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EG-Kon for mi täts er klä rung
EG-ver kla ring van overe ens tem ming / EU-over ens stem mel ses er klæ ring / EG-för sä kran om över ens stäm mel se

ge mäß Ma schi nen-Richt li nie 2006/42/EG, An hang II A und Ge räusch richt li nie 2000/14/EG
In za ke de richt lijn ma chi nes 2006/42/EG, ap pen dix IIA en ge luids richt lijn 2000/14/EG

i medfør af mas kin di rek tiv 2006/42/EF ved hæng II A og støjdirektiv 2000/14/EF
i en lig het med EG-ra dets mas kin di rek tiv 2006/42/EG, bi la ga II A och bul ler di rek tiv 2000/14/EG

Her stel ler (Name und An schrift):
Fab ri kant (naam en adres):
Fab ri kant (navn og adres se):
Till ver ka re (namn och adress):

Am mann Ver dich tung GmbH
Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36
53773 Hen nef
GERMANY

Vi brat ions plat te / Tril plat / Vi brat ions pla de / Vi brat or plat ta

Hier mit er klä ren wir, dass die Ma schi ne (Typ)
Hier bij ver kla ren wij dat de ma chi ne (type)
Her med er klæ rer vi, at mas ki nen (type)
Här med för sä krar vi att ne dans tå en de mas kin (typ
Lei stung / Gel. ver mo gen / Ef fekt / Märk ef fekt

APH 50/75

Hatz
1D50
7.0 kW

APH 55/75

Hatz
1D50
7.0 kW

APH 60/85

Hatz
1D81
10.0 kW

APH 65/85

Hatz
1D81
10.0 kW

Se rien num mer:
Se rien num mer:
Se rien num mer:
Se rien num mer:

wei te re In for ma tio nen sie he Ty pen schild
Zie voor na de re in for ma tie het ty pe plaat je
se på mas ki nens ty pes kilt
för öv rig in for ma ti on, se typs kyl ten

fol gen den ein schlä gi gen Be stim mungen ent spricht:
Aan de vol gen de ter zake gel den de be pa lin gen vol do et:
op fyl der følgende gæl den de be stem mel ser:
mots va rar föl jan de ve der tag na be stäm mel ser:

2006/42/EG
2006/42/EG
2006/42/EF
2006/42/EG

2000/14/EG
2000/14/EG
2000/14/EF
2000/14/EG

2005/88/EG
2005/88/EG
2005/88/EF
2005/88/EG

2014/30/EG
2014/30/EG
2014/30/EF
2014/30/EG

An ge wand te har mo ni sier te Nor men :
Toe ge pas te ge har mo ni seer de nor men :
An vend te har mo nis er ede nor mer:
Til läm pa de har mo nis er ade stan dar der:

EN 500-1 ; EN 500-4

Die be nann te Stel le nach 2000/14/EG
De ge no em de ins tan tie con form 2000/14/EG
Det ud pe ge de sted blev (bli ver) i medfør af 2000/14/EU
Nämnda or gan en ligt 2000/14/CE

TÜV Rhein land LGA Pro ducts GmbH
Til ly stra ße 2
90431 Nürn berg/GERMANY
Kenn-Nr. 0197

wur de (wird) ein ge schal tet zur / werd (wordt) in ge scha keld voor / en ga ge ret for / har an li tats för

Kon for mi täts be wer tung nach An hang VIII aus 2000/14/EG
Con for mit eit beo or de ling con form ap pen dix VIII uit 2000/14/EG
kon for mit ets vur de ring i medfør af Ved hæng VIII af 2000/14/EU
be döm ning av över ens stäm mel se en ligt 2000/14/CE

ISO 9001 Zer ti fi kats-Nr.:
ISO 9001 ver ti fi caat nr.:
ISO 9001 cer ti fi kats-nr.:
ISO 9001 at te sta ti on no:

09100 67054

Ge mes se ner Schall lei stungs pe gel LWA,m

Ge me ten ge luid dru kni veau LWA,m

Målt lyd tryks ni veau LWA,m

Upp mätt lju def fekts ni vå LWA,m

106 dB 106 dB 107 dB 107 dB

Ga ran tier ter Schall lei stungs pe gel LWA,g

Ge ga ran deerd ge luid dru kni veau LWA,g

Ga ran te ret lyd truyks ni veau LWA,g

Ga ran te rad lju def fekts ni vå LWA,g

108 dB 108 dB 109 dB 109 dB

Hen nef, 01.07.2019 Tho mas Fren zel, MD&COO  /  i.V. Mark Pütz, HoR&D

Ort, Da tum
Plaats, da tum / Sted, dato / Ort, da tum

Un ter schrift, An ga be der Funk ti on im Un ter neh men
Hand te ke ning, ver mel ding van de functie in het be drijf / 

Un ders krift, stil ling i virk som he den / 
Namntec kning, funk ti on inom fö re ta get

Auf be wah rung der tech ni schen Un ter la gen bei o.g. Per son
Ar chi ve ring van tech ni sche do cu men ta tie bij bo ven ge no em de per soon

Den tek nis ke do ku men ta ti on op be va res hos oven nævnte per son

Am mann Ver dich tung GmbH | Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36 | 53773 Hen nef | GERMANY | Tel. +49 2242 8802-0 | Fax +49 2242 8802-59

Ge schäfts füh rer: Cars ten Ei sen krä mer; Tho mas Fren zel; Bernd Holz  | HRB 1949 Amts ge richt Sieg burg | info.avd@am mann.com |

www.am mann.com | Pro duc ti vi ty Part ners hip for a Li fe ti me



Deze gebruiksaanwijzing bevat:

• veiligheidsbepalingen

• gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is voor de bedieningspersoon op
het bouwwerk en voor de man die het onderhoud verzorgt
geschreven.

Door deze aanwijzing wordt het makkeijker om zich met de ma -
chine vertrouwd te maken en men vermijdt storingen door
ondeskondige bediening.

Als er op de onderhoudsaanwijzingen wordt gelet verhoogt dit de
betrouwbaarheid van de ma chine op het bouwwerk, verlengt de
levensduur van de ma chine en vermindert reperatiekosten en
tijden van stilstand.

Bewaar deze aanwijzing voortdurend op de plaats waar er
met de ma chine wordt gewerkt.

Bedien de ma chine uitsluitend nadat u ingewerkt bent,
rekening houdend met deze aanwijzing.

1. Voldoe beslist aan deze veiligheidsvoorschriften en
aan de re gels voor veiligheid en gezondheidsbescherming
op het werk («BGR 118 - Werken met rijdende ma chines voor
de wegenbouw») van de Duitse federatie van instellingen
voor wettelijke ongevallenverzekering en -preventie (HVBG),
en ook aan de geldende voorschriften voor
ongevalspreventie.

Houd a.u.b. tevens rekening met de bijbehorende, in uw land
geldende voorschriften en richtlijnen.

De Ammann Verdichtung GmbH is niet verantwoordelijk voor de
functie van de ma chine als die voor werk wordt gebruikt dat niet
met het normale gebruik overeenkommt en ook niet als de ma -
chine niet volgens zijn bestemming wordt gebruikt.

U kunt geen eisen tot het verlenen van garantie indienen als er
fouten bij de bediening worden gemaakt, als de ma chine niet
behoorlijk onderhouden wordt en als er verkeerde brandstoffen
worden gebruikt.

De garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden van de
algemene voorwaarden waaronder de Ammann Verdichtung
GmbH zaken doet, worden door de bovenstaande opmerkingen
niet aangevuld.

