● Controleer of bruggen en bermen sterk genoeg zijn 
alvorens eroverheen te rijden. Versterk deze, als dat 
nodig is.

● Gebruik houten planken om het wegoppervlak niet te 
beschadigen. Stuur voorzichtig bij het rijden op 
asfaltwegen in de zomer.

● Gebruik houten planken als u treinrails oversteekt om 
deze niet te beschadigen.

● Vermijd contact met elektrische leidingen of bruggen.

● Meet bij het oversteken van een rivier de diepte van de 
rivier met de graafbak en steek langzaam over. Steek de 
rivier niet over als het water tot over de bovenste rand 
van de bovenrol komt.

● Verlaag het motortoerental bij het rijden over ruw 
terrein. Selecteer de langzame rijsnelheid. Een lagere 
snelheid zal de kans op schade aan de machine 
verkleinen.

● Vermijd werkzaamheden waardoor de rupsbanden en 
onderdelen van de onderwagen beschadigd kunnen 
raken.

● Verwijder bij vrieskou altijd sneeuw en ijs van de rupsen 
voordat u de machine laadt of lost, om te voorkomen dat 
de machine gaat slippen.

M

SA-2595-1 ja

1

M1MP-03-001-2 ja

SA-2596 ja

SA-2597 ja
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Letsel door vanzelf wegrollen van de machine voorkomen

● Als u op een bewegende machine probeert te klimmen 
of deze probeert te stoppen, kan dit ernstig letsel tot 
gevolg hebben.

● Om te voorkomen dat de machine wegrolt:

• Blokkeer beide rupsbanden en laat de graafbak op de 
grond zakken.
Bij het parkeren op een helling moeten de 
graafbaktanden de grond ingeduwd worden.

• Plaats de machine zodanig dat deze niet wegrolt.

• Parkeer op een redelijke afstand van andere 
machines.

SA-617 ja
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Ongelukken tijdens achteruitrijden of zwenken voorkomen

● Als zich tijdens het achteruitrijden of zwenken van de 
bovenwagen iemand in de buurt van de machine 
bevindt, kan de machine die persoon raken of overrijden. 
Dit kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Om ongelukken tijdens het achteruitrijden of zwenken te 
voorkomen:

• Kijk altijd goed om u heen VOORDAT U DE MACHINE 
ACHTERUITRIJDT OF ZWENKT. STEL VAST DAT ER 
GEEN OMSTANDERS IN DE BUURT ZIJN.

• Houd het rijalarm operationeel (indien aanwezig).
WEES ALTIJD ALERT OP OMSTANDERS DIE ZICH IN 
HET WERKGEBIED BEGEVEN. GEBRUIK DE CLAXON OF 
EEN ANDER SIGNAAL OM OMSTANDERS TE 
WAARSCHUWEN VOORDAT U DE MACHINE GAAT 
VERRIJDEN.

• LAAT IEMAND AANWIJZINGEN GEVEN ALS U 
ACHTERUITRIJDT EN UW UITZICHT BELEMMERD IS. 
HOUD DE SEINGEVER ALTIJD IN HET ZICHT.
Gebruik handsignalen die voldoen aan de plaatselijke 
voorschriften in werkomstandigheden waarbij een 
seingever nodig is.

• De machine mag alleen worden verreden als de 
aanwijzingen door zowel de seingever als de 
bestuurder volledig begrepen zijn.

• Leer de betekenis van alle vlaggen, aanwijzingen en markeringen die bij het werk worden gebruikt en stel vast wie 
verantwoordelijk is voor het geven van aanwijzingen.

• Houd de ramen, spiegels en lampen schoon en in goede conditie.

• Stof, zware regen, mist enz. kunnen het zicht verminderen. Verminder uw snelheid bij slecht zicht en gebruik 
goede verlichting.

• Stel u op de hoogte van alle bedieningsvoorschriften in de handleiding.

SA-383 ja

SA-384 ja
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Niemand in het werkgebied laten komen

● Personen in de buurt van een werkende machine 
kunnen hard geraakt worden door een zwenkende 
frontuitrusting of contragewicht, kunnen verstrikt raken 
in andere objecten en/of kunnen geraakt worden door 
rondvliegende objecten, wat ernstig of dodelijk letsel tot 
gevolg kan hebben.

• Plaats afschermingen en/of een "GEEN TOEGANG" 
bord bij het werkgebied van de machine en zones die 
blootstaan aan rondvliegende voorwerpen om te 
voorkomen dat iemand zich in het werkgebied 
begeeft.

• Voordat u met de machine gaat werken, moeten 
afschermingen aan de zijkanten en de achterkant van 
het werkgebied worden geplaatst, om te voorkomen 
dat iemand zich in het werkgebied begeeft.

Graafbak nooit boven mensen zetten

● Hijs, beweeg of zwenk de graafbak nooit boven een 
persoon of boven de vrachtwagencabine.
Als de inhoud van de graafbak valt of de graafbak ergens 
tegenaan botst, kan dit ernstig letsel of schade aan de 
machine tot gevolg hebben.

• Laat de graafbak nooit over iemand heen zwenken 
om ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

SA-618 ja

SA-619 ja
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Ondergraven voorkomen

● Om weg te kunnen komen van de rand van een 
opgraving als de grond inzakt, moet het onderstel haaks 
op de rand van de opgraving worden geplaatst met de 
rijmotoren aan de achterzijde.

• Begint de grond in te zakken en is het niet mogelijk 
om weg te komen, raak dan niet in paniek. Vaak kan 
in dat geval de machine worden vastgezet door de 
frontuitrusting te laten zakken.

Kantelen voorkomen

PROBEER NIET VAN EEN KANTELENDE MACHINE AF TE SPRINGEN
--- DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL DOOR VERPLETTERING
DE MACHINE ZAL SNELLER OMVALLEN DAN U WEG KUNT SPRINGEN
VEILIGHEIDSGORDEL VASTMAKEN
● Het risico van kantelen is altijd aanwezig wanneer u op 

een helling werkt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel tot 
gevolg hebben.
Kantelen voorkomen:

● Wees extra voorzichtig bij het werken op een helling.

• Zorg voor een vlakke ondergrond voor de machine.

• Houd de graafbak laag bij de grond en dicht bij de 
machine.

• Werk met lage snelheid om omvallen of wegglijden te 
voorkomen.

• Verander niet van richting op een helling.

• Probeer NOOIT over een helling die steiler dan 15 
graden is te rijden wanneer het onvermijdelijk is om een helling over te steken.

• Verlaag de zwenksnelheid zoveel als nodig is bij het zwenken met ladingen.

● Wees voorzichtig bij het werken op bevroren grond.

• Als de temperatuur stijgt, wordt de grond zacht en gaat de stabiliteit bij het rijden achteruit.

SA-620 ja

SA-621 ja

VEILIGHEID

S-17



Nooit een hoge wal ondergraven

● De randen kunnen instorten of er kan een 
grondverschuiving plaatsvinden, wat ernstig of dodelijk 
letsel tot gevolg kan hebben.

Voorzichtig graven

● Per ongeluk doorsnijden van ondergrondse kabels of 
gasleidingen kan een explosie en/of brand veroorzaken, 
wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

• Controleer voor het graven de locatie van kabels, 
gasleidingen en waterleidingen.

• Neem de minimaal voorgeschreven wettelijke afstand 
tot kabels, gasleidingen en waterleidingen in acht.

• Als u per ongeluk een glasvezelkabel doorsnijdt, kijk 
dan niet in het uiteinde ervan. Dit kan ernstig 
oogletsel tot gevolg hebben.

• Neem contact op met de plaatselijke "hotline voor 
gravers" als die in uw omgeving beschikbaar is, en/of 
het nutsbedrijf.
Vraag hen om alle ondergrondse kabels en leidingen aan te geven.

SA-622 ja

SA-262 ja
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Voorzichtig werken

● Als de frontuitrusting of een ander deel van de machine 
een hoger gelegen obstakel zoals een brug raakt, zal dit 
schade veroorzaken aan de machine en het obstakel. 
Ook persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.

• Zorg ervoor dat u geen hoger gelegen obstakels raakt 
met de giek of de arm.

Uit de buurt van hoogspanningsleidingen blijven

● Als de machine of de frontuitrusting niet op een veilige 
afstand van elektrische hoogspanningsleidingen worden 
gehouden, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg 
hebben.

• Als naast hoogspanningsleidingen moet worden 
gewerkt, zorg er dan voor dat onderdelen van de 
machine of de last nooit dichterbij dan 3 m plus twee 
maal de lengte van de isolator bij de 
hoogspanningsleiding komt.

• Controleer welke nationale en plaatselijk geldende 
veiligheidsvoorschriften er zijn en volg deze op.

• Natte grond maakt het gebied waarin iemand door 
een elektrische schok getroffen kan worden alleen 
maar groter. Houd alle omstanders en medewerkers uit de buurt van het gebied.

SA-263 ja

SA-265 ja
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Voorzorgsmaatregelen tegen blikseminslag

● De machine kan geraakt worden door bliksem.
Als het onweer in de buurt komt moet u onmiddellijk 
stoppen met werken en het volgende doen.

• Als u in de buurt bent van de machine of een 
machine zonder cabine bedient, ga dan naar een 
veilige plek uit de buurt van de machine.

Als de bliksem inslaat op de machine of in de buurt van de 
machine, controleer dan alle veiligheidsvoorzieningen op 
hun werking als het onweer voorbij is en dat u veilig kunt 
werken. Herstel eventuele gebreken voordat u de machine 
bedient.

Hijstoepassing

● Opgehesen ladingen die vallen kunnen ernstige 
verwondingen of de dood veroorzaken.

• Volg de lokale voorschriften als u de machine voor 
kraanwerkzaamheden gebruikt.

• Gebruik geen beschadigde kettingen of gerafelde 
kabels, stroppen of touwen.

• Werk op een vlakke ondergrond. Werken op een 
helling is gevaarlijk omdat de machine onstabiel kan 
worden.

• Plaats voorafgaand aan kraanwerkzaamheden de 
bovenwagen met de rijmotoren aan de achterzijde.

• Verplaats de lading langzaam en voorzichtig. De 
lading mag nooit plotseling verplaatst worden.

• Wanneer u de machine met een lading zwenkt, pas 
dan op dat u niemand in de buurt met de lading raakt 
en zorg ervoor dat de machine niet kantelt als gevolg 
van de middelpuntvliedende kracht. Verlaag het motortoerental naar laag en zwenk langzaam.

• Zorg dat niemand in de buurt van de lading komt.

• Breng nooit een lading boven iemands hoofd.

• Zorg ervoor dat niemand naar de lading toe gaat, voordat deze veilig en stevig op steunblokken of op de grond 
staat.

• Bevestig nooit een strop of een ketting aan de tanden van de graafbak. Ze zouden los kunnen raken, waardoor de 
lading kan vallen.

• Als het rijden met een lading onvermijdelijk is, verlaag dan het motortoerental en rijd langzaam.

• Verplaats nooit de frontuitrusting en zwenk de machine niet als u rijdt, omdat het gevaarlijk is om de lading te 
laten zwenken.

SA-2716 ja

SA-014 ja

VEILIGHEID

S-20



Voorzorgsmaatregelen nemen tegen rondvliegend puin en afval en vallende voorwerpen

● Tijdens sloophamerwerk kan puin afkomstig van aarde, 
steen of metaal in alle richtingen rondvliegen, met 
ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

• Draag als u de verbindingspennen erin en eruit slaat 
een helm met een gezichtsmasker en een 
veiligheidsbril.

● Tijdens het werken met de machine kan puin afkomstig 
van aarde, steen of metaal van de rupsband of graafbak 
af vliegen, met ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood 
tot gevolg.

• Zorg ervoor dat er niemand in of rond het 
werkgebied aanwezig is als met de machine wordt 
gewerkt.

• Sluit altijd de voorruiten, de deuren, de ruiten in de 
en het dakraam tijdens het werken met de machine.

● Als aangekoekte aarde of vuil op personen valt, kan dit 
ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg 
hebben.

• Verwijder aangekoekt puin voordat u onder het 
chassis onderhoud of een inspectie uitvoert.

SA-432 ja

SA-344 ja

SA-527 ja
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Machine veilig parkeren

• Om ongelukken te voorkomen:

• Parkeer de machine op een stevige en vlakke 
ondergrond.

• Laat graafbak en/of bulldozerblad op de grond 
zakken.

• Trek de hendel voor de instapbeveiliging in de stand 
LOCK (VERGRENDELD).

• Zet de auto-stationair schakelaar op OFF (UIT).

• Laat de motor 5 minuten langzaam onbelast draaien 
om deze af te laten koelen.

• Zet het contactslot op OFF (UIT) om de motor te 
stoppen.

• Haal de sleutel uit het contactslot.

• Sluit vensters, dakluik en cabinedeur.

• Sluit alle toegangsdeuren en compartimenten.

SA-623 ja
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Veilig met vloeistoffen omgaan − brand voorkomen

● Ga voorzichtig met brandstof om; brandstof is licht ontvlambaar. Als brandstof ontbrandt, kan zich een explosie en/of 
brand voordoen, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

• Vul geen brandstof bij terwijl u rookt of in de buurt 
van open vuur of vonken.

• Stop de motor altijd voordat u brandstof bijvult.

• Vul de brandstoftank in de open lucht.

● Alle brandstoffen, de meeste smeermiddelen en 
sommige koelvloeistoffen zijn brandbaar.

• Bewaar brandbare vloeistoffen op een plek waar 
geen brandgevaar bestaat.

• Verbrand of doorboor geen houders die onder druk 
staan.

• Bewaar geen poetsdoeken die met olie doordrenkt 
zijn; deze kunnen spontaan in brand vliegen.

• Draai de brandstof- en olievuldoppen stevig aan.

SA-018 ja

SA-019 ja
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Veilig transport

• Wees erop bedacht dat de machine kan kantelen, 
wanneer deze op een vrachtwagen of oplegger wordt 
geladen of ervan af wordt gehaald.

• Neem de relevante voorschriften en regelgeving voor 
veilig transport in acht.

• Gebruik een geschikte truck of oplegger voor de te 
vervoeren machine.

• Zorg ervoor dat er iemand bij de hand is om aanwijzingen te geven.

• Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen bij het laden of lossen:
1. Kies een stevige en vlakke ondergrond.
2. Zorg ervoor dat u een laadperron of laadbrug gebruikt die stevig genoeg is om het gewicht van de machine te 

dragen.
3. De hellingbaan moet breed, lang en sterk genoeg zijn. Stel vast dat de hellingshoek van de hellingbaan minder dan 15 

graden is.
4. Laadperrons moeten breed en sterk genoeg zijn om de machine te kunnen dragen en de hellingshoek dient kleiner 

dan 15 graden te zijn.
5. Rijd altijd langzaam met de machine.
6. Stuur niet terwijl u de laadbrug op- of afrijdt, aangezien dit erg gevaarlijk is. Als sturen onvermijdelijk is, moet u eerst 

teruggaan naar de grond of de laadvloer, de rijrichting veranderen en opnieuw beginnen met rijden.
7. Het bovenste gedeelte van de laadbrug dat de laadvloer raakt, vormt een flinke hobbel. Rijd er voorzichtig overheen.
8. Leg wigblokken onder de voor- en achterkant van de rupsbanden. Zet de machine met kettingen of kabels stevig vast 

op de dieplader.
9. Gebruik geen andere hendels dan de rijhendels als u de laadbrug op- of afrijdt.
10. Voorkom mogelijk letsel door het kantelen van de machine tijdens het draaien van de bovenwagen.
11. Zorg ervoor dat de arm ingetrokken is en draai de bovenwagen langzaam voor grotere stabiliteit.
Volg altijd de aanwijzingen in het hoofdstuk "TRANSPORT".

SA-624 ja
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Veilig onderhoud uitvoeren

● Inspecties en onderhoud zorgen voor veel gevaar, omdat 
u in de buurt bent van bewegende onderdelen van de 
machine of deze aanraakt, of omdat u te maken krijgt 
met hete onderdelen en/of onderdelen die onder hoge 
druk staan. Volg onderstaande voorzorgsmaatregelen 
om ernstig letsel of de dood te voorkomen.

• Bepaal voordat u inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert, zoals het 
vervangen van een aanbouwdeel, eerst wat de 
werkprocedure wordt en zorg ervoor dat mensen die 
met u samenwerken de procedure volledig begrijpen.

• Stop de machine op een veilige plek volgens de 
voorzorgsmaatregelen in het gedeelte "Buiten 
bedrijf".

• Zorg ervoor dat de omgeving schoon, opgeruimd en 
netjes is.

• Plaats een bordje met de tekst "Wordt onderhouden" 
op de deur of op een plek die goed zichtbaar is vanaf 
de bedieningshendels.

• Als er water in het elektrische systeem komt, kan dit 
leiden tot verkeerd gebruik en/of een storing. 
Sensoren, aansluitingen en het gebied van de 
bestuurdersstoel niet reinigen en stomen.

• Voer geen werkzaamheden uit totdat onderdelen 
zoals de motor en hydraulische olie zijn afgekoeld tot 
een veilige temperatuur.

• Als er een inspectie of onderhoud moet worden 
uitgevoerd met een draaiende motor, laat iemand de 
procedure dan waarnemen. De motor moet te allen 
tijde onmiddellijk gestopt kunnen worden.

• De machine niet smeren, inspecteren of er 
onderhoud aan plegen als deze rijdt.

• Creëer tussen de giek en arm een hoek van 90 tot 
110° (A) als de machine omhoog gehesen wordt voor 
inspectie en onderhoud. Kom nooit onder de 
machine als deze omhoog gehesen is met de giek en 
arm.

• Als de machine absoluut omhoog gehesen moet 
worden voor inspecties en onderhoud, ondersteun 
hem dan met een sterke steun, een sterk blok of iets dergelijks, dat het gewicht van de machine kan dragen.

• Werk nooit onder een graafbak die omhoog staat.

SA-028 ja

A

SA-268-1 ja

SA-527 ja
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• Onderhoud en beheer de machine, zodat alle onderdelen altijd een normale onderhoudsstatus hebben.

• Gebruik het juiste gereedschap voor de klus en gebruik het correct.

• Houd gereedschap altijd schoon.

• Los alle problemen met de machine snel op. Repareer of vervang versleten of defecte onderdelen.

• Verwijder overbodig smeermiddel, olie, verf of vuil op de machine.

• Gebruik een niet-brandbaar reinigingsmiddel om onderdelen te reinigen. Gebruik geen ontvlambare 
reinigingsmiddelen, zoals diesel of benzine.

● Als er wijzigingen worden aangebracht aan het 
elektrische systeem of als er gelast wordt op de machine, 
moet u de negatieve kabel loskoppelen van de accu.

● Zorg voor juiste verlichting op de werkplek. Gebruik 
werkverlichting als u onder of in de machine werkt.

● Gebruik altijd werkverlichting met een beschermkap. Als 
de lamp kapot gaat, kan er brand ontstaan als deze in 
contact komt met gemorste brandstof, antivries of 
ruitenwisservloeistof.

Anderen waarschuwen voor de onderhoudswerkzaamheden

● Een onverwachte beweging van de machine kan ernstige ongelukken veroorzaken.

• Bevestig een bordje "Buiten bedrijf" aan de 
bedieningshendel, alvorens werkzaamheden aan de 
machine uit te voeren.
Dit label is verkrijgbaar bij uw dealer.

• Doe geen pogingen de machine te bedienen, 
wanneer er een bord "Buiten bedrijf" aan de machine 
hangt.

• Voer de regel in dat de persoon die de inspectie/het 
onderhoud uitvoert, tijdens de inspectie/het 
onderhoud de startsleutel voor de motor bij zich 
draagt.

SA-037 ja

SS2045102-4 ja
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Machine correct ondersteunen

● Werk nooit aan de machine zonder deze eerst goed vast te zetten.

• Laat het aanbouwdeel op de grond zakken voordat u aan de machine gaat werken.

• Wanneer u moet werken aan een opgekrikte machine 
of omhoog geheven frontuitrusting, moet u deze 
correct ondersteunen. Ondersteun de machine niet 
met sinterblokken, holle banden of steunen die 
kunnen bezwijken onder een continue belasting. 
Werk nooit onder een machine die uitsluitend door 
een krik wordt ondersteund.

Uit de buurt van bewegende delen blijven

● In aanraking komen met bewegende delen kan ernstig 
of dodelijk letsel veroorzaken door amputaties of 
bekneld raken.

• Let op dat handen, voeten, kleding, sieraden en haar 
niet verstrikt raken in roterende delen om ongevallen 
te voorkomen.

SA-527 ja

SA-026 ja

SA-2294 ja
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Wegspringen van voorwerpen voorkomen

● Het smeermiddel in de rupsbandspanner staat onder 
hoge druk. Het veronachtzamen van onderstaande 
voorzorgsmaatregelen kan blindheid of ernstig of 
dodelijk letsel tot gevolg hebben.

• Probeer niet de SMEERNIPPEL of het 
VENTIELSYSTEEM te verwijderen.

• Houd uw lichaam en gezicht van de klep afgekeerd, 
aangezien er stukjes af kunnen springen.

• Probeer nooit de rupsbandspanner te demonteren. 
Wanneer de rupsbandspanner tegen het advies in 
toch wordt gedemonteerd, kunnen onderdelen zoals 
veren wegspringen en ernstig of dodelijk lichamelijk 
letsel veroorzaken.

● Reductietransmissies voor de rijaandrijving staan onder druk.

• Houd om verwondingen te voorkomen lichaam en gezicht afgewend van de ONTLUCHTINGSSTOP, omdat 
onderdelen kunnen wegvliegen.

• TRANSMISSIEOLIE is heet. Laat de TRANSMISSIEOLIE afkoelen en draai de ONTLUCHTINGSSTOP daarna voorzichtig 
los.

Vermijd letsel door vallen van de frontuitrusting

● Opgeborgen aanbouwdelen, zoals graafbakken, 
hydraulische hamers en bladen, kunnen vallen en 
ernstige of dodelijke letsels veroorzaken.

• Gebruik een platform voor het vervangen van een 
frontuitrusting om persoonlijk letsel door vallende 
aanbouwdelen te vermijden.

• Berg aanbouwdelen, zoals graafbak, blad, 
sloophamer en andere onderdelen veilig op zodat ze 
niet kunnen vallen.

• Houd kinderen en omstanders uit de buurt van 
opslagplaatsen van aanbouwdelen.

SA-344 ja

SA-034 ja
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Brandwonden voorkomen

Hete wegspuitende vloeistoffen:

● Na het werken met de machine is de koelvloeistof van 
de motor heet en staat onder druk. In de motor, 
radiator en verwarmingsleidingen bevindt zich heet 
water of stoom.
Huidcontact met ontsnappend heet water of stoom 
kan tot ernstige brandwonden leiden.

• Om mogelijke verwondingen door heet 
wegspuitend water te voorkomen, moet u de 
motor stoppen. Begin met het werk als de motor 
en radiator voldoende afgekoeld zijn.

• Draai de radiatordop NIET los totdat de motor is 
afgekoeld. Draai de dop daarna langzaam los tot 
tegen de aanslag. Laat alle lucht ontsnappen 
voordat u de dop verwijdert.

• De hydraulische olietank staat onder druk. Ook hier geldt: laat de druk af voordat u de dop verwijdert.

Hete vloeistoffen en oppervlakken:

● De motorolie, transmissieolie en hydraulische olie 
worden ook heet tijdens het werken met de machine.
Dit geldt ook voor de motor, demper, slangen, 
leidingen en andere onderdelen.

● Laat de olie en de componenten eerst afkoelen 
alvorens onderhoud of inspecties uit te voeren.

Rubber slangen periodiek vervangen

● Rubberen slangen waar brandbare vloeistoffen onder druk doorstromen, kunnen op een gegeven moment breken 
door veroudering, materiaalmoeheid en slijtage. De mate van beschadiging door veroudering, vermoeidheid en 
slijtage van rubberen slangen is moeilijk visueel te bepalen.

• De rubberslangen moeten periodiek worden vervangen. (Zie de pagina met "Periodieke vervanging van 
onderdelen" in de handleiding.)

SA-039 ja

SA-225 ja
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● Wanneer rubber slangen niet periodiek worden 
vervangen, kan dat brand, het binnendringen van 
vloeistof in de huid of het naar beneden vallen van de 
frontuitrusting op mensen tot gevolg hebben. Dit kan 
dan ernstige brandwonden, koudvuur of ander ernstig of 
dodelijk letsel tot gevolg hebben.

SA-019 ja
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Vloeistof onder hoge druk voorkomen

● Vloeistoffen zoals dieselolie of hydraulische olie die 
onder druk staan, kunnen de huid of ogen 
binnendringen, wat ernstig letsel, blindheid of de dood 
tot gevolg kan hebben.

• Voorkom dit gevaar door hydraulische of andere 
leidingen eerst drukvrij te maken, voordat ze 
losgekoppeld worden.

• Maak alle verbindingen weer vast voordat u ze onder 
druk zet.

• Zoek met een stuk karton naar lekkages en bescherm 
uw handen en lichaam daarbij goed tegen 
vloeistoffen onder hoge druk. Draag een 
veiligheidsmasker of -bril om uw ogen te 
beschermen.

• Raadpleeg bij ongelukken meteen een arts die 
bekend is met dit soort letsel. Vloeistof die de huid is 
binnengedrongen, moet binnen enkele uren 
chirurgisch worden verwijderd, anders kan koudvuur 
ontstaan.

SA-031 ja

SA-292 ja

SA-044 ja
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Brand voorkomen

Controleren op olielekkages:

● Lekkages van brandstof, hydraulische olie en smeermiddelen kunnen brand veroorzaken en ernstig of persoonlijk 
dodelijk letsel veroorzaken.

• Controleer op lekkages, die worden veroorzaakt 
door ontbrekende of loszittende klemmen, 
geknikte slangen, leidingen of slangen die tegen 
elkaar aan schuren, schade aan de oliekoeler en 
losse flensbouten van de oliekoeler.

• Ontbrekende, loszittende of beschadigde 
klemmen, leidingen, slangen, de oliekoeler en 
flensbouten van de oliekoeler moeten 
aangedraaid, gerepareerd of vervangen worden.

• Stoot niet tegen hogedrukleidingen en verbuig 
deze niet.

• Installeer nooit verbogen of beschadigde 
leidingen, pijpen of slangen.

• Vervang brandstofslangen en hydraulische slangen regelmatig, zelfs als er geen afwijkingen zijn in hun uiterlijke 
verschijning.

Controleren op kortsluiting:

● Kortsluiting kan brand veroorzaken.

• Maak alle elektrische verbindingen schoon en draai ze vast.

• Controleer voor elke dienst of na acht (8) tot tien (10) bedrijfsuren op loszittende, geknikte, verharde of 
gerafelde elektrische kabels en draden.

• Controleer voorafgaand aan elke ploegendienst of na acht (8) tot tien (10) bedrijfsuren op ontbrekende of 
beschadigde aansluitklemmen.

• WERK NOOIT MET DE MACHINE als er kabels of draden loszitten, geknikt zijn enz.

• Probeer nooit om elektrische bedrading te wijzigen.

SA-019 ja
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Opruimen van brandbare producten:

● Gemorste brandstof en olie, vuil, smeervet, afval, opgehoopte koolstof en andere ontvlambare materialen kunnen 
brand veroorzaken.

• Voorkom brand door de machine dagelijks te inspecteren en schoon te maken en door gemorste of 
opgehoopte brandbare producten onmiddellijk te verwijderen. Controleer en reinig 
hogetemperatuuronderdelen zoals de uitlaatpijp en de demper eerder dan de normale interval.

• Wikkel hogetemperatuuronderdelen, zoals de uitlaat, niet in olie-absorptiemiddelen.

• Bewaar geen met vet bevuilde lappen, deze kunnen vlam vatten.

• Houd brandbare producten uit de buurt van open vuur.

• Laat een onder druk staande of afgesloten houder niet ontbranden of geplet worden.

• Op openingen op de motorruimtekappen kunnen zich roosters bevinden om te voorkomen dat brandbaar 
materiaal, zoals dode bladeren, binnendringen. Brandbaar materiaal dat door het rooster is gegaan kan brand 
veroorzaken. Controleer en reinig de machine elke dag en verwijder onmiddellijk opgehoopt brandbaar 
materiaal.

Contactslot controleren:

● Als brand uitbreekt en de motor kan niet worden gestopt, kan de brand escaleren, waardoor het bestrijden van de 
brand bemoeilijkt wordt.

• Controleer de werking van het contactslot elke dag voordat u gaat werken met de machine:
1. Start de motor en laat deze langzaam stationair draaien.
2. Draai het contactslot in de stand OFF (UIT) en controleer of de motor stopt.

• Afwijkingen moeten eerst worden gerepareerd, voordat de machine weer mag worden gebruikt.

Hitteschermen rond het motorcompartiment controleren

● Wanneer het hitteschild van het motorcompartiment kapot is of ontbreekt, kan brand ontstaan.

• Wanneer het hitteschild van het motorcompartiment kapot is of ontbreekt, moet dit worden gerepareerd of 
vervangen, voordat u de machine gebruikt.
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Evacuatie in geval van brand

● Wanneer brand ontstaat, moet u de machine als volgt 
verlaten:

• Zet de motor uit door het contactslot in de stand OFF 
(UIT) te zetten als daar nog tijd voor is.

• Gebruik een brandblusser als daar nog tijd voor is.

• Verlaat de machine.

Voorzichtig met uitlaatgassen

● Voorkom verstikking. Uitlaatgassen van de motor 
kunnen u ziek maken en kunnen zelfs dodelijk zijn.

• Wanneer u in een gebouw moet werken, dient voor 
voldoende ventilatie gezorgd te worden. Gebruik een 
verlenging voor de uitlaatpijp voor de afvoer van de 
uitlaatgassen of open deuren en ramen om 
voldoende buitenlucht in de ruimte te brengen.

Voorzorgsmaatregelen bij las- en slijpwerkzaamheden

● Tijdens laswerkzaamheden kan gas geproduceerd 
worden en/of kunnen kleine brandjes ontstaan.

• Voer laswerkzaamheden uit in een goed 
geventileerde en voorbereide ruimte. Sla brandbare 
voorwerpen op een veilige plaats op voordat u met 
lassen begint.

• Alleen bevoegd personeel mag laswerkzaamheden 
uitvoeren. Laat nooit een onbevoegd persoon lassen.

• Voordat u begint met werken, haalt u de negatieve 
kabel uit de accu.

● Slijpen op de machine levert brandgevaar op. Sla 
brandbare voorwerpen op een veilige plaats op voordat 
u met slijpen begint.

● Als u klaar bent met lassen en slijpen, moet u controleren of er geen afwijkingen zijn, bijvoorbeeld of het gebied rond 
de las nog steeds nasmeult.

SA-393 ja

SA-016 ja

SA-818 ja
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Vloeistofleidingen onder druk niet aan warmtebronnen blootstellen

● Door verhitting in de buurt van vloeistofleidingen die 
onder druk staan, kunnen brandbare stoffen 
wegsproeien. Deze kunnen ernstige brandwonden bij 
uzelf en omstanders veroorzaken.

• Las en soldeer niet en gebruik geen brander in de 
buurt van vloeistofleidingen die onder druk staan of 
bij andere brandbare materialen.

• Leidingen die onder druk staan, kunnen per ongeluk 
worden doorgesneden wanneer de hitte ook buiten 
het directe vlamgebied komt. Plaats tijdelijke 
vuurbestendige afschermingen om slangen of andere 
materialen te beschermen wanneer u gaat lassen, 
solderen, etc.

