
Skeikampen 2015

Generell maskinopplæring



1.1.0

Generell informasjon
Komponenter, basis

Lasteplan
Cabin

Spor setter

Sporfres
Hovedfres Belter SkjærFjøringDrivhjul



1.3.4

Generell informasjon
Sikkerhetsforskrifter

Transport og berging av maskinen

.



1.3.5

Generell informasjon
Sikkerhetsforskrifter forts.



1.3.6

Skjær

1 Version 2.5    230 kg

Version 2.8    240 kg

Version 3.1    260 kg

Hovedfres u/vinger

1 Version 2.3                        410 kg

Version 2.5                        440 kg

Version 2.8                        460 kg

Version 3.1                        500 kg

Trail grooming attachment 45 kg

Hovedfres m/vinger

1 Version 2.3                        480 kg

Version 2.5                        510 kg

Version 2.8                        530 kg

Version 3.1                        570 kgBelter

1 Version 2.5 (aluminum)    305 kg

Version 2.5 (steel)             430 kg

Version 2.8 (aluminum)    315 kg

Version 2.8 (steel)             480 kg

Version 3.1 (aluminum)    325 kg

Version All-seasons          335 kg

Generell innformasjon
Sikkerhetsforskrifter forts.



 Sjekk om det har oppstått lekkasjer.

 Sjekk belter – belteribber – styringer, gummibånd – plater & bolter

 Understell – hjul (luftrykk) - Fjæring – Felger.

 Sjekk drivhjul og løpehjul for sprekker og slitasje – løse mutter.

 Sjekk beltestramming.

 Sjekk batteri og batterikabler om de sitter forskriftsmessig.

3.1.0

Daglig ettersyn

 Kontroll av væskenivå (diesel/ad blue) 



Peilepinne min. max. 

3.3.0

Daglig ettersyn
Motorolje - peiling

Påfylling

Oljepeiling



Nivåglass Påfyllingslokk – (1 bar) Nivåføler

Daglig ettersyn
Kjøleveske



Daglig ettersyn
Hydraulikkolje

3.5.0

Påfyllingslokk

Nivåglass

max. oil level

min. oil level

Olje tank

Føler for oljenivå

Hydraulikkfilter

Hydraulikkfilter for tannhjulspumpe



Peilepinne med lufting min. oil level max. oil level

3.6.0

Daglig ettersyn
Girkasse

Obs! Kontroller oljenivået, men ikke skru i peilepinnen.



4.4.0

Vedlikehold
Smørepunkter

Smøring 1 gang per uke, eller senest hver 50 timer



Diesel motor - Diagrammer

Hold deg innenfor grønnfeltet



Diesel motor – Adblue

Påfylling Adblue (40 L)

Nyttige tips:
• Ved påfylling av Adblue, benytt kun nye kanner for å unngå 

forurensning i Adblue

• Sjekk instrumentene og indikatorer for feilmeldinger

Adbluetank

Nivå/kvalitetskontrollgiver

Varmesløyfe



Diesel motor – Adblue

Adblue filter

Anbefalt å skiftes 1 gang i året

NB. Bør utføres av kvalifisert personell



Hjelpestart/sveising

24 volt driftsspenning

Ved hjelpestart skal det kun brukes startbatterier som er seriekoblet til 24 volt, 

og med godkjente kabler (med motstand innebygd).

OBS! Forbudt å bruke startbooster.

Forholdsregler ved sveising:

Koble av pluss/minus på batteriet, bruk en startkabel mellom pluss og minus på 

maskinen. Jording må for øvrig være nært sveisested/punkt. 



Nødstopp

Nødstopp:

Brukes kun i nødsituasjoner.





Hydraulic – Hydrostat
Åpent kretsløp

6.1.1

Pumpe Motor

Sylinder

Tank

Sugeslange

Trykk



6.1.2

Hydraulic – Hydrostatic
Basic – åpen kretsløp



Hydraulic – Hydrostat
Lukket kretsløp

6.1.3

.



6.1.4

Hydraulic – Hydrostat 
Lukket kretsløp



Høytrykk

Retur

Lekkolje

6.1.7

Hydraulic – Hydrostat 



Filter

Hydraulikk – Hydrostat
Hydraulikkfilter

6.2.3

Filter



8.1.0

Kontroller
Førerhytte



8.1.0

Kontroller
Førerhytte

Revers/rygging



9.13.1

Varmeelementer

Hydraulikk varmer

Motorvarmer



Fres

11.1.0

Finisher

Standard

Ekstra

Hydrauliske vinger

Snøskjermer, gamle

Snøskjermer, NY

Fres (bredder)

F230

F250

F280

F310 



Løfteramme, fres m/sporfres

11.1.3

A C E

B D F

1 2 3 4

A C E

B D F

1 2 3 4
5 6

9 10

7 8

10

7 8

Løfteramme, fres

Hurtigkoblinger



Glattebrett (ekstrautstyr)

11.6.0

Arbeidsbredde - 2,3 m og 3,1 m



11.8.0

Frontfres



Håndpumpe Spak posisjon

Venstre =  ned

Høyre =  opp

Spak posisjon

Kabin = opp

Lasteplan = ned

Spaken ned

for å låse

og spaken opp

å låse opp hytta.

Dersom låsen ikke festet, vil det oppstå et signal i hytta

3.2.0

Sikkerhet
Heve og senke av hytte / lasteplan

Sikkerhets støtte når hytta er løftet



Nye HUSKY

3.2 Heve og senke hytte & lasteplan

3.2.0

Heve førerhytten

Førerhytten can kun heves fremover ved å bruke den hydrauliske håndpumpa

som er plassert til venstre side bak førerhytten og hevet lasteplan.

For å heve førerhytten, gjør du følgende:

1. Parker maskinen på jevnt og sikkert underlag.

2. Ta vekk alle løse gjenstander fra sete og ininstrumentpanel.

3. Følg beskrivelsen over..

4. Heve lasteplanet.

5. Vri justeringsspaken av håndpumpen til posisjon B og justeringsspaken til 

stoppventilen til posisjonen B2..

6. Sett pumpespaken (1) i åpningen (2) (pumpehåndtaket er plassert bak 

førersetet) og bevege spaken opp og ned. Førerhuset løsner automatisk og 

vipper frem..

7. Sikre førerhuset i vippet tilstand med sokkerhetshendelen:sikkerhets

hendelen (3) er plassert på høyre side under førerhuset. Skyv sikkerhets 

hendelen (3) ned til den hviler mot den hydrauliske sylinderen.



Nye HUSKY

3.2 Heve og senke hytte & lasteplan

3.2.1

Senking av førerhytten

Førerhytten kan kun senkes ved hjelp av håndpumpen plassert på 

venstre bak førerhytta. For å senke førerhytten, gjøres følgende:

1. Lasteplanet må være hevet.

2. Brett sammen sikkerhetshendelen (1) oppover

3. Drei spaken for håndpumpen til posisjon. A og armen av 

sperreventilen i posisjon B2.  

4. Sett pumpespaken (2) inn i åpningen (3) og å senke førerhuset, ved å 

pumpe opp og ned. Betjene pumpehendelen samtidig som man 

reduserer førerhuset til sylinderen er kommet helt ned (selv om 

førerhytten er presset ned på grunn av sin egen vekt).

5. Forlat håndpumpen i posisjon A før maskinen settes i drift.

6. Plasser pumpeskapen bak passasjersetet.



Spørsmål??



Takk for oss 