In verband met ononderbroken re search en ontwikkeling
behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische
gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Graag opschrijven (van het machineplaatje overnemen)

1. Mach.-typ:________________________

2. Mach.-nr.:________________________

3. Motortyp: ________________________

4. Motornr.: ________________________
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Deze Am mann-ma chi ne is in overe ens tem ming met de hui di ge
stand en de gel den de re gels van de tech niek ge con strue erd.
Maar toch kun nen van deze ma chi ne ge va ren voor per so nen en
ma ter iaal uit gaan als hij:

• niet vol gens zijn be stem ming wordt ge bruikt,

• door niet in ge werkt en ge schikt per so neel wordt be diend,

• on des kun dig ve ran derd of om ge bouwd wordt,

• niet op de vei lig heids voor schrif ten wordt ge let.

Daa rom moet ie de re per soon die met de be die ning, het on der -
houd of de re pa ra tie van de ma chi ne be zig is, de ge bruik saan -
wijzing en voo ral de vei lig heids voor schrif ten le zen en op vol -
gen. on der ne min gen die de ma chi ne ge brui ken, kun nen dit
door een hand te ke ning la ten be ves ti gen.

Bo ven dien moe ten op ge ge ven en op ge volgd wor den:

• in aan mer king ko men de voor schrif ten voor het voor ko men van
on ge val len,

• al ge meen er ken de vei lig heids tech ni sche re gels,

• voor het be tref fen de land spe ci fie ke be pa lin gen.

Ge bruik vol gens de be stem ming

Deze ma chi ne mag al leen ge bruikt wor den voor:

het ver dich ten van zand, grind (even tue el grof grind), zwa re grond,
ma ger be ton, bi tu men grind en sa men han gend ste nen plav lei sel ge -
schikt.

Ge bruik niet vol gens de be stem ming

De ma chi ne kan ech ter ge vaar ople ve ren als hij door niet in ge werkt
per so neel on des kun dig of niet in overe ens tem ming met zijn ge bruik
wordt in ge zet.

Het ver zwa ren en het meer ijden op de ma chi ne is ver bo den.

De ma chi ne is niet ge schikt als aan bou wap pa raat.

Het ge bruik van de ma chi ne op hel lin gen van meer dan 25° is ver bo -
den.

Niet op hard be ton, af ge bon den bi tu men weg dek, sterk bevro ren of
niet-sta bie le on der grond rijden.

Wie mag de ma chi ne be die ne

Uits lui tend ge schik te, in ge werk te per so nen bo ven 18 jaar die daar -
voor ap dracht heb ben ge kre gen, mo gen met de ma chi ne wer ken.

In af wijking hier van kun nen min der ja ri gen wor den in ge zet, zo lang
dat no dig is voor hun oplei dings doe len en zo lang hun be vei li ging
wordt ge ga ran deerd door een op zich ter.

Per so nen die on der invlo ed zijn van al co hol, me di cijnen of drugs
mo gen de ma chi ne niet be die nen, on der hou den of re pa re ren.

On der houd en re pa ra tie, met name van hyd rau li sche in stal la ties en
elek tro ni sche com po nen ten, ver gen bijzon de re ken nis en mo gen
uits lui tend door vak krach ten (bouwma chi ne-, land bouwma chi ne -
mon teurs) wor den uit ge vo erd.

Om bouw en ve ran de rin gen aan de ma chi ne

Ei gen mach ti ge ve ran de rin gen, aan- en om bouw von de ma chi ne
zijn om vei lig heids re de nen niet geo or loofd.

Niet door ons ge le ver de on der de len en spe cia le uit voe rin gen wor -
den ook niet door ons vrijge ge ven. De mon ta ge en/of het ge bruik
van zul ke on der de len kan ook de vei lig heid tijdens het werk be lem -
me ren.

Voor scha de die door het ge bruik van niet ori gi ne le on der de len of
spe cia le uit ru sting ont staan, is de fa briek in geen ge val aan spra ke -
lijk.

Veiu lig heids voor schrif ten in de ge bruiks an wijzing

In de ge bruik saan wijzing wor den de vol gen de aan dui din gen resp.
te kens ge bruikt voor bijzon der be lang rijke ge ge vens:

Ma chi ne trans por te ren

Scha kel de mo tor al tijd uit wan neer u de ma chi ne in laadt of gaat ver -
voe ren.

Uits lui tend vol gens de ge bruik saan wijzing ver la den en trans por te ren!

Uits lui tend een ge schikt trans port mid del en hijswerk tui gen met vol -
do en de draag kracht ge brui ken!

Ge schikt be ves ti gings mid del aan de daar voor aan we zi ge be ves ti -
gings pun ten vast ma ken.

Uits lui tend sta bie le laad per rons die de las ten kun nen dra gen ge brui -
ken. De schuin te van het per ron moet ge rin ger zijn dan het klim ver -
mo gen van de ma chi ne.

De ma chi ne te gen om val len en weg glijden be vei li gen.

Voor per so nen be staat er le vens ge vaar als zij on der zwe ven de las -
ten lo pen of staan.

Ma chi ne op trans port vo er tui gen te gen weg rol len, weg glijden en om -
val len be vei li gen.

Ma chi ne star ten

Voor de start

U moet zich met de be die nings- en stu ur ele men ten en de werk vijze
van de ma chi ne als me de de om ge ving waa rin ge werkt wordt ver -
trouwd ma ken. Daar ho ren bijvoor beeld hin der nis sen bin nen het ge -
bied waar ge werkt wordt, de draag kracht van de grond en de nood -
za ke lijke be vei li gin gen bij.

Per sonn lijke be scher men de uit ru sting (vei lig heids schoe nen, mid de -
len voor ge luids iso la tie, en zo voort) ge brui ken.

Con tro le ren of alle be scher men de in rich tin gen zich vei lig op hun
plaats be vin den.

Ma chi ne niet met de fec te in stru men ten of stu ur or ga nen star ten.

Star ten

Bij ma chi nes die met de hand ge start wor den uits lui tend de door de
fa briek ge con tro leer de vei lig heids kruk geb grui ken en de be die -
nings aan wijzing van de mo tor fa briek nauwkeu rig op vol gen.

Als die sel mo to ren met de slin ger wor den ge start op de juis te stand
van de mo tor en op de juis te po si tie van de hand aan de slin ger let -
ten. Hands lin ger met vol le kracht door trek ken tot de mo tor loopt om -
dat de slin ger an ders te rug kan slaan.

Ma chi nes met elek tri sche star tin rich ting uits lui tend van het be die -
nings pa neel uit star ten en be die nen.

Bij het in- en uit scha ke len nauwkeu rig op de con tro le lamp jes vol -
gens de ge bruik saan wijzing let ten.

Het star ten en wer ken met de ma chi ne in een om ge ving waar ont -
plof fin gen kun nen voor ko men is ver bo den!

Star ten met ac cu ver bin dings ka bels

«Plus» met «plus» en «min» met «min» (aard ka bel) ver bin den.
Aard ka bel al tijd het laats te aans lui ten en het eers te ver wijde ren! Bij
ver keer de aans lui ting ont staan er erns ti ge be scha di gin gen aan de
elek tri sche in stal la tie.
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1. Vei lig heids voor schrif ten
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Star ten in ges lo ten ruim tes, tun nels, mijngan gen of die pe kui len

De uit laat gas sen van mo to ren zijn le bens ge vaar lijk!