Verhitting van leidingen met brandbare vloeistoffen voorkomen

● Las NIET aan leidingen of slangen die brandbare vloeistoffen bevatten en bewerk ze niet met een snijbrander.

● Maak leidingen en pijpen grondig schoon met een onbrandbaar oplosmiddel voordat u begint met lassen of 
snijbranden.

Verf verwijderen vóór het lassen of verhitten

● Als verf wordt verhit door lassen, solderen of het gebruik 
van een brander, kunnen gevaarlijke dampen vrijkomen. 
Inhalering van deze dampen kan u ziek maken.

• Verwijder verf alvorens te lassen of te verhitten.

• Vermijd potentieel giftige dampen en stof.

• Verricht al dit soort werkzaamheden buiten of in een 
goed geventileerde ruimte. Voer verf en 
oplosmiddelen op een verantwoorde manier af.

• Laat de dampen minstens 15 minuten uitwasemen 
voor het lassen of verhitten.

• Let op de volgende punten bij het verwijderen van 
verf.
1. Als u verf wegschuurt of slijpt, moet u ervoor zorgen dat u het stof niet inademt.

Draag een goedgekeurd stofmasker.
2. Als u een oplosmiddel of afbijtmiddel gebruikt, moet het afbijtmiddel met zeep en water verwijderd worden 

voordat u gaat lassen. Verwijder houders met oplosmiddel of verfafbijtmiddel en andere brandbare materialen 
uit de omgeving.

SA-030 ja

SA-029 ja
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Oppassen voor asbest- en siliciumhoudend stof en andere vervuiling

● Zorg ervoor dat u geen stof inademt dat op de 
werklocatie vrijkomt. Het inademen van asbestvezels kan 
longkanker veroorzaken. Inademing van siliconenstof of 
andere verontreinigingen kan ziekten veroorzaken.

• Afhankelijk van de omstandigheden op de 
werklocaties kan er een risico bestaan op de 
inademing van asbestvezels, siliconenstof of andere 
verontreinigingen. Spuit water om te voorkomen dat 
asbestvezels, siliconenstof of andere 
verontreinigingen in de lucht terechtkomen. Gebruik 
geen perslucht.

• Wanneer u de machine gebruikt op een werkplek 
waar mogelijk asbestvezels, siliciumstof of andere 
verontreinigingen aanwezig zijn, moet u ervoor zorgen dat de machine bovenwinds van de werkplek staat en 
moet u een masker dragen dat geschikt is om inademing van asbest, siliciumstof of andere verontreinigingen te 
voorkomen.

• Houd omstanders tijdens het werk uit de buurt van de werkplek.

• Asbestvezels kunnen ook voorkomen in imitatieonderdelen. Gebruik uitsluitend originele Hitachi-onderdelen.

Explosies van accu's voorkomen

● Accugas kan exploderen.

• Houd vonken, brandende lucifers en ander open vuur 
weg van de bovenkant van de accu.

• Controleer nooit of een accu opgeladen is door een 
metalen voorwerp over de accupolen te leggen. 
Gebruik een spanningsmeter of een hydrometer.

• Laad een bevroren accu nooit op; deze kan 
exploderen. Warm de accu eerst op tot 16 °C (60 °F).

• Stop met het gebruik of opladen van de accu als het 
elektrolytpeil lager is dan voorgeschreven. De accu 
kan dan exploderen.

• Losse accupolen kunnen vonken opwekken. Draai alle 
accuklemmen stevig vast.

• Sluit de klemmen aan op de juiste elektrische polen. Anders kan er schade of brand ontstaan aan de elektrische 
onderdelen.

● Accu-elektrolyt is giftig. Als de accu explodeert, kan accuelektrolyt in uw ogen terecht komen en mogelijk blindheid 
veroorzaken. Wanneer elektrolyt in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen 15 minuten lang continu spoelen met 
water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

• Draag altijd oogbescherming bij het controleren van het soortelijk gewicht van elektrolyt.

SA-029 ja

SA-032 ja
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Veilig werken met chemische producten

● Directe blootstelling aan schadelijke chemicaliën kan tot 
ernstig letsel leiden. Onder de potentieel schadelijke 
chemicaliën die in de machine worden gebruikt vallen 
smeermiddelen, koelvloeistoffen met elektrolyt, lakken 
en kleefmiddelen.

• Het veiligheidsinformatieblad (SDS) verschaft alle 
specifieke gegevens over het betreffende chemische 
product: gevaren voor mens en milieu, procedures 
voor veilig werken en hoe te handelen in geval van 
nood.

• Lees het veiligheidsblad door, voordat u gaat werken 
met gevaarlijke chemicaliën. Alleen dan weet u 
precies wat u wel en niet mag doen om veilig te 
kunnen werken. Volg de procedures nauwgezet op en gebruik uitsluitend de aanbevolen apparatuur.

• Voor veiligheidsbladen (uitsluitend verkrijgbaar in het Engels) over chemische producten die worden gebruikt in 
uw machine, kunt u contact opnemen met uw officiële dealer.

Afval verantwoord afvoeren

● Een onjuiste afvoer van afval kan het milieu en 
ecosystemen schade toebrengen. Potentieel schadelijk 
afval van Hitachi-apparatuur bestaat uit olie, brandstof, 
koelvloeistof, remvloeistof, filters en de accu.

• Gebruik lekdichte bakken bij het aftappen van 
vloeistoffen. Gebruik geen houders voor voedsel en 
drank, om te voorkomen dat iemand hier bij 
vergissing uit gaat drinken.

• Laat geen afval in de grond, in een afvoerput of in 
oppervlaktewater weglopen.

• Informeer bij uw lokale milieustraat of bij uw officiële 
dealer hoe afval op een verantwoorde manier moet 
worden afgevoerd of gerecycled.

Nooit meerijden op de frontuitrusting

Er mag nooit iemand meerijden op aanbouwdelen of op de lading. Dat is buitengewoon gevaarlijk.

SA-2579 ja

SA-226 ja
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Zichtkaart voor machinemodel ZX10U-6 serie Risico's voor personen

Deze machine voldoet aan de essentiële vereisten voor gezondheid en veiligheid zoals beschreven in de Machinerichtlijn 
2006/42/EG. De kaart toont de resterende afgeschermde gedeelten (blind spots) zoals merkbaar door een in de cabine 
zittende bestuurder (met de aanbevolen veiligheidsgordel aangegespt), met rechtstreeks zicht en met de standaard 
visuele hulpmiddelen die bij de machine zijn geleverd. We raden machinegebruikers bovendien aan om de aan de 
machine gemonteerde spiegels correct in te stellen zodat het hieronder getoonde gebied zichtbaar is.
Deze kaart toont bij benadering welke resterende gedeelten nog zijn afgeschermd. Deze informatie kan dienstdoen als 
richtlijn om op een werklocatie vast te stellen welke risico's er bestaan en is voor het sitemanagement bruikbaar om te 
bepalen welke aanvullende visuele hulpmiddelen mogelijk nog nodig zijn.

Condities: Het zicht voor de bestuurder op 1mRB en VTC wordt beoordeeld volgens de norm ISO 5006.

Testhoogte (op 1mRB): 1,0 m tot 1,2 m
(1mRB tot VTC/op VTC): Grondniveau
Ooghoogte van bestuurder: 1,2 m vanaf de plaatvloer
Toepasbare visuele hulpmidde
len:

geen

2.0m

: oogpunt van bestuurder
A:1 m rechthoekige begrenzing (1mRB)
B:12 m testcirkel voor zicht (VTC)
C: : afgeschermd gedeelte

Afbeelding van machinepositie

A

B

C

 Zichtkaart
M1MP-VM-002-1 ja
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Veiligheidslabels

Alle veiligheidslabels en de locaties ervan op de machine zijn hieronder weergegeven. Maak u vertrouwd met de inhoud 
van de veiligheidslabels door ze op de machine te lezen, zodat u de machine veilig kunt gebruiken.
Houd de veiligheidslabels altijd schoon. Als een veiligheidslabel kapot is of ontbreekt, dient u onmiddellijk een 
vervangend exemplaar aan te schaffen en dit op de juiste plaats op de machine te bevestigen. Gebruik het 
onderdeelnummer rechtsonder in elke illustratie als u een veiligheidslabel bij uw officiële dealer bestelt.

WAARSCHUWING!
Lees altijd de handleiding voordat u met de machine gaat werken, onderhoud pleegt, de machine demonteert, 
monteert of vervoert.

Als de machine onverwacht in beweging komt als deze geparkeerd is, kan dit ernstig of dodelijk letsel door 
verbrijzeling tot gevolg hebben. Laat de frontuitrusting op de grond zakken, vergrendel de bedieningshendels en 
verwijder de contactsleutel alvorens de machine onbeheerd achter te laten.

SS4420332-2 ja
SS-2911-1 ja

SS4420333-2 ja
SS-2911-2 ja
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Er is sprake van elektrocutiegevaar als de machine te dicht bij elektriciteitskabels wordt gebruikt. Blijf altijd op veilige 
afstand van elektriciteitskabels.

Iedereen binnen het zwenkbereik kan bij zwenkbewegingen door de bovenwagen worden verpletterd.
Houd iedereen buiten de zwenkstraal.

● Rijd altijd langzaam op hellingen. Rijd niet op een helling met een hellingshoek van meer dan 15 graden, en rijd 
geen helling omhoog van meer dan 25 graden. Raadpleeg de hoofdstukken "VEILIGHEID" en "DE MACHINE 
BEDIENEN" in de handleiding voor meer informatie.

SS4420334-2 ja
SS-2911-3 ja

SS3078858-2 ja

SS-2841-1 ja

SS4392302 ja

SS-2842-1 ja
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Dit label duidt op het gevaar van roterende onderdelen, zoals een ventilator, etc. die letsel kunnen veroorzaken als u er 
in vast komt te zitten.
Schakel de roterende onderdelen volledig uit vóór u met de inspectie en het onderhoud begint.

Dit label duidt op het gevaar van roterende onderdelen, zoals riemen die letsel kunnen veroorzaken als u er in vast 
komt te zitten.
Schakel de roterende onderdelen volledig uit vóór u met de inspectie en het onderhoud begint.

SS4672424-2 ja

SS-2843-1 ja

SS4425120-1 ja

SS-2844-1 ja
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Als de radiateurdop of de dop van de hydraulische 
olietank wordt verwijderd terwijl de machine nog steeds 
heet is, kan hete koelvloeistof of olie naar buiten spuiten 
en mogelijk brandwonden veroorzaken.
Wacht totdat de machine is afgekoeld voordat u de 
radiateurdop losdraait.

Voorzorgsmaatregelen voor het uitschuiven/intrekken van de zijframes

• Bedien de machine uitsluitend met de zijframes ingetrokken als u over een vlak en smal werkterrein moet rijden.

• Met uitzondering van bovengenoemde omstandigheden moeten de zijframes van de machines altijd uitgeschoven 
zijn tijdens het rijden, graven en het gebruik van het blad. Anders kan de machine kantelen.

SS4392290-2 ja

SS-2846-1 ja

SS-2843-2 ja

SSYD00011670 ja

SS-4124-1 ja
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Als iemand door de uitrusting wordt geraakt, kan dit tot ernstig letsel leiden. Blijf uit de buurt van de machine.

Als er een ontluchtingsplug of smeermiddel van de rupsbandafsteller schiet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de spanning van de rupsband vermindert en de rupsband weer 
volgens de correcte procedure afstelt.

MADB-00-009-4 ja
SS3085503-1 ja

SS4392288-2 ja

MADB-00-009-9 ja
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TOPS

● Een ongeschonden bescherming van de bestuurder 
en de beschermende constructie van de fabrikant in 
stand houden

• Tip Over Protective Structure (TOPS) moet 
vervangen worden en mag niet gerepareerd of 
gereviseerd worden.

• Eventuele wijzigingen aan de ROPS-, TOPS- of 
TOPGUARD-constructie moet door de fabrikant 
worden goedgekeurd.

SS-2910-1 ja

SS-4301 ja
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Namen van componenten

1

2

3

4

5

15

14

13

12

11

10 9 8 7 6

16

M1MP-01-012-1 ja
1- Rijaandrijving
2- Rups
3- Contragewicht
4- Giek

5- Armcilinder
6- Graafbakcilinder
7- Arm
8- Graafbak

9- Werkverlichting
10- Blad
11- Giekcilinder
12- Bladcilinder

13- Voorste vrijloopwiel
14- Giekzwenkcilinder
15- Rupsframe
16- Bestuurdersstoel

NAMEN VAN COMPONENTEN
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IN en UIT de machine stappen

Rondom de machine zijn voetsteunen en handrelingen (1) 
aangebracht om veilig in en uit te kunnen stappen. Deze 
dienen om veilig in en uit de bestuurdersstoel te stappen en 
om veilig inspecties en onderhoud uit te voeren.
Spring nooit op de machine of ervan af, aangezien dit zeer 
gevaarlijk is.

WAARSCHUWING
• Bevestig nooit kabels aan de voetsteunen of 

handrelingen (1) als de cabine/hoofdbehuizing 
omhoog wordt gebracht of tijdens transport van de 
machine met een vrachtwagen of trailer. 

• De handgreep (2) op de motorkap is geen handreling. 
Gebruik deze niet als handreling bij het in en uit de 
machine stappen. 

• Houd u niet vast aan de bedieningshendels (3) of aan 
de hendel voor de instapbeveiliging (4) bij het in en 
uit de machine stappen.

1

3

3 2

4

M1MP-01-015-1 ja

2

4

M1MP-01-016-1 ja

IN/UIT DE MACHINE STAPPEN
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Namen van componenten

1- Rijmoduspedaal (2 versnellingen)
2- Hendel voor de instapbeveiliging
3- Motorbedieningshendel
4- Linker bedieningshendel
5- Linker rijhendel
6- Rechter rijhendel
7- Rechter bedieningshendel/claxonschakelaar
8- Bladhendel
9- Giekzwenkpedaal

10- Contactslot
11- Monitoreenheid
12- Zwenkblokkeringshendel
13- Hendel voor uitschuiven/intrekken zijwagen
14- Hulppedaal (optioneel)

1

2

3

4 5 6 7 8

9

10

1113

14

2

M1MP-01-001-1 ja

12

M1MP-01-003-1 ja

CABINE
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Contactslot

1- HEAT (motor voorverwarmen)
2- OFF (motor UIT)
3- ON (motor AAN)
4- START (motor starten)

Monitoreenheid en urenteller

5- Indicatielampje voor motoroliedruk
6- Indicatielampje voor oververhitting
7- Dynamo-indicatielampje
8- Urenteller

1 2

3

4

MAAA-01-004-1 ja

5 6 7

8

M1MP-01-013-1 en_GB

5
6 7

M1MP-01-004-1 ja

8

M1MP-01-005-1 ja

CABINE

1-6



Indicatielampje voor motoroliedruk

Dit lampje waarschuwt voor een lage motoroliedruk. 
Wanneer het rode lampje AAN gaat, moet de motor 
onmiddellijk uit worden gezet en het motoroliesysteem 
en oliepeil worden gecontroleerd.

Indicatielampje voor oververhitting

Dit lampje waarschuwt voor een ongewoon hoge 
koelvloeistoftemperatuur. Als het rode lampje ON (AAN) 
gaat, stopt u onmiddellijk de werkzaamheden en laat u 
de motor langzaam stationair draaien, zodat de 
koelvloeistoffen kunnen afkoelen.

Dynamo-indicatielampje

De lampjes waarschuwen voor een probleem in het 
elektrische systeem als de motor draait.
Als de spanning van de dynamo laag is, gaat het rode 
lampje AAN.
Inspecteer de wisselstroomdynamo en de accusystemen.

Urenteller

De urenteller geeft het totale aantal uren aan dat de 
machine in bedrijf is geweest.
Het laatste cijfer aan de rechterkant geeft een tiende van 
een uur aan (6 minuten).
De meter telt de uren dat het contactslot in de stand ON 
(AAN) staat.

M1MP-01-006 ja

M1MP-01-007 ja

M1MP-01-008 ja

M1MP-01-005 ja

CABINE
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Werkverlichting

Als de schakelaar (2) op de werkverlichting (1) in de stand 
ON (AAN) wordt gezet, dan gaat de werkverlichting aan.

1

M1MP-01-010-1 ja

2

M1MP-01-011-1 ja

CABINE
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Veiligheidsgordel

WAARSCHUWING
• Doe de veiligheidsgordel (1) altijd om als u de machine bedient.
• Voordat u met de machine gaat werken moet u in elk geval de veiligheidsgordel (1) en de bijbehorende 

bevestigingen op mankementen controleren. Vervang de veiligheidsgordel en de bijbehorende hardware als 
ze beschadigd en/of versleten zijn.

• Vervang de veiligheidsgordel (1) elke 3 jaar, ongeacht hoe deze eruit ziet.

Veiligheidsgordel

1. Controleer of de veiligheidsgordel (1) niet gedraaid zit. 
Steek het uiteinde van de veiligheidsgordel 
nauwkeurig in de gesp (2). Trek zachtjes aan de gordel 
(1) om te controleren of de gesp goed vast zit.

2. Stel de veiligheidsgordel (1) op de bestuurder af.

3. Druk op de knop (3) op de gesp (2) om de 
veiligheidsgordel (1) los te maken.

12

M1NC-01-014-2 ja

1

M1NC-01-015-2 ja

1

3

2

M1NC-01-016-2 ja

CABINE
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Nieuwe machine inrijden

BELANGRIJK
Als een nieuwe machine op vol vermogen wordt gebruikt zonder eerst te zijn ingereden kan dit beschadigingen 
en/of vastlopen veroorzaken, waardoor de levensduur en de veilige werking van de machine negatief worden 
beïnvloed. Zorg ervoor dat de machine goed wordt ingereden. 

De levensduur en de prestaties van de machine kunnen sterk worden beïnvloed door de bediening en het onderhoud 
van de machine tijdens de beginfase van gebruik. Voer het inrijden tijdens de eerste 50 uur uit met een motorvermogen 
van minder dan 80% van het maximale vermogen.

INRIJDEN
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Machine dagelijks vóór het starten inspecteren

Voer de vereiste dagelijkse controles uit voordat u de motor start.
Motor

• Motoroliepeil en koelvloeistofpeil, vervuiling

• Gemakkelijk starten, kleur uitlaatgas, ongewone geluiden

• Olie- of waterlekkages, schade aan slangen of leidingen

• Verstoppingen of schade aan radiator of oliekoeler

• Losse of ontbrekende bevestigingsbouten of moeren
Bovenwagen

• Peil, lekkages, vervuiling van brandstoftank*

• Peil, lekkages of vervuiling van hydraulische olietank*

• Bediening, speling, kracht vereist voor alle bedieningshendels

• Bediening van alle hydraulische componenten, lekkages of schade aan leidingen of slangen

• Vervorming, schade of ongewone geluiden van onderdelen

• Losse of ontbrekende bevestigingsbouten of moeren
Onderwagen

• Losse, versleten of beschadigde rupsbanden*

• Olielekkages of slijtage aan boven-/onderrollen of voorste vrijloopwiel

• Olielekkages in rijaandrijving

• Losse of ontbrekende bevestigingsbouten of moeren
Aanbouwdeel

• Olielekkages of schade aan cilinders, leidingen of slangen

• Slijtage of schade aan de graafbak

• Losse, versleten of ontbrekende graafbaktanden*

• Smering van onderdelen van frontuitrusting

• Schade aan stoppennen voor borgpennen, aanslagen, ringen, bouten

• Losse of ontbrekende bevestigingsbouten of moeren
Overige

• Werking van instrumenten, schakelaars, lichten en zoemer/claxon*

• Werking van de parkeerrem

• Afwijkend uiterlijk van de machine

• Slijtage of beschadiging van de veiligheidsgordel*

OPMERKING
*Zie voor details over inspecties hoofdstuk 7 "Inspecties en onderhoud".

DE MOTOR BEDIENEN
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Vóór het starten van de motor

WAARSCHUWING
Als er per ongeluk een bedieningshendel wordt geraakt, 
kan de machine onverwacht gaan rijden.
Trek, voordat u uw bestuurdersstoel verlaat, de hendel 
van de instapbeveiliging omhoog in de stand LOCK 
(VERGRENDELD).

1. Controleer of de bedienings- en rijhendels (2) 
vergrendeld zijn door de hendel voor de 
instapbeveiliging (1).

2. Controleer of het giekzwenkpedaal (4), de bladhendel (3) 
en het hulppedaal (optioneel) (9) in de neutrale stand 
staan.

3. Controleren op kapotte lampjes
Als de contactsleutel (5) in de stand ON (AAN) wordt gezet, 
gaan de indicatielampjes voor de oliedruk (7) en de 
wisselstroomdynamo (6) branden. Als een bepaald 
indicatielampje niet brandt, is het lampje kapot.
De waarschuwingslampjes gaan ook branden als de 
contactsleutel (5) in de stand HEAT (VERWARMEN) of START 
staat, en dit is normaal.

BELANGRIJK
De monitoreenheid geeft de bedieningsstatus van de machine aan. Als de machine wordt gebruikt met kapotte 
lampjes kunnen er geen waarschuwingen worden weergegeven als er iets ongebruikelijks gebeurt. Neem 
onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Hitachi-vertegenwoordiger om een kapot lampje te repareren.
Als na de controle op kapotte lampjes het dynamolampje (6) of het lampje voor de motoroliedruk (7) is 
uitgeschakeld, is er een probleem met de machine. Neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Hitachi-
vertegenwoordiger voor reparaties.

OPMERKING
Het oppervlak van de monitor is van kunststof. Veeg het oppervlak voorzichtig schoon met een vochtige doek als het 
stoffig wordt.
Gebruik nooit organische oplosmiddelen of iets vergelijkbaars.

1 2 3

4567

1

9

MAAA-03-002-1 ja

7 6

M1MP-01-004-3 ja

DE MOTOR BEDIENEN

3-2



Motorbedieningshendel

Pas het motortoerental en uitgangsvermogen aan.
 

Hoog stationair toe
rental:

Stand met de hendel (8) helemaal 
naar voren getrokken.

Laag stationair toe
rental:

Stand met de hendel (8) helemaal 
naar achteren getrokken.

8

M1MP-03-001-1 ja
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Motor starten

De motor starten bij normale temperaturen

1. Controleer of de hendel voor de instapbeveiliging (1) 
in de stand LOCK (VERGRENDELD) staat.

2. Zet de motorbedieningshendel (2) in de stand voor 
laag stationair toerental.

3. Claxonneer om omstanders te waarschuwen.
4. Draai de contactsleutel (3) in de stand START om de 

startmotor te laten draaien en start de motor.

BELANGRIJK
Laat de startmotor nooit langer dan 20 seconden 
achter elkaar draaien. Als de motor niet start, draai 
het contactslot dan terug in de stand OFF (UIT). 
Wacht minstens 30 seconden en probeer het 
nogmaals. Als u dit niet doet, kan de startmotor 
beschadigd raken en/of kunnen de accu's 
ontladen.

5. Laat de contactsleutel (3) meteen los als de motor 
gestart is. De contactsleutel (3) keert automatisch 
terug naar de stand ON (AAN).

OPMERKING
De claxon werkt zelfs wanneer het contactslot (3) in de 
stand OFF (UIT) staat. De motor start niet als de 
hendel voor de instapbeveiliging (1) niet in de stand 
LOCK (VERGRENDELD) staat.

BELANGRIJK
Bedien de contactsleutel (3) niet met vuile handen 
of handschoenen.

1

 Stand LOCK (VERGRENDELD)
M1MP-03-002-1 ja

2

MAAA-03-002-2 ja

3

MAAA-01-004-2 ja
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Motor starten bij koud weer

1. Controleer of de hendel voor de instapbeveiliging (1) 
in de stand LOCK (VERGRENDELD) staat.

2. Zet de motorbedieningshendel (2) in het midden.
3. Zet het contactslot (3) in de stand HEAT 

(VOORVERWARMEN) en houd hem ongeveer 5 
seconden in deze stand.
Laat contactsleutel (3) los en deze keert automatisch 
terug naar de stand OFF (UIT).

4. Claxonneer om omstanders te waarschuwen.
5. Zodra het voorverwarmen is voltooid, moet het 

contactslot (3) in de stand START gezet worden om de 
startmotor te laten draaien.

BELANGRIJK
Laat de startmotor nooit langer dan 20 seconden 
achter elkaar draaien. Als de motor niet start, draai 
het contactslot dan terug in de stand OFF (UIT). 
Wacht minstens 30 seconden en probeer het 
nogmaals.
Als u dit niet doet, kan de startmotor beschadigd 
raken en/of kunnen de accu's ontladen.

6. Laat de contactsleutel (3) meteen los als de motor 
gestart is. De contactsleutel (3) keert automatisch 
terug naar de stand ON (AAN).

OPMERKING
Als er onder extreem koude omstandigheden gestart 
wordt, zet u de motorbedieningshendel op hoog 
stationair toerental om de motor te starten.
Na het starten verlaagt u langzaam het 
motortoerental tot gemiddeld en laat u de motor 
warmdraaien.

1

 Stand LOCK (VERGRENDELD)
M1MP-03-002-1 ja

2

MAAA-03-002-2 ja

3

MAAA-01-004-2 ja
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Controles na het starten van de motor

OPMERKING
Wanneer er zich in de monitoreenheid iets ongebruikelijks voordoet, moet de motor onmiddellijk gestopt worden. Zoek 
de oorzaak van het probleem.

Werking monitoreenheid controleren

1. Controleer of het indicatielampje voor de 
motoroliedruk (1) op OFF (UIT) staat.

2. Controleer of het indicatielampje oververhitting (2) op 
OFF (UIT) staat.

3. Controleer of het indicatielampje van de 
wisselstroomdynamo (3) op OFF (UIT) staat.

Geluid motor en kleur uitlaatgas controleren

Controleer of de geluiden van de motor en de kleur van het uitlaatgas normaal zijn.

OPMERKING
Controleer de kleur van het uitlaatgas visueel (na warmdraaien en zonder belasting)

Kleurloos of lichtblauw: Normaal (volledige verbranding)
Zwart: Abnormaal (onvolledige verbranding)
Wit: Abnormaal (olie in de verbrandingskamer)

321

MAAA-03-002-3 ja
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Starten met startkabels

WAARSCHUWING
• Tijdens het gebruik en opladen van de accu's wordt een explosief gas geproduceerd. Vermijd open vuur en 

vonken in de buurt van de accu's. 
• Parkeer de machine en de machine die de start levert op een droog of betonnen oppervlak en niet op stalen 

platen. Als machines op stalen platen geparkeerd staan, kunnen ze onverwacht gaan vonken. 
• Sluit een positieve pool nooit aan op een negatieve pool. Dit kan kortsluiting veroorzaken. 

BELANGRIJK
Het elektrische systeem van de machine is 12 volt DC. Start alleen via een machine met een DC-systeem van 12 
volt dat voldoende restcapaciteit heeft. 

Als de accu van de machine leeg is, start u de motor door startkabels aan te sluiten op de accu van de machine met een 
startaccu, zoals hieronder wordt weergegeven.

DE MOTOR BEDIENEN
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Aansluiten van de startkabels

1. Schakel de motor uit van de machine die de start 
levert.

2. Sluit het ene uiteinde van de rode kabel (1) aan op de 
positieve (+) pool van de accu's van de machine en 
sluit het andere uiteinde aan op de positieve (+) pool 
van de startaccu's.

3. Sluit een uiteinde van de zwarte kabel (2) aan op de 
negatieve (-) pool van een accu die de start levert, en 
aard vervolgens op het scharnier (3) van de motorkap 
van de machine om gestart te worden met het andere 
uiteinde. Pas op voor rondvliegende vonken als de 
laatste verbinding wordt gemaakt.

4. Start de motor van de machine die de start levert en 
laat deze op een gemiddeld toerental draaien na het 
stevig aansluiten van de startkabels. Start vervolgens 
de motor van de machine met de lege accu.

5. Koppel de startkabels (1) en (2) in de volgende 
volgorde los zodra de motor start.

Startkabels loskoppelen

1. Maak de zwarte startkabel (2) los waar deze is bevestigd aan het scharnier (3) van de motorkap van de machine.
2. Maak het andere uiteinde van de zwarte negatieve (-) kabel (2) los van de startaccu's.
3. Maak de rode positieve (+) kabel (1) los van de startaccu's.
4. Maak de rode positieve (+) kabel (1) los van de accu's van de machine.

1

2

(Rood)

Aan het scharnier (3) van paneel van de machine

Startaccu

(Zwart)

Machineaccu

Eerst aansluiten

MAAA-03-003-1 nl

3

M1MP-03-003-1 ja
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Motor uitzetten

Stop de motor in de volgende volgorde.
1. Laat de graafbak en het blad op de grond zakken 

alvorens de motor uit te zetten, behalve in speciale 
gevallen.

2. Zet de hendel van het motortoerental (2) terug in de 
stand voor laag stationair toerental en laat de motor 5 
minuten draaien om af te koelen.

3. Zet het contactslot (1) in de stand OFF (UIT) om de motor 
te stoppen.

4. Zet de hendel voor de instapbeveiliging (3) helemaal in 
de stand LOCK (VERGRENDELD).

1

MAAA-01-004-4 ja
2

MAAA-03-002-4 ja

3

 Stand LOCK (VERGRENDELD)
M1MP-03-002-4 ja
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MEMO
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Rijhendels

Rijden

Tijdens het rijden wordt de machine met hendels 
bestuurd.

WAARSCHUWING
Normaal rijden houdt in dat de rijmotor (Mo) zich aan 
de achterkant bevindt en dat het blad (Bl) zich aan de 
voorkant van de machine bevindt.
Als de rijmotor (2) zich aan de voorkant van de 
machine bevindt, rijdt de machine in de 
tegengestelde richting van de richting die wordt 
weergegeven op de sticker met de 
bedieningsinstructie.
Controleer de positie van de rijmotor (2) voordat u 
gaat rijden. 

● Vooruit/achteruit rijden
Duw de linker- en rechterhendels naar voren om de 
machine vooruit te rijden. Trek beide hendels terug 
om de machine achteruit te rijden. De rijsnelheid kan 
worden geregeld door de mate waarin de rijhendels 
worden bediend.

● Een bocht maken
De machine kan een bocht maken door maar een van 
de twee rupsbanden met de linker- of de 
rechterrijhendel te bedienen.

L

B

F

Mo

Se

R

Bl

M1MP-00-001-2 ja
Bl: Blad
Se: Bestuurdersstoel
Mo: Rijmotor
F: Vooruit

B: Achteruit
R: Rechts
L: Links

 Vooruit/achteruit rijden
MAAA-04-001 ja

 Een bocht maken
MAAA-04-002 ja
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● Op de plaats ronddraaien
De machine kan super scherpe bochten maken door 
de twee rupsbanden tegelijkertijd in tegengestelde 
richting van elkaar te bedienen door één hendel in te 
drukken en de andere hendel in z'n achteruit.

VOORZICHTIG
De machine kan schudden in bochten of als hij op 
de plaats ronddraait. Let goed op de omgeving en 
ga behoedzaam te werk als u een krappe bocht 
moet maken. 

● Het maximale klimvermogen van deze machine is 30 graden (58%).
Maar omdat steile hellingen gevaarlijk zijn, mag u nooit hellingen van meer dan 15° (27%) op- of afrijden.
Bedien de rijhendels langzaam wanneer u een helling afrijdt. Wanneer de rijhendels in de neutrale stand staan, 
worden de remmen automatisch geactiveerd en stopt de machine.
Dit is echter geen handrem.