Daa rom moet u er zich bij het wer ken in ges lo ten ruim tes, tun nels,
mijngan gen of die pe kui len er van over tui gen dat vol do en de adem -
lucht voor de ge zond heid aan we zig is (zie voor schrif ten ter ver -
mijding van on ge val len op «Bouw wer ken», BGV C22 § 40 en § 41).

Ma chi ne be stu ren

Be die nings in rich tin gen die vol gens de be stem ming bij het los la ten
au to ma tisch een an de re stand in ne men, mo gen niet vast ge zet wor -
den.

Be scher men de in rich tin gen en rem men bij het be gin van de rit op
hun werk zaam heid con tro le ren.

Bij ach te ruit rijden, voo ral bij kan ten van kui len en voo ruit sprin gen de
ge deel tes en bij hin der nis sen de ma chi ne zo be stu ren, dat het ge -
vaar van om val len of be klemd ra ken van de ma chin sit uit ges lo ten
zijn. Houdt steeds vol do en de af stand van de ran den van bouwput ten 
en ber men en laat ook ie de re werks wijze na, die de sta bi li teit van de
ma chi ne on guns tig kan beinv loe den.

Met de ma chi ne steeds zo wer ken, dat ver won din gen van de han den 
door vas te voor wer pen wor den ver me den.

Op hel lin gen voor zich tig en al tijd in di rec te rich ting naar bo ven rijden.

Op stei le hel lin gen naar bo ven toe ach ter waarts rijden om uit te slui -
ten dat de ma chi ne op de ma chi nist valt.

Als ge bre ken aan vei lig heid sin rich tin gen of an de re ge bre ken die het
vei li ge wer ken met de ma chi ne on guns tig beinv loe den vast ge steld
wor den, mag er on mid del lijk niet meer met de ma chi ne wor den ge -
werkt en het ge brek moet wor den op ge he ven.

Bij ver dich tings werk zaam he den in de na bijheid van ge bou wen en
bo ven buis lei din gen en der ge lijke moe ten de uit wer king van de tril -
lin gen op het ge bouw re spec tie ve lijk de lei din gen ge con tro leerd wor -
den en even tue el met ver dich ten ophou den.

Ma chi ne par ke ren

De ma chi ne in dien mo ge lijk op een vlak ke vas te on der grond zet ten.
De aan drijving stop pen, te gen on ge wil de be we ging en on be vo egd
ge bruik be vei li gen.

In dien aan we zig de brand stof kraan slui ten. Ap pa ra ten met ge in te -
greerd rijme cha nis me niet op het chas sis zet ten of ops laan. Het
rijme cha nis me is uits lui tend voor het trans port van de ma chi ne ge -
dacht.

Tan ken

Al leen bij uit ge scha kel de mo tor tan ken.

Op ste vig zit ten van het tank dek sel let ten.

Geen open vuur, niet ro ken.

Geen brands tof mor sen. Naar bui ten ko men de brands tof op van gen,
niet de grond la ten sijpe len.

Lek ke brand stof tanks kun nen ont plof fin gen vero or za ken en moe ten
daa rom on mid de lijk ver van gen wor den.

On der houds- en re pa ra tie werk zaam he den

In de ge bruik saan wijzing voor ge schre ven on der houds-, in spec tie-
en ins tel werk zaam he den en de ter mijnen er voor met in be grip van de 
ge ge vens om trent het ver van gen van on der de len waar ne men.

On der houds werk zaam he den mo gen uits lui tend door gek wa li fi ceer -
de en daar mee be las te per so nen uit ge vo erd wor den.

On der houds- en re pa ra tie werk zaam he den mo gen uits lui tend bij
stils taan de aan drijving uit ge vo erd wor den.

On der houds- en re pa ra tie werk zaam he den uits lui tend uit voe ren als
de ma chi ne op een ef fen en ste vi ge on der grond staat en te gen weg -
rijden is be vei ligd.

Bij het vger wan gen van gro te re con struc tie groe pen en on der de len
uits lui tend ge schik te en tech nisch on be ris pe lijke hijswerk tui gen en
las top na me mid de len met vol do en de draag kracht ge brui ken. De on -
der de len zorg vul dig aan hijswerk tui gen be ves ti gen en be vei li gen!

On der de len moe ten aan de door de fa briek vast ge leg te tech ni sche
ei sen vol do en. Daa rom uits lui tend ori gi ne le on der de len ge brui ken.

Voor werk zaam he den aan hyd rau li sche lei din gen wor den uit ge vo -
erd moe ten deze dru kloos ge maakt wor den. On der druk naar bui ten
ko men de hyd rau li sche olie kan erns ti ge ver won din gen vero or za ken.

Werk zaam he den aan hyd rau li sche in rich tin gen mo gen uits lui tend

door per so nen mit spe cia le ken nis en er va ring op hyd rau lisch ge -
bied uit ge vo erd wor den!

Over druk ven tie len niet ver stel len.

Hyd rau li sche olie bij be drijfs tem pe ra tu ur af tap pen - Ge vaar van ver -
bran ding!

Naar bui ten ko men de hyd rau li sche olie op van gen en mi lie uv rien de -
lijk op ber gen.

Bij af ge tap te hyd rau li sche olie de mo tor in geen ge val star ten.

Na alle werk zaam he den (bij nog dru klo ze in stal la tie) de dicht heid
van alle aans lui ti gen en schro ef ver bin din gen con tro le ren.

Alle slan gen en schro ef ver bin din gen moe ten re gel ma tig op lek ka ge
en ui ter lijk her ken ba re be scha di gin gen ge con tro leerd wor den! Be -
scha di gin gen om gaand ophef fen.

Hyd rau li sche slan glei din gen bij uit wen di ge be scha di gin gen re spec -
tie ve lijk in het al ge meen in pas sen de pe ri odes (in overe ens tem ming
met de ge bruiks tijd) ver van gen, ook als er geen, wat de vei lig heid
be treft, re le van te ge bre ken te zien zijn.

Vóór werk zaam he den aan elek tri sche in stal la ties van de ma chi ne
moet de accu af ge klemd wor den, bo ven dien moet hij iso le rend toe -
dekt of ge mon teerd wor den.

De elek tri sche uit ru sting van de ma chi ne re gel ma tig con tro le ren.
Ge bre ken zo als los se ver bin din gen, door ge schu ur de plek ken re -
spec tie ve lijk smeu len de ka bels moe ten on mid de lijk op ge he ven wor -
den.

Ge vul de accu’s staand trans por te ren en het vrijko men van zuur ver -
mijden.

Bij het trans port de accu be vei li gen te gen kan te len, korts lui ting,
weg glijden en be scha di gin gen.

Bij het la den van de accu de sluits top ver wijde ren om opeen ho ping
van ui terst ex plo sief gas meng sel te voor ko men.

Bij het wer ken met accu’s niet ro ken, geen open vuur; von ken ver -
mijden.

Geen ge reed schap op de accu leg gen.

Geen zuur op kle ding of huid mor sen. Bij ver won din gen door zuur
on mid del lijk met schoon wa ter af spoe len en een arts raad ple gen.

Oude accu’s moe ten cor rect wor den af ge vo erd.

Alle be scher men de in rich tin gen na on der houds- en re pa ra tie werk -
zaam he den weer be hoor lijk aan bren gen en con tro le ren.