 Op de plaats ronddraaien
MAAA-04-003 ja
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Rijmoduspedaal

WAARSCHUWING
Schakelen van een lage naar hoge rijmodus tijdens het 
omhoog/omlaag rijden van een helling is extreem 
gevaarlijk. Om naar hoge modus te schakelen als er een 
helling omlaag wordt gereden, zet u eerst beide hendels 
tijdelijk in de neutraalstand en bedient u vervolgens het 
moduspedaal. 

Als u het rijmoduspedaal (1) intrapt, dan schakelt de modus 
alleen als het pedaal wordt ingetrapt naar hoog.
Als het rijmoduspedaal (1) wordt losgelaten, dan wordt er 
teruggekeerd naar de lage snelheidsmodus.
Klap het hulppedaal (2) in zodat het niet ingetrapt wordt als 
het rijmoduspedaal wordt bediend.

1

2

M1MP-04-002-1 ja
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Voorzorgsmaatregelen voor het rijden met de machine

VOORZICHTIG
Als er op smalle stukken wordt gereden, zoals in de berm 
van de weg, laat iemand dan aanwijzingen geven. 

● Controleer voordat u met de machine gaat rijden het 
onderstel (positie van de rijmotor) en bedien vervolgens 
de rijhendel of het pedaal.

● Kies voor een zo vlak mogelijke route om het de machine 
te rijden. Neem ruime bochten in een grote boog; als er 
aanpassingen nodig zijn, doe dan meerdere kleine 
aanpassingen.

● Controleer of bruggen en bermen hard genoeg zijn en 
versterk ze indien nodig.

● Gebruik planken om schade aan verharde wegen te 
voorkomen als er stalen rupsbanden worden gebruikt. 
Wees met name in de zomer voorzichtig als u op 
asfaltwegen rijdt of er een bocht op maakt.

● Als u een spoorwegovergang oversteekt, neem dan 
voorzorgsmaatregelen zoals het neerleggen van houten 
planken zodat niet al het gewicht op alleen de rails komt.

● Voordat u onder obstakels zoals de kabels van bruggen 
en elektriciteitskabels rijdt, controleert u de hoogte 
ervan zodat u ze niet raakt.

● Als u beken of rivieren oversteekt, gebruikt u de graafbak 
om de conditie van de bedding te controleren en gaat u 
voorzichtig te werk. Rijd nooit door water dat dieper is 
dan toegestaan.

● Rijden op ruw terrein zorgt ervoor dat het frame van de 
machine zware schokken te verduren krijgt. Verlaag het 
toerental van de motor en rijd langzaam verder.

● Zorg ervoor dat de motor niet door stenen wordt 
geraakt. Rijd niet dusdanig dat er extreem veel kracht 
wordt uitgeoefend op de schroefdraden, zoals over 
obstakels proberen te rijden.

● Als u over met sneeuw of ijs bedekte wegen rijdt, of als u 
de machine laadt/uitlaadt voor transport, neem dan maatregelen om slippen als gevolg van verstopte rupsbanden te 
voorkomen.

SA-2595 ja

SA-263 ja

SA-2597 ja
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Werken op zachte ondergrond

Vermijd zoveel mogelijk werken op een zachte ondergrond. 
Als dit niet te vermijden is, werk dan voorzichtig en let op de 
volgende punten.

● Werk alleen zover met de machine als deze zelf kan 
rijden. Ga niet zover dat de machine in het slechtste 
geval niet meer losgetrokken kan worden.

● Als de machine niet meer kan rijden, laat u de graafbak 
op de grond zakken en gebruikt u de giek en arm om de 
machine naar een stabiele ondergrond te slepen. Als u 
dit doet, bedien de giek en arm dan tegelijkertijd als 
rijhendel om te voorkomen dat er te veel kracht wordt 
gebruikt.

● Als de bodemplaat van de machine hoog ligt, of als het onderstel geblokkeerd is door modder en/of vuil, gebruikt u 
de giek en arm om de machine te ondersteunen en brengt u één kant van de rupsbanden één voor één omhoog. Haal 
de modder en/of het vuil weg, zodat de machine weg kan komen. Als u de omhooggebrachte rupsband naar voren en 
achteren laat draaien kan dit ook de stenen en modder verwijderen.

● Als de machine wegzakt in een zachte ondergrond en er zelf niet meer uit kan komen, trekt u hem er met een andere 
machine uit. Zie voor het vastmaken van staalkabels "De machine verslepen over een korte afstand" op de volgende 
pagina.

Rupsband optillen met giek en arm

WAARSCHUWING
De machine kan naar de zijkant wegglijden. Wees voorzichtig tijdens deze handeling. Houd de hoek tussen giek 
en arm op 90 tot 110°.

1. Zwenk de bovenwagen 90° ten opzichte van de 
rupsbanden.

2. Zorg ervoor dat de hoek tussen de giek en de arm tussen 
de 90 en 110° is en plaats de ronde onderkant van de 
graafbak op de grond.

3. Til de machine niet van de grond met de giek en arm, 
wanneer de giek uitgezwenkt is.

M522-05-016 ja

A

 A: 90 tot 110°
SA-268-1 ja
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Werken in water of modder

De ondergrond moet stevig genoeg zijn, zodat de machine 
niet wegzakt. Als er een lichte stroming is, mag het water 
niet hoger komen dan de bovenkant van de rups op het 
vrijloopwiel.
Als er onder dergelijke omstandigheden gewerkt wordt, 
moet de conditie van de machine voortdurend 
gecontroleerd worden. Verplaats de machine indien nodig.
Zorg ervoor dat de zwenklager, de zwenkoverbrenging en 
het middengewricht niet in onder water, zand of modder 
komen.

BELANGRIJK
Als de zwenklager, zwenkrondsel en/of 
zwenkoverbrenging en het middengewricht onder water 
komen, kan het blijven gebruiken ervan abnormale 
slijtage veroorzaken aan de overbrenging en/of andere 
onderdelen. Het smeermiddel moet onmiddellijk vervangen of de onderdelen gedemonteerd en onderhouden 
worden. Rijd niet meer met de machine en neem contact op met uw officiële dealer.

Toegestane diepte: A

ZX10U-6 290 mm

A

M1MP-04-001-1 ja
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De machine verslepen over een korte afstand

Als de machine zelf niet los kan komen uit zachte grond, 
bevestigt u staalkabels (1) zoals weergegeven in het 
diagram rechts en trekt u de machine los met een andere 
machine.
Bevestig de staalkabels (1) altijd aan het frame.
Om schade aan de staalkabels te voorkomen, doet u 
opvulling (2) in de hoeken.

BELANGRIJK
Sleep de machine niet aan het gat in het blad dat 
bedoeld is om lichte voorwerpen te slepen. Het hijsoog 
raakt dan beschadigd.

1

M104-05-010-3 ja

1

2

M585-05-035-1 ja
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Voorzorgsmaatregelen bij het rijden op hellingen

VOORZICHTIG
Zorg ervoor dat u geen ongelukken veroorzaakt met 
mensen door op hellingen te rijden. Er kunnen 
ongelukken ontstaan als de machine kantelt of 
wegglijdt. Lees en begrijp de volgende 
voorzorgsmaatregelen volledig en rijd langzaam een 
helling op of af. Rijd niet met een geladen graafbak of 
een laadbak met een lading eraan bevestigd.
Rijd met volledig uitgetrokken rupsbanden als u een 
machine met een onderstel met een variabele 
specificatie gebruikt. Als de volledige breedte van de 
rupsband wordt ingekort, dan kan de machine kantelen. 

● Rijd nooit onder welke omstandigheden dan ook op 
hellingen steiler dan 15°.

● Doe altijd de veiligheidsgordel om als u op hellingen 
rijdt.

● Houd de graafbak 200 tot 300 mm (A) boven de grond 
als u op hellingen rijdt. Als de machine slipt of onstabiel 
wordt, moet u de bak onmiddellijk op de grond laten 
zakken en stoppen.

SA-264 ja

A

SA-615 ja

A

SA-616 ja
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● De machine kan wegglijden en/of kantelen als er een 
bocht wordt gemaakt of de machine diagonaal een 
helling wordt opgereden. Daal af naar een stukje vlakke 
ondergrond en maak veilig de bocht of voer veilig een 
andere manoeuvre uit.

● Niet zwenken op een helling. Zwenk met name niet als u 
een helling af rijdt. Als u dat toch doet, kan de machine 
kantelen. Als u zwenkt terwijl u een helling op rijdt, voer 
zwenk- of giekhandelingen dan langzaam en 
bedachtzaam uit.

● Als de motor afslaat op een helling, zet dan alle hendels 
in de neutrale stand voordat u de motor weer start.

● Als de hydraulische olie niet opgewarmd is, dan klimt de 
machine wellicht niet met maximaal vermogen. Warm de 
machine volledig op voordat u een steile helling op rijdt.

SA-441 ja

SA-442 ja
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Parkeren op hellingen

WAARSCHUWING
Voorkom parkeren op hellingen. De machine kan 
kantelen, wat tot persoonlijk letsel kan leiden.

Als parkeren op een helling niet te vermijden is:

● Duw de graafbaktanden in de grond.

● Zet de bedieningshendels in de neutraalstand en trek de 
hendel voor de instapbeveiliging (1) helemaal in de 
stand LOCK (VERGRENDELD).

● Blokkeer de rupsbanden.

Parkeren

1. Stop de machine op een stevige, vlakke ondergrond.

2. Laat de graafbak en het bulldozerblad op de grond 
zakken.

3. Zet de motorbedieningshendel terug in de stand voor 
laag stationair toerental en laat de motor circa 5 minuten 
draaien om af te koelen.

4. Draai de contactsleutel (2) in de stand OFF (UIT) om de 
motor te stoppen en haal de sleutel uit het contact.

5. Zet de hendel voor de instapbeveiliging (1) helemaal in 
de stand LOCK (VERGRENDELD).

6. Sluit alle luiken en vergrendel ze.

M502-05-047 ja

1

M1MP-03-002-1 ja

2

MAAA-01-004-5 ja
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Bedieningshendels (ISO-patroon)

WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat u de plaats en functie van alle 

bedieningsonderdelen kent alvorens de machine te 
bedienen.

• Wijzig het bedieningspatroon niet--dit kan tot 
bedieningsfouten van de machine leiden.

Er zit een sticker met bedieningsinstructies op de linkerkant 
van de motorkap. (Zie afbeelding rechts)

Als een hendel wordt losgelaten, springt deze automatisch 
terug naar de neutrale stand en wordt die functie van de 
machine gestopt.

1- Arm uitschuiven
2- Arm intrekken
3- Naar links zwenken
4- Naar rechts zwenken
5- Giek aftoppen
6- Giek optoppen
7- Graafbak inrollen
8- Graafbak uitrollen

43

2

1

6

5

7 8

M1MP-01-001-6 ja

MABA-05-016 ja

4

3

1

2

M502-05-011-2 ja

8

7
5

6

M502-05-012-2 ja
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Giekzwenkpedaal

Het is handig om het zwenkmechanisme te gebruiken om 
greppels te graven langs wegen of muren.
De zwenkfunctie wordt bediend met het giekzwenkpedaal 
(1) rechtsvoor van de bestuurdersstoel, zoals aangegeven in 
de diagram rechts.

Zwenkbediening giek

1. Haal het giekzwenkpedaal (2) naar u toe naar de stand 
"UNLOCK" (ONTGRENDELD).

2. Druk de voorzijde (3) van het giekzwenkpedaal (1) in 
om de giek naar links te zwenken.

3. Druk de achterkant (2) van het giekzwenkpedaal (1) in 
om de giek naar rechts te zwenken.

4. Als het giekzwenkpedaal (1) niet wordt gebruikt, zet u 
het in de stand "LOCK" (VERGRENDELD).

4- Naar links zwenken
5- Naar rechts zwenken

1

M1MP-05-001-1 ja

2
3

M1MP-05-002-1 ja

4 5

M1MP-00-001-3 ja
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Hulppedaal (optioneel)

Uitrusting zoals een hydraulische sloophamer, breker of 
kantelbak wordt bediend met een hulppedaal (1) linksvoor 
van de bestuurdersstoel, zoals weergegeven in de diagram 
rechts.

Hulppedaal bedienen

1. Haal het hulppedaal (2) naar u toe naar de stand 
"UNLOCK" (ONTGRENDELD).

2. Aan de voorkant bevestigde aanbouwdelen zoals een 
sloophamer kunnen bediend worden door het 
hulppedaal naar voren/achteren (2)/(3) te halen.

3. Als het hulppedaal niet wordt gebruikt, zet u het in de 
stand "LOCK" (VERGRENDELD).

Hulppedaal bedienen (bij gebruik van een externe optie)

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het hulppedaal (1) in de neutraalstand 
staat voordat u de motor start. Zet hem ook in de 
neutraalstand als u klaar bent met het werk.

1. Om externe hydraulische druk te gebruiken, zoals bij 
externe optionele uitrusting (bijvoorbeeld een drilboor), 
haakt u de moer van de bout (4) in de uitsparing van het 
hulppedaal (1) om hem in de bedrijfsstand te houden.

2. Als u klaar bent met werken, verwijdert u de bout (4) die 
vastgemaakt is in de uitsparing van het hulppedaal (1) en 
zet u het pedaal weer in de neutraalstand.

1

 Stand LOCK (VERGRENDELD)
M1MP-05-007-2 ja

3 2

 Stand UNLOCK (ONTGRENDELD)
M1MP-05-008-3 ja

4

1

 Bedrijfsstand
M1MP-05-009-2 ja

4 1

 Neutraalstand
M1MP-05-010-2 ja
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Bladhendel

Het blad wordt bediend met de bladhendel (1) aan de 
rechterzijde van de bestuurdersstoel, zoals aangegeven in 
de diagram rechts.
Als de bladhendel (1) wordt losgelaten, keert de 
bedieningshendel terug naar de neutraalstand, zodat het 
blad z'n positie behoudt.

2- Blad omhoog
3- Blad omlaag

1

3

2

M1MP-03-002-3 ja

2

3

M1MP-05-006-1 ja
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Voorzorgsmaatregelen bij het bedienen van het blad

Dit is een eenvoudig blad dat speciaal ontworpen is voor gebruik met een mini-graafmachine. Volg dus onderstaande 
voorzorgsmaatregelen en wees voorzichtig.

● Dit blad is alleen bedoeld voor eenvoudig grond verzetten. Voer geen extreme graafwerkzaamheden uit met het blad. 
Als u dit wel doet, kan het blad en/of onderstel beschadigd raken.

● Plaats geen op één punt geconcentreerde of ongelijk verdeelde belastingen op het blad. Verder is het ten strengste 
verboden om tijdens het rijden met iets te botsen. Als u dit wel doet, kan het blad en/of onderstel beschadigd raken.

● Om de machine te heffen met behulp van dit blad, moet u eerst controleren of de ondergrond stevig genoeg is om 
het te ondersteunen. Wees voorzichtig als de machine wordt gehesen, aangezien de druk op de grond erg lokaal is, 
waardoor de grond kan verzakken. Zorg ervoor dat de onderkant van het blad de grond gelijkmatig raakt, zodat er 
geen op één punt geconcentreerde of ongelijk verdeelde belastingen op het blad worden uitgeoefend.

● Als er aan de voorkant met het blad wordt gegraven, kan de graafbak het blad in de weg zitten. Voorkom dit.

● De giekcilinder kan het blad in de weg zitten als er diep met de giek wordt gegraven. Voorkom dit.
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Hendel voor uitschuiven/intrekken zijwagen

Om de rupsbandbreedte uit te schuiven of in te trekken, 
gebruikt u de hendel voor het uitschuiven/intrekken van de 
zijwagen (1) aan de voorzijde van het hendelblok, zoals 
weergegeven in de afbeelding rechts.

WAARSCHUWING
Zet het in volledig uitgeschoven rupsbandbreedte (1000 
mm) of volledig ingetrokken breedte (760 mm). Als 
uitschuiven/intrekken gedeeltelijk wordt gestopt, wordt 
de bovenwagen instabiel omdat de rupsbandbreedte 
niet klopt.
De rupsbandbreedte mag alleen maximaal ingetrokken 
worden als er door een vlakke nauwe doorgang gereden 
moet worden. Schuif de rupsbandbreedte in alle andere gevallen altijd maximaal uit, voorafgaand aan rijden, 
graafwerkzaamheden en werkzaamheden met het blad. Als de rupsbandbreedte op z'n smalst is, kan de machine 
kantelen.

BELANGRIJK
Begin de rupsbandbreedte uit te schuiven/in te trekken nadat u de machine naar een vlakke ondergrond zonder 
obstakels heeft verplaatst. Verwijder verder alle modder, grind en dergelijke die de uitgeschoven/ingetrokken 
delen verstopt.

Bediening van de hendel voor uitschuiven/intrekken zijwagen

1. Uitschuiven van de rupsbandbreedte
Trek de hendel voor het uitschuiven/intrekken van de 
zijwagen (1) omhoog om de rupsbandbreedte uit te 
schuiven.

2. Intrekken van de rupsbandbreedte
Duw de hendel voor het uitschuiven/intrekken van de 
zijwagen (1) omlaag om de zijwagen in te trekken.

2- Rupsbandbreedte uitschuiven
3- Rupsbandbreedte intrekken

1

M1MP-05-011-1 ja

1

2

3

M1MP-05-012-1 ja
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Bladbreedte uitschuiven/intrekken

Wijzig de breedte van het blad zodat deze overeenstemt met uitschuiven/intrekken van de rupsbandbreedte.
Het kan lastig zijn om dit te doen met het blad op de grond.
Breng het blad omhoog en stop de motor voordat u aan deze werkzaamheden begint.

Voor het verlengen van de bladbreedte:

1. Trek de bladpen (5) eruit.
2. Klap het verlengblad (4) eruit en lijn de 2 

penopeningen met elkaar uit.
3. Plaats de bladpen (5).
4. Volg stap 1 t/m 3 ook voor de rechterkant.

Voor het intrekken van de bladbreedte

1. Trek de bladpen (5) eruit.
2. Klap het verlengblad (4) eruit, zodat de snijrand 

gericht is naar de rubberen rupsbanden en lijn de 2 
penopeningen met elkaar uit.

3. Plaats de bladpen (5).
4. Volg stap 1 t/m 3 ook voor de rechterkant.

4

5

 Met bladbreedte verlengd
M1MP-05-013-1 ja

5

4

 Met de bladbreedte ingetrokken
M1MP-05-014-1 ja
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Hendel voor de instapbeveiliging

De hendel voor de instapbeveiliging dient ervoor om te 
voorkomen dat de machine verkeerd wordt bediend als bij 
het verlaten/betreden van de bestuurdersstoel de 
bedieningshendels per ongeluk worden bewogen.
Het vergrendelingsmechanisme werkt echter niet met het 
hulppedaal (2), de bladhendel (3) of het giekzwenkpedaal 
(4), dus raak deze hendels en dit pedaal niet aan als u de 
machine betreedt/verlaat.

WAARSCHUWING

• Om de bedieningshendels (5) en het pedaal te 
vergrendelen, zet u de hendel voor de 
instapbeveiliging (1) helemaal omhoog in de stand 
LOCK (VERGRENDELD). Als de hendel voor de 
instapbeveiliging in de stand LOCK (VERGRENDELD) 
staat, mag u deze niet ontgrendelen terwijl u de 
bedieningshendel (5) vasthoudt.

• Zet altijd de motor uit en zet vervolgens de hendel 
voor de instapbeveiliging (1) omhoog in de stand 
LOCK (VERGRENDELD) als u de machine verlaat.

• Als u de hendel voor de instapbeveiliging (1) bedient, 
zorg er dan voor dat u de bedieningshendels (5) niet 
aanraakt. Als de machine onverwacht gaat rijden, kan 
dit een ernstig ongeluk veroorzaken.

• Zet altijd de motor uit en zet vervolgens de hendel 
voor de instapbeveiliging (1) omhoog in de stand 
LOCK (VERGRENDELD) als u de machine verlaat.

• Zorg ervoor dat het in de stand LOCK (VERGRENDELD) staat voordat u de machine verplaatst of achterlaat aan 
het einde van een dienst.

1

A

B

 A: stand LOCK (VERGRENDELD)
B: stand UNLOCK (ONTGRENDELD)

M1MP-05-015-1 ja

3

4

2

5

M1MP-05-016-1 ja

DE MACHINE BEDIENEN

5-8



Voordat u de machine verlaat

1. Parkeer de machine op een stevige, vlakke ondergrond. Laat de graafbak en het dozerblad op de grond zakken. Zet 
alle bedieningshendels in de neutrale stand. Zet de motor op de juiste manier uit.

2. Zet de hendel voor de instapbeveiliging (1) helemaal 
in de stand LOCK (VERGRENDELD).

Voordat u begint met werken

Controleer of de hendel voor de instapbeveiliging (1) omhoog is getrokken in de stand LOCK (VERGRENDELD) alvorens 
de motor te starten.
Duw de hendel voor de instapbeveiliging (1) langzaam omlaag naar de stand UNLOCK (ONTGRENDELD) voordat u 
begint met werken.
Controleer of alle bedieningshendels en pedalen in de neutrale stand staan en of geen enkel deel van de machine in 
beweging is.

WAARSCHUWING
Als alle hendels en pedalen in de neutrale stand staan en als het in de stand UNLOCK (ONTGRENDELD) zetten 
van de hendel voor de instapbeveiliging (1) ervoor zorgt dat er een onderdeel gaat bewegen, dan vertoont de 
machine een storing. Trek de hendel voor de instapbeveiliging (1) onmiddellijk terug naar de stand LOCK 
(VERGRENDELD) en zet de motor uit. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Hitachi-vertegenwoordiger.

1

A

B

M1MP-05-015-1 ja
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Zwenkblokkeringshendel

De zwenkblokkering koppelt de bovenwagen en het onderstel mechanisch en blokkeert het om zwenken te voorkomen.

WAARSCHUWING
Vergrendel de zwenkblokkeringshendel (1) als u pauzeert of stopt op een helling, of voor transport per 
vrachtwagen om ervoor te zorgen dat de bovenwagen niet kan zwenken.

BELANGRIJK
Mechanisch vergrendelen tijdens zwenken beschadigt het frame, dus doe dit niet.

De zwenkblokkering ontgrendelen

1. Zet de zwenkblokkeringshendel (1) omhoog in de 
stand UNLOCK (ONTGRENDELD).

2. Zet hem goed in de ontgrendelde stand.

De zwenkblokkering inschakelen

1. Positioneer de bovenwagen parallel aan de 
onderwagen zodat de openingen (2) in beide zijn 
uitgelijnd.

1

 Stand UNLOCK (ONTGRENDELD)
M1MP-05-003-2 ja

2
B

C

 B: bovenwagen
C: onderwagen

M1MP-05-005-1 ja
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2. Zet de zwenkblokkeringshendel (1) omlaag in de 
stand LOCK (VERGRENDELD).

3. Controleer of de zwenkblokkeringshendel (1) goed 
vergrendeld is door de zwenkhendel een beetje te 
bewegen.

1

 Stand LOCK (VERGRENDELD)
M1MP-05-004-2 ja
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Warmdraaien

De normale bedrijfstemperatuur van hydraulische olie ligt tussen 50 en 80 °C. Hydraulische onderdelen kunnen ernstige 
schade oplopen als de machine wordt bediend terwijl de temperatuur van de hydraulische olie lager is dan 20 °C.
Houd u voor aanvang van de werkzaamheden aan deze opwarmprocedures, totdat de temperatuur van de hydraulische 
olie hoger is dan 20 °C.

Opwarmprocedure

1. Laat de motor 5 minuten lang bij 100 tot 200 min-1 (tpm) boven langzaam stationair draaien.
2. Laat de motor 5 tot 10 minuten draaien met de motorbedieningshendel op een gemiddeld toerental.
3. Als de hydraulische olie is opgewarmd, laat u iedere cilinder langzaam een aantal keer heen en weer gaan, bedient 

u het zwenksysteem voorzichtig en gaat u rijden om de motoren en dynamo's op te warmen.

Opwarmen bij koud weer

BELANGRIJK
Als de olie koud is, laat de motor dan warm worden en wacht tot het bedrijfstoerental normaal is voordat u de 
machine bedient.

1. Laat de motor 5 minuten lang op een gemiddeld toerental draaien. Laat de motor op gemiddeld toerental draaien om 
de machine op te warmen als het extreem koud is.

2. Laat de motor op dit moment niet met hoog of laag toerental draaien.
3. Als de hydraulische olie is opgewarmd, laat u iedere cilinder langzaam een aantal keer heen en weer gaan, bedient u 

het zwenksysteem voorzichtig en gaat u rijden om de motoren en dynamo's op te warmen.
4. Schuif de graafbakcilinder uit tot aan de aanslag.

Bedien de graafbak in dit geval niet langer dan 30 seconden.
5. Schuif de graafbakcilinder in tot aan de aanslag.

Bedien de graafbak in dit geval niet langer dan 30 seconden.
6. Herhaal stap 4 en 5 hierboven totdat de cyclustijd van de graafbak normaal is.

DE MACHINE BEDIENEN
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Dieplepel bedienen

● Gebruik de juiste arm en graafbak voor de 
werkzaamheden. (Zie "Soorten graafbakken en 
toepassingen" in hoofdstuk 12 "Technische gegevens".)

● Trek de graafbak naar de machine toe waarbij u met de 
arm de grootste graafkracht uitoefent.

● Als er aarde aan de graafbak blijft hangen, moet die 
verwijderd worden door de arm en/of de graafbak heen 
en weer te bewegen.

● Plaats de graafbaktanden op de grond met de bodem 
van de graafbak onder een hoek van 45° ten opzichte 
van de grond.

● Zet bij het graven van een rechte lijn de rupsbanden parallel aan de sleuf. Na het graven tot de gewenste diepte moet 
u de machine verplaatsen om de sleuf verder uit te graven.

● Laat wat ruimte over tijdens het graven om te voorkomen dat de cilinder de bodem raakt en om schade aan de 
cilinder te voorkomen.

BELANGRIJK
• Als u onder een hoek graaft, moet u zorgen dat u de rupsbanden niet met de graafbaktanden raakt.
• Als u de giek laat zakken, stop dan niet plotseling omdat de machine dan gaat schokken. Laat de giek 

geleidelijk zakken om de machine niet te laten schokken.
• Als u diep graaft, raak de grond dan niet aan met de giekcilinder, de onderkant van de giek of de slangen van 

de graafbakcilinder.
• Als er gegraven wordt in de buurt van een blad, zorg er dan voor dat de graafbaktanden niet in contact komen 

met het blad.
• Wanneer de last in de graafbak wordt geleegd met de giek omhoog, kan vallend materiaal de basismachine 

raken. Wees u er tijdens het werken altijd van bewust of er al dan geen lading aanwezig is in de graafbak.

M107-05-037 ja
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Egaliseren

Gebruik het bulldozerblad om grond bij te vullen en voor 
algemene egalisatie na uitgravingen. Egaliseren is ook 
mogelijk door tegelijkertijd de giek, arm en graafbak te 
bedienen.

BELANGRIJK
Als u met een graafbak egaliseert, deze niet als 
bulldozer gebruiken. Er wordt dan overmatige kracht 
uitgeoefend op de onderdelen en de machine kan 
beschadigd raken.

Egaliseren door tegelijkertijd de giek, de arm en de graafbak te bedienen:

1. Als er grond richting de machine wordt geschoven, trekt u de arm geleidelijk in en houd u de giek omhoog. Laat de 
giek langzaam zakken zodra de arm voorbij de verticale positie is, zodat u met de graafbak een egaal oppervlak 
kunt maken.

2. Draai de richtingen in stap 1 om, om met een uitgeschoven arm te egaliseren.
Voer hellingafwerking uit volgens dezelfde procedures die wordt beschreven voor het afwerken van grond.

Tanden van de graafbak niet op de grond slaan

WAARSCHUWING
Als de tanden van de graafbak met kracht op de grond worden geslagen, kan dit leiden tot lichamelijk letsel door 
rondvliegend materiaal. Dit veroorzaakt tevens een kortere levensduur van de onderdelen van de frontuitrusting.

Als de graafbaktanden met kracht de grond in worden geslagen, leidt dit tot een verkorting van de levensduur van de 
onderdelen van de frontuitrusting (in het bijzonder de graafbak).
Gebruik bij het afgraven van een harde laag grind, de opwaartse graafkracht van de graafbak. Bedien de giek, de arm en 
de graafbak tegelijkertijd, zodat de graafbaktanden efficiënt in de grond bijten.
Rondvliegend materiaal kan leiden tot lichamelijk letsel.

M502-05-051-1 ja
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Ruw gebruik voorkomen

Wanneer de graafkracht wordt verhoogd door de machine 
te verrijden terwijl u de graafbak in de grond drukt, of door 
de achterkant van de machine omhoog te zetten om het 
machinegewicht op de graafbaktanden te zetten, kan de 
machine door excessieve overbelasting beschadigd raken.

Nooit als sloophamer gebruiken

WAARSCHUWING
Door de gebogen vorm van de graafbak zijn 
heiwerkzaamheden en paalwerkzaamheden zeer 
gevaarlijk. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot 
beschadiging van de frontuitrusting en de graafbak.

Gebruik de graafbak niet voor heiwerkzaamheden en 
paalwerkzaamheden.
Anders kunnen de graafbak en de frontuitrusting 
beschadigd raken en lichamelijk letsel veroorzaken. Het is 
tevens gevaarlijk, dus doe het niet.

M502-05-052-1 ja

M502-05-053-1 ja
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De machine of giek nooit zwenken om te werken

Zwenk de bovenwagen of giek niet met overmatig veel kracht om stenen of vuil te verplaatsen en voer geen sloopwerk 
uit door een muur met de zijkant van een graafbak te raken. Anders kunnen de frontuitrusting en het zwenksysteem 
beschadigd raken.

De juiste rupsbanden gebruiken voor de locatie

Gebruik nooit rubberen of brede rupsbanden op ruw terrein 
met verspreid liggende rotsblokken, grind of grote stenen.
Als u dit wel doet kunnen rubberen rupsbanden kapot gaan, 
rupsbanden verbuigen en/of bouten van rupsbanden 
losraken, en kunnen andere onderdelen van het onderstel 
beschadigen, zoals rupsbandschakels en rollen.
Op een zanderige ondergrond kan er zich gemakkelijk zand 
ophopen in het rupsbandonderstel. Als er met de machine 
wordt gereden zonder de opgehoopte grond te verwijderen, 
dan wordt er buitensporig veel kracht uitgeoefend op de 
rubberen rupsbanden waardoor ze kapot kunnen gaan. 
Voorkom dat de rupsbanden vol grond komen te zitten door 
dit zo vaak mogelijk te verwijderen.

Geen andere werkzaamheden met de machine verrichten dan het gespecificeerde werk

Deze machine is bedoeld om mee te graven en laden.
Gebruik de machine niet voor andere doeleinden. Gebruik 
de machine niet buiten de specificaties om.

WAARSCHUWING
Voorzorgsmaatregelen bij hijswerkzaamheden
• Werk op een vlakke ondergrond. Werken op een 

helling is gevaarlijk, omdat de machine onstabiel kan 
worden.

• Als u de machine met een lading zwenkt, pas dan op 
dat u niemand in de buurt met de lading raakt en 
zorg ervoor dat de machine niet kantelt als gevolg 
van de middelpuntvliedende kracht. Verlaag het 
motortoerental naar laag en zwenk langzaam.

• Als het rijden met een lading onvermijdelijk is, dan 
verlaagt u het motortoerental naar laag en rijdt u 
langzaam. Trap op dit moment niet het rijmoduspedaal in.

• Verplaats nooit de frontuitrusting en zwenk de machine niet als u rijdt, omdat het gevaarlijk is om de lading te 
laten zwenken.

M502-05-060 ja

SA-014 ja
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Giekcilinder kan de rupsband raken

Als er gewerkt wordt met het blad als frontuitrusting, zorg er 
dan voor dat u de giekcilinder en/of de graafbak op het blad 
niet raakt.

Zorg dat u het blad niet raakt met de graafbak

Als de frontuitrusting is ingetrokken om te kunnen rijden of 
transporteren, zorg er dan voor dat u het blad niet raakt met 
de graafbak.

M502-05-054 ja

M502-05-055 ja

M502-05-056 ja
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Het blad nergens tegenaan stoten

Stoot niet tegen rotsen met het blad. Daardoor kunnen het 
blad en/of de cilinders voortijdig beschadigd raken.

De rupsbanden nergens tegenaan stoten

Wanneer u diep graaft, terwijl de frontuitrusting naar de 
zijkant gezwenkt is, kan de giekcilinder per ongeluk de 
rupsband raken en schade veroorzaken. Wees extra 
voorzichtig zodat dit niet gebeurt.

M502-05-057 ja

M502-05-058 ja
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Instructies voor het gebruik van rubberen rupsbanden

Rubberen rupsbanden zijn ontworpen om schade aan 
wegen, zoals bestraatte oppervlakken, te voorkomen. 
Gebruik ze voorzichtig en volg de voorzorgsmaatregelen en 
het verboden gebruik op zoals hieronder aangegeven.

Verboden werkzaamheden

1. Niet werken of van richting veranderen in overstromingsgebieden, op een ondergrond met rotsen, stenen en puin, 
op extreem ruw en hard vast gesteente, stronken, betonwapening, schroot, of stukjes ijzerplaat; als u dit wel doet, 
dan wordt de levensduur van de rubberen rupsbanden aanzienlijk verkort.

2. Laat geen motorolie, brandstof of andere soorten smeermiddelen op de rubberen rupsbanden zitten en rijd niet 
over wegen die met olie zijn vervuild om te voorkomen dat u slipt.

3. Als de rubberen rupsband aan één kant omhoog wordt getild met de giek, arm of graafbak, en de rubberen 
rupsband aan de andere kant beweegt, dan loopt deze af en kan hij beschadigd raken, dus doe dit niet.

Waarschuwingen o.a. tijdens het rijden

WAARSCHUWING
Rubberen rupsbanden zijn minder stabiel dan ijzeren rupsbanden, omdat het uiteinde van het rubber buigt. 
Wees uiterst voorzichtig als u naar de zijkanten werkt.

1. Stal de machine niet op een plek waar 3 maanden of 
langer direct zonlicht op de rupsbanden schijnt.

2. Voorkom onnodige stuurbewegingen op betonnen 
wegen, omdat daardoor de hoogte van de rups en 
metalen kernen vroegtijdig slijten. Bedien de machine 
ook niet op hete (meer dan 60 ℃) wegen tijdens 
asfalteerwerkzaamheden, aangezien dit vroegtijdige 
slijtage en beschadiging van het wegdek veroorzaakt.

M502-05-060 ja

M1MP-05-019 ja
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3. Als de machine bediend wordt met losse rubberen 
rupsbanden op een niet-vlakke ondergrond, dan 
kunnen de rubberen rupsbanden van de rollen lopen 
en ze beschadigen.

4. Als de machine omhoog wordt gebracht met een 
frontuitrusting, breng deze dan voorzichtig weer 
omlaag.

5. Nieuwe rubberen rupsbanden (3) hebben een dun 
rubber laagje (aangegeven door de stippellijn) (2) dat 
contact maakt met de rollen (1). Het is normaal dat dit 
rubber laagje loskomt door contact met de rollen (1) 
als de machine nieuw is of onmiddellijk na vervanging 
van de rupsband. (Zie afbeelding rechts)

6. Als de rubberen rupsbanden (3) beschadigd zijn en de 
draad in de rupsband roest, dan wordt de levensduur 
verkort. Dit moet gerepareerd worden bij 
beschadigingen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Hitachi-vertegenwoordiger.

Voorzorgsmaatregelen na gebruik

● Als het werk van de dag is afgerond, moet de machine 
naar een stevige, vlakke ondergrond gereden worden 
waar geen gevaar bestaat voor vallende stenen, 
inzakkende grond of overstromingen. Parkeer de 
machine volgens de parkeerprocedures.
(Zie de paragraaf Parkeren in hoofdstuk 4 Met de 
machine rijden.)

● Vul de brandstoftank helemaal bij.

● Maak de machine schoon.

● Als er koelvloeistof uit de radiateur en watermantel 
wordt verwijderd voor de winter, hang dan een bordje 
op met "Geen koelvloeistof" op een goed zichtbare plek.

M502-05-062 ja

1

3

2

M503-05-040-1 ja

SA-266 ja
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Transport over de weg

● Controleer bij transport met een vrachtwagen de breedte, hoogte, lengte en het gewicht met de machine geladen. 
Bedenk dat bij het transport het gewicht en de afmetingen kunnen afwijken, afhankelijk van het type rupsbanden of 
de geïnstalleerde frontuitrusting. Zie de gewichten () in het gedeelte Standaard specificaties in hoofdstuk 12 
Specificaties en zorg dat u een en ander niet overbelast.

● Onderzoek van tevoren de omstandigheden op de af te leggen route, zoals de maximaal toegestane afmetingen, het 
maximale totaalgewicht en de verkeersregels.

In sommige gevallen moet de machine mogelijk gedemonteerd worden om te voldoen aan de lokale regelgeving voor 
afmetingen of gewicht.
Neem contact op met uw Hitachi-dealer als u uw machine vervoert.

Laden/lossen op een vrachtwagen

Laad en los de machine altijd op een stevige, vlakke ondergrond.

WAARSCHUWING
• Gebruik een laadperron of een laadbrug voor het laden/lossen. Gebruik de functies voor de frontuitrusting 

nooit bij het laden of lossen van de machine.
• Als de frontuitrusting bedient wordt tijdens het rijen op een helling, dan kan de machine vreemd doen. De 

frontuitrusting niet bedienen tijdens het rijden op hellingen.

Laadbrug/laadperron

1. Maak laadperrons, de hellingbaan en de laadvloer van de vrachtwagen grondig schoon voordat u begint met de 
laadwerkzaamheden. Vuile laadperrons, hellingbanen of laadvloeren met olie, modder of ijs zijn glibberig en 
daardoor gevaarlijk.

2. Blokkeer de wielen van de vrachtwagen zodat deze niet kan gaan rollen.
3. De hellingbaan moet breed, lang en sterk genoeg zijn. Stel vast dat de hellingshoek van de hellingbaan minder dan 

15 graden is.
4. Laadperrons moeten breed en sterk genoeg zijn om de machine te kunnen dragen en de hellingshoek mag niet 

meer dan 15 graden bedragen.
5. Zorg ervoor dat u het blad niet raakt als u een vrachtwagen laadt of uitlaadt.

TRANSPORT
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Laden

WAARSCHUWING

• Rijd langzaam.
Controleer of de motorbedieningshendel (1) op lage 
snelheid staat en rij met een laag motortoerental.

• Maak nooit stuurbewegingen tijdens het rijden op de 
hellingbaan, dit kan zeer gevaarlijk zijn en kan ertoe 
leiden dat de machine kantelt. Probeer de machine 
NOOIT op de hellingbaan bij te sturen. De machine 
kan hierdoor uit balans raken. Als bijsturen 
onvermijdelijk is, ga dan eerst terug naar de grond, 
verander de rijrichting en rij achteruit.

• Als u op het punt komt dat de hellingbaan de 
laadvloer van de vrachtwagen raakt, dan verandert 
het zwaartepunt plotseling. Wees voorzichtig als u 
over dit punt rijdt, want het evenwicht kan verloren gaan.

• Let bijzonder goed op als de bovenwagen wordt gezwenkt terwijl de machine op de vrachtwagen staat. Zwenk 
langzaam met de arm volledig ingetrokken onder de giek en zorg ervoor dat de machine niet uit balans raakt.

1

M1MP-01-013-2 ja
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1. Verrijd de machine om de middenlijn van de machine in 
één lijn te brengen met de middenlijn van de 
vrachtwagen.

2. Rijd de machine langzaam de hellingbaan op.
3. Plaats de graafbak op een vlakke ondergrond van de 

vrachtwagen. Houd de hoek tussen giek en arm op 90 tot 
110°.

4. Als de machine zich tussen de hellingbaan en de 
vrachtwagen bevindt en voordat de machine de 
vrachtwagen op gaat, laat u de graafbak zakken op de 
lader van de vrachtwagen.

5. Hef de graafbak enigszins omhoog van de lader van de 
vrachtwagen als de machine op de juiste plaats staat. 
Zwenk de bovenwagen langzaam 180° rond met de arm 
naar binnen.

6. Ondersteun de frontuitrusting met bijvoorbeeld houten 
blokken.

7. Zet de motor uit. Haal de sleutel uit het contactslot.
8. Trek de hendel voor de instapbeveiliging in de stand 

LOCK (VERGRENDELD).

WAARSCHUWING
Het is gevaarlijk als de bovenwagen tijdens transport draait. Activeer de zwenkblokkering.

9. Zet de zwenkblokkeringshendel in de stand LOCK (VERGRENDELD).
10. Sluit openingen van de machine zodat er geen regen en water naar binnen kan komen.

WAARSCHUWING
Bij koud weer moet de machine warmdraaien voordat deze geladen of gelost kan worden.

B

A

 A: 90 tot 110°　B: 15° of minder
M502-06-001-1 ja

M502-06-002 ja
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De machine vastzetten voor transport

WAARSCHUWING
• Zet de machine stevig op de lader vast met kettingen 

en kabels.

Lasten kunnen tijdens het rijden rondslingeren, naar voren, 
naar achteren of naar de zijkanten bewegen.
1. Plaats getande stoppers of blokken voor en achter de 

rupsbanden om te helpen de machine vast te zetten.
2. Zet de machine en de frontuitrusting vast aan de lader 

met kettingen en kabels met de juiste sterkte.

Transport (machine met rubberen rupsbanden)

Haak staalkabels niet rechtstreeks aan de rubberen rupsbanden tijdens het vastzetten op de laadvloer van de 
vrachtwagen voor transport. Bevestig staalkabels op de juiste manier op de laadvloer van de vrachtwagen voor transport, 
zoals hieronder aangegeven.

E E

FA

C

B

G

D

 
M1MP-05-020-1 ja

A: Zijframe B: Rupsframe C: Rubberen rupsband D: Onderrol
E: Zachte beschermer F: Staalkabel G: Laadvloer van de vrachtwa

gen

M502-06-002 ja
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Lossen

WAARSCHUWING
• Rijd langzaam.

Controleer of de motorbedieningshendel (1) op lage 
snelheid staat en rijd met een laag motortoerental 
(TPM).

• Maak nooit stuurbewegingen tijdens het rijden op de 
hellingbaan, dit kan zeer gevaarlijk zijn en kan ertoe 
leiden dat de machine kantelt. Probeer de machine 
NOOIT op de hellingbaan bij te sturen. De machine 
kan hierdoor uit balans raken.

• Als u op het punt komt dat de hellingbaan de 
laadvloer van de vrachtwagen raakt, dan verandert 
het zwaartepunt plotseling. Wees voorzichtig als u 
over dit punt rijdt, want het evenwicht kan verloren 
gaan.

BELANGRIJK
Controleer of de hoek van de giek en de arm tussen de 90 en 110° blijft tijdens het lossen van de machine. Er kan 
schade aan de machine ontstaan als de arm van de grond af is tijdens het lossen.

1. Rijd extreem langzaam met de graafbak op de grond en 
de hoek van de arm en de giek tussen 90 en 110 ° op het 
moment dat u over de rand van de oplegger de laadbrug 
oprijdt.

BELANGRIJK
Let op en zorg dat de machine niet met de arm de 
grond raakt tijdens het rijden over de hellingbaan. 
Dit kan de hydraulische cilinders beschadigen.

2. De graafbak moet zich op de grond bevinden voordat de 
machine naar voren begint te kantelen.

3. Hijs de giek terwijl de machine vooruit gaat en schuif de 
arm uit totdat de machine volledig van de hellingbaan af 
is.

1

M1MP-01-013-2 ja

A

 A: 90 tot 110°
M502-06-005-1 ja

M502-06-006 ja
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De machine heffen

WAARSCHUWING
• Gebruik uitsluitend staalkabels en ander hijsgereedschap dat sterk genoeg is en dat geen beschadigingen 

en/of andere defecten heeft.
• Neem contact op met uw officiële dealer voor informatie over de juiste takelprocedure en voor de afmetingen 

en het type van de hijskabels en het hijsgereedschap.
• Zet de hendel voor de instapbeveiliging in de stand LOCK (VERGRENDELD), zodat de machine zich niet per 

ongeluk in beweging zet tijdens het ophijsen.
• Een onjuiste hijsprocedure en/of onjuiste bevestiging van de staalkabels heeft tot gevolg dat de machine gaat 

bewegen (glijden) bij het hijsen, wat kan leiden tot schade aan de machine en/of persoonlijk letsel.
• Hef de machine niet te snel. De hijskabels en/of het hijstuig worden hierdoor overmatig belast en kunnen 

kapot gaan.
• Laat niemand dichtbij of onder de gehesen machine komen.
• Het aangegeven zwaartepunt is voor een machine met standaardspecificaties. Het zwaartepunt varieert, 

afhankelijk van het type geïnstalleerde aanbouwdelen en/of optionele uitrusting en hun positie. Let erop dat 
de machine niet uit balans raakt tijdens het hijsen.

• Stel de stand van het blad in met een draaiende motor. Als dit wordt ingesteld als de motor is gestopt, dan 
wordt het blad onstabiel tijdens het heffen.

TRANSPORT
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Volg onderstaande procedures voor het heffen van de 
behuizing.
1. Schakel de zwenkblokkering in zodat de bovenwagen 

niet kan draaien.
2. Hef het blad zo hoog mogelijk.
3. Met de giek zo ingesteld dat deze niet kan zwenken, zet 

u het giekzwenkpedaal in de neutrale stand en 
vergrendelt u het pedaal.

4. Schuif de graafbak-, arm- en giekcilinders maximaal uit 
en zet de hendel voor de instapbeveiliging in de stand 
LOCK (VERGRENDELD).

5. Zet de motor uit. Haal de sleutel uit het contactslot.
6. Bevestig harpsluitingen op de ene haak op de giek en 2 

haken op het puntje van het blad en haak er staalkabels 
aan vast.

7. Let op de balans en takel langzaam om schokken van de 
machine te voorkomen.

OPMERKING
Gebruik beschermende materialen om ervoor te zorgen dat 
de staalkabels niet rechtstreeks in contact komen met 
dingen.

A

B

 ZX10U-6 Stand voorafgaand aan heffen
A: 1350 mm　B: 2700 mm

M1MP-06-001-1 ja
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MEMO
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Correcte onderhouds- en inspectieprocedures

Leer uw machine goed te onderhouden. Volg de correcte 
onderhouds- en inspectieprocedures op die in deze 
handleiding beschreven zijn.

Inspecteer de machine dagelijks voordat met de 
werkzaamheden begonnen wordt.

● Controleer de bedieningselementen en de instrumenten.

● Controleer het peil van koelvloeistof, brandstof en olie.

● Controleer op lekkages en op geknikte, gerafelde of 
beschadigde slangen en leidingen.

● Loop rondom de machine om deze te controleren op 
haar algemene toestand, lawaai, hitte enz.

● Let op losse of ontbrekende onderdelen.
Bij eventuele problemen met uw machine dient u deze te repareren alvorens de machine in werking te zetten, of neem 
contact op met de officiële dealer.

BELANGRIJK
• Gebruik alleen de voorgeschreven brandstof, smeermiddelen en koelvloeistof.
• Gebruik alleen originele Hitachi-onderdelen. Gebruik van niet-originele Hitachi-onderdelen kan ernstig of 

dodelijk letsel tot gevolg hebben en/of tot machinedefecten leiden.
• Als u niet de aanbevolen brandstof, smeerolie en Hitachi-onderdelen gebruikt, vervalt de Hitachi-

productgarantie.
• Probeer nooit zelf de motorregulateur of de overdrukkleppen van het hydraulisch systeem af te stellen.
• Bescherm elektrische onderdelen tegen water en stoom.
• Haal elektrische onderdelen zoals de hoofdcontroller, sensoren etc. nooit uit elkaar.
• Stel nooit zelf de onderdelen van het brandstofsysteem of de hydraulische apparatuur af.
• Gebruik van een slechte kwaliteit brandstof, aftapmiddel, brandstofadditieven, benzine, kerosine of alcohol, 

bijgevuld of gemengd met voorgeschreven brandstof kan de prestaties van de brandstoffilters verslechteren 
en een glijprobleem veroorzaken in gesmeerde contacten in de injectoren. Het heeft tevens een negatieve 
invloed op de motor en leidt tot storingen.

• Gebruik originele high-performancefilters van Hitachi.

Regelmatig de urenteller controleren

Raadpleeg het onderhoudsoverzicht (7-7) voor informatie over smeermiddelen en intervallen voor controleren en 
afstellen. Er ligt ook een onderhoudsoverzichttabel (7-4) onder de stoel.
De controle- en onderhoudsintervallen in dit overzicht zijn van toepassing voor machines die onder normale 
bedrijfsomstandigheden worden ingezet. Als de machine gebruikt wordt onder zwaardere omstandigheden, moeten de 
intervallen verkort worden.

SA-005 ja
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Namen van componenten

14

15

16

17

18

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

34
33

32

31

30

2928

27

26

25

24

23
22

21

20

19

1

M1MP-07-029-1 ja
1- Armcilinder
2- Werkverlichting
3- Giekcilinder
4- Giek
5- Dubbele magneetklep
6- Zwenkreductiekast
7- Brandstoftank
8- Regelklep
9- Middengewricht

10- Doorstroomfilter
11- Bedieningshendel
12- Stuurfilter
13- Motor
14- Radiator
15- Bestuurdersstoel
16- Demper
17- Accu
18- Rupsband

19- Rijaandrijving
20- Pomp
21- Luchtfilter
22- Hydraulische olietank
23- Zwenklager
24- Rupsbandafsteller
25- Onderrol
26- Voorste vrijloopwiel
27- Giekzwenkcilinder

28- Bladcilinder
29- Blad
30- Graafbak
31- Zijsnijder
32- Tand
33- Graafbakcilinder
34- Arm

ONDERHOUD
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Tabel met onderhoudsoverzicht

De tabel onderhoudsoverzicht bevindt zich onder de stoel. Voer smeerbeurten en/of onderhoud uit aan de hand van 
de intervallen uit de tabel, zodat alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitgevoerd worden.

Symbolen

De onderstaande markeringen worden gebruikt in de onderhoudstabel.

Smeermiddel
(verbindingspen frontuitrusting, zwenkla
ger, zwenkkrans)

Hydraulisch oliefilter
(stuuroliefilter, doorstroomfilter, aanzuig
filter)

Transmissieolie
(rijvertraging) Luchtfilter

Motorolie Koelvloeistof
(Long-Life Coolant)

Motoroliefilter Brandstoffilter
(hoofdfilter/voorfilter)

Hydraulische olie

ONDERHOUD
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Tabel met onderhoudsoverzicht ZX10U-6
1 2 3 4 5 6 7

16

15

14 13

7

11

10

9

8

Smeerinterval

(uren)

SS-4145 nl

Onderdeel Pagina Onderdeel Pagina

1 Smeervet (zwenklager) 7-19 9 Koelvloeistof (koelvloeistof met lange 
levensduur)

7-50

2 Smeermiddel (zwenkkrans) 7-20 10 Smeermiddel (bedieningshendel) 7-21

3 Motoroliefilter 7-22 11 Hydraulische oliefilter (stuurdruk) 7-33

4 Luchtfilter 7-46 12 Transmissieolie (rijaandrijving) 7-25

5 Hydraulische oliefilter (doorstroomfil
ter)

7-32 13 Smeermiddel (graafbak) 7-18

6 Hydraulisch oliefilter (aanzuigfilter) 7-31 14 Smeermiddel (elke 100 uur de 1e 500 
uur)

7-16

7 Hydraulische olie 7-29 15 Voorfilter 7-43

8 Motorolie 7-22 16 Brandstoffilter 7-44

ONDERHOUD

7-4



Voorbereiding voor inspectie en onderhoud

Behalve in speciale gevallen moet de machine voor het 
uitvoeren van onderhoud zoals hieronder weergegeven 
worden geparkeerd.

1. Parkeer de machine op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Laat de graafbak en het dozerblad op de grond zakken.
3. Laat de motor ongeveer 5 minuten draaien om af te 

koelen.
4. Zet het contactslot in de stand OFF (UIT) om de motor uit 

te zetten. Verwijder de sleutel. Als er een inspectie of 
onderhoud moet worden uitgevoerd met een draaiende 
motor, laat iemand de procedure dan waarnemen.

5. Zet de hendel voor de instapbeveiliging in de stand 
LOCK (VERGRENDELD) (A).

6. Plaats een bordje met de tekst "Wordt onderhouden" op 
de deur of een andere goed zichtbare plek voordat u aan 
de werkzaamheden begint.

WAARSCHUWING
Probeer, om ongelukken te voorkomen, nooit 
onderhoud aan de machine uit te voeren met een 
draaiende motor. Houd u strikt aan onderstaande 
punten als onderhoud met draaiende motor 
onvermijdelijk is.

• Er moet iemand zijn die communiceert met het 
andere personeel en deze persoon moet de motor 
uit kunnen zetten. 

• Als werkzaamheden in de buurt van bewegende 
delen onvermijdelijk zijn, let er dan extra op dat 
handen, voeten en kleding niet verstrikt raken. 

• Als er onderdelen of gereedschappen in de 
ventilator of de band vallen of worden geplaatst, 
kunnen ze wegvliegen of afgesneden worden. 
Laat geen onderdelen en gereedschap in 
bewegende delen terechtkomen. 

• Zet de hendel voor de instapbeveiliging (1) in de 
stand LOCK (VERGRENDELD), zodat 
werkuitrusting niet gaat bewegen. 

• Raak de bedieningshendels en -pedalen nooit 
aan. Evacueer collega's naar een veilige plaats als 
bediening van bedieningshendels of -pedalen 
onvermijdelijk is.

SA-623 ja

1

A

B

M1MP-05-015-1 ja

SA-2294 ja

SA-026 ja
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Motorkap

WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat de motorkap niet open staat als de 

machine geparkeerd is op een helling of als er een 
harde wind staat. De motorkap kan dan per ongeluk 
dichtvallen, met persoonlijk letsel tot gevolg.

Als u de motorkap opent, trekt u de grendel omhoog aan de 
zijkant van de motorkap en doet u de motorkap voorzichtig 
omhoog met de handvatten (2) totdat de vergrendeling (1) 
de motorkap omhoog kan houden.
Als u de motorkap dicht doet, haalt u de vergrendeling (1) 
omhoog terwijl u de handvatten (2) vasthoudt en laat u de 
motorkap langzaam zakken totdat deze vastklikt.

2

1

M1MP-07-001-1 ja
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Onderhoudsoverzicht

A. Smeren

Onderdelen Aan
tal

Interval (uren) Pagi
na8 50 100 250 500 1000 2000

1. Verbindingspennen frontuitrusting (ook bij de zwenkpost) 8 ★ 　 ★★ 　 　 　 　 7-16

2. Pennen graafbak en ophanging 4 ★ 7-18

3. Zwenklager 1 7-19

4. Zwenkkrans 1 7-20

5. Kruiskoppeling bedieningshendel 2 7-21

★ : Smeer alle pennen die in water zijn ondergedompeld.
Dagelijks smeren tijdens de eerste 50 uur van het inrijden van de machine.

★★ : Elke 100 uur smeren tijdens de eerste 500 bedrijfsuren.

B. Motor

Onderdelen Aantal
Interval (uren) Pagi

na8 50 100 250 500 1000 2000

1. Motorolie
Oliepeil controle

ren - 7-22

Vervangen 2,8 L ★ 7-22

2. Motoroliefilter vervangen 1 7-22

★ : De gebruiksduur van de olie neemt af als er bij hoge temperaturen wordt gewerkt, dus moet u vervangingsin
tervallen dienovereenkomstig inkorten.

C. Transmissie

Onderdelen Aantal
Interval (uren) Pagi

na8 50 100 250 500 1000 2000

1. Rijaandrijving
Oliepeil controle

ren - 7-24

Vervangen 0,33 L×2 7-25

ONDERHOUD
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D. Hydraulisch systeem

Onderdelen Aantal
Interval (uren)

Pagina
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Peil hydraulische olie controleren 1 7-27

2. Carter hydraulische olietank aftappen 1 7-28

3. Hydraulische olie verversen 18 L ★ 7-29

4. Aanzuigfilter reinigen 1 Bij het verversen van de hydraulische olie 7-31

5. Doorstroomfilter vervangen 1 ★★ 7-32

6. Stuuroliefilter vervangen 1 7-33

7.

Slangen en leidingen controleren (op lekken en 
loszitten) - 7-35

Slangen en leidingen controleren (scheurtjes, ge
bogen, etc.) - 7-35

★ : Ververvangingsintervallen voor olie zijn afhankelijk van het soort hydraulische olie. (Zie 7-12 van Olietypes.)
★★ : Alleen eerste keer.

E. Brandstofsysteem

Onderdelen Aantal
Interval (uren)

Pagina
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Carter brandstoftank aftappen 1 Indien nodig 7-43

2. Voorfilter (gaasfilter) vervangen 1 7-43

3. Brandstoffilterelement vervangen 1 7-44

4.

Brandstofslangen op lekkages en scheuren 
controleren - 7-45

Brandstofslangen op scheuren, knikken, etc. 
controleren - 7-45

OPMERKING
Als de brandstof verontreinigd is, raakt het element sneller verstopt. Als u merkt dat het motorvermogen afneemt of 
als er meer zwarte rook zichtbaar is, dan verkort u het controle-/onderhoudsinterval.

F. Luchtfilter

Onderdelen Aantal
Interval (uren)

Pagina
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Luchtfilter
Reinigen 1 ★

Of indien ver
stopping aange

geven
7-46

Vervangen 1 7-46

★ : Indien nodig reinigen als de machine in een stoffige omgeving wordt gebruikt.

ONDERHOUD
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G. Koelsysteem

Onderdelen Aantal
Interval (uren)

Pagina
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Koelvloeistofpeil controleren 1 7-48

2. Spanning V-riem controleren 1 ★★ 7-49

3. Koelvloeistof verversen 3,3 L 2 jaar (in najaar) of 2000 uur 7-50

4. Radiatorkern reinigen
Buitenkant 1 ★

7-52
Binnenkant 1 Koelvloeistof verversen

★ : Indien nodig reinigen als de machine in een stoffige omgeving wordt gebruikt.
★★ : Alleen de eerste keer

OPMERKING
Als er originele Hitachi long life coolant (LLC) wordt gebruikt, ververs deze dan om de twee jaar (in het najaar) of na 
2000 bedrijfsuren, waarbij de eerst bereikte limiet geldt.

BELANGRIJK
• Gebruik schoon water of normaal kraanwater als koelmiddel. Gebruik geen bijzonder zuur of alkalisch 

water. Gebruik een koelvloeistof met originele Hitachi Long-Life Coolant (LLC) gemengd op 30 tot 50%. Als 
er koelvloeistof wordt gebruikt in een mengsel met minder dan 30% Hitachi Long-Life Coolant, dan kan de 
levensduur van delen van het koelsysteem worden verkort door vorstschade of corrosie van delen van het 
koelsysteem.

• Als er mineraalrijk water als koelvloeistof wordt gebruikt, kan er opbouw van waterbeits of aanslag in de 
motor of radiator plaatsvinden, hetgeen leidt tot oververhitting door een verslechtering van de 
koelprestaties.

H. Elektrisch systeem

Onderdelen Aantal
Interval (uren) Pagi

na8 50 100 250 500 1000 2000

1. Accu Elektrolytpeil controleren 1 Maandelijks 7-55

Soortelijk gewicht elektrolyt 
controleren

1 Maandelijks 7-56

2. Zekeringen vervangen Vervangen - Indien nodig 7-58

ONDERHOUD
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I. Diversen

Onderdelen Aantal Interval (uren) Pagina

8 50 250 1000 1500 2000 3000

1. Graafbaktanden controleren op slijtage － 7-59

2. Graafbak vervangen 1 Indien nodig 7-60

3. Brandstofinspuitstukken controleren en 
aanpassen

－ 7-61

4. Klepspelingen afstellen － 7-61

5. Inspuitinrichting controleren, reinigen en 
werking controleren

－ 7-61

6. Compressiedruk motor meten － Indien nodig 7-61

7. Rupsband (rubberen rupsbanden) vervan
gen

2 Indien nodig 7-62

8. Startmotor en wisselstroomdynamo con
troleren

－ Indien nodig 7-65

9. Radiatordop controleren － Indien nodig 7-65

10. Veiligheidsgordel 1 Elke 3 jaar 7-65

11. Op losse bouten controleren － ★★ 7-66

OPMERKING
De smeersticker bevindt zich op de carrosserie.

★★ : Alleen eerste keer.

ONDERHOUD
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Periodieke vervanging van onderdelen

Om een veilig gebruik en een lange levensduur te garanderen, dient de machine regelmatig geïnspecteerd en 
onderhouden te worden. Het wordt aanbevolen om de volgende onderdelen, die met name wat betreft de veiligheid erg 
belangrijk zijn, te vervangen om de veiligheid van de machine te vergroten.
Aangezien de eigenschappen van deze onderdelen na verloop van tijd en herhaaldelijk gebruik veranderen, veroorzaken 
ze verslechtering, slijtage en vermoeidheid. Dit kan een ramp veroorzaken met persoonlijk letsel of fysieke schade tot 
gevolg. Het is moeilijk om met het blote oog de mate van verslechtering, materiaalmoeheid of verzwakking van 
onderstaande onderdelen waar te nemen.
Als er verder een probleem wordt ontdekt tijdens inspecties of onderhoud, dan vervangt u het onderdeel zelfs als het 
volgens het vervangingsinterval nog niet vervangen hoeft te worden.
Als de onderdelen vervangen moeten worden, neemt u contact op met uw Hitachi-dealer.

Periodieke vervanging van onderdelen Vervangingsinterval

Motor
Brandstofslang (brandstoftank naar filter)

Elke 2 jaar of 4000 uur waarbij de eerst be
reikte limiet geldt

Brandstofslang (brandstoftank naar inspuitpomp)

Hydraulisch 
systeem

Basismachi
ne

Pompaanzuigslang

Pompuitlaatslang

Zwenkslang

Werkuitrus
ting

Giekcilinderslang

Armcilinderslang

Graafbakcilinderslang

Veiligheidsgordel Elke 3 jaar

OPMERKING
Zorg ervoor dat u afdichtingen, zoals O-ringen en pakkingen tegelijk met de slangen vervangt.