Con tro le

Weg wal sen, sleu ven wal sen en tril pla ten moe ten in overe ens tem -
ming met de ge bruiks om stan dig he den en de ver hou din gen  tijdens
het werk  vol gens be ho ef te, ech ter  mins tens 1 maal per jaar door
een des kun di ge op hun be trowbas ar heid ge con tro leerd wor den.

Ver wijde ren van de ma chi ne

Als na het ver lo pen van de le vens du ur van de ma chi ne, deze af ge -
vo erd dient te wor den, is de ge brui ker ver plicht  hier bij de na tio na le
wet- en re gel ge ving in het ka der van af val ver wijde ring en mi lieu be -
scher ming op te vol gen. Dat is de re den waa rom wij u in deze si tua -
ties ad vi se ren, con tact op te ne men met:

• ge spe cia li seer de be drijven, die een cor re spon der en de ver gun -
ning heb ben om deze ac ti vi tei ten uit te voe ren.

• de fab ri kant van de ma chi ne, of met een door de fab ri kant ge cer ti -
fi ceer de en ge con trac teer de ser vi ce or ga ni sa tie.

De fab ri kant is niet aan spra ke lijk voor eni ge ge vol gen voor de ge -
zond heid van de ge brui ker, noch voor scha de aan het mi lieu, die als
ge volg van het niet op vol gen van de be schre ven in struc ties zijn ont -
staan.
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APH 50/75 APH 55/75 APH 60/85 APH 65/85

1. Af me tin gen

A 450 mm 450 mm 470 mm 470 mm

B 900 mm 900 mm 930 mm 930 mm

C 1600 mm 1600 mm 1840 mm 1840 mm

D 820 mm 820 mm 905 mm 905 mm

E 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

F 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

G

+ Aan bouwhoe kijzers  75 mm

+ Aan bouwhoe kijzers 150 mm

450 mm

600 mm

750 mm

450 mm

600 mm

750 mm

550 mm

700 mm

850 mm

550 mm

700 mm

850 mm

2. Ge wich ten

Ba sis ap pa raat

+ Aan bouwhoe kijzers  75 mm

+ Aan bouwhoe kijzers 150 mm

+ Elek tros tart

+ ACE-sys te em

350.0 kg

+ 18.4 kg

+ 31.6 kg

+ 16.0 kg

+ 17.0 kg

362.0 kg

+ 18.4 kg

+ 31.6 kg

+ 16.0 kg

+ 17.0 kg

464 kg

+ 21.9 kg

+ 33.9 kg

+ 19.0 kg

+ 18.0 kg

471 kg

+ 21.9 kg

+ 33.9 kg

+ 19.0 kg

+ 18.0 kg

3. Aan drijving

Mo tor type Hatz 1D50S Hatz 1D50S Hatz 1D81S Hatz 1D81S

Soort 1 ci lin der 4-takt die sel mo tor

Gel. ver mo gen 7.0 kW (9.5 PK) 7.0 kW (9.5 PK) 10.0 kW (13.6 PK) 10.0 kW (13.6 PK)

bij (toe ren tal) 3200 1/min 3200 1/min 3000 1/min 3000 1/min

Ko el sys te em Lucht

Tan kin houd (brands tof) 5.0 l 5.0 l 7.0 l 7.0 l

Brand stof ver bruik ong. 1.7 l/h ong. 1.7 l /h ong. 2.5 l /h ong. 2.5 l /h
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APH 50/75 APH 55/75 APH 60/85 APH 65/85

Max. toe laat ba re hel ling 30° 30° 30° 30°

Max. klim kracht 36 % 36 % 36 % 36 %

Aan drijving

– Hand ma ti ge start

– Elek tri sche start

via cen tri fu gaal kop pe ling + hyd rau li sche krach to ver bren ging

via flens kop pe ling + hyd rau li sche krach to ver bren ging

Be stu ring voo ruit/ach te ruit hyd rau lisch

4. Snel heid

Werks nel heid 0 - 25 m/min 0 - 27 m/min 0 - 28 m/min 0 - 32 m/min

5. Vi brat ion

To ta le tril kracht 50 kN 55 kN 60 kN 65 kN

Tril fre quen tie 70 Hz 70 Hz 69 Hz 55 Hz

6. Max. pre sta tie

Ba sis ap pa raat

+ Aan bouwhoe kijzers  75 mm

+ Aan bouwhoe kijzers 150 mm

tot  675 m2/h

tot  900 m2/h

tot 1125 m2/h

tot  729 m2/h

tot  972 m2/h

tot 1215 m2/h

tot  924 m2/h

tot 1176 m2/h

tot 1428 m2/h

tot 1056 m2/h

tot 1344 m2/h

tot 1632 m2/h

7. Spe cia le ac ces soi res

Aan bouwhoe kijzers  75 mm

Aan bouwhoe kijzers 150 mm

Be drijfsu ren tel ler

Nood-uit scha ke ling

Elek tri sche start

ACE-sys te em

ServiceLink

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X = Spe cia le ac ces soi res  |   S = Se rie  |   — = Nicht lie fer bar

8. Ge luids- en tril lings ge ge vens

De hie ron der ver mel de ge luids- en tril lings ge ge vens con form de EG-ma chi ne richt lijn in de ver sie (2006/42/EG) wer den ge let op de hie ron der ver -
mel de ge har mo ni seer de nor men en richt lijnen vast ge steld. In be drijfs ge bruik kun nen er af han ke lijk van de aan we zi ge om stan dig he den hiervan
afwijkende waarden ontstaan.

8.1 Ge luids ver mel ding
2)

De con form bijla ge 1, pa ra graaf 1.7.4.u van de EG-ma chi ne richt lijn ver eis te ge luids ver mel din gen be dra gen voor:

Ge luids dru kni veau op de plaats van de be die -
nings per son LPA

92 dB 92 dB 95 dB 95 dB

Ge me ten ge luid dru kni veau LWA,m 106 dB 106 dB 107 dB 107 dB

Ge ga ran deerd ge luid dru kni veau LWA,g 108 dB 108 dB 109 dB 109 dB

De ge luids waar den wer den ge let op de vol gen de richt lijnen en nor men vast ge steld:

Richt lijn 2000/14/EG / EN ISO 3744 / EN 500-4

8.2 Tril lings ver mel ding

De con form bijla ge 1, pa ra graaf 3.6.3.1 van de EG-ma chi ne richt lijn ver eis te ver mel ding van de hand-arm-tril lings waar den:

To ta le tril lings waar de van de ac ce ler atie ahv < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2

On vei lig heid K 1.0 m/s2 1.0 m/s2 1.0 m/s2 1.0 m/s2

Der Be schleu ni gungs wert wur de un ter Be rücks ich ti gung fol gen der Richt li nien und Nor men er mit telt:

EN 500-4 / DIN EN ISO 5349
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2)Om dat bij deze ma chi ne het geo or loof de beo or de lilngs ge luids ni veau van 85 dB(A) kan wor den over schre den, moet de be die nings per -
soon ge luid wer en de mid de len dra gen.



3.1 Be schrijving

De ma chi nes uit de APH-se rie zijn om keer ba re tril pla ten die wer -
ken op het tril ling-sys te em met twee-/resp. drie as sen. De mo tor
drijft via hyd rau li sche ag gre ga ten en fle xi be le hyd rau li sche slan -
gen de ex ci ter op de ba sis plaat aan. Hij wekt door de ge mon teer -
de on ba lan sen de voor de ver dich ting nood za ke lijke tril lin gen op.

De ma chi ne wordt door mid del van het dis sel hand vat be stu urd.
De be die ning vindt aan de be die nings ele men ten van de dis sel
plaats.