ONDERHOUD
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Olietypes

Merknaam van aanbevolen smeermiddelen

Soort smeermiddel Lithiumvet

Toepassing Verbindingspennen frontuitrusting, zwenklager, zwenkkrans

Luchttemp. –20 tot 40 °C (–4 tot 104 °F)

Aanbevolen producten Hitachi Genuine Grease NLGI EP-2

Alternatieve
producten Specificatie NLGI 2 EP

BELANGRIJK
• Originele Hitachi-smeermiddelen zijn speciaal samengesteld en getest voor een optimale werking in de 

machine, derhalve bevelen we originele Hitachi-smeermiddelen aan.
• Als u geen originele Hitachi-smeermiddelen gebruikt, gebruik dan smeermiddelen in overeenstemming met 

EP-2.
Anders kan de machine beschadigd raken.

• Gebruik geen smeermiddelen die niet voldoen aan de hierboven vermelde specificaties of vereisten. Het 
gebruik van ongeschikte smeermiddelen kan tot motorschade leiden die niet wordt gedekt door de 
garantiebepalingen in de garantiedekking van Hitachi.

• Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde officiële dealer.

Aanbevolen motorolie

Type olie Motorolie

Toepassing Motorcarter

Luchttemp. -20 tot 30 °C (-4 tot 86 °F) -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F)

Aanbevolen producten Hitachi Genuine Engine Oil DH-1 10W-30 Hitachi Genuine Engine Oil DH-1 15W-40

Alternatieve
producten

Viscositeit 10W-30 15W-40

Specificatie JASO DH-1

BELANGRIJK
• Hitachi-motorolie is speciaal samengesteld en getest voor een optimale werking in de machine, derhalve 

bevelen we originele Hitachi-motorolie aan.
• Als u geen originele Hitachi-motorolie gebruikt, gebruik dan motorolie in overeenstemming met JASO 

DH-1. Anders kunnen de motor en het uitlaatfilter beschadigd raken, of kunnen de prestaties van de motor 
afnemen.

• Gebruik geen olie die niet voldoet aan de hierboven vermelde specificaties of vereisten. Het gebruik van 
ongeschikte olie kan leiden tot motorschade die niet wordt gedekt door de garantiebepalingen in de 
Hitachi Warranty Policy.

• Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde officiële dealer.
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Merknaam van aanbevolen olie

Toepassing Reductietransmissie rijaandrijving

Type olie Transmissieolie

Luchttemp. –20 tot 40 °C (–4 tot 104 °F)

Aanbevolen producten Hitachi Gear Oil GL-4 90

Alternatieve
producten Specificatie API GL-4

BELANGRIJK
• Hitachi-transmissieolie is speciaal samengesteld en getest voor een optimale werking in de machine, 

derhalve bevelen we originele Hitachi-transmissieolie aan.
• Als u geen originele Hitachi-transmissieolie gebruikt, gebruik dan transmissieolie of motorolie in 

overeenstemming met de hierboven beschreven specificaties. Anders kan de machine beschadigd raken.
• Gebruik geen olie die niet voldoet aan de hierboven vermelde specificaties of vereisten. Het gebruik van 

ongeschikte olie kan leiden tot motorschade die niet wordt gedekt door de garantiebepalingen in de 
Hitachi Warranty Policy.

• Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde officiële dealer.

Merknaam van aanbevolen hydraulische olie

Type smeermiddel Hydraulische olie

Waar toe te passen Hydraulisch systeem

Verversen na 2000 uur 1000 uur

Omgevingstemp. –20 tot 40 °C (–4 tot 104 °F)

Aanbevolen producten Hitachi Genuine Hydraulic Oil 2000 Hitachi Genuine Hydraulic Oil Multi

Alternatief product Product overeenkomstig JCMAS
HK VG46W

OPMERKING
Met alternatieve producten is mogelijk een andere interval voor olieverversing vereist.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde officiële dealer.

BELANGRIJK
• Hitachi hydraulische olie is speciaal samengesteld en getest voor een optimale werking in de machine, 

derhalve bevelen we originele Hitachi hydraulische olie aan.
• Als u geen originele Hitachi hydraulische olie gebruikt, gebruik dan motorolie in overeenstemming met 

JCMAS HK VG46W. Anders kan de machine beschadigd raken. Ga naar de JALOS-website voor meer 
informatie over JCMAS HK VG46W.

• Gebruik geen olie die niet voldoet aan de hierboven vermelde specificaties of vereisten. Het gebruik van 
ongeschikte smeermiddelen kan tot motorschade leiden die niet wordt gedekt door de garantiebepalingen 
in de garantiedekking van Hitachi.
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Aanbevolen olieviscositeit

Waar toe te passen Type olie Luchttemperatuur (graden Celsius)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Motoroliecarter Motorolie Hitachi Genuine Engine Oil DH-1 
10W30

Hitachi Genuine Engine Oil DH-1 
15W40

Rijaandrijving Transmissie
olie

Hitachi Gear Oil GL-4_90

Hydraulisch systeem
(Hydraulische olie
tank)

Hydraulische 
olie

Hitachi Genuine Hydraulic Oil 
2000
Hitachi Genuine Hydraulic Oil 
Multi

Brandstoftank Dieselbrand
stof

EN590 klasse A

EN590 klasse B

EN590 klasse C

EN590 klasse D

EN590 klasse E

EN590 klasse F

Smeernippel Lithiumvet Hitachi Genuine Grease NLGI 
EP-2

Radiator Koelvloeistof Hitachi Genuine Long Life Coo
lant (LLC)

ONDERHOUD
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Lijst met verbruiksonderdelen

Filterelementen

Onderdeelnr.

Retourfilter hydraulische olie Montage 4388270

Element 4294126

Aanzuigfilter hydraulische olie 4632332

Stuurfilter hydraulische olie Montage 4294130

Element 4294129

Motoroliefilter 4661289

Brandstoffilter Montage 4661290

Element 4667073

Voorfilter 4661291

Element luchtfilter 4383875

Onderdelen graafbak

Onderdeelnr. Aantal

Vulring
4360879 6(12)

4366546 6(12)

OPMERKING
In de bovenstaande tabel staat in de kolom Aantal het aantal onderdelen voor één graafbak vermeld. Het aantal kan 
verschillen voor optionele graafbakken.
Het aantal tussen haakjes () is voor O-ringen en is inclusief die voor verbindingen tussen arm en ophanging.
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A. Smeren

Verbindingspennen frontuitrusting

(incl. rond de zwenkstijl)

---elke 500 uur (elke 100 uur voor eerste 500 bedrijfsuren)

1. Positioneer de machine met de armcilinder volledig 
ingetrokken en de graafbakcilinder volledig 
uitgeschoven. Laat de graafbak tot op de grond 
zakken (de controlestand van de frontuitrusting). 
Alle smeerpunten kunnen vanaf de grond worden 
gesmeerd.

2. Smeer alle hieronder weergegeven smeerpunten.

● Uiteinde giekcilinderstang

● Giekcilinderbodem

SA-266 ja

M1MP-07-002-1 ja

M1MP-07-003-1 ja
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● Giekvoet

● Uiteinde armcilinderstang en bodem 
graafbakcilinder

● Giek en armverbindingspen en bodem armcilinder

● Zwenkcilinder

M1MP-07-004-1 ja

M571-07-006-1 ja

M585-07-046-1 ja

M1MP-07-005-1 ja
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● Zwenkstijl

Pennen graafbak en ophanging

---Elke 50 uur smeren
Smeer alle pennen die in water zijn ondergedompeld.

Voorzorgsmaatregelen voor verwijderen frontuitrusting en blad

1. Als pennen worden verwijderd om de frontuitrusting te vervangen, probeer dan niet om de binnenkant van de 
boring van de bussen te reinigen voor montage.

2. Smeer voorafgaand aan montage de randen van naven en stofafdichtingen van cilinders.
3. Installeer tijdens montage minstens één pasring aan beide zijden van de verbindingspennen aan de voorzijde.
4. Als de zwenkstijl wordt gedemonteerd, smeer dan de pennen en drukplaat voordat u ze terugplaatst.

M1MP-07-006-1 ja

M1MP-07-007-1 ja
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Zwenklager

--- elke 250 uur

WAARSCHUWING
Laat voorafgaand aan het smeren van de machine 
de graafbak en het blad op de grond zakken, zet de 
motor uit en trek de hendel voor de 
instapbeveiliging in de stand LOCK 
(VERGRENDELD).
De bovenwagen mag uitsluitend door één persoon 
gesmeerd en gedraaid worden. Controleer altijd of 
er verder niemand in de buurt van de machine is, 
voordat u met het werk start.

Smeer via de smeernippels.

Smeermethode
1. Laat de graafbak en het blad op de grond zakken, stop de motor en trek de hendel voor de instapbeveiliging in 

de stand LOCK (VERGRENDELD). Smeer met 2 tot 3 slagen van de vetspuit.
2. Breng de graafbak omhoog tot ongeveer 200 mm boven de grond. Draai de bovenwagen en breng smeermiddel 

aan met een tussenafstand van 90° totdat de bovenwagen twee volle slagen gedraaid heeft.

M1MP-07-008-1 ja
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Zwenkkrans

--- elke 50 uur

WAARSCHUWING
Het smeren en draaien van de bovenwagen moet door dezelfde persoon worden gedaan. Controleer of er 
niemand meer in het gebied is, voordat u aan de slag gaat. Laat voorafgaand aan het smeren van de machine 
de graafbak en het blad op de grond zakken, zet de motor uit en trek de hendel voor de instapbeveiliging in 
de stand LOCK (VERGRENDELD).

1. Parkeer de machine overeenkomstig de instructies 
in Voorbereiding voor inspectie en onderhoud 
(7-5).

2. Verwijder de afdekking van het midden van de 
bodem van het onderstel. Controleer of het 
smeermiddel troebel is door verontreinigingen 
zoals water of vuil.

3. Smeer de onderdelen via de smeernippels.
4. Start de motor en zet de hendel voor de 

instapbeveiliging in de stand UNLOCK 
(ONTGRENDELD).

5. Hef de graafbak ongeveer 200 mm boven de grond 
en draai de bovenwagen 90°.

6. Laat de graafbak op de grond zakken.
7. Herhaal stap 1 t/m 6 hierboven 4 keer.
8. Smeer met de hoeveelheden smeermiddel die in de tabel worden weergegeven. Als het smeermiddel troebel is, 

moet het worden verwijderd en alles vervangen worden door nieuw smeermiddel. Pas op dat u niet te veel 
smeermiddel aanbrengt.

Hoeveelheid smeermiddel Totale inhoud

0,1 L 0,3 L

M1MP-07-008-2 ja
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Kruiskoppeling bedieningshendel

--- elke 500 uur of elk jaar

Doe de rubber hulzen van de linker en rechter 
bedieningshendels om en om omhoog en breng 
smeermiddel aan op de 4 plaatsen aangegeven door 
de pijlen, oftewel de regelklepstoters.

MAAA-07-004-1 ja
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B. Motor

Motoroliepeil controleren

---dagelijks (controleren voordat de motor gestart wordt)

Controleer het oliepeil voordat u de motor start. Het 
oliepeil moet tussen de markeringen op de 
oliepeilmeter (1) liggen.
Als het oliepeil laag is, de aanbevolen motorolie 
bijvullen via de olievulopening (2). Controleer het 
oliepeil opnieuw als de olie is bijgevuld.

Motorolie verversen en motoroliefilter vervangen

--- elke 250 uur

WAARSCHUWING
Onmiddellijk na de werking kan de motorolie heet 
zijn. Wacht totdat de olie afgekoeld is alvorens aan 
het werk te gaan.
Voorkom morsen tijdens het bijvullen van olie. Als 
er olie wordt gemorst, veegt u dit op.
Als gemorste olie niet wordt weggehaald, kan het 
brand veroorzaken.

1. Houd een houder van 5 liter bij de hand om 
weglekkende olie op te vangen.

2. Om olie af te tappen, verwijdert u de aftapplug (2) 
van de afvoerslang (1) op de motor.

3. Controleer de schone doek na het aftappen van de 
olie op eventueel vuil, zoals kleine stukjes metaal.

4. Draai de aftapplug (2) weer stevig in.

Sleutelmaat: 17 mm
Aandraaimoment: 29,4 N･m (3 kgf･m)

1

2

M1MP-07-009-1 ja

A

Olie

 Afgetapte olie op verontreinigingen controleren
M104-07-010-2 nl

2 1

M1MP-07-014-1 ja
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5. Gebruik een filtersleutel om het oliefilter (3) los te 
draaien en verwijder het van de motor. Als u dit 
doet, kan er via de opvangbak gemorste olie van 
het filter naar de onderkant van de machine 
stromen. Dit moet u opvangen met een lege 
houder.

6. Breng een dun laagje olie aan op de pakking van 
het nieuwe oliefilter (3) en draai het filter met de 
hand vast totdat de voorkant van de pakking pakt.

7. Draai het vanaf dit punt nog eens 3/4 slag aan met 
een filtersleutel. Zorg ervoor dat u het oliefilter (3) 
niet te strak aandraait, aangezien het dan kan 
vervormen.

Aandraaimoment: 19,6 tot 23,5 N･m
(2,0 tot 2,4 kgf･m)

8. Verwijder de olievuldop (4) en vul motorolie bij.

OPMERKING
Zie "Olietypes" (7-12) voor het te gebruiken olietype.

9. Zorg ervoor dat het oliepeil tussen de markeringen op de oliepeilstok (5) ligt voordat u de motor start.
10. Controleer nadat de motor is gestart of er geen olie uit de afdichting lekt.
11. Laat de motor 5 minuten langzaam stationair draaien en stop vervolgens de motor. Controleer na 15 minuten 

opnieuw het oliepeil en vul indien nodig bij.

BELANGRIJK
• Gebruik het oliefilter (3) niet opnieuw.
• Gebruik een origineel Hitachi-oliefilter (3).

Het gebruik van niet-originele Hitachi-producten, of het niet vervangen van de olie en het filter, heeft 
een schadelijk effect op de machine.

3 5

4

M1MP-07-009-2 ja
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C. Transmissie

Transmissieolie in reductietransmissie van de rijaandrijving

WAARSCHUWING
• Onmiddellijk na bedrijf is de olie heet. Wacht totdat de olie afgekoeld is voordat u de machine gebruikt.
• De rijaandrijving kan onder druk staan. Draai de ontluchtingsplug langzaam 2 tot 3 slagen los en zorg 

ervoor dat de druk volledig afneemt voordat u de plug verder los draait en verwijdert.
Het is gevaarlijk om de plug in één keer los te draaien, aangezien de plug en/of olie eruit kan spuiten. Zorg 
dat u uw lichaam en gezicht uit de buurt houdt van de plug.

Oliepeil controleren --- elke 250 uur

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2. Schakel de motor uit met de plug op de rand van 

de rijaandrijving in de "ontluchtingsstand", zoals 
weergegeven.

3. Draai de plug (1) langzaam los en begin te 
ontluchten.

4. Zorg ervoor dat alle lucht eruit is en draai de plug 
(1) weer vast.

Aandraaimoment: 29,5 tot 39 N･m
(3 tot 4 kgf･m)

5. Start de motor.
6. Stop de motor met de plug in de "controlestand", 

zoals weergegeven.
7. Verwijder de plug (1) en als er transmissieolie uit de 

plugopening komt, klopt het oliepeil. Vul olie bij als 
het oliepeil laag is.

8. Reinig de plug (1), plak afdichttape, plaats de plug 
en draai hem aan.

Aandraaimoment: 29,5 tot 39 N･m
(3 tot 4 kgf･m)

1

 Ontluchtingsstand
MAAA-07-001-1 ja

1

 Controlestand
MAAA-07-002-1 ja
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Transmissieolie verversen --- elke 1000 uur

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2. Schakel de motor uit met de plug op de rand van 

de rijaandrijving in de "ontluchtingsstand", zoals 
weergegeven.

3. Draai de plug (1) langzaam los en begin te 
ontluchten. Draai de plug vervolgens weer licht 
aan.

4. Start de motor.
5. Stop de motor met de plug in de "controlestand", 

zoals weergegeven.
6. Verwijder de plug (1), die licht is aangedraaid, en 

verwijder vervolgens de plug (2) en tap de 
transmissieolie af.

7. Als de transmissieolie volledig is afgetapt, reinigt u 
de plug (2), plakt u afdichttape, plaatst u de plug en 
draait u deze aan.

Aandraaimoment: 29,5 tot 39 N･m
(3 tot 4 kgf･m)

8. Vul met olie uit de opening van de plug (1).
9. Vul met olie via de opening van de plug (1) totdat 

er olie uitstroomt.

Correcte hoeveelheid: 0,33 L

10. Reinig de plug (1), plak afdichttape, plaats de plug 
en draai hem aan.

Aandraaimoment: 29,5 tot 39 N･m
(3 tot 4 kgf･m)

1

 Ontluchtingsstand
MAAA-07-001-1 ja

1

2

 Controlestand
MAAA-07-002-2 ja
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D. Hydraulisch systeem

Inspectie en onderhoud van de hydraulische uitrusting

WAARSCHUWING
Bij de controle en/of het onderhoud van de hydraulische componenten, dient u speciale aandacht te besteden aan 
de volgende punten.

1. Controleer de machine altijd op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Laat de graafbak en het blad op de grond zakken en zet de motor uit.
3. Voorafgaand aan inspectie van of onderhoud aan het hydraulische systeem, laat u de restdruk ontsnappen en de 

onderdelen afkoelen.
a. Ontlucht de hydraulische olietank.
b. Alle componenten, de hydraulische olie en smeermiddelen kunnen meteen na gebruik van de machine heet zijn 

en/of onder druk staan. Laat de machine afkoelen voordat u met de inspectie of het onderhoud begint.
Als u dit niet doet, is er het risico op brandwonden door contact met het component en/of de olie, of kan er letsel 
optreden door rondvliegende pluggen en/of schroeven. Hydraulische onderdelen kunnen zelfs na afgekoeld te 
zijn nog onder druk staan. Houd uw lichaam en gezicht afgewend van pluggen en schroeven en draai ze langzaam 
los. Verwijder de pluggen en schroeven pas als u de overdruk zorgvuldig hebt afgelaten.

c. Wanneer de machine op een helling is geparkeerd wordt, zelfs na het aflaten van de luchtdruk in de hydraulische 
olietank, de oliedruk in de rijmotor- en zwenkmotorcircuits op een hoog niveau gehandhaafd, doordat de 
reactiekracht van het eigen gewicht van de machine voortdurend wordt uitgeoefend op de rijmotor. Verricht nooit 
controles en/of onderhoud aan de machine terwijl deze op een helling is geparkeerd.

BELANGRIJK
• Let bij het aansluiten van hydraulische slangen en leidingen speciaal op het schoonhouden van de 

afdichtvlakken en voorkom beschadigingen.
• Reinig slangen, leidingen en de binnenkant van de tank en veeg het reinigingsmiddel grondig weg voordat u 

ze weer aansluit.
• Gebruik alleen onbeschadigde O-ringen die vrij zijn van gebreken. Let op dat deze bij montage niet 

beschadigd raken. Hogedrukslangen mogen bij het aansluiten niet verdraaid worden. Als er gedraaide 
slangen worden gebruikt, gaan ze minder lang mee.

• Gebruik geen hydraulische olie die niet wordt aanbevolen;
meng geen olie van verschillende merken. Als er hydraulische olie van een andere fabrikant wordt gebruikt, 
vervang dan alle olie.

• Laat de motor nooit draaien zonder olie in de hydraulische olietank.
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Peil hydraulische olie controleren

---dagelijks

1. Parkeer de machine op stevig, vlak terrein met de 
graafbakcilinder volledig uitgeschoven en de 
armcilinder volledig ingetrokken. Laat de graafbak 
en het dozerblad op de grond zakken zoals rechts 
wordt aangegeven. Zet de motor uit.

2. Controleer het oliepeil via de peilmeter (1) op de 
hydraulische olietank. Als er hydraulische olie 
zichtbaar is op desbetreffende markering op de 
peilmeter (1), dan klopt het.

M502-07-055 ja

1

M1MP-07-012-1 ja
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Carter hydraulische olietank aftappen

--- elke 250 uur

WAARSCHUWING
Hydraulische olie wordt heet en staat onder druk tijdens gebruik. De bestuurder kan ernstige brandwonden 
oplopen als zijn huid in aanraking komt met ontsnappende hydraulische olie vlak na het stopzetten van de 
machine. Wacht tot de olie is afgekoeld of voer onderhoud uit voordat de machine wordt gebruikt.

1. Parkeer de machine op stevig, vlak terrein met de 
graafbakcilinder volledig uitgeschoven en de 
armcilinder volledig ingetrokken. Laat de graafbak 
en het dozerblad op de grond zakken zoals rechts 
wordt aangegeven. Zet de motor uit.

2. Gebruik de machine een tijdje niet om de 
temperatuur van de hydraulische olie te verlagen. 
Als de hydraulische olie is afgekoeld, draait u de 
dop (1) op de hydraulische olietank los om 
resterende luchtdruk in de hydraulische olietank af 
te laten.

3. Draai de aftapplug (2) aan de onderzijde van de 
tank langzaam los en tap al het water of ander 
bezinksel af.

M502-07-055 ja

1

M1MP-07-013-1 ja

2

 Onderkant van hydraulisch oliereservoir
M1MP-07-015-1 ja
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Hydraulische olie verversen

--- elke 1000 uur

WAARSCHUWING
Hydraulische olie wordt heet en staat onder druk 
tijdens gebruik. De bestuurder kan ernstige 
brandwonden oplopen als zijn huid in aanraking 
komt met ontsnappende hydraulische olie vlak na 
het stopzetten van de machine. Laat de olie 
afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert.
Draai de dop van olievulopening (1) los en ontlucht 
de tank.

BELANGRIJK
Let er tijdens het vervangen van de hydraulische 
olie goed op dat er niets in de tank terechtkomt, 
zoals water of zand.
Ververvangingsintervallen voor olie zijn 
afhankelijk van het soort hydraulische olie.

1. Parkeer de machine op stevig, vlak terrein met de 
graafbakcilinder volledig uitgeschoven en de 
armcilinder volledig ingetrokken. Laat de graafbak 
en het dozerblad op de grond zakken zoals rechts 
wordt aangegeven. Zet de motor uit.

2. Maak de afdekking op de hydraulische olietank los, 
draai vervolgens de dop van de olievulopening (1) 
binnen los en ontlucht de tank.

3. Verwijder de dop (1).
4. Houd een houder van 20 liter bij de hand en draai 

de aftapplug (2) aan de onderzijde van de 
hydraulische olietank langzaam los om de olie af te 
tappen.

5. Reinig de aftapplug (2), plaats hem terug en draai 
weer vast.

Aandraaimoment: 49 N･m (5 kgf･m)

M502-07-055 ja

1

M1MP-07-013-1 ja

2

 Onderkant van hydraulisch oliereservoir
M1MP-07-015-1 ja
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6. Vul de hydraulische olietank via de olievulopening 
bovenop de tank.
Gebruik de peilmeter (3) om het peil tijdens het 
vullen in de gaten te houden.

7. Plaats de dop (1).
8. Volg de instructies in "Het hydraulisch circuit 

ontluchten" hieronder en ontlucht het hydraulische 
systeem.

Het hydraulisch circuit ontluchten

1. Start de motor nadat hydraulische olie is 
toegevoegd. Laat de machine 10 tot 15 minuten 
licht draaien met alle cilinders en de zwenkmotor 
gelijkmatig ingeschakeld.

2. Laat de graafbak op de grond zakken, terug naar de 
positie om het hydraulische oliepeil te kunnen 
controleren.

3. Zet de motor uit. Controleer het oliepeil via de 
peilmeter (1) en vul indien nodig bij.

3

M1MP-07-012-2 ja

M502-07-055 ja

1

M1MP-07-012-1 ja
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Aanzuigfilter reinigen

---bij het verversen van de hydraulische olie

Het aanzuigfilter bevindt zich in de hydraulische 
olietank.
Reinig het aanzuigfilter wanneer u de hydraulische olie 
ververst.
1. Verwijder de afdekking (1) na het aftappen van de 

hydraulische olie.
Laat de O-ring die in de afdekking (1) is geplaatst 
niet vallen als u dit doet.

2. Als de afdekking (1) is verwijderd, haalt u het 
aanzuigfilter (2) omhoog aan de bout (3) en 
verwijdert u deze.

3. Reinig de binnenkant van de hydraulische olietank 
en het aanzuigfilter (2).

4. Plaats tijdens installatie het aanzuigfilter (2) terug in de tank en in de basis in de tank.
5. Ontlucht het hydraulische systeem na het plaatsen van de afdekking (1) en zet de binnenkant van de 

hydraulische olietank onder druk.
(Zie Het hydraulisch circuit ontluchten)

OPMERKING
Zorg er tijdens installatie voor dat u de O-ring die van de afdekking (1) is verwijderd niet beschadigt of vergeet.

1

3

2

M1MP-07-016-1 ja
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Doorstroomfilter vervangen

---elke 500 uur (eerste keer na 250 uur)

Handleiding voor het vervangen van onderdelen

WAARSCHUWING
Hydraulische olie wordt heet en staat onder druk 
tijdens gebruik. De bestuurder kan ernstige 
brandwonden oplopen als zijn huid in aanraking 
komt met ontsnappende hydraulische olie vlak na 
het stopzetten van de machine. Laat de olie 
afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert.

1. Parkeer de machine op stevig, vlak terrein met de 
graafbakcilinder volledig uitgeschoven en de 
armcilinder volledig ingetrokken. Laat de graafbak 
en het dozerblad op de grond zakken zoals rechts 
wordt aangegeven. Zet de motor uit.

2. Voordat u het element vervangt, draait u de dop op 
de hydraulische olietank los om de tank te kunnen 
ontluchten.

3. Gebruik een filtersleutel om het patroonfilter (1) los 
te draaien en verwijder deze van de kopafdekking 
(2).

4. Breng een dun laagje schone hydraulische olie aan 
op de pakking van het nieuwe patroonfilter (1).

5. Draai het patroonfilter (1) tijdens installatie 
ongeveer 1/2 slag als de pakking de afdichting 
raakt.

6. Draai het vanaf dit punt nog eens 1/6 slag aan met 
een filtersleutel. Zorg ervoor dat u het patroonfilter 
(1) niet te strak aandraait, omdat het dan kan 
vervormen.

7. Als het is vervangen, controleert u het oliepeil en 
ontlucht u het hydraulische systeem.
Als de machine bediend wordt terwijl er nog lucht 
in het hydraulische systeem zit, kan de pomp 
beschadigd raken.

8. Vervang het filterpatroon regelmatig om de 
hydraulische olie schoon te houden en de 
gebruiksduur van de hydraulische onderdelen te 
verlengen.

M502-07-055 ja

1

M1MP-07-009-3 ja

2

1

M522-07-002-1 ja
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Stuuroliefilter vervangen

--- elke 1000 uur

WAARSCHUWING
Als de machine is gebruikt, is de hydraulische olie 
heet en kan de olie eruit spuiten en brandwonden 
veroorzaken. Laat de olie afkoelen voordat u 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

1. Parkeer de machine op stevig, vlak terrein met de 
graafbakcilinder volledig uitgeschoven en de 
armcilinder volledig ingetrokken. Laat de graafbak 
en het dozerblad op de grond zakken zoals rechts 
wordt aangegeven. Zet de motor uit.

2. Voordat u het element vervangt, draait u de dop (1) 
los bovenop de hydraulische olietank om de tank te 
kunnen ontluchten.

3. Verwijder de afdekking (2) aan de linkerzijde van de 
machine.

Sleutelmaat: 13 mm

M502-07-055 ja

1

M1MP-07-013-1 ja

2

M1MP-07-017-1 ja
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4. Draai de zeshoek op de bodem van het filterhuis (5) 
van het stuurfilter (3) met bijv. een steeksleutel 
tegen de richting van de klok in om het filterhuis (5) 
van de kopafdekking (4) te verwijderen.

5. Draai het element (6) en trek het naar beneden om 
het te verwijderen.

6. Vervang de O-ring (7) door een nieuw exemplaar.
7. Plaats de O-ring (7) volledig in de O-ringgroef op de 

filterkop (4).
8. Breng schone hydraulische olie aan op de 

afdichting van het nieuwe element (6). Draai het 
element (6) vervolgens totdat het volledig in het 
filter (4) past.

9. Let op dat water of stof nooit in de filterkast 
kunnen binnendringen.

10. Plaats de behuizing (5) op de kopafdekking (4) door 
de behuizing met de klok mee te draaien.

Aandraaimoment: 25 tot 34 N･m
(2,5 tot 3,5 kgf･m)

11. Ontlucht het hydraulisch systeem na het vervangen 
van het filterelement, terwijl de motor ongeveer 3 
minuten lang op een langzaam toerental draait.

12. Controleer het oliepeil via de peilmeter (8) op de 
hydraulische olietank. Vul indien nodig olie bij.

13. Installeer de afdekking (2) aan de linkerzijde van de 
machine.

Sleutelmaat: 13 mm

14. Draai de dop op de hydraulische olietank vast.

3

M1MP-07-018-1 ja

7

6

5

4

M503-07-031-3 ja

8

M1MP-07-012-3 ja

2

M1MP-07-017-1 ja
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Slangen en leidingen controleren

･･･dagelijks
･･･elke 250 uur

WAARSCHUWING
• Lekkages van hydraulische olie en smeermiddelen 

kunnen brand veroorzaken, wat ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben. Controleer op ontbrekende of 
loszittende klemmen, geknikte slangen, leidingen 
of slangen die tegen elkaar aan schuren, schade 
aan de oliekoeler en loszittende flensbouten van 
de oliekoeler, om olielekken te achterhalen.

• Wegspuitende olie onder druk kan de huid 
binnendringen, wat ernstige verwondingen tot 
gevolg kan hebben. Om dit gevaar te voorkomen, 
gebruikt u een stuk karton om naar olielekken te 
zoeken. Bescherm uw handen en lichaam tegen 
vloeistoffen die onder druk staan. Als olie uw huid 
binnendringt, raadpleegt u onmiddellijk een arts 
die dergelijk letsel kan behandelen.

• Span, repareer of vervang alle ontbrekende, 
loszittende of beschadigde klemmen, slangen en 
leidingen.

• Stoot niet tegen hogedrukleidingen en verbuig 
deze niet.

• Installeer nooit verbogen of beschadigde slangen 
of leidingen.

Controleer slangen en leidingen op olielekken en schade 
aan de hand van de controlepunten op de volgende 
pagina.
Als u onregelmatigheden aantreft, vervang de slangen 
dan of draai ze opnieuw aan volgens de tabel.

SA-031 ja

SA-292 ja

SA-044 ja
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Slang

Interval 
(uren)

Controle
punten

Afwijkingen Oplossingen

Dagelijks Slangafdek
kingen

Lekkage (1) Vervangen

Slanguitein
den

Lekkage (2) Vervangen

Fittingen Lekkage (3) Opnieuw vast
draaien of slang 
of O-ring vervan
gen

Interval 
(uren)

Controlepun
ten

Afwijkingen Oplossin
gen

Elke 250 uur Slangafdekkin
gen

Lekkage (4) Vervan
gen

Slanguitein
den

Lekkage (5) Vervan
gen

Slangafdekkin
gen

Blootliggend 
versterkingsstuk 
(6)

Vervan
gen

Slangafdekkin
gen

Uitstulpingen 
(7)

Vervan
gen

Slang Knik (8), dicht
geklapt (9)

Vervan
gen

Slanguitein
den en fittin
gen

Vervorming of 
roest (10)

Vervan
gen

Leidingen

Interval 
(uren)

Controlepunten Afwijkingen Oplossingen

Dagelijks Contactvlakken 
van flensverbin
dingen

Lekkage (11) Vervangen

Bouten Loszitten of 
lekken (11)

Opnieuw 
vastdraaien 
of O-ring 
vervangen

Gelaste opper
vlakken bij 
flensverbindin
gen

Lekkage (12) Vervangen

3

2

1

23

M137-07-008-3 ja

1

23

3

2

M115-07-145-3 ja

4

5

M115-07-146-3 ja

7

6

M115-07-147-3 ja
8

M115-07-148-3 ja

9

10

M115-07-149-3 ja

12
13

11

M137-07-001-3 ja

12

13

M137-07-007-3 ja
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Interval 
(uren)

Controlepunten Afwijkingen Oplossingen

Elke 250 
uur

Vernauwing 
flensverbinding

Scheurvor
ming (13)

Vervangen

Gelaste opper
vlakken bij 
flensverbindin
gen

Scheurvor
ming (12)

Vervangen

Klemmen Ontbrekend of 
vervormd, los
zittende bou
ten

Vervangen 
of opnieuw 
aanhalen
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Slangfittingen

● Metalen fittingen met pakking

De metalen fittingen (4) en (5) tussen de adapter (1) 
en de slang (2) zorgen voor een afdichtingsdruk. Dit 
type fitting wordt gebruikt op verbindingen met 
een kleinere diameter.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Zorg er bij het aan- en ontkoppelen van fittingen 
voor dat de zittingoppervlakken (4) en (5) niet 
beschadigd raken.

Aandraaimoment
Draai aan tot het aangegeven aandraaimoment in de tabel hieronder.

±10 %

Sleutelmaat (mm) 17 19 22 27

Aandraaimoment
N·m 24,5 29,5 39 64

(kgf·m) (2,5) (3) (4) (6,5)

● Metalen afdichtfittingen pijp
Metalen afdichtfittingen pijp (metalen afdichtkoppelingen pijp)

De metalen fittingen (4) en (5) tussen de adapter (1) 
en de pijp (2) zorgen voor een afdichtingsdruk.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Zorg er bij het aan- en ontkoppelen van fittingen 
voor dat de zittingoppervlakken (4) en (5) niet 
beschadigd raken.

Aandraaimoment
Draai aan tot het aangegeven aandraaimoment in 
de tabel hieronder.

Sleutelmaat (mm) 17

Aandraaimoment
N･m 39

(kgf･m) (4)

1 4 3 5 2

M202-07-051-2 ja

1 4 5 3 2

M1M7-07-005-1 ja

ONDERHOUD

7-38



● Vlakke fitting met afdichting door een O-ring (ORS-fitting)
Installeer de O-ring (1) op de afdichtoppervlakken 
van de adapter (2) om olielekkage te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
1. Vervang de O-ring (1) door een nieuwe als u de 

fittingen bevestigt.
2. Controleer voordat u de wartelmoer (4) aandraait of 

de O-ring (1) correct geplaatst is in de O-ringgroef 
(3).
Wanneer de moer (4) wordt aangedraaid, terwijl de 
O-ring (1) niet goed in de groef (3) van de O-ring zit, kan de O-ring (1) beschadigd raken en er kan olie uit de 
fittingen lekken.

3. Let er tijdens het plaatsen van fittingen goed op dat u de groef van de O-ring (3) van de adapter (2) en het 
afdichtoppervlak (6) van de slang of de klep (5) niet raakt en beschadigt. Als deze oppervlakken beschadigd 
raken, kan er schade ontstaan aan de O-ring (1) en kan er olielekkage ontstaan.

4. Als er olie uit een losse aansluiting van de verbinding (4) lekt, mag de fitting niet aangedraaid worden. Maak de 
aansluiting los, vervang de O-ring (1) door een nieuwe en controleer of de O-ring correct geplaatst is voordat u 
de verbinding vastmaakt.

Aandraaimoment
Draai aan tot het aangegeven aandraaimoment in de tabel hieronder.

±10 %

Sleutelmaat (mm) 19 22 24 27

Aandraaimoment
N·m 44 74 78 103

(kgf·m) (4,5) (7,5) (8,0) (10,5)

2 6 1 4 5

6

3

M104-07-033-2 ja
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Snelkoppeling

1. Aansluitprocedure
a. Schuif de dopring (1) over de plug (7) door aan 

de knelring (1) te trekken en hem volledig 
linksom te draaien.

b. Laat de knelring (1) los, zodat de veer terugkeert 
naar de oorspronkelijke stand. Zorg ervoor dat 
de verbinding volledig vergrendeld is door de 
kogels (2). Zorg er tegelijkertijd voor dat de 
knelring (1) volledig naar de oorspronkelijk 
stand is teruggekeerd (helemaal naar rechts).

2. Ontkoppelingsprocedure
a. Maak de slang los door aan de knelring (1) te trekken en hem volledig linksom te draaien. Omdat er geen 

terugslagklep aan de binnenkant zit, kan er olie uit stromen.
b. Verwijder de slang en sluit hem af met de speciale plug.

WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat u verbindingsoppervlakken niet beschadigt tijdens het aansluiten en afsluiten.
• Voordat u de koppeling los- of vastmaakt, moet u de koppeling en de omgeving ervan reinigen met een 

schoonmaakmiddel en dit volledig wegvegen. Let er goed op dat er geen vuil in de koppeling komt.
• Sluit de koppeling correct aan en af. Let goed op lekkages met name als er verbindingen zijn gemaakt.
• Zorg er na het aansluiten voor dat de knelring (1) volledig naar de oorspronkelijk stand is teruggekeerd 

(helemaal naar rechts).

7 8 1 43

6 2 5

M1M7-07-006-2 ja
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E. Brandstofsysteem

WAARSCHUWING
Pas op voor brand.
Brandstof is uiterst brandbaar. Houd brandstof uit de buurt van ontstekingsbronnen.

BELANGRIJK
Vul de tank met de voorgeschreven brandstof. Als er een niet-voorgeschreven brandstof wordt gebruikt, kan de 
motor beschadigd raken en/of kan deze moeilijk te starten zijn.

Aanbevolen brandstof

Gebruik uitsluitend topkwaliteit of hoogwaardige DIESELBRANDSTOF (JIS K-2204) (ASTM 2-D). Er mag GEEN kerosine 
gebruikt worden. Daarnaast kan gebruik van een slechte kwaliteit brandstof, aftapmiddel, brandstofadditieven, benzine, 
kerosine of alcohol, bijgevuld of gemengd met voorgeschreven brandstof de prestaties van de brandstoffilters 
verslechteren en een glijprobleem veroorzaken in gesmeerde contacten in de injectoren. Ook motoronderdelen kunnen 
aangetast worden, waardoor storingen kunnen ontstaan. Het gebruik van andere brandstoffen dan dieselbrandstof met 
een ultralaag of laag zwavelgehalte heeft nadelige gevolgen voor de motor, hetgeen kan leiden tot storingen.
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Tanken

Kies voor een zo vlak mogelijke locatie en laat de graafbak 
op de grond zakken en zet de motor uit. Controleer de 
brandstofpeilmeter (1). Als het brandstofpeil laag is, opent u 
de motorkap, draait u de dop (2) op de brandstoftank los en 
vult u brandstof bij.
1. Vul de tank telkens aan het einde van de dag bij om 

condensatie te voorkomen. Zorg ervoor dat u niet te veel 
brandstof tankt.
Inhoud van brandstoftank: 16 L

2. Draai de dop (2) weer vast na het tanken.

OPMERKING
Zorg ervoor dat er tijdens het tanken geen vuil en/of water 
de brandstoftank binnendringt.

Brandstofsysteem ontluchten

Wanneer zich lucht in het brandstofsysteem bevindt, kan de 
motor moeilijk op gang komen of onregelmatig draaien.
Ontlucht het brandstofsysteem als de brandstoftank leeg is, 
of nadat u het brandstoffilterelement heeft vervangen.

Deze machine heeft automatische ontluchting.

1. Controleer of de brandstoftank half vol is of niet. Als deze 
bijna leeg is, tankt u brandstof.

2. Draai het contactslot in de stand ON (AAN) en houd 10 
tot 15 seconden vast.

3. Start de motor. Controleer het brandstoftoevoersysteem 
op brandstoflekken.

1

M1MP-07-019-1 ja

2

M1MP-07-020-1 ja
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Carter brandstoftank aftappen

---dagelijks

Stop de machine op een harde, vlakke ondergrond. 
Draai plug (1) onderop de brandstoftank los en tap 
water of bezinksel af.

Sleutelmaat: 17 mm

Voorfilter (gaasfilter) vervangen

--- elke 500 uur

1. Draai plug (1) los en tap brandstof af uit de 
brandstoftank.

2. Koppel de 2 brandstofslangen los van het voorfilter 
(2) en vervang het filter.

OPMERKING
Vervang het filter als een montage-eenheid.

3. Zorg er tijdens installatie voor dat u de INGANG en 
UITGANG van het filter en de slangen niet door 
elkaar haalt.

4. Draai na het bijvullen van de brandstoftank de 
sleutel in de stand ON (AAN) en houd 10 tot 15 
seconden vast.
(Lucht ontlucht het hoofdfilter)

5. Zorg ervoor dat er lucht is afgelaten uit het hoofdfilter en start vervolgens de motor. Controleer het 
brandstoftoevoersysteem op lekken.

1

M1MP-07-021-1 ja

2

M1MP-07-022-1 ja
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Brandstoffilterelement vervangen

--- elke 500 uur

Brandstoffilterelement vervangen
1. Sluit de kraan (1) op het brandstoffilter (2).
2. Draai de ringmoer (3) van het brandstoffilter (2) los 

en verwijder vervolgens de filterdop (4).
3. Vervang het element (5) in deze status.
4. Reinig tijdens installatie de filterdop (4), installeer 

het nieuwe element (5) en draai de ringmoer (3) 
stevig vast.
Zorg ervoor dat de twee O-ringen (6) niet 
beschadigd of vervormd raken, en vergeet ze niet 
te installeren.

5. Draai na installatie de kraan (1) van het 
brandstoffilter (2) open.

6. Controleer of het brandstofniveau hoger is dan 
halverwege de brandstoftank. Zo niet, dan 
bijvullen.

7. Draai de ontluchtingsplug (7) los en draai deze 
weer aan als er brandstof uitkomt.

8. Draai de sleutel in de stand ON (AAN) en houd 10 
tot 15 seconden vast.

9. Start de motor. Controleer het 
brandstoftoevoersysteem op brandstoflekken.

1

2

M1MP-07-023-1 ja

7

6

5

4

3

M503-07-038-1 ja
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Brandstofslangen controleren

--- dagelijks

--- elke 250 uur

WAARSCHUWING
Brandstoflekkages kunnen brand veroorzaken, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
• Controleer op geknikte slangen, slangen die tegen elkaar aankomen en op eventuele brandstoflekkages.
• Repareer of vervang losse of beschadigde slangen.
• Installeer verbogen of beschadigde slangen nooit opnieuw.

Controleer slangen op olielekken en schade aan de hand van de controlepunten hieronder.
Als u onregelmatigheden aantreft, vervang de slangen dan of draai ze opnieuw aan volgens de tabel.

Slang

Interval (uren) Controlepunten Afwijkingen Oplossingen

Dagelijks

Slanguiteinden Lekkage (1) Aanhalen of ver
vangen 1

2

1

Slangafdekkingen Slijtageplekken, scheuren (2) Vervangen

Elke 250 uur

Slangafdekkingen Scheurvorming (3) Vervangen
3

4

Slanguiteinden Scheurvorming (4) Vervangen

Slang Knik (5), dichtgeklapt (6) Vervangen

5

Slangfittingen Corrosie (7) Vervangen

6

7

ONDERHOUD

7-45



F. Luchtfilter

Luchtfilterelement reinigen en vervangen

Reinigen---elke 250 uur of als het indicatielampje (5) verstopping luchtfilter AAN gaat.

Vervangen--- elke 500 uur

Maak het luchtfilterelement schoon of vervang het.

1. Stop de motor voor u onderhoud uitvoert aan het 
element (1).

WAARSCHUWING
Draag een veiligheidsbril als u de kap (3) losmaakt.

2. Maak de twee klemmen (2) op de kap (3) los om het 
element (1) te verwijderen.

WAARSCHUWING
Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van 
perslucht [minder dan 0,69 MPa (7 kgf/cm2)].

BELANGRIJK
• Reinig de kap (3) om te voorkomen dat water of 

vuil binnendringen in de aanzuigopening van 
het luchtfilter.
Wanneer water binnendringt in de 
aanzuigopening van het luchtfilter, kan dat de 
motor beschadigen.

• Sla het buitenste element (1) niet tegen een 
ander object om het element te reinigen.

3. Reinig het element (1) door perslucht [minder dan 
0,69 MPa (7 kgf/cm2)] in het filterelement te blazen.
Controleer het element (1) na reiniging op 
beschadigingen. Als beschadigingen worden 
gevonden, moet het element worden vervangen.

4. Zelfs als het element (1) niet vaker dan 6 keer is gereinigd en de buitenkant van het element (1) erg vuil wordt, 
vervangt u het element door een nieuwe.

5. Wanneer u de kap (3) terugplaatst, moet u de kap zo plaatsen dat de klep (4) omlaag ligt. Zet de kap vervolgens 
met de klemmen (2) vast in de gespecificeerde stand.

1

24

M555-07-023-2 ja

2

2

4

3

M1MP-07-024-1 ja
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G. Koelsysteem

Koelvloeistof

BELANGRIJK
Gebruik schoon water of normaal kraanwater als koelmiddel. Gebruik geen bijzonder zuur of alkalisch water. 
Gebruik koelvloeistof met originele Hitachi Long-Life Coolant (LLC) gemengd in een concentratie 30 tot 50%.
Als er koelvloeistof wordt gebruikt in een mengsel met minder dan 30% Hitachi Long-Life Coolant, dan kan de 
levensduur van delen van het koelsysteem worden verkort door vorstschade of corrosie van delen van het 
koelsysteem.
Als er meer dan 60% wordt gebruikt, dan raakt de machine sneller oververhit.

Antivries

Antivries voorkomt zowel bevriezing als roestvorming.
Antivries wordt over het algemeen gebruikt in een concentratie van 30 tot 60%. Als er minder dan 30% wordt gebruikt, 
kan er roest ontstaan en als er meer dan 60% wordt gebruikt, dan raakt de machine sneller oververhit.

Mengverhouding antivries

Antivriesverhouding (%) 30 35 40 45 50

Luchttemperatuur (℃) -15 -20 -25 -30 -35

Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met antivries

VOORZICHTIG
• Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met antivries
• Antivries is giftig; bij inslikken kan dit ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Probeer braken op te wekken en 

roep onmiddellijk medische hulp in.
• Komt er per ongeluk antivries in de ogen terecht, spoel de ogen dan 10 tot 15 minuten lang met water en zoek 

medische hulp.
• Bewaar antivries in een duidelijk gemarkeerde verpakking met een goed sluitend deksel. Houd antivries altijd 

buiten bereik van kinderen.
• Let op brandgevaar. Antivries is aangeduid als een gevaarlijke stof in de Fire Service Act (klasse 4, 

petroleumtype 3).
• Neem alle lokale voorschriften in acht bij het afvoeren van antivries als afval. Neem alle lokale voorschriften in 

acht bij het opslaan of weggooien van antivries.

ONDERHOUD
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Koelvloeistofpeil controleren

---dagelijks

Het koelvloeistofpeil moet zich bevinden tussen FULL 
(VOL) en LOW (LAAG) op de reservetank (2) als de 
motor koud is.
Als het koelvloeistofpeil laag is, verwijdert u de dop 
van de reservetank (2) en vult u koelvloeistof bij.

WAARSCHUWING
Draai de dop (1) niet los, tot de temperatuur van de 
koelvloeistof in de radiator ver genoeg gedaald is. 
Er kan anders hete stoom ontsnappen die ernstige 
brandwonden kan veroorzaken. Zodra de 
koelvloeistoftemperatuur gedaald is, draait u 
langzaam de dop (1) los om luchtdruk af te laten 
voordat u de dop (1) helemaal verwijdert.

Als het water in de reservetank (2) op is, dan vult u dit 
bij via de radiatordop (1).

2

M1MP-07-026-1 ja

1

M1MP-07-025-1 ja
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Spanning V-riem controleren en afstellen

--- elke 100 uur (eerste keer alleen 50 uur)

BELANGRIJK
Wanneer de V-riem onvoldoende gespannen is, kan dit onvoldoende oplading van de accu, oververhitting 
van de motor of snelle en ongewone slijtage van de riem tot gevolg hebben. Als de riem te strak gespannen 
is, kunnen de riem en de lagers in de waterpomp en dynamo beschadigd raken.

Controleren

Controleer de V-riemspanning in het midden (4) tussen 
de krukaspoelie (1) en de wisselstroomdynamopoelie 
(2) door naar beneden te drukken met uw duim met 
een kracht van circa 98 N (10 kgf ). Het moet ongeveer 
10 mm afwijken indien correct aangepast. Controleer 
de V-riem op slijtage. Vervang de V-riem als deze 
scheurtjes vertoond.

Pas de V-riemspanning van de ventilator aan.

1. Draai de bouten (3) (2 gebruikt) los die de dynamo (2) vasthouden.
2. Beweeg de dynamo (2) heen en weer om ervoor te zorgen dat de V-riemspanning van de ventilator correct 

wordt aangepast.
3. Draai de bouten (3) (2 gebruikt) stevig vast.

OPMERKING
Vergeet bij het installeren van een nieuwe riem niet de spanning opnieuw af te stellen nadat de motor 3 tot 5 
minuten lang langzaam stationair heeft gedraaid om te controleren of de nieuwe riem goed zit.

3

1

2

3

4

M502-07-019-1 ja
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Koelvloeistof verversen

---twee keer per jaar (in het voorjaar en het najaar)

OPMERKING
Als er originele Hitachi long life coolant (LLC) wordt gebruikt, moet u de koelvloeistof elke twee jaar vervangen (één 
keer in de twee jaar in het najaar) of eens per 2000 uur, waarbij de eerst bereikte limiet geldt.

WAARSCHUWING
Draai de radiatordop niet los als de koelvloeistof heet is. Er kan anders hete stoom ontsnappen die ernstige 
brandwonden kan veroorzaken. Als de koelvloeistof is afgekoeld, draait u de dop langzaam los tot tegen de 
aanslag. Laat alle druk af voordat u de dop verwijdert.

BELANGRIJK
Gebruik schoon water of normaal kraanwater als koelmiddel. Gebruik geen bijzonder zuur of alkalisch water.
Gebruik een koelvloeistof gemengd met originele Hitachi Long-Life Coolant (LLC) in een concentratie van 30 
tot 50%.
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Procedures voor het verversen van koelvloeistof

1. Stop de machine op een stevige, vlakke 
ondergrond, laat de graafbak en het blad op de 
grond zakken en zet de motor uit.

2. Verwijder de radiatordop, open de aftapkranen (1) 
en (2) van de radiator en de watermantel en tap alle 
koelvloeistof af.
Verwijder meteen onzuiverheden zoals vuil, 
bezinksel, etc.

3. Sluit de aftapkranen (1) en (2) en vul vervolgens 
met zacht water met weinig onzuiverheden en met 
reinigingsmiddel (radiatorreiniger). Laat de motor 
ongeveer 10 minuten lang iets sneller dan 
langzaam stationair draaien.

4. Stop de motor en open de aftapkranen (1) en (2) op 
de radiator en watermantel. Spoel het koelsysteem 
door met zacht water met weinig onzuiverheden 
totdat het water dat eruit komt helder is; dit helpt 
roest en bezinksel te verwijderen.

5. Sluit de aftapkranen (1) en (2) van de radiator en 
watermantel en vul vervolgens met zacht water 
met weinig onzuiverheden tot de vulopening van 
de radiator en voeg deze keer antivries of een 
anticorrosiemiddel toe. Vul de koelvloeistof 
langzaam bij, zodat er geen luchtbellen in het 
systeem terechtkomen.
Start de motor en laat alle lucht ontsnappen uit het 
koelsysteem.

6. Controleer, nadat de radiator is bijgevuld en de motor een aantal minuten heeft gedraaid, het peil nogmaals en 
vul indien nodig koelvloeistof bij.

1

M1MP-07-027-1 ja

2

M1MP-07-030-1 ja
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Radiator reinigen

--- elke 500 uur

WAARSCHUWING
• Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van perslucht [minder dan 0,2 MPa (2 kgf/cm2)].
• Bewegende onderdelen aanraken is gevaarlijk. Als u zich snijdt of vast komt te zitten, kan dit tot ernstig 

letsel of de dood leiden.
• Om ongevallen te voorkomen, schakelt u altijd de motor uit en stopt u de ventilator voordat u onderhoud 

pleegt.
• Nooit de motor starten wanneer de kap open is.
• Als er gereedschap of onderdelen in het motorgedeelte vallen, moet u ze verwijderen voordat u de motor 

start.

BELANGRIJK
• Reinig de kap om te voorkomen dat water of vuil binnendringen in de aanzuigopening van het luchtfilter.

Wanneer water binnendringt in de aanzuigopening van het luchtfilter, kan dat de motor beschadigen.

• Als er lucht met een druk van meer dan 0,2 MPa (2 kgf/cm2) of leidingwater onder hoge druk wordt 
gebruikt voor reiniging, kan dit de radiatorvinnen beschadigen.
Houd het mondstuk minstens 500 mm uit de buurt van het oppervlak van de kern.

De radiator en oliekoeler zijn in serie geplaatst.
Als er stof of vuil op zit, reinigt u de kern van de radiator met perslucht of leidingwater. Als u dit doet, reinig dan 
meteen de oliekoelerzijde. Dit voorkomt prestatieverlies van het koelsysteem.
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H. Elektrisch systeem

BELANGRIJK
• Ongeschikte radiocommunicatieapparatuur en 

bijbehorende onderdelen en/of verkeerde installatie 
van radiocommunicatieapparatuur beïnvloeden de 
elektronische onderdelen van de machine, waardoor 
de machine onbedoeld in beweging kan komen.
Een verkeerde installatie van elektrische apparatuur 
kan storing en/of brand aan de machine veroorzaken.
Neem contact op met uw officiële Hitachi-dealer als u 
radiocommunicatieapparatuur of extra elektrische 
onderdelen installeert.

• Probeer nooit om elektrische/elektronische 
onderdelen te demonteren of te wijzigen. Als 
elektrische onderdelen vervangen of gewijzigd moeten worden, moet u contact opnemen met uw Hitachi-
dealer.

Accu

WAARSCHUWING
• Door de accu geproduceerd gas kan explosief zijn. 

Geen vonken of open vuur in de buurt van accu's.
• Houd gereedschap, metalen voorwerpen of 

ontvlambaar materiaal uit de buurt van de accu of 
de accubehuizing. Als er een metalen gereedschap 
wordt geplaatst over de accupool en een 
voertuigcomponent, bijvoorbeeld het motorblok, 
dan kunnen vonken ontstaan, die mogelijk leiden 
tot brand en/of een explosie.

• Gebruik een zaklantaarn bij het controleren van 
het elektrolytpeil.

• Stop met het gebruik of opladen van de accu als 
het elektrolytpeil lager is dan voorgeschreven. De 
accu kan dan exploderen.

• Er wordt zwavelzuur gebruikt in accu-elektrolyt. 
Elektrolyt kan de huid en kleding beschadigen. Als 
u accuzuur in uw ogen krijgt, kunt u blind worden.

SA-032 ja

SA-036 ja
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Vermijd risico's door:
1. De accu's op te laden op een goed geventileerde plaats. 
2. Een veiligheidsbril en rubberhandschoenen te dragen. 
3. Het inademen van dampen te vermijden wanneer elektrolyt wordt bijgevuld. 
4. Het morsen of druppelen van de elektrolyt te voorkomen. 
5. De juiste startprocedures voor de startaccu's toe te passen.

Bij het morsen van zuur op uzelf:
1. Spoel uw huid af met water. 
2. Gebruik zuiveringszout of ongebluste kalk om het zuur te neutraliseren. 
3. Als het in uw ogen komt, spoel ze dan 15 tot 30 minuten lang uit met water en roep onmiddellijk medische 

hulp in.

Bij het inslikken van zuur:
1. Wek geen braken op. 
2. Drink grote hoeveelheden water of melk. 
3. Roep onmiddellijk medische hulp in.

BELANGRIJK
• Vul de accu bij koud weer met water voordat u de machine start voor de dag en voordat u de accu oplaadt.
• Als de accu wordt gebruikt terwijl het elektrolytpeil lager dan het aangegeven minimum is, kan de werking 

van de accu snel achteruitgaan.
• Vul niet meer elektrolyt bij dan het aangegeven maximum. Anders wordt elektrolyt gemorst, waardoor 

schade aan gelakte oppervlakken en/of corrosie van andere machineonderdelen veroorzaakt kan worden.

OPMERKING
Als de elektrolyt tot boven het maximum of tot boven de onderkant van de buis wordt bijgevuld, moet de overtollige 
elektrolyt met een pipet verwijderd worden totdat het elektrolytpeil tot onder de onderkant van de buis is gedaald. 
Nadat de opgeveegde elektrolyt geneutraliseerd is met natriumbicarbonaat, kan deze weggespoeld worden met veel 
water. Of neem contact op met de fabrikant van de accu.
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Elektrolytpeil controleren --- elke maand

Controleer het elektrolytpeil minstens eenmaal per maand.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en 
zet de motor uit.

2. Het elektrolytpeil aflezen
a. Het peil aan de zijkant van de accu controleren:

Maak het deel rond de peilmarkeringen met een 
vochtige doek schoon en controleer of het 
elektrolytpeil zich tussen U.L (maximum) en L.L. 
(minimum) bevindt. Gebruik nooit een droge 
doek. Er kan dan namelijk statische elektriciteit 
ontwikkeld worden, waardoor het accugas kan 
exploderen.
Als het elektrolytpeil lager is dan het midden 
tussen U.L. en L.L., moet u onmiddellijk bijvullen 
met gedistilleerd water of accuvloeistof.
Draai de vulplug goed vast na het bijvullen.
Zorg dat u bijvult met gedistilleerd water 
voordat u de accu oplaadt (of de machine 
gebruikt).

b. Als u niet vanaf de zijkant van de accu kunt 
controleren, of als er geen peilmarkeringen op 
de zijkant zitten:
Nadat u de vuldop uit de bovenkant van de accu hebt gedraaid, controleert u het elektrolytpeil door via de 
vulopening in de accu te kijken. In dit geval is het lastig om het elektrolytpeil te bepalen, dus bepaal het peil 
zoals weergegeven. Als het elektrolytpeil lager is dan de onderkant van de buis, moet u bijvullen met 
gedistilleerd water of accuvloeistof tot aan de onderkant van de buis.
Draai de vulplug goed vast na het bijvullen.
Zorg dat u bijvult met gedistilleerd water voordat u de accu oplaadt (of de machine gebruikt).

c. Als het niveau met een indicator of iets dergelijks kan worden gemeten, volg dan de instructies.
Het niveau via een indicator controleren

Goed Als elektrolyt de onderkant van de buis bereikt, lijkt het door de oppervlakte
spanning alsof elektroden gebogen zijn.

Laag Als het elektrolytpeil lager is dan de onderkant van de bus, lijken de uiteinden 
van de elektroden recht.

U.L

L.L

Zijkant accu
M146-07-109-2 ja

U.L Maximum L.L Minimum

C

D

A

B

Binnenkant accu
M146-07-110-2 ja

A Vuldop
B Bus
C Maximum

D Minimum (bovenkant water
afscheider)
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3. Houd de omgeving rond de accupolen altijd 
schoon. Dit voorkomt dat de accu leegloopt.
Controleer of de accupolen goed vastzitten en/of er 
corrosie zichtbaar is. Smeer de accupolen in met 
smeermiddel of vaseline om corrosievorming te 
voorkomen.

Soortelijk gewicht elektrolyt controleren---elke maand

WAARSCHUWING

• Accugas kan exploderen. Geen vonken of open vuur in de buurt van accu's.
Gebruik een zaklantaarn bij het controleren van het elektrolytpeil.

• Het zwavelzuur in accu-elektrolyt is giftig. Het kan verbranding van de huid, gaten in kleding en 
blindheid veroorzaken wanneer het in de ogen komt.

• Controleer de accuspanning nooit door een metalen voorwerp tegen beide polen te houden. Gebruik een 
spanningsmeter of een hydrometer.

Vermijd risico's door:
1. De accu's op te laden op een goed geventileerde plaats.
2. Een veiligheidsbril en rubberhandschoenen te dragen.
3. Het inademen van de dampen te vermijden wanneer elektrolyt wordt bijgevuld.
4. Het morsen of druppelen van de elektrolyt te voorkomen.
5. De juiste startprocedures voor de startaccu's toe te passen.

Bij het morsen van zuur op uzelf:
1. Spoel uw huid af met water.
2. Gebruik zuiveringszout of ongebluste kalk om het zuur te neutraliseren.
3. Als het in uw ogen komt, spoel ze dan 15 tot 30 minuten lang uit met water en roep onmiddellijk 

medische hulp in.

Bij het inslikken van zuur:
1. Wek geen braken op.
2. Drink grote hoeveelheden water of melk.
3. Roep onmiddellijk medische hulp in.

M409-07-072 ja
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BELANGRIJK
Laat de accu afkoelen voordat u het soortelijk gewicht van de elektrolyt test, en test niet meteen na gebruik 
van de machine.

Controleer het soortelijk gewicht van de elektrolyt in elke accucel.
De ondergrens van het soortelijk gewicht hangt af van de temperatuur van elektrolyt. Het soortelijk gewicht moet 
tussen de onderstaande waarden (A) blijven. Laad de accu op als het soortelijk gewicht onder de limiet ligt.

40 °C

1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33

20 °C

0 °C

–20 °C 

–40 °C

A

X

Y

MADR-07-005-1 ja

X: soortelijk gewicht van accuvloeistof Y: vloeistoftemp.
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Zekeringen vervangen

1. Wanneer één van de elektrische apparaten niet werkt, 
controleer dan eerst de zekeringen in de 
zekeringenkast (1).

2. In de zekeringkast vindt u voor elk type zekering een 
reserve-exemplaar (1).

2. Claxon, stopmagneetklep
3. Motor
4. Waarschuwingslichten, magneetklep
5. Werkverlichting, reserve-stroombron
6. Reserve-onderdelen

1

M1MP-07-028-1 ja

36

5 4

2

M1MP-07-038-1 ja
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I. Diversen

Graafbaktanden controleren en vervangen

---dagelijks

Controleer de graafbaktanden op slijtage.
Vervang de graafbak als de slijtage de 
onderhoudslimiet overschrijdt.

Nieuw Onderhoudslimiet

A (mm) 75 30

A

M1MP-07-032-2 ja
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Graafbak vervangen

VOORZICHTIG
Als u pennen verwijdert/monteert, let dan om letsel te voorkomen goed op rond vliegende stukken metaal. 
Draag veiligheidsapparatuur zoals een veiligheidsbril en handschoenen.

Kies voor een grote ruimte met een goede ondergrond en garandeer de veiligheid van iedereen in de ruimte als er 
gewerkt wordt. Maak geen onverwachte bewegingen met de voorkant. Als u geholpen wordt door een seingever, 
moet u vooraf de handsignalen coördineren.

Verwijderen

1. Selecteer een vlakke ondergrond en plaats de 
graafbak in een stabiele positie.

2. Verwijder graafbakpennen A en B en scheid de 
graafbak en arm.

Monteren

1. Maak de pennen en de pengaten schoon. Breng 
ruim smeermiddel aan op de pennen en de 
pengaten.

2. Plaats de graafbak in een stabiele positie.
3. Plaats de arm in opening A en koppel (1) aan 

opening B met de pennen.
4. Plaats een borgbout (2) op iedere pen, zodat er 1 

mm tussenruimte is en draai stevig vast met de 
dubbele bouten (3).