De ma chi nes van de APH-se rie zijn ge schikt voor alle ver dich -
tings wer ken in de weg- en wa ter bouw. Alle bo den ma te ria len zo -
als zand, grind, slak ken, steens lag en ge laag de be stra tings ste -
nen kun nen ver dicht wor den.

3.1.1 Over zicht van de tril plaat

 1 Aan bouwplaat1)

 2 Bo dem plaat met ex ci ter

 3 Be drijfsu ren tel ler1)

 4 Dis sel

 5 Rijhen del

 6 Nood stop scha ke ling1)

 7 Dis sel hand greep

 8 Toe ren tal hen del

 9 Start con so le1)

10 ACE-dis play1)

11 Cen tra le ophan ging

12 Die sel mo tor

13 Kap

1)Spe cia le ac ces soi res.
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3.2 Be die nings ele men ten

1 Hen del voor de re ge ling van het toe ren tal

0 Mo tor-STOP

I on be last lo pen

II vol le be la sting

Het toe ren tal van de mo tor wordt door de re gel hen del tra ploos
ver steld. Bij het laags te toe ren tal van de mo tor (I) is de aan -
drijving naar de ex ci ter aan de cen tri fu gaal kop pe ling on der bro -
ken, de mo tor loopt on be last. De cen tri fu gaal kop pe ling wordt na
on ge veer 1/4e van het ver stel tra ject in ge scha keld.

2 Rijhen del

A voo ruit

B ach te ruit

Door mid del van de rijhen del aan de dis sel wor den de on ba lan -
sen in de ex ci ter ten op zich te van el kaar ver steld en daar door
tra ploos 

• de rijrich ting

• voor uit (a)

• ach ter uit (b)

• de snel heid.

3 Nood-Uit-scha ke ling1)

De Nood-Uit-scha ke ling is be stemd voor het on mid de lijk stop zet -
ten van de ma chi ne in ge vaar lijke si tua ties.

Wan neer de scha kle knop wordt in ge drukt, wordt de krach to ver -
bren ging on der bro ken, de ma chi ne blijft on mid del lijk staan, de
mo tor loopt door.

Na dat de scha ke laar in be drijf be diend is:

• Scha ke laar door uit te trek ken ont gren de len.

• Het nor ma le be drijf kan on mid de lijk wor den voort ge zet;
Rijrich ting en -snel heid hoe ven niet te wor den ge se lec teerd.

1)Spe cia le ac ces soi re.
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Ge vaar voor scha de aan de kop pe ling.

Bij ma chi nes met hand ma ti ge start be staat het ri si co
van scha de aan de kop pe ling door een slip pen de cen -
tri fu gaal kop pe ling.

 Zorg er voor dat het toe ren tal van de mo tor al tijd dui -
de lijk bo ven of on der het in scha kel toe ren tal (ca.
1200 tpm) van de cen tri fu gaal kop pe ling ligt.

 Het star ten van de mo tor is al leen mo ge lijk als de
scha ke laar in ge drukt is.



3.3 Voor de in be drijf stel ling • Ma chi ne op vlak ke on der grond neer zet ten.

• Con tro le ren

• Motoroliepeil.

• Hydr.-olieniveau.

• Brandstofvoorraad.

• Of schroefverbindingen vast zitten.

• Toestand van motor en machine.

• Ont bre ken de smeer mid de len overe en kom stig de smeer mid -
del ta bel bijvul len.
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Le vens ge vaar, ri si co op let sel

Le vens ge vaar, ri si co op let sel of ma ter ië le scha de als
ge volg van het ne ge ren van deze hand lei ding en alle
vei lig heid sin struc ties die hier in zijn ver vat.

Lees en volg deze in struc ties zorg vul dig, voo ral de
vei lig heid sin struc ties.

 Lees de be die nings in struc ties van de mo tor en lees 
en ob ser veer de daar ver mel de op mer kin gen over
vei lig heid, be die ning en on der houd.

Ge vaar voor lich ame lijk let sel.

In het ge val van ont bre ken de of on ge schik te per soon -
lijke be scher mings mid de len (PBM) be staat er een ri -
si co op scha de aan de ge zond heid en ver won din gen.

 Per soon lijke be scher mings mid de len zijn bijvoor -
beeld:

 ge hoor be scher ming

 vei lig heids schoe nen

 werk hand schoe nen

 be scher ming van de adem ha lings we gen

 De fi nie er en ver strek per soon lijke be scher mings -
mid de len voor de re spec tie ve wer kop dracht.

 Ge bruik al leen per soon lijke be scher mings mid de -
len die in goe de staat ver ke ren en een ef fec tie ve
be scher ming bie den.



3.4 Dis sel in stel len/vast zet ten

3.4.1 Dis sel in stel len

• Om de op ti ma le werk hoog te aan de dis sel hand greep te ver -
krijgen de stop buf fer (1) aan het dis sel ele ment draa ien. Na de 
aan pas sen de vleu gel mo er (2) vast draa ien.

3.4.2 Dis sel vast zet ten

• De dis sel kan in ver ti ca le stand vast ge zet wor den (3). De
vast ze tin rich ting voor de dis sel ver ge mak ke lijkt het trans port
van de ma chi ne.
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Ri si co op ma ter ië le scha de.

Ver gren de len van de dis sel tijdens nor maal ge bruik
kan de ver gren de lings on der de len be scha di gen.

 Ver gren del de dis sel niet tijdens nor maal ge bruik.



3.5 Be die ning mo tor 3.5.1 Mo tor star ten (handmatige start)
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Le vens ge vaar door ina de ming van uit laat gas sen.

In ges lo ten of slecht ge ven ti leer de ruim ten kun nen de
uit laat gas sen van de gif ti ge mo tor be wus te loos heid
en zelfs de dood veroorzaken.

 Ge bruik het ap pa raat noo it in een af ges lo ten of
slecht ge ven ti leer de ruimte.

 Adem geen uit laat gas sen in.

Ge vaar voor let sel door scha de en de fec ten aan
het ap pa raat.

 Ge bruik het ap pa raat noo it in ge val van lo ka le en
geï den ti fi ceer de schade.

 De fec te on der de len ver van gen.

Let sel ge vaar en ri si co op mo tor scha de door ge -
bruik van startv lo eis tof.

Ge vaar voor let sel bij het star ten met de hand, om dat
het ge bruik van startv lo eis tof kan lei den tot on ge con -
tro leer de ont ste kin gen.

 Mo tor scha de door on ge con tro leer de ont ste king.

 Ge bruik noo it startv lo eis tof.

Ge vaar voor mo tor scha de door lage be la sting.

Lang du rig ge bruik zon der be la sting of met zeer wei nig 
be la sting kan het loop ge drag van de mo tor beïnv loe -
den.

 Zorg voor mi ni maal 15% be la sting van de mo tor.

 Na een lage be la sting moet u de mo tor kort la ten
draa ien met een aan zien lijk ho ge re be la sting voor -
dat u stopt.

Als de mo tor niet start.

 Zet de toe ren tal hen del on ge veer 1/3 in de rich ting
«MAX».

Ge vaar voor mo tor scha de.

 Bij ma chi nes met elek tri sche start noo it hand ma ti -
ge start uit voe ren wan neer de accu ge schei den is;
dit leidt er toe dat de re ge laar bnmid de lijk wordt
vernield.

Ge vaar voor let sel door de fec te mo tor zwen gel.

Een be scha dig de of ge bro ken hand greep buis kan let -
sel vero or za ken. Een vers le ten aan zet pen kan bij het
star ten uit de aan zet voor zie ning glijden en te vens
letsel veroorzaken.

 De hand greep buis van de mo tor zwen gel, slijta ge
van aan zet pen en der ge lijke con tro le ren; even tue el 
vervangen.

Let sel ge vaar door te rugs lag van de mo tor.

 Mo tor zwen gel met te rugs lag dem per ge brui ken.

 Houd de hand greep buis ver draai ze ker vast en geef 
een flin ke draai aan de zwen gel, op dat de kracht -
ver bin ding tus sen mo tor en zwen gel zon der
ontwrich ting ge waar borgd is.

 Als er door niet krach tig ge no eg aan zwen ge len een 
te rugs lag op treedt, waar door de mo tor mo ge lijk in
de te ge no ver ge stel de rich ting start (rook uit het
lucht fil ter), laat dan on mid del lijk de mo tor zwen gel
los en zet de motor uit.

 Wacht tot de mo tor stil staat om de start pro ce du re
te her ha len; pas daar na op nie uw met de voor be rei -
din gen voor het star ten beginnen.

Ge vaar voor let sel door te rugs lag of mee draa ien
van de mo tor zwen gel.

 Ge bruik van de mo tor zwen gel zon der te rugs lag -
dem per is in lan den van de Eu ro pe se Unie niet
toegestaan.



• Toe ren talhen del (1) in de po si tie «MIN» zetten.

• Extra voor ma chi nes met elek tri sche start:

• Nood-Uit-schakeling drukken.

• Draai de startsleutel naar «I».

• Zet de de com pres sie hen del (2) tot aan de aans lag in start po -
si tie «B».

• Mo tor zwen gel (3) ins te cken.

• Pak de hand greep buis (4) met bei de han den goed vast.

• Draai eerst lang zaam aan de mo tor zwen gel tot de aan zet -
klauw (5) en het ver gren de lings me cha nis me van de mo tor -
zwen gel vast klik ken.

• De mo tor zwen gel krach tig met toe ne men de snel heid draa ien. 
Wan neer de de com pres sie hen del in stand «A» (com pres sie)
vast klikt, moet de hoogst mo ge lijke snel heid be reikt zijn.
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3.5.2 Na dat de mo tor ge start is
• Trek de mo tor zwen gel uit de ge lei de bus.

• Toe ren talhen del (1) in de po si tie «MIN» zetten.

• De mo tor on be last 1 ... 2 mi nu ten warm la ten lo pen.

• Bij ver keer de be die ning de de com pres sie hen del in de be gin -
stand te rug zet ten en her haal het start pro ces.
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3.5.3 Mo tor star ten (Elek tri sche start)

• Toe ren talhen del (1) in de po si tie «MIN» zet ten.

• Nood-Uit-scha ke ling druk ken.
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 Start max. 30 se con den. Als de mo tor nog steeds
niet draa it, draa it u de starts leu tel te rug naar po si tie
«0» en ver wijdert u de oor zaak.

 De con tacts leu tel moet au to ma tisch te rug sprin gen
naar po si tie «I» en tijdens het ge bruik in deze po si -
tie blijven.

 Laad re ge ling en olie dru klamp moe ten on mid del lijk
na de start uit gaan.

 Draai vóór elke her start de con tacts leu tel te rug naar 
«0».



• Starts leu tel (4) in het con tact ste ken en op «I» draa ien;
oplaad con tro le lamp je (3) gaan bran den, sig naal ge ver (2)
weer klinkt.

• Starts leu tel op «II» draa ien.

3.5.4 Na dat de mo tor ge start is
• Het startsleu telt je los la ten.

• Toe ren talhen del (1) in de po si tie «MIN» zet ten.

• De mo tor on be last 1 ... 2 mi nu ten warm la ten lo pen.
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3.5.5 Mo tor af zet ten

• Toe ren talhen del (1) in de po si tie «0» draa ien.

• Ex tra voor ma chi nes met elek tri sche start:

• Signaalgever weerklinkt.

• Starts leu tel op «0» draa ien.

• Starts leu tel eraf trek ken.
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Ge vaar voor ver won ding door on be vo eg de toe -
gang.

Als on be vo eg den met het ap pa raat om gaan, be staat
er kans op let sel.

 In ge val van be drijfson der bre kin gen of na het werk
be schermt u de starts leu tel te gen on geo or loof de
toegang.

Ge vaar voor mo tor scha de.

 De mo tor mag niet bij vol le be la sting en niet door
mid del van de de com pres sie hen del af ge zet
worden.



3.6 Be drijf

• Zet de toe ren talhen del (1) op «MAX».

• De cor rec te plaats van de ope ra tor is ach ter de ma chi ne.

• Rijrich ting en rijsnel heid aan de rijhen del (2) in stel len.

• Ma chi ne aan de dis sel greep (3) lei den en be stu ren; de
bedieningspersoon loopt aan de zijkant naast de dissel.
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Ge vaar voor mo tor scha de.

Ge du ren de lan ge tijd sta tio nair draa ien kan lei den tot
mo tor scha de.

 Scha kel de mo tor uit tijdens lan ge re wer kon der bre -
kin gen.

Mo ei lijke start van de ex ci ter.

On guns ti ge om stan dig he den kun nen lei den tot een
be mo ei lijkt op star ten van de ex ci ter. De mo tor kan zijn 
no mi naal toe ren tal dan niet be rei ken.

 Be dien de rijhen del meer de re ke ren.

Le vens ge vaar door kan te len of weg glijden van de
ma chi ne.

Uit glijdend ma ter iaal, ons ta bie le ran den en glad de
op pervlak ken kun nen er voor zor gen dat de ma chi ne
kan telt of weg glijdt. Dit kan lei den tot erns tig of
dodelijk letsel.

 Rijd voor zich tig op hel lin gen en al tijd in een di rec te
op waart se rich ting.

 Rijd stei le hel lin gen ach ter waarts om hoog om te
voor ko men dat de ma chi ne kan telt.

 Bij grep pel ran den en -aard wal len eve nals bij ob sta -
kels, moet u de ma chi ne zo da nig ge lei den dat het
ri si co van val len of plet ten van de ma chi ne-ope ra -
tor uitgesloten is.

 Be weeg de ma chi ne tijdens het ach te ruit rijden
zijwaarts om te voor ko men dat de ma chi ne-ope ra -
tor be kneld raakt.

 Houd vol do en de af stand tot de ran den van
bouwput ten en ta luds.

 Ver mijd alle han de lin gen die de sta bi li teit van de
ma chi ne beïnv loe den!

 Niet op uit ge hard be ton, hard ge wor den as falt,
sterk bevro ren of ons ta bie le on der grond rijden.

Ge vaar voor scha de aan de kop pe ling.

Bij ma chi nes met hand ma ti ge start be staat het ri si co
van scha de aan de kop pe ling door een slip pen de cen -
tri fu gaal kop pe ling.

 Zorg er voor dat het toe ren tal van de mo tor al tijd
dui de lijk bo ven of on der het in scha kel toe ren tal (ca.
1200 tpm) van de cen tri fu gaal kop pe ling ligt.

 Bij de ver dich ting van vei lig heids pla vei sel ver dient
het ge bruik van vul ko lan pla ten (spe cia le toe be ho -
ren) aan be ve ling om be scha dig nin gen van het ver -
dich tings ma ter iaal en de machine te vermijden.