5. Breng vet aan op iedere pen.
6. Plaats zoveel mogelijk pasringen in de tussenruimte tussen de arm en graafbak zonder ze er met kracht in te 

forceren. (Plaats ten minste 1 pasring aan beide kanten.)
7. Start de motor en laat deze langzaam stationair draaien. Beweeg de graafbak langzaam in beide richtingen en 

controleer of de beweging van de graafbak ergens door belemmerd wordt.

B

A

1

M503-07-056-3 ja

1 mm

2

3

M522-07-027-1 ja
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Brandstofinspuitstukken controleren en aanpassen

--- elke 1500 uur

Raadpleeg uw officiële dealer voor inspectie en reparaties.

 
 
 
 

Klepspelingen afstellen

--- elke 1000 uur

Raadpleeg uw officiële dealer voor inspectie en reparaties.

 
 
 
 

Inspuitinrichting controleren, reinigen en werking controleren

--- elke 1500 uur

Raadpleeg uw officiële dealer voor inspectie en reparaties.

 
 
 
 

Compressiedruk motor meten

---naar behoefte

Raadpleeg uw officiële dealer voor inspectie en reparaties.
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Rupsband (rubberen rupsbanden) vervangen

WAARSCHUWING

• De cilinder van de rupsbandspanner staat onder 
hoge druk, dus draai het ventiel (1) niet te snel of 
te ver open, omdat de klep los kan schieten of er 
smeermiddel onder hoge druk uit kan spuiten. 
Draai de klep (1) langzaam los en houd 
lichaamsdelen en gezicht uit de buurt van de klep. 
Draai nooit de smeernippel (2) los.

• Zorg dat er niemand voor het lange vrijloopwiel 
staat als u een rupsband verwijdert. Er staat erg 
veel druk op de rupsbandspanner en dit zorgt voor 
gevaar.

• Als de rupsband wordt verwijderd, kan het 
vrijloopwiel er spontaan uitkomen. Het is 
gevaarlijk als het er onverwacht uitkomt, dus neem 
voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen 
voordat u de rupsband verwijdert.

Rubberen rupsband verwijderen

1. Breng de machine omhoog met de frontuitrusting 
en het blad. Als u dit doet, zorg er dan voor dat u 
blokken onder het rupsframe plaatst om de 
machine te ondersteunen.

2. Draai de behuizing van de klep (1) los en laat 
smeermiddel in de afvoeropening voor 
smeermiddel (3) eruit lopen.

3. Steek stalen buizen (4) in de openingen tussen de 
onderrollen, het rupsframe en de rubberen 
rupsband en draai het kettingwiel langzaam terug. 
Gebruik de stalen buizen (4) om de rubberen 
rupsband van het vrijloopwiel te heffen en haal het 
er zijwaarts af. Neem maatregelen om te 
voorkomen dat het vrijloopwiel los komt voordat 
de rupsband van het vrijloopwiel is verwijderd. 
Verwijder vervolgens de rupsband.

A

 A: 90 tot 110°
SA-268-1 ja

3

M1LA-07-036-3 ja

4

A

B

 A: draairichting rupsband
B: richting om rupsband te verwijderen

M503-07-062-2 ja

A

4

 A: draairichting rupsband
M503-07-063-2 ja
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Rubberen rupsband plaatsen

1. Breng de machine omhoog met de frontuitrusting en het blad. Als u dit doet, zorg er dan voor dat u blokken 
onder de machine plaatst om deze te ondersteunen.

2. Draai de behuizing van de klep (1) los en laat 
smeermiddel in de afvoeropening voor 
smeermiddel (3) eruit lopen.

3. Plaats de rupsband om het kettingwiel en plaats op 
het vrijloopwiel.

4. Draai het kettingwiel terug en druk het op de 
rupsband.

5. Steek stalen buizen (4) in de openingen tussen de 
onderrollen, het rupsframe en de rubberen 
rupsband en draai het kettingwiel nogmaals. Plaats 
de rupsband correct op het vrijloopwiel.

6. Zorg ervoor dat de rupsband correct op het 
kettingwiel en vrijloopwiel zit.

7. Zie de paragraaf Rupsband (rubberen rupsband) 
strakker afstellen en stel de rupsbandspanning af.

8. Laat de machine zakken nadat u gecontroleerd 
heeft of de rupsband goed om het kettingwiel en 
vrijloopwiel zit en dat de spanning klopt.

3

M1LA-07-036-5 ja

A

B
4

 A: draairichting rupsband
B: richting om te drukken in rupsband

MABK-07-003-1 ja

A

4

M503-07-063-2 ja
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Rubberen rupsband losser afstellen

WAARSCHUWING
De cilinder van de rupsbandspanner staat onder 
hoge druk, dus draai het ventiel (1) niet te snel of te 
ver open, omdat de klep los kan schieten of er 
smeermiddel onder hoge druk uit kan spuiten. 
Draai de klep (1) langzaam los en houd 
lichaamsdelen en gezicht uit de buurt van de klep. 
Draai nooit de smeernippel (2) los.

BELANGRIJK
Verwijder voor het losdraaien de eventueel tussen 
de scharnieren en frameverbindingen zittende 
steentjes of modder.

1. Gebruik een lange zeskantdopring van 19 mm op 
de klep (1) en draai de hele klep stukje bij beetje 
los; als er smeermiddel vrijkomt uit de smeernippel 
(3) zit de rupsband los.

2. Het is voldoende om het ventiel (1) 1 tot 1,5 slag te 
draaien om de rupsbandspanning te verlagen. Niet verder losdraaien.

3. Als er niet meteen smeermiddel vrijkomt, moet u de losser af te stellen rupsband van de grond heffen en de 
rupsband langzaam laten draaien.

4. Als de juiste doorhang van de rupsband bereikt is, moet het ventiel (1) met de klok mee gedraaid worden tot de 
oorspronkelijke positie.

Aandraaimoment: 88 N·m (9 kgf·m)

Rubberen rupsband strakker afstellen

WAARSCHUWING
Het is gevaarlijk als de rupsband niet kan worden 
afgesteld. Er staat veel kracht op de veer in de 
rupsbandafsteller en dus staat het smeermiddel in 
de cilinder onder hoge druk. Verkeerd gebruik 
tijdens afstelling of demontage is zeer gevaarlijk en 
kan mogelijk tot ernstig letsel of de dood leiden. 
Neem onmiddellijk contact op met de 
dichtstbijzijnde Hitachi-vertegenwoordiger voor reparaties.

Spuit met een vetspuit smeermiddel naar binnen via de smeernippel (2) tot de rupsbanddoorhang voldoet aan de 
specificaties.

M1LA-07-012-1 ja
3

M1LA-07-036-3 ja

M1LA-07-036-4 ja
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Startmotor en wisselstroomdynamo controleren

---naar behoefte

Raadpleeg uw officiële dealer voor inspectie en reparaties.
 
 
 
 
 

Radiatordop controleren

---naar behoefte

Raadpleeg uw officiële dealer voor inspectie en reparaties.
 
 
 
 
 

Veiligheidsgordel controleren en vervangen

Controleren --- dagelijks

Vervangen --- elke 3 jaar

Controleer de gordel (1), de gesp (2) en de 
bevestigingsonderdelen (3) nauwkeurig, voordat u de 
machine gebruikt. Als een van de onderdelen 
beschadigd of versleten is, moet u de veiligheidsgordel 
of onderdelen vervangen voordat u de machine 
gebruikt.
Wij raden aan om de veiligheidsgordel eens per 3 jaar 
te vervangen, ongeacht de toestand van de gordel op 
dat moment.

1

23

3

MAAA-07-003-1 ja
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Aandraai- en natrekmomenten van moeren en bouten

---elke 250 uur (eerste keer na 50 uur)

Alle moeren en bouten van de machine vastdraaien of natrekken overeenkomstig de aandraaimomenten in 
onderstaande tabel. Vooraf en na de werkzaamheden dagelijks op afwezige of losse moeren en bouten controleren. 
Alle loszittende of ontbrekende bouten en/of moeren natrekken of vervangen.
Bevestiging controleren na de eerste 50 uur en daarna elke 250 uur.
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Nr. Locatie om weer vast te draaien Bout dia. Aantal Sleutel-
afmeting

Aandraaimo
ment

N·m (kgf·m)

1. Montagemoer rubberen ring motor 10 4 17 49 (5,0)

2. Bevestigingsbouten motorsteun 10 8 17 49 (5,0)

3. Bevestigingsbouten hydraulische olietank 10 4 17 49 (5,0)

4. Bevestigingsbouten brandstoftank 8 5 13 19,5 (2,0)

5. ORS-fittingen voor hydraulische slangen en leidingen

UNF 7/16-20
17 24,5 (2,5)

19 29,5 (3,0)

UNF 9/16-18
19 29,5 (3,0)

22 39 (4,0)

UNF 3/4-16 27 64 (6,5)

6.
Montagebouten hoofdpomp 10 2 17 49 (5,0)

Bevestigingsbouten pompdeksel 10 5 17 49 (5,0)

7.
Bevestigingsbouten regelklep 8 4 13 19,5 (2,0)

Montagebouten standaard 10 4 17 49 (5,0)

8. Bevestigingsbouten zwenkinrichting 10 4 17 49 (5,0)

9. Bevestigingsbouten middengewricht 10 4 17 49 (5,0)

10. Bevestigingsbouten accu 6 1 10 5 (0,5)

11. Bevestigingsbouten zwenklager
(Bovenwagen) 10 12 17 49 (5,0)

(Onderwagen) 10 12 17 49 (5,0)

12.

Bevestigingsbouten rijaandrijving 10 16
8

(zeskant
kop)

49 (5,0)

Bevestigingsbouten tandwiel 10 18
8

(zeskant
kop)

49 (5,0)

13. Bevestigingsbouten onderrol rupsband bovenwagen 14 12 22 175 (18,0)

14. Bevestigingsbout kap
8 13 19,5 (2,0)

10 17 49 (5,0)

15. Bevestigingsbouten penborgplaat
8 13 19,5 (2,0)

10 17 49 (5,0)

16. Bevestigingsbouten kantelinrichting
12 4 19 108 (11,0)

14 2 22 175 (18,0)

OPMERKING

• Gebruik een smeerolie tijdens installatie om het slijtagecoëfficiënt te stabiliseren.
• Verwijder voorafgaand aan installatie alle stof, zand of vuil.
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Tabel met aandraaimomenten

Bout 
dia.
mm

Inbussleutel Inbusbout

Sleutelmaat Inbusbout Sleutelmaat

N·m (kgf·m) N·m (kgf·m) N·m (kgf·m) mm N·m (kgf·m) mm

6 3,3 tot 4,2
(0,3 tot 0,4) 10 5

8 30 (3,0) 20 (2,0) 10 (1,0) 13 20 (2,0) 6

10 65 (6,5) 50 (5,0) 20 (2,0) 17 50 (5,0) 8

12 110 (11) 90 (9,0) 35 (3,5) 19 90 (9,0) 10

14 180 (18) 140 (14) 55 (5,5) 22 140 (14) 12

16 270 (27) 210 (21) 80 (8,0) 24 210 (21) 14

18 400 (40) 300 (30) 120 (12) 27 300 (30) 14

20 550 (55) 400 (40) 170 (17) 30 400 (40) 17

22 750 (75) 550 (55) 220 (22) 32

24 950 (95) 700 (70) 280 (28) 36

27 1400 (140) 1050 (105) 400 (40) 41

30 1950 (195) 1450 (145) 550 (55) 46

33 2600 (260) 1950 (195) 750 (75) 50

36 3200 (320) 2450 (245) 950 (95) 55

VOORZICHTIG
Als de stelbouten van het contragewicht loszitten, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde officiële 
dealer.

BELANGRIJK
Breng smeermiddel (bijvoorbeeld witte zink B opgelost in spindelolie) op bouten en moeren aan ter 
stabilisatie van de wrijvingscoëfficiënt.
 
Verwijder grond, stof en/of vuil van de schroefdraad van bouten en moeren voordat u deze aandraait.
 
Draai bouten en moeren aan volgens de specificaties.
Als moeren en/of bouten te ver of onvoldoende worden aangehaald, kunnen deze breken of kwijtraken.
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Onderhoud onder speciale externe omstandigheden

Bedrijfsomstandigheden Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud

Modderige bodem, regen of 
sneeuw

Na bedrijf: Maak de machine schoon en controleer op barsten, schade, losse of 
ontbrekende moeren en bouten. Smeer meteen alle onderdelen die 
dat nodig hebben.

Aan zee Na bedrijf: De volgende maatregelen tegen zoutvervuiling moeten worden 
getroffen als de machine in de buurt van de zee of langs de kust 
wordt gebruikt.
(1) Schuif de hydraulische cilinders aan het einde van de werkzaam
heden meerdere malen in/uit om een olielaag op het stangopper
vlak te vormen. Stal de machine met de cilinders zo ver mogelijk in
getrokken.
(2) Reinig de machine grondig met schoon water om het zout weg 
te spoelen.
(3) Werk om corrosievorming te voorkomen de afwerking op slang
fittingen, smeerleidingen en de insteekposities van de kappen re
gelmatig bij, daar waar zich gemakkelijk zeewater ophoopt.
(4) Dek de machine tijdens stalling af met een dekkleed om te voor
komen dat zeewater de cabineventilatieopeningen binnendringt. 
Breng roestwerende olie aan (bijvoorbeeld ANTIRUST P-1300NP-3 
JX Nippon Oil & Energy Corporation) op het plaatwerk van de cilin
derstangen.

Stoffige omgeving Luchtfilter: Onderhoud het filterelement en de zeef vaker.
Radiator: Reinig de radiator vaak om te voorkomen dat de radiatorkern ver

stopt raakt.
Brandstofsysteem: Onderhoud het filterelement en de zeef vaker.
Elektrische appara
tuur:

Reinig met name oppervlakken van de startmotor, dynamo en de 
stroomwisselaar.

Motor/uitlaatfilter Vaak reinigen om stofvorming en -ophoping te voorkomen.

Vorst Brandstof/smeermid
delen

Gebruik brandstof en olie van hoge kwaliteit en lage viscositeit.

Motorkoelvloeistof: Gebruik altijd antivriesmiddel.
Accu: Laad de accu's vaker helemaal op. Wanneer ze niet helemaal opge

laden zijn, kan de elektrolyt bevriezen.
Rupsbanden: Houd de rupsbanden schoon. Parkeer de machine op een harde on

dergrond om te voorkomen dat de rupsbanden aan de grond vast
vriezen.

OPMERKING
Het gebruik van deze machine op plekken met veel rotsen, of plekken waar er rotsen kunnen vallen, beschadigt de 
(rubberen) rupsbanden. Vermijd tevens plaatsen waar rotsen kunnen vallen, omdat dit gevaarlijk is.

ONDERHOUD ONDER SPECIALE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN
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Voorzorgsmaatregelen voor langdurige stalling

Het is noodzakelijk om de machine te prepareren voor een opslag van langer dan 1 maand om een goede werking te 
kunnen blijven garanderen. Volg onderstaande instructies.

Onderdeel Oplossing

Reinig de machine Reinig de machine en verwijder al het vuil of andere verontreinigingen van de machine.

Smeren/invetten Controleer het niveau van het smeermiddel en eventuele verontreiniging. Indien nodig 
bijvullen of verversen. Smeer alle smeerpunten.
Gebruik smeermiddel om onderdelen zoals cilinderstangen in te smeren om roestvor
ming te voorkomen.

Accu Koppel de negatieve pool los of verwijder de accu en laad de accu volledig op en sla 
hem op.

Koelvloeistof Voeg roestwerend middel toe. Bij opslag in buitengewoon koude gebieden moet, ter 
voorkoming van bevriezing, antivries worden toegevoegd, of moet de koelvloeistof 
worden afgetapt. Plaats in het laatste geval een bordje met "GEEN KOELVLOEISTOF".

Bescherming tegen stof en 
vocht

Stal de machine in een droge omgeving en dek deze af met een dekzeil.

Gereedschappen Inspecteer en repareer de machine en stal de machine hierna.

Smeerprocedure Als de olielaag van metalen oppervlakken verdwijnt, kan er roestvorming optreden. Dit 
kan buitensporige slijtage van de machine veroorzaken de volgende keer dat de machi
ne wordt gebruikt. Als de machine lange tijd wordt gestald, bedien de volgende hy
draulische functies dan ten minste eenmaal per maand twee of drie keer om ze te sme
ren: rijden, zwenken en graven. Controleer het koelvloeistofpeil en de smering voordat 
u de machine gebruikt. Vervang tegelijkertijd de accu.

OPMERKING

• Het doorsmeren van de machine gebeurt door enkele cycli 2 tot 3 keer op te warmen, te rijden, te zwenken en te 
graven op lage snelheid.

• Smeermiddelen gaan tijdens het langdurig stallen van de machine in kwaliteit achteruit. Controleer alle 
smeermiddelen grondig voordat u de machine weer gebruikt.

• Zie de paragraaf "De rubberen rupsband gebruiken" in hoofdstuk 5 Bedieningshandleiding voor machines met 
rubberen rupsbanden.

STALLEN
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Storingen opsporen en verhelpen

Als er zich problemen met de machine voordoen, moeten ze onmiddellijk gerepareerd worden. Achterhaal de oorzaak en 
neem maatregelen om de problemen te voorkomen.
Als de oorzaak moeilijk kan worden vastgesteld of er maatregelen aangegeven met * moeten worden genomen, moet u 
contact opnemen met uw officiële dealer.
Probeer nooit om hydraulische of elektrische/elektronische onderdelen te demonteren, te wijzigen of te repareren.

Motor

Neem contact op met de officiële dealer om problemen met de motor op te lossen.

Hulpinrichtingen van de motor

Probleem Oorzaak Oplossing

Accu's laden niet op. Beschadigde accuafscheider Vervangen

Defecte regulateur Afstellen en/of vervangen*1

Defecte aardingsdraad Repareren*1

Wisselstroomdynamo defect Repareren of vervangen*1

Accu's ontladen snel nadat ze opge
laden zijn.

Kortgesloten kabel Repareren of vervangen*1

Platen in de accu maken kortsluiting Repareren of vervangen*1

Veel bezinksel in accu Vervangen*1

Temperatuur koelvloeistof te hoog Te laag koelvloeistofpeil Bijvullen

Onvoldoende V-riemspanning Afstellen

Beschadigde rubberslang Vervangen*1

Defecte thermostaat Vervangen*1

Item gemarkeerd met *1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
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Onmogelijk om de motor te starten

Probleem Oorzaak Oplossing

Motor start niet Startmotor 
draait niet of le
vert geen ver
mogen

Lege accu Laad de accu op of vervang hem.

Losgemaakte, losse of gecorrodeerde ac
cuaansluitingen

Maak na reparatie van de gecorrodeerde 
delen de aansluitingen weer stevig vast.

Hek hendel voor de instapbeveiliging is 
omlaag.

Trek hek hendel voor de instapbeveili
ging omhoog.

Losgemaakte, losse of gecorrodeerde 
aansluitingen startmotoraardingskabel.

Maak na reparatie van de gecorrodeerde 
delen de aansluitingen weer stevig vast.

Defect hek elektrisch systeem van de 
hendel voor de instapbeveiliging

Repareren

Viscositeit motorolie te hoog Ververs de motorolie door een olie met 
de juiste viscositeit.

Defecte startmotor en/of elektrisch sys
teem

Repareren of afstellen*1

De startmotor 
draait

Geen brandstof Na te hebben gecontroleerd op brand
stoflekkage vult u de tank met brandstof.

Inspuitpomp werkt niet goed Repareren of afstellen*1

Lucht in brandstofsysteem Ontluchten

Verstopt brandstoffilter Element vervangen na aftappen water

Bevroren brandstof Verwarm de brandstofpomp met heet 
water of wacht tot de omgevingstempe
ratuur stijgt.

Defect voorgloeisysteem Repareren of afstellen*1

Hoewel de motor start, stopt de
ze er snel weer mee.

Te laag stationair toerental Repareren of afstellen*1

Verstopt brandstoffilter Element vervangen na aftappen water

Defect besturingssysteem motor Repareren of afstellen*1

Verstopt luchtfilter Reinig of vervang het element.

Inspuitpomp werkt niet goed Repareren of afstellen*1

Motor loopt onregelmatig. Defect brandstofsysteem Repareren of afstellen*1

Water of lucht in het brandstofsysteem Ontluchten

Defect besturingssysteem motor Repareren of afstellen*1

Item gemarkeerd met*1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
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Bedieningshendel

Probleem Oorzaak Oplossing

Zware bediening hendel. Verroeste verbinding Smeren of repareren*1

Versleten meeneemplaat Vervangen*1

Beweegt niet soepel. Versleten meeneemplaat Repareren of vervan
gen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Keert niet terug in neutrale stand Defecte stuurklep Vervangen*1

De hendel staat door de toegenomen 
speling scheef in de neutrale stand.

Versleten verbinding Repareren of vervan
gen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Item gemarkeerd met *1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
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Hydraulisch systeem

Als de machine voor een langere periode wordt opgeslagen zonder te gebruiken, zal de lucht die in de hydraulische 
olie aanwezig is worden gescheiden en in het bovenste gedeelte van de cilinders ophopen, wat leidt tot een 
vertraging in de responstijd van de bewegingen van de machine en/of weinig vermogen.
Als deze symptomen optreden, bedient u alle actuatoren meerdere malen achter elkaar.

Probleem Oorzaak Oplossing

Front, zwenk- en rijsysteem werken niet
(Geluid van hydraulische pomp is luid)

Defecte hydraulische pomp Repareren of vervan
gen*1

Te weinig hydraulische olie Bijvullen

Defecte aanzuigleiding en/of -slang Repareren of vervan
gen*1

Front, zwenk- en rijsysteem werken niet
(geluid van hydraulische pomp verandert 
niet)

Defecte stuurpomp Vervangen*1

Defecte solenoïde afsluitklep stuurdruk Vervangen*1

Defecte kabelboom (solenoïde afsluitklep stuur
druk) afsluitschakelaar stuurdruk

Repareren of vervan
gen*1

De hendel voor de instapbeveiliging staat in de 
stand LOCK (VERGRENDELD).

Zet de hendel voor de 
instapbeveiliging in 
de stand UNLOCK 
(ONTGRENDELD).

De actuatoren krijgen geen stroom Storing door versleten hydraulische pomp Vervangen*1

Lagere ingestelde druk van hoofdontlastklep in re
gelklep

Afstellen*1

Te weinig hydraulische olie Bijvullen

Verstopte zuigzeef in de tank van de hydraulische 
olie

Reinigen

Luchtabsorptie vanaf de olieaanzuigzijde Opnieuw aanhalen

Aan één zijde werkt hendel niet of heeft 
geen voeding.

Defecte overdrukklep in de regelklep Repareren of vervan
gen*1

Kapotte leiding en/of slang Repareren of vervan
gen*1

Loszittende leidingverbinding Opnieuw aanhalen

Kapotte O-ring op leidingverbinding Vervangen*1

Defecte hydraulische pomp Repareren of vervan
gen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Defecte stuurleiding circuit Repareren of vervan
gen*1

Defecte solenoïde stuurklep Repareren of vervan
gen*1

Item gemarkeerd met *1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
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Probleem Oorzaak Oplossing

Slechts één actuator werkt niet Defecte plunjer van regelklep Vervangen*1

Vastgeklemde vreemde voorwerpen in klep
spoel

Repareren of vervangen*1

Kapotte leiding en/of slang Repareren of vervangen*1

Loszittende leidingverbinding Opnieuw aanhalen

Kapotte O-ring op leidingverbinding Vervangen*1

Kapotte actuator Repareren of vervangen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Defecte stuurleiding circuit Repareren of vervangen*1

Slechts één cilinder werkt niet of heeft geen 
vermogen

Kapotte olieafdichting in cilinder Repareren of vervangen*1

Olielekkage wegens beschadigde cilinder
stang

Repareren of vervangen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Defecte stuurleiding circuit Repareren of vervangen*1

Ingestelde druk van hoofd- of poortontlast
kleppen (giek, arm en graafbak) afgeno
men/verkeerd

Afstellen en/of vervangen*1

Temperatuur hydraulische olie stijgt Vervuilde oliekoeler Reinigen

Onvoldoende motorriemspanning Afstellen

Olielekkage uit lagedrukslang Loszittende klemmen Opnieuw aanhalen

Item gemarkeerd met *1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.
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Rijfunctie

Probleem Oorzaak Oplossing

Een of beide rupsbanden niet bedienbaar. Beschadigd middengewricht Repareren of vervangen*1

Defecte rijmotor Repareren of vervangen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Defecte stuurleiding circuit Repareren of vervangen*1

Defecte klep contragewicht Vervangen*1

Rijdt niet soepel Rupsbanddoorbuiging te klein of te groot Afstellen

Vervormd rupsbandframe Repareren of vervangen*1

Vastgeklemde vreemde voorwerpen, zoals stuk
jes steen

Verwijderen

Defecte klep contragewicht Vervangen*1

De rijsnelheid verandert niet Beschadigde rijsnelheidschakelaar Vervangen*1

Slecht contact in connector Repareren of vervangen*1

Kabelboom beschadigd Repareren*1

Defecte solenoïdeklep Repareren of vervangen*1

Defecte motor Repareren of vervangen*1

Item gemarkeerd met *1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
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Zwenkfunctie

Probleem Oorzaak Oplossing

Bovenwagen zwenkt niet Zwenkhendel voor de instapbeveiliging is om
laag

Trek de zwenkhendel voor de instapbevei
liging omhoog.*1

Defecte zwenkmotor Repareren of vervangen*1

Defecte stuurklep Vervangen*1

Defecte stuurleiding circuit Repareren of vervangen*1

Lagere drukinstelling voor de zwenkontlastklep Afstellen en/of vervangen*1

Schokkerig zwenkgedrag Versleten zwenktandwiel Repareren of vervangen*1

Beschadigd zwenklager en lagerkogels Repareren of vervangen*1

Te weinig smeermiddel Bijvullen

Lagere drukinstelling voor de zwenkontlastklep Afstellen en/of vervangen*1

Item gemarkeerd met *1: Neem contact op met uw Hitachi-dealer.
Net nadat de regelklep, de overdrukklep van de zwenkmotor en/of de zwenkmotor zijn vervangen, kan er geluid 
worden geproduceerd tijdens zwenken en kan de werking niet helemaal soepel zijn. Dit komt omdat er zich lucht 
heeft opgehoopt in het hydraulisch circuit om te kunnen zwenken.
Bedien de machine langzaam gedurende ca. 10 minuten om te ontluchten.
Na de reparatiewerkzaamheden dient u het oliepeil in de hydraulische olietank te controleren. Vul indien nodig 
hydraulische olie bij.

Overige

De machine kan vreemde geluiden, trillingen en/of geuren maken als er een probleem is.
Let altijd goed op de toestand van de machine tijdens het werk.

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
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MEMO
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Technische gegevens ZX10U-6
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B
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D 

MAAA-12-004-2 ja

Specificatie Zijframe met afstelbaar

Type frontuitrusting － Giekzwenk

Standaard graafbakinhoud (opgehoopt) m3 PCSA 0,022, CECE 0,020

Bedrijfsgewicht kg 1210

Gewicht basismachine kg 1060

Motortype － 3TNV70

Motorvermogen kW/min-1 ISO14396:9,9/2100 ISO9249:9,5/2100

A： Totale breedte bovenwagen mm 910

B： Totale hoogte mm 2150

C： Draaicirkel achterzijde mm 830

D： Minimale vrije hoogte boven de grond mm 130

E： Grondspeling contragewicht mm 390

F： Hoogte bovenwagen mm 1040

G： Lengte onderwagen mm 1360

H： Breedte onderwagen mm 760/1000

I： Hart kettingwiel tot hart vrijloopwiel mm 1040

J： Breedte rupsband mm 180

Bodemdruk kPa (kgf/cm2) 26 (0,27)

Zwenksnelheid min-1(tpm) 8,5

Rijsnelheid (langzaam/snel) km/u 2,0/4,0

Hellingshoek *30° (tan θ = 0,58)

OPMERKING
* Hoewel er een hellingshoek van 58% (30°) is gespecificeerd, mag er nooit een helling met een hellingshoek van meer 
dan 27% (15°) op of af worden gereden, omdat steile hellingen gevaarlijk zijn. De afmetingen zijn exclusief de hoogte van 
de rups.

TECHNISCHE GEGEVENS
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Werkbereiken ZX10U-6

E

C

B

F

A

J

I

K         K’

G

H

D

MAAA-12-005-2 ja

Zijframe met afstelbaar

A: Maximaal graafbereik mm 3220 [3350]

B: Maximale graafdiepte mm 1780 [1930]

C: Maximale snijhoogte mm 3010 [3050]

D: Maximale storthoogte mm 2220 [2260]

E: Transporthoogte (rubberen rupsband) mm 2150

F: Totale transportlengte mm 2970 [3030]

G: Minimale zwenkradius mm 1310 [1420]

H: Offsetafstand zwenkspil giek mm 65

I: Hoogste positie onderkant blad
(boven grondniveau) mm 220

J: Laagste positie onderkant blad
(boven grondniveau) mm 190

K (K'): Offsetafstand mm K420 K'535

Maximale zwenkhoek giek Graden L65° / R55°

OPMERKING
De afmetingen zijn exclusief de hoogte van de rups.
De afmetingen voor de machine met de lange arm worden tussen haakjes [ ] weergegeven.
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Soorten graafbakken en toepassingen

Gebruik een combinatie in onderstaande tabel voor het gebruik van een graafbak. Als er een combinatie buiten de tabel 
om wordt gebruikt, zoals een speciale graafbak of een graafbak met veel capaciteit, kan de stabiliteit van de machine niet 
worden gegarandeerd en worden er grote krachten uitgeoefend op de behuizing, frontuitrusting en cilinders, wat de 
machine beschadigt.
Niet gebruiken met een andere combinatie dan in de volgende tabel.

ZX10U-6

Naam
Inhoud graafbak

(m3)
Opgehoopt

Breedte graafbak (mm) Frontuitrusting

Met zijsnijders Zonder zijsnijders Standaard arm Lange arm

Dieplepelbak

0,018 320 300 ◎ ◎
0,022 370 350 ◎ 

0,024 400 380  

OPMERKING

◎ : Voor algemene graafwerkzaamheden (graven en laden van zand, grind, klei, aarde, etc.)
 : Voor lichte graafwerkzaamheden (graven en laden van droge, losse aarde, zand, modder, etc.) De bulkdichtheid 

hiervan mag niet groter zijn dan 1,60 t/m3.
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Resultaten geluidsemissie
(2000/14/EG)
(2006/42/EG)

LwA : gegarandeerd geluidsvermogenniveau voor via de lucht overgedragen geluid (ISO 6395:1988)
LpA : geluidsdrukniveau in de cabine (ISO 6396:2008)

Eenheid: dB(A)

Machines met kantelinrichting

LwA LpA

ZX10U-6 93 79

Elektrische ventilatoren

Volgens ons zijn onze producten gevrijwaard van EU-regelgeving 327/2011 en beroepen we ons op EU-richtlijn 
2009/125/EG, op basis van het feit dat de ventilatoren als batterij-aangedreven worden beschouwd, aangezien de 
stroomvoorziening die de batterij oplaadt niet continu is en geen constant niveau heeft.

De waarde van de uitstoot van kooldioxide (CO2)

Deze CO2 meting is het resultaat van tests tijdens een vaste testcyclus onder laboratoriumomstandigheden, een 
(bovenliggende) motor representatief voor het motortype (de motorserie) en vormt op geen enkele manier een garantie 
voor de prestaties van een bepaalde motor.

Model Vermogenscatego
rie Serienaam Bovenliggend mo

tormodel Testcyclus
CO2-waarde [g/

kWh]

ZX10U-6 0-19kW YD085PNLNV2A 3TNV70-DM NRSC 995

TECHNISCHE GEGEVENS
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Hijsvermogen en machinevermogen

Het gedeelte over hijsvermogen geeft informatie over het vermogen wanneer de machine wordt gebruikt voor 
hijstoepassingen. Lees de handleiding van de machine voor algemene informatie over de veiligheidsmaatregelen tijdens 
hijswerkzaamheden. Volg daarnaast de lokale regels en voorschriften.
Het deel met informatie over het machinevermogen is bedoeld voor toepassingen anders dan hijswerkzaamheden. Het 
geeft informatie over de selectie van geschikte aanbouwdelen die geschikt zijn voor het vermogen van de machine. Hou 
bij het selecteren van aanbouwdelen rekening met het beoogde gebruik van de machine om verkeerd gebruik en schade 
aan de machine te voorkomen.
Condities in verband met hijsvermogen
• Het hijsvermogen van de ZX-serie is niet hoger dan 75% 

van de kantelbelasting met de machine geparkeerd op 
een stevige, vlakke ondergrond of 87% van het volledige 
hydraulische vermogen. (ISO 10567)

• *Geeft aan dat de last beperkt wordt door het 
hydraulisch vermogen.
De tabel met hijsvermogens gebruiken
• Het netto hijsvermogen is gelijk aan de waarden die 

verkregen zijn door het aftrekken van de ATT-massa 
van de waarden die in de tabel zijn weergegeven.

• Het vermogen wordt weergegeven in het metrieke 
stelsel.

In deze handleiding gebruikte symbolen

A: Lastradius (m)

B: Lastpunthoogte (m)

C: Hijsvermogen (kg)

D: Waarde bij maximale lastradius
(hijsvermogen) (kg)

E: Waarde bij maximale lastradius
(bereik) (m)

Meting aan voorkant

Meting aan zijkant of 360 graden

Uitgerust met blad

Monoblokgiek

Arm

A

C
B

MDC1-LC-031-1 ja

A: Lastradius
B: Lastpunthoogte
C: Hijsvermogen
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Hijsvermogen

ZX10U-6
Giek 1,46 m

Eenheid; kg

Arm
X

Z 1 2
MAX

BEREIK 
[m]

0,81
m

Z2 240 150 2,80

Z1 230 150 2,73

Z3 230 220 2,10

0,96
m

Z2 240 140 2,93

Z1 220 140 2,86

Z3 220 190 2,27

Machinevermogen

ZX10U-6 ,  0.81 m, 

B

A
D

E
1 2

1 270 240 170 150 2.80

0 260 230 170 150 2.73

-1 730* 680 260 230 240 220 2.10

ZX10U-6 ,  0.96 m, 

B

A
D

E
1 2

1 260* 240 150 140 2.93

0 260 220 160 140 2.86

-1 840 670 260 220 220 190 2.27

Z(m)

Z2

Z1

Z3

3

2

1

1

2

0

X(m)

1 2 3

0

MAAA-12-006-1 ja
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Hydraulische sloophamer, hydraulische breker en snelkoppeling

Sloophamer of breker selecteren

Als er een hydraulische sloophamer, breker, of snelkoppeling (koppeling) op de mini-graafmachine wordt bevestigd, 
moet de stabiliteit van de basismachine in overweging worden genomen, maar ook vereisten van de sloophamer, 
breker of snelkoppeling, zoals oliedruk en aantal.
Als u een hydraulische sloophamer of breker selecteert, neem dan contact op met uw officiële dealer.

Voorzorgsmaatregelen

Als er een hydraulische sloophamer, breker of snelkoppeling (koppeling) wordt gebruikt, doe dit dan volgens de 
instructiehandleiding "Hydraulische sloophamers, brekers en snelkoppelingen (koppelingen)".
Neem de voorzorgsmaatregelen in acht om schade aan de machine of de hamer, breker of snelkoppeling (koppeling) 
te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen voor het aansluiten van de leidingen van de sloophamer, breker of snelkoppeling

Let er bij het aansluiten/loskoppelen van de slangen van de hydraulische sloophamer, breker of snelkoppeling 
(koppeling) op de leidingen aan het uiteinde van de arm op dat er geen vuil en verontreinigingen op of in slangen of 
leidingen komt.
Als er geen hydraulische sloophamer, breker of snelkoppeling (koppeling) op de machine is aangesloten, plaats dan 
altijd een dop of plug op de uiteinden van de leidingen aan het uiteinde van de arm en de uiteinden van slangen van 
de hamer, breker of snelkoppeling (koppeling), om te voorkomen dat er vuil/verontreinigingen in komen.
Zorg er altijd voor dat u voldoende doppen en pluggen in de gereedschapskist heeft, zodat ze niet kwijtraken.
Controleer voordat u aan de slag gaat of de bouten loszitten op de klemmen die de leidingen vasthouden en op 
olielekkages in aansluitingen van leidingen en slangen.

OPTIONELE AANBOUWDELEN EN APPARATUUR
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Uitrusting

Handleiding voor gewichten van aanbouwdelen

WAARSCHUWING

• De stabiliteit van de machine verschilt als er andere aanbouwdelen bevestigd zijn op de mini-graafmachine 
dan de standaard graafbak.

• Als er een te zwaar aanbouwdeel is bevestigd, resulteert dit niet alleen in slechte bedrijfsomstandigheden, 
maar ook onmiddellijke instabiliteit en gevaar.

• Bevestig geen aanbouwdelen op een mini-graafmachine die het gespecificeerde gewicht overschrijden voor 
stabiliteit en constructie. Gebruik onderstaande tabel met gewichten voor aanbouwdelen ter referentie als 
u de werkomstandigheden afweegt en aanbouwdelen selecteert.

Arm
(m)

Breedte onderwagen
(m)

Sloophamer Breker/vergruizer

Standaard Ge
wicht (kg)

Max. gewicht 
(kg)

Standaard Ge
wicht (kg)

Max. gewicht 
(kg)

0,81
760 60 70 70 90

1000 90 100 110 130

0,96
760 60 60 70 80

1000 90 90 100 120

● Als u met een bevestigde sloophamer werkt dan beweegt de voorkant sneller dan wanneer er met een breker 
wordt gewerkt, omdat de hamer lichter is.

● Gebruik geen aanbouwdelen met een extreme lengte, omdat dit onderdelen kan beschadigen aan de voorkant van 
de mini-graafmachine.

● Als er een aanbouwdeel met maximaal gewicht is bevestigd, werkt u aan de voorkant/achterkant van de machine. 
Voorkom tevens dat hendels volledig worden gebruikt.

● De breker is zwaarder dan de sloophamer, dus bedien hendels langzamer.

OPTIONELE AANBOUWDELEN EN APPARATUUR
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Leidingen voor sloophamer en breker

Bedieningsprocedures voor afsluitkleppen en schakelkleppen

B, C afsluitkleppen

Afsluitkleppen B en C

1 (dicht) Tijdens bevestigen/verwijderen van aan
bouwdeel en indien niet in gebruik

2 (open) Als er een aanbouwdeel wordt gebruikt

Sleutelmaat: 9 mm

Pedalen bedienen en stroming van hydraulische olie

Als de pedalen richting D worden gedrukt, dan stroomt 
de olie naar leiding B.
Als de pedalen richting E worden gedrukt, dan stroomt de 
olie naar leiding C.

C

M1MP-05-024-1 ja

B

M1MP-05-023-1 ja

1

 Afsluitkleppen (dicht)
MADB-13-046-1 ja

2

 Afsluitkleppen (open)
MADB-13-047-1 ja

E

D

 Hulppedaal
M1MP-05-008-2 ja

OPTIONELE AANBOUWDELEN EN APPARATUUR
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Hydraulische sloophamer (optioneel)

Als er een hydraulische sloophamer op de graafmachine wordt bevestigd, moet de stabiliteit van de basismachine in 
overweging worden genomen, maar ook vereisten van de sloophamer, zoals oliedruk en aantal. Als u een hydraulische 
sloophamer selecteert, neemt u contact op met uw officiële dealer.
Gebruik een hydraulische sloophamer in overeenstemming met de "Handleiding voor de sloophamer".
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om schade aan de machine of de hamer te voorkomen.

Waarschuwingen voor leidingen hydraulische sloophamer

1. Let er bij het aansluiten/loskoppelen van de slangen van de hydraulische sloophamer op de leidingen aan het 
uiteinde van de arm op dat er geen vuil en verontreinigingen op of in slangen of leidingen komt.

2. Als er geen hydraulische sloophamer op de machine is aangesloten, plaats dan een dop of plug op de uiteinden 
van de leidingen aan het uiteinde van de arm en de uiteinden van slangen van de sloophamer om te voorkomen 
dat er vuil/verontreinigingen in komen.
Zorg ervoor dat u voldoende doppen en pluggen in de gereedschapskist heeft, zodat ze niet kwijtraken.

3. Controleer voordat u aan de slag gaat of de bouten loszitten op de klemmen die de leidingen vasthouden en op 
olielekkages in aansluitingen van leidingen en slangen.

Waarschuwingen over gebruik

WAARSCHUWING
Als er met een bevestigde hydraulische sloophamer wordt gewerkt, wordt de machine minder stabiel omdat 
het aanbouwdeel zwaar is; als er met een graafbak wordt gewerkt is dit niet zo. Het is ook extreem gevaarlijk 
omdat er materialen rondvliegen, zoals zand en stukjes rots en metaal. Volg onderstaande 
voorzorgsmaatregelen en werk veilig, naast veiligheidsmaatregelen om kantelen te voorkomen en te 
beschermen tegen rondvliegende materialen.

Stoten tegen brokken materiaal niet toegestaan

Hydraulische sloophamers zijn zwaarder dan 
graafbakken dus vallen ze sneller, en daarom moet er 
voorzichtig mee omgegaan worden.
Als een hydraulische sloophamer tegen brokken 
materiaal stoot, raakt de voorkant en/of bovenkant van 
de machine beschadigd.

MAAA-13-005 ja
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Verplaatsen van brokken materiaal niet toegestaan

Verplaats brokken materiaal of iets dergelijks niet met 
de hydraulische sloophamer.
Gebruik met name geen draaikrachten om brokken 
materiaal te verplaatsen. Als u dit wel doet kan de giek 
en/of arm, maar ook de hydraulische sloophamer 
beschadigd raken.

Nooit slopen met cilinder op het slaguiteinde

Laat ten minste 50 mm speling aan het einde van de 
slag van de cilinders van de machine als ermee 
gesloopt wordt.
Slopen met cilinders op het uiteinde van hun slag 
beschadigt de cilinders, arm en/of giek.

Gebruik de sloophamer niet in water.

Als dit wel gebeurt, gaat de hydraulische sloophamer 
roesten en raken de afdichtingen beschadigd.
Vervolgens kan er roest, vuil en water in de 
hydrauliekolie komen, wat de hydraulische apparatuur 
van de machine beschadigt.

MAAA-13-001 ja

MAAA-13-002 ja

MZX5-13-017 ja
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Nooit gebruiken voor kabelladingen

Het is verboden om een sloophamer te gebruiken voor 
kabelladingen.

Gebruik met het gezicht naar de zijkant van de machine is verboden

Voer geen werkzaamheden uit met uw gezicht naar de 
zijkant van de machine. Als u dit wel doet, kan de 
machine kantelen en gaat het onderstel minder lang 
mee.

Waarschuwing voor hamer die machine raakt

Wees voorzichtig met de hydraulische sloophamer, 
omdat de hamer de giek kan raken.

MAAA-13-003 ja

MAAA-13-004 ja

MAAA-13-006 ja
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Hydraulische olie verversen en element doorstroomfilter vervangen

Door hydraulische sloopwerkzaamheden kan het hydraulische systeem sneller vervuild raken en gaat de kwaliteit 
van de hydraulische olie snel achteruit.
Het niet in acht nemen van de juiste onderhoudsintervallen kan leiden tot schade aan de basismachine en de 
sloophamer.
Ververs de hydraulische olie en het element van het doorstroomfilter op de hieronder aangegeven intervallen, om 
de levensduur van vooral de hydraulische pomp te verlengen. (Zie paragraaf D. Hydraulisch systeem in hoofdstuk 7 
Inspectie en onderhoud.)

Interval (uren) voor Hydraulische olie verversen en doorstroomfilterelement vervangen

Uitrusting Werkverhouding Hydraulische olie Doorstroomfilterelement

Graafbak 100% 1000 500

Hydraulische sloopha
mer

100% 500 100

Voorzijde smeren

Smeer alle onderdelen aan de voorzijde iedere 50 uur als er een hydraulische sloophamer wordt gebruikt.

OPTIONELE AANBOUWDELEN EN APPARATUUR
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Breker (optioneel)

Als er een breker op de graafmachine wordt bevestigd, moet de stabiliteit van de basismachine in overweging worden 
genomen, maar ook vereisten van de breker, zoals oliedruk en aantal. Als u een breker selecteert, neem dan contact op 
met uw officiële dealer.
Gebruik een breker in overeenstemming met de "Handleiding voor de breker".
Volg de volgende punten om schade aan de voorkant te voorkomen en te voorkomen dat de machine kantelt.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

WAARSCHUWING
Als er met een bevestigde breker wordt gewerkt, 
wordt de machine minder stabiel omdat het 
aanbouwdeel zwaar is; als er met een graafbak wordt 
gewerkt is dit niet zo.
Het is zeer gevaarlijk omdat er materiaal valt en zich 
verspreid, en de machine kan kantelen.
Volg onderstaande voorzorgsmaatregelen en werk 
veilig, naast de standaard veiligheidsmaatregelen.

● Breng de machine niet omhoog als de 
graafbakcilinder in de volledig uitgeschoven of 
ingetrokken stand staat. Als u dit wel doet, kunnen de 
onderdelen aan de voorkant beschadigd raken. De graafbakcilinder is uiterst gevoelig voor beschadiging als deze 
volledig is uitgeschoven.
Wees met name voorzichtig tijdens bijvoorbeeld het slopen van funderingen met een breker.

MAAA-13-007 ja
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● Werk in de voorwaartse/achterwaartse richting van de rupsbanden. Als u zijdelings van de rupsbanden werkt, 
wordt de machine onstabiel en kan hij kantelen.

● Als er in de hoogte wordt gesloopt, zoals bij een plafond, zorg er dan voor dat er geen gesloopt materiaal op de 
machine valt.

● Voordat u aan een vloer van een gebouw gaat werken, 
controleert u eerst of deze sterk genoeg is.
Sommige werkmethodes zorgen voor een grotere 
belasting op de vloer dan het gewicht van de machine 
zelf.

● Houd de machine horizontaal en stabiliseer de poten 
tijdens werkzaamheden. Rijd niet over glas en werk 
niet op een helling.

● Gebruik de breker niet om gesloopte materialen te 
verplaatsen of te laden.

● Om te voorkomen dat het aanbouwdeel inklapt, 
gebruikt u een steun tijdens het verwisselen of 
verwijderen van aanbouwdelen.

● Hydraulische olie raakt verontreinigd als er van aanbouwdeel wordt gewisseld, zoals breker en graafbak, of 
hydraulische sloopkogel en een ander aanbouwdeel. Ververs de hydraulische olie en vervang het element van het 
doorstroomfilter na dezelfde periode (aantal uren) als de hydraulische sloopkogel.

● Verwijder de breker van de machine tijdens transport. Laat de graafbakcilinder niet volledig uitgeschoven tijdens 
transport. (Trillingen tijdens transport zorgen voor dezelfde omstandigheden als in paragraaf 1 als de behuizing 
wordt gehesen, wat de voorkant kan beschadigen.)

MAAA-13-008 ja
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De kantelinrichting inklappen

Verwijder de bouten (1 en 2).
Breng de kantelinrichting (A) langzaam omhoog en kantel 
deze naar de achterkant van de basismachine.
Plaats vervolgens de bouten (1 en 2) en draai ze vast.
Als de kantelinrichting omhoog wordt gebracht, voer de 
hierboven beschreven procedure dan in omgekeerde 
volgorde uit. 1

A

2

MAAA-12-002-1 ja

1

2

A

MAAA-12-003-1 ja
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CONFORMITEIT

EU-conformiteitsverklaring*

Fabrikant;

Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.

• Gemaakt in fabriek
Siciliëweg 5, 1045 AT, Amsterdam, Nederland

• Oosterhout
Souvereinstraat 16, 4903 RH, Oosterhout, Nederland

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

• Tokio
16-1, Higashi ueno 2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan

• Tsuchiura
650 Kandatsu-machi, Tsuchiura-shi, Ibaraki, Japan

Functie en adres van de gemachtigde voor het samenstellen van het technisch dossier

Algemeen directeur, Engineering
Siciliëweg 5, 1045 AT, Amsterdam, Nederland

Juridische bepalingen;

Hierbij verklaren we dat de machine in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen van:
2014/30/EU EMC-richtlijn
2006/42/EG machinerichtlijn
2000/14/EG richtlijn voor extern geluid

Aangemelde instantie voor 2000/14/EG

TüV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, 80686 München, Duitsland
Conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd; bijlage VI

De EU-conformiteitsverklaring verliest haar geldigheid wanneer er aanpassingen van de machine worden uitgevoerd 
zonder goedkeuring.

*De EU-conformiteitsverklaring geldt voor de machine zonder accessoires, tenzij deze is uitgerust met de accessoires die 
goedgekeurd zijn door Hitachi Construction Machinery.

Informatie over de importeur van de motor

De motor is op de Europese markt gebracht door:
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
Souvereinstraat 16, 4903RH Oosterhout, Nederland



CONFORMITEIT

Trillingsniveaus

Het door de machine naar de bestuurder uitgezonden trillingsniveau hangt met name af van de ondergrond waarop de 
werkzaamheden plaatsvinden, de bedrijfsmodus van de machine en de gebruikte uitrusting. Blootstelling aan trillingen 
kan aanzienlijk verminderd worden als de volgende aanbevelingen in acht worden genomen:

• Selecteer het juiste type en de juiste omvang van de machine. Gebruik uitrusting en gereedschappen die compatibel 
zijn met de machine en geschikt voor de uit te voeren werkzaamheden;

• Stel de stoel af op het gewicht en de lengte van de bestuurder en zet de stoel in de juiste stand;

• Controleer regelmatig de vering van de stoel. Indien nodig afstellen en repareren;

• Voer onderhoud uit aan de machine op de voorgeschreven intervallen;

• Bedien de uitrusting op een soepele manier en voorkom, voor zover mogelijk, agressieve bewegingen of overmatige 
belasting;

• Pas indien nodig de rijsnelheid en route aan en vermijd, voor zover mogelijk, ruw terrein of het raken van obstakels 
om stuiteren te voorkomen.

• Houd het terrein in een goede staat. Verwijder grote obstakels en vul alle greppels en gaten op.
De gemiddelde acceleratiewaarde waaraan de armen van de bestuurder worden onderworpen, is niet hoger dan 2,5 
m/s2.
De totale acceleratiewaarde waaraan het lichaam van de bestuurder wordt onderworpen, is niet hoger dan 0,5 m/s2.
De resultaten zijn tijdens graafwerkzaamheden verkregen met een snelheidsmeter.

Opmerking:

De waarden voor de blootstelling aan trillingen zijn bepaald onder specifieke bedrijfs- en terreinomstandigheden en 
kunnen derhalve niet representatief zijn voor alle mogelijke bedrijfsomstandigheden binnen het beoogd gebruik van de 
machine.
Daarom is deze enige waarde voor trillingsemissies niet bedoeld voor het bepalen van de blootstelling van het hele 
lichaam aan trillingen zoals vereist door de Europese richtlijn 2002/44/EG.
Daarom raden we aan om metingen uit te voeren onder werkelijke bedrijfsomstandigheden. Als dit niet mogelijk is, 
raden we de informatie in de tabel hieronder aan, overgenomen uit ISO/TR 25398:2006(*1), om de dagelijkse 
blootstelling aan trillingen in te schatten.
Voor regelmatige bedrijfsactiviteiten gebruikt u de gemiddelde trillingsniveaus als het geschatte niveau.
Trek voor een ervaren bestuurder en/of vlak terrein de standaardafwijking af van het gemiddelde trillingsniveau om het 
geschatte trillingsniveau te bepalen.
Tel voor agressieve werkzaamheden en/of ruw terrein de standaardafwijking op bij het gemiddelde trillingsniveau om 
het geschatte trillingsniveau te bepalen.

Bedrijfsactiviteit Gemiddelde trillingsniveau [m/s2] Standaardafwijking [m/s2]

1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz 1,4*sx 1,4*sy sz

Graven 0,33 0,21 0,19 0,19 0,12 0,10

Hydraulische sloopha
mer gebruiken

0,49 0,28 0,36 0,20 0,13 0,17

Rijden 0,45 0,39 0,62 0,17 0,18 0,28

(*1) ISO/TR 25398:2006 Mechanische trillingen – Richtlijnen voor het bepalen van de blootstelling van het gehele lichaam 
aan trillingen van berijdbare machine – Gebruik van geharmoniseerde gegevens door internationale instellingen, 
organisaties en fabrikanten.



Hitachi Construction Machinery Europe N.V. (HCME) Beperkte Garantie

Deze beperkte Garantie ("Garantie") is uitsluitend van 
toepassing op het Product dat gespecificeerd wordt in de 
handleiding. 

Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op het Product 
geproduceerd en/of verkocht door Hitachi Construction 
Machinery (Europe) N.V. ("HCME") of door de officiële 
Distributeur in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland 
en Noorwegen.

Deze Garantie is niet van toepassing op het Product 
werkzaam in de landen buiten de Europese Gemeenschap 
met uitzondering van Zwitserland, IJsland en Noorwegen. (In 
andere regio's kunnen andere garanties van toepassing zijn. 
Een kopie van de van toepassing zijnde garanties kan worden 
verkregen door een geschreven verzoek te richten aan Hitachi 
Construction Machinery Co., Ltd.)

HCME garandeert dat het nieuwe Product in al zijn materiële 
aspecten voldoet aan de technische gegevens van HCME 
van dit Product en dat het Product geen gebreken bevat 
die bewezen zijn veroorzaakt door defecte materialen en/
of gebrekkig vakmanschap, naar het exclusieve oordeel van 
HCME gedurende de volgende periode:

Garantieperiode
Geldig met een onbeperkt aantal bedrijfsuren gedurende 
twaalf (12) maanden na de datum van levering aan de eerste 
Gebruiker.

Deze Garantie is onderworpen aan de volgende 
voorwaarden en bepalingen:
Verplichtingen en verantwoordelijkheden van HCME

  Reparatie van het Product naar het exclusieve oordeel van 
HCME; 

  Reparatie of het leveren van vervangende onderdelen naar 
het exclusieve oordeel van HCME (ofwel nieuw, gereviseerd, 
gerepareerd of door HCME goedgekeurde onderdelen) die 
nodig zijn om de gebreken te corrigeren;

  De vervangen onderdelen worden het eigendom van 
HCME;

  De vervangen onderdelen geleverd onder deze Garantie 
hebben een garantie voor de resterende garantieperiode 
zoals van toepassing op het product waarin ze zijn 
geïnstalleerd;

  Het leveren van redelijke en gebruikelijke werkzaamheden 
noodzakelijk voor de Garantiewerkzaamheden door zijn 
officiële Distributeur op het zakelijk adres van HCME of zijn 
officiële Distributeur tijdens normale werktijden.

Verplichtingen & verantwoordelijkheden van de Gebruiker

  Bediening van het Product in overeenstemming met de 
handleiding en de voorgeschreven brandstofspecificatie 
en het uitvoeren van het benodigde onderhoud, zoals 
aangegeven in de handleiding;

  Het op verzoek van HCME bewijs leveren van de inspectie 
bij aflevering aan de eerste Gebruiker, de naleving 
van periodiek onderhoud (kwitanties, kopieën van 
werkopdrachten, facturen en resultaten van periodieke 
inspecties);

  Betalen van de reiskosten van HCME of van de officiële 
Distributeur van HCME (indien dit zich voordoet) naar 
een werklocatie en van transportkosten; 

  Arbeidskosten bovenop de kosten genoemd onder 
"Verplichtingen en verantwoordelijkheden van 
HCME", met inbegrip van maar niet beperkt tot extra 
of overwerktarieven;

  De vervoerskosten voor de onderdelen meer dan 
hetgeen wordt beschouwd als gebruikelijk en 
normaal;

  Kosten voor lokale belastingen en rechten indien 
van toepassing;

  De kosten voor het onderzoeken van klachten, tenzij 
het probleem wordt veroorzaakt door een defect in 
het materiaal of het vakmanschap van HCME;

  Het prompt (binnen vijf (5) werkdagen) informeren 
omtrent een defect en/of mogelijk probleem dat 
onder de Garantie valt;

  Het prompt beschikbaar stellen van het Product voor 
Garantiewerkzaamheden;

  HCME en/of zijn officiële Distributeur toestaan om 
toegang te krijgen tot alle relevante informatie om 
het defect te onderzoeken en/of reparatie uit te 
voeren.

Beperkingen
Deze Garantie is niet van toepassing op service-
onderdelen, slijtagedelen, verbruiksartikelen, 
zoals lampen, zekeringen, V-riemen, voering 
rem en koppeling, remschijf, koppelingsplaat, 
grondverzetonderdelen, rups, banden, kabels, 
filterelementen, olie, vet, smeernippels, enz., tenzij 
deze onderdelen gebreken vertonen als gevolg van een 
storing van een onderdeel van het Product dat onder 
de Garantie valt. 
Bovendien is deze Garantie niet van toepassing in de 
volgende gevallen:

  Defecten die het gevolg zijn van onbevoegde 
reparaties of aanpassingen;

  Defecten die het gevolg zijn van frontuitrustingen 
en/of onderdelen die niet verkocht worden of 
goedgekeurd zijn door HCME;

  Defecten die het gevolg zijn van het gebruik 
van brandstof en/of smeermiddel anders dan 
aangewezen door HCME; 

  Defecten die het gevolg zijn van werkzaamheden die 
niet zijn uitgevoerd volgens de handleiding en/of de 
catalogi en/of de instructies zoals door HCME voor 
het product uitgegeven;

  Defecten die het gevolg zijn van misbruik, 
verwaarlozing, onjuiste behandeling en/of 
onvoldoende of onjuist onderhoud aan het Product;

  Defecten die het gevolg zijn van overstromingen, 
blikseminslag, storm, brand en andere gevallen van 
overmacht;

  Defecten die het gevolg zijn van het uitstel door 
de Gebruiker van onmiddellijke reparatie van het 
oorspronkelijke probleem;

  Defecten die het gevolg zijn van enig gebruik en/of 
installatie die HCME onjuist acht; 

Deze versie is van kracht vanaf 1 oktober 2014.
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  Kleine kleurveranderingen en/of roest op het Product dat 
kan worden toegeschreven aan normale slijtage;

  Verschijnselen zoals normale geluiden, trillingen, enz. die 
het functioneren van het Product niet beïnvloeden;

  Kleine aanpassingen zoals het natrekken en aanhalen van 
moeren, bouten, slangen, hydraulische leidingen, fittingen 
en het opsporen en verhelpen van storingen.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE 
ANDERE GARANTIES EN ER IS GEEN IMPLICIETE GARANTIE 
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE IS HET ENIGE RECHT EN 
VERHAAL VAN DE GEBRUIKER EN DE ENIGE VERPLICHTINGEN 
EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HCME TEN AANZIEN VAN 
DEFECTE PRODUCTEN EN IS ONDERWORPEN AAN EVENTUELE 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE ONDERDEEL ZIJN VAN 
EEN VERKOOPOVEREENKOMST MET HCME.

TER VOORKOMING VAN TWIJFEL EN ONVERMINDERD HET 
VOORGAANDE, IS HCME NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE 
DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR 
NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE GEVOLGSCHADE, VERLIES 
VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINST OF VERLIEZEN DOOR 
BEDRIJFSONDERBREKING), TENZIJ DE SCHADE HET RESULTAAT 
IS VAN MOEDWILLIG WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID 
VAN HCME.

MET UITZONDERING VAN HET VOORGAANDE, ZIJN ER GEEN 
WETTELIJKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF 
ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN.

ALS DEZE GARANTIE OOK WORDT VERTAALD IN EEN 
ANDERE TAAL, ANDERS DAN HET ENGELS, IS IN GEVAL VAN 
DISCREPANTIES TUSSEN DE TEKSTEN, DE TEKST IN HET ENGELS 
DOORSLAGGEVEND.

DEZE GARANTIE WORDT GEREGELD DOOR, EN IS OPGESTELD 
IN OVEREENSTEMMING MET, DE NEDERLANDSE WET, 
MET UITSLUITING VAN HET VN-VERDRAG INZAKE DE 
INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN (CISG). ALLE 
VORDERINGEN EN GESCHILLEN DIE UIT OF IN VERBAND 
MET DEZE GARANTIE VOORTVLOEIEN ZULLEN WORDEN 
AFGEWIKKELD DOOR DE BEVOEGDE RECHTBANK TE 
AMSTERDAM, NEDERLAND. HCME BEHOUDT EVENWEL HET 
RECHT OM VORDERINGEN OF GESCHILLEN VOOR TE LEGGEN 
AAN EEN RECHTBANK DIE JURISDICTIE ZOU HEBBEN IN 
AFWEZIGHEID VAN HET BOVENSTAANDE BEDING. BIJ WIJZE 
VAN UITZONDERING, ALS DE GEBRUIKER BUITEN DE EUROPESE 
UNIE, ZWITSERLAND, NOORWEGEN OF IJSLAND IS GEVESTIGD, 
ZULLEN BIJ AANVANG VAN DE PROCEDURE ALLE CLAIMS EN 
GESCHILLEN DIE UIT OF IN VERBAND MET DEZE GARANTIE 
VOORTVLOEIEN, WORDEN BESLECHT OVEREENKOMSTIG HET 
ARBITRAGEREGLEMENT VAN HET NEDERLANDS ARBITRAGE 
INSTITUUT (NAI). DE ARBITRAGERECHTBANK BESTAAT UIT DRIE 
ARBITERS DIE EEN BESLISSING NEMEN VOLGENS DE REGELS 
VAN NEDERLANDSE WET. DE PLAATS VAN DE ARBITRAGE IS 
AMSTERDAM, NEDERLAND. DE ARBITRAGEPROCEDURE WORDT 
IN DE ENGELSE TAAL GEVOERD.

Deze versie is van kracht vanaf 1 oktober 2014.

Claims onder deze Garantie moeten worden ingediend 
aan het zakelijk adres van een officiële Distributeur 
van HCME of rechtstreeks aan HCME. Voor informatie 
met betrekking tot ofwel het adres om de claims in te 
dienen of HCME als verstrekker van deze Garantie kunt u 
contact opnemen met: Hitachi Construction Machinery 
(Europe) N.V., Sicilieweg 5, 1045 AT, Amsterdam, 
Nederland.







Hydraulische graafmachine ZX10U-6

Handleiding (originele instructies)

Handleidingnummer: NLMAAA-EN1-2

Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.
Adres: Siciliëweg 5, NL-1045 AT, Amsterdam, Nederland
URL: http://www.hitachi-c-m.com
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