3. Be die ning
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3.7 Be drijfsu ren tel ler
1)

• Met de be drijfsu ren tel ler (1) kan meer de re in for ma tie wor den
op gev raagd:

• Bedrijfsuren in hele uren.

• In ter val van het vervangen van de motorolie en luchtfilter
worden weergegeven:

Verander intervallen, motorolie en luchtfilter Hatz-motor

1. Serv.-
Alarm

2. Serv.-
Alarm

3. Serv.-
Alarm

4. Serv.-
Alarm

Weergave
Dis play CHG

OIL
CHG
OIL

Serv
Air Fil ter

CHG
Air Fil ter

In ter vall 20 uur 200 uur 50 uur 250 uur

Count
down

—
15 uur
eerder

—
25 uur
eerder

Knipperende periode 2 uur

1)Spe cia le ac ces soi re.
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3.8 Ser vi ce Link
1)

3.8.1 Ser vi ce Link scha ke ling

Ser vi ce Link is een elek tro ni sche scha ke ling die in for ma tie, zo als
ac cus pan ning (in ge val van ma chi nes die op ac cu's wer ken),
wer ku ren, het aan tal ke ren dat de ma chi ne is ge start en lo ca tie-
en be we gings ge ge vens, opslaat en verstuurt.

De elek tro ni sche scha ke ling kan een vou dig op al ler lei ma chi nes
van ver schil len de fab ri kan ten wor den ge mon teerd en slaat de
ma chi ne ge ge vens lo kaal op. De ge ge vens kun nen via de Am -
mann Ser vi ce app of via een sta tio nai re Data-Box1) wor den op -
gev raagd.

3.8.2 Sta tus van de accu

Bij ma chi nes die op ac cu's wer ken, wordt de sta tus van de accu
ge con tro leerd. Dit kan hel pen om stil stand tijden van de ma chi ne
door be scha dig de ac cu's te re du ce ren en om kos ten voor het
ver van gen van de accu's te besparen.

3.8.3 Ops laan van in for ma tie

In for ma tie over de ma chi ne kan di rect op de ma chi ne wor den op -
ges la gen. Het zoe ken naar do cu men ten of ont bre ken de in for ma -
tie wordt zo be perkt. Al les is di gi taal op de machine opgeslagen.

De in for ma tie is zo wel met de Am mann Ser vi ce app voor
smartpho nes, ver krijgbaar voor An droid en iOS, als met een
com pu ter via de Am mann Ser vi ce por taal toegankelijk.

Voor de re gi stra tie van uw ac count op de Am mann Ser vi ce app
en de Am mann Ser vi ce por taal slaat Am mann uw e-mail adres
op.

3.8.4 Be heer van het ma chi ne park

Met Ser vi ce Link kan het on der houd van al uw ma chi nes wor den
ge pland. Via de on li ne-toe gang krijgt u met Ser vi ce Link een
over zicht van uw hele ma chi ne park en kunt u de sta tus- en on -
der houds in for ma tie con tro le ren en aan ko men de on der houds -
werk zaam he den plannen.
1)Spe cia le ac ces soi re.

3.8.5 Ser vi ce Link op de Am mann Ser vi ce app

Met de Am mann Ser vi ce app heeft u toe gang tot de Ser vi ce Link
ge ge vens van alle ma chi nes, die zich bin nen het be reik van uw
Wi-Fi of Blue tooth LE be vin den. In for ma tie over ser vi ce en on -
der houd, eve nals even tue le re pa ra ties, kun nen voor elke ma chi -
ne in de app wor den in ge vo erd en di rect op de Ser vi ce Link hard -
wa re van de ma chi ne wor den op ges la gen.
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3.8.6 Ser vi ce Link web ap pli ca tie

Uw hele ma chi ne park kan via de Am mann Ser vi ce por taal wor -
den be heerd. Tel kens wan neer een com pu ter via Wi-Fi of Blue -
tooth LE ver bin ding maakt met een Ser vi ce app of een Ser vi ce -
Link Data-Box, wor den de gegevens geüpload.

Om toe gang te krijgen tot de li ve ge ge vens moet u zich re gi stre -
ren op de Am mann Ser vi ce portaal:

www.am mann-ser vi ce.com

3.8.7 Ser vi ce Link Data-Box1)

De Data-Box ver za melt in real ti me de ma chi ne ge ge vens van alle 
Ser vi ce Link elek tro ni sche scha ke lin gen in de di rec te om ge ving
en stelt deze in for ma tie ter be schik king. De ge ge vens kun nen via 
de app en on li ne-toe gang wor den be ke ken. Zo heeft u een over -
zicht van alle ma chi nes van uw ma chi ne park en kunt u de sta tus
van de ac cu's con tro le ren en de volgende service-afspraak
plannen.
1)Spe cia le ac ces soi re.
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4.1 Al ge meen

4.1.1 Be schrijving

Met het ACE-sys te em1) kun nen uit ge brei de com pres sie con tro les 
wor den uit ge vo erd. Hier voor wordt de vast heid van de bo dem
be paald.

Een ge ïn te greer de sen sor meet de re ac tie van de bo dem op de
vi bre ren de grond plaat. Een LED-dis play bin nen het ge zichts veld 
van de ge brui ker toont voort du rend de meet waar de. 

Deze in spec tie-mo ge lijkheid biedt de ge brui ker tal van voor de -
len, bijvoor beeld

• Al tijd con tro le op de voort gang van de com pres sie en of de uit -
ein de lijke dicht heid is be reikt.

• Ge bie den die min der zijn ge com pri meerd, kun nen wor den ge -
von den en op nie uw wor den aan ge stampt.

• Over-com pres sie en het los tril len en ka pot ma ken van ma te -
ria len kan wor den voor ko men.

• Over bo dig werk of het tril len van op pervlak ken die al zijn aan -
ge stampt, wordt ver me den. Dat be te kent een ef fi ciën ter, zui -
ni ger ge bruik van de ma chi ne.

1)Spe cia le ac ces soi re.

4.1.2 Functie

Het ACE-sys te em be staat uit een re gel/dis play-pa neel en een
vers nel lings sen sor op de ba sis plaat.

De ge ïn te greer de sen sor zet de vers nel ling van de ba sis plaat om 
in span nings sig na len. Deze wor den door ge stu urd naar de con -
tro le functies. Daar wor den de com pres sie pa ra me ters be re kend
en vi sue el ge maakt op het re gel/dis play-pa neel.

4.1.3 Be die ning

Het ACE-sys te em is voo ral ge schikt voor los se grond met wei nig
fijn ma ter iaal.

De mate en kwa li teit van com pres sie han gen af van de be staan -
de bo dem con di ties. Als, on danks een vol do en de aan tal tril be ur -
ten, de ma xi ma le graad van com pres sie niet wordt ge toond, con -
tro leert de bo dem dan op ge schikt heid voor com pres sie en,
neem, in dien no dig, maat re ge len om de com pres sie te ver be te -
ren. Als ge volg van de wis se len de vast heid van de bo dem, kan
de ma xi ma le waar de niet in ie der ge val wor den be reikt.
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4.2 Be die ning

De di ver se be die nings stan den wor den als volgt op het con tro le -
pa neel weer ge ge ven:

• Het sys te em start au to ma tisch wan neer de ma chi ne wordt ge -
start. Ver vol gens in itia li seert het sys te em:

• De sta tus-LED (8) knip pert; de LED's (0-7) lich ten op in een 
rij van 0 tot 7 en gaan daar na weer uit.

• Wan neer de in itia li sa tie goed is ver lo pen, glo eit de sta -
tus-LED (8) op. Het sys te em is nu klaar voor ge bruik.

• De re la ti ve com pres sie waar de wordt als volgt door de LED's
weer ge ge ven. Het aan tal op glo ei en de LED's ge eft sym bo -
lisch de toe ne men de com pres sie van de bo dem weer.

LED

MC 0 1 2 3 4 5 6 7

  0 –  19 % 

 20 –  40 %  

 41 –  60 %   

 61 –  80 %    

 81 – 100 %     

101 – 120 %      

121 – 140 %       

141 – 150 %        

  rood

MC  mate van com pres sie

• Als de sta tus-LED op glo eit en de 0 LED knip pert, is de tril fre -
quen tie te hoog of te laag. Er kan geen meet waar de wor den
be re kend.

• Als de 0 LED op glo eit en de sta tus-LED ge eft een knip per sig -
naal, werkt het meet sys te em niet goed. Neem in dat ge val
con tact op met de Am mann-ser vi ce dienst.
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 De juis te meet waar den kun nen al leen wor den be -
haald door de ma chi ne op ma xi mums nel heid voo -
ruit en ach te ruit te verplaatsen



5.1 La den en trans por te ren

• Om de ma chi ne op te til len moet u de kraan haak (1) in de cen -
tra le ophan ging (2) ha ken.
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Le vens ge vaar door han gen de la ding!

Ge vaar voor let sel door on des kun dig hef fen en trans -
port.

 Per so nen mo gen niet

 on der han gen de la ding lo pen,

 on der han gen de la ding blijven staan,

 op han gen de la ding plaats ne men.

 Over tuig u dat er geen per so nen ge vaar lo pen.

 De ma chi ne mag al leen wor den ver vo erd of ge la -
den met de mo tor uit ge scha keld.

 Bij het la den uits lui tend so lie de laad per rons ge brui -
ken.

 Con tro leer de hef pun ten (haak jes, he foog jes) voor
be scha di ging en slijta ge voor ge bruik. Ver vang be -
scha dig de on der de len onmiddellijk.

 De ma chi ne te gen weg rol len, weg glijden en om kie -
pen be vei li gen.

 Bij het la den, vastsjor ren en oplich ten van de ma -
chi ne al tijd de daar voor aan ge brach te aans lag pun -
ten gebruiken.

 Na het ver la den moet u de dis sel ver gren de len of
ver wijde ren.



• Na het la den de ma chi ne op het trans port mid del vastsjor ren.
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6.1 Al ge me ne tips voor het on der houd

Zorg vul dig on der houd:

 Lan ge re le vens du ur

 Gro te re ze ker heid van goed functio ne ren

 Ge rin ge re pe ri odes van uit val

 Ho ge re be trouwbaar heid

 La ge re re pa ra tie kos ten

• Let op de vei lig heids be pa lin gen!

• On der houds werk zaam he den uits lui tend bij af ge zet te
mo tor uit voe ren.

• Bij ben zi ne mo to ren de bou gies tek ker uit trek ken.

• Vóór on der houds werk zaam he den mo tor en ma chi ne
gron dig rei ni gen.

• Ma chi ne op een ef fen on der grond zet ten, te gen weg -
rijden en weg glijden be vei li gen.

• Voor vei lig en het mi lieu ont ziend op ber gen van be drijfs -
stof fen en ver van gen on der de len zor gen.

• «PLUS»- en «MIN»-pool van de accu niet ver wis se len.

• Korts lui tin gen bij on der stroom staan de ka bels ab so lu ut
ver mijden.

• Door ge bran de glo ei lam pen in de con tro le lamp jes on mid -
del lijk ver van gen.

• Bij las werk zaam he den aan mo tor en ma chi ne de aar de
van het las ap pa raat zo dicht mo ge lijk bij de plaats waar
ge last wordt be ves ti gen en de accu af klem men.

• Bij het rei ni gen van de ma chi ne met een ho ge druk wa ter -
spuit de elek tri sche con struc tie de len niet di rect be spui -
ten.

• Na het was sen de con struc tie de len met pers lucht droog -
bla zen om kruip stro men en cor ro sie te vermijden. L
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6.2 Over zicht on der houd

In ter val len

Werk zaam he den
da ge lijk 20 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h

In dien
nood za ke lijk

Rei ni gen ma chi ne 

Mo to ro lie ni veau con tro le ren
1)



Mo to ro lie ver ver sen
1)

3) 

Mo to ro lie fil ter ver van gen
1)

3) 

Lucht fil ter con tro le ren
1)



Lucht fil ter ver van gen
1)

 

Ko el lucht ge deel te con tro le ren
1)



Wa ter af tap pen (brand stof tank)
1)



Brand stof fil ter ver van gen
1)



Klep spe ling con tro le ren
1)

3) 

Olie ni veau in de ex ci ter con tro le ren 

Olie van de ex ci ter ver ver sen
2)

3) 

Hydr.-olie ni veau con tro le ren 

Hydr.-olie ver ver sen
2)

3) 

Te ru gloop fil ter ele ment ver van gen
2)

3) 

Ven ti la tie fil ter ver van gen
2)

3) 

Rei ni ging van de aan zu ig fil ter
2)

3) 

Hyd rau lieks lan gen con tro le ren 

Rub ber buf fers con tro le ren 

Schro ef ver bin din gen con tro le ren 3) 
1)

Ge bruik saan wijzing van de mo tor in acht ne men.
2)

Mi ni maal 1x per jaar.
3)

Voor het eerst.
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6.3 Smeer sche ma

Smeer punt Hoeveelheid
Intervallen voor het verversen

[bedrijfsuren]
Smeerstof Bestelnummer

1. Mo tor (inkl. wis se len van de fil ter)

APH 50/75

APH 55/75

1,4 l (1,5 l) voor het eerst na 20 bedr. uren; 
daar na ieder 250 bedr. uren

Mo to ro lie
API SG-CE
SAE 10W40

2-806 01 100

APH 60/85

APH 65/85

1,8 l (1,9 l)

2. Ex ci ter

APH 50/75

APH 55/75

1,0 l 250 bedr. uren of jaar lijks Trans miss io lie
vol gens JDM J20C

2-806 01 110

APH 60/85

APH 65/85

1,8 l

3. Hyd rau lik

APH 50/75

APH 55/75

19,0 l voor het eerst na 500 bedr. uren; 
daar na iedere 1000 bedr.uren

of jaarlijks

Hydr.-olie
HVLP 46

2-806 01 070

APH 60/85

APH 65/85

20,0 l

4. Te ru gloop fil ter ele ment

APH 50/75

APH 55/75

voor het eerst na 20 bedr. uren dan bij
ieder verversen van hydraulische olie

2-801 99 100

APH 60/85

APH 65/85

2-801 99 160

5. Ven ti la tie fil ter

APH 50/75

APH 55/75

APH 60/85

APH 65/85

bij ie der ver ver sen van hyd rau li sche olie 2-801 99 153

6. Rei ni ging van de aan zu ig fil ter

APH 50/75

APH 55/75

APH 60/85

APH 65/85

bij ie der ver ver sen van hyd rau li sche olie 2-802 26 230
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6.4 Al ter na tie ve smeers tof ta bel van de firma’s
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7.1 Be lang rijke op mer king 7.2 Overzicht

 1  Brand stof vul buis

 2  Olie vul buis

 3  On der houd sin di ca tie voor de lucht fil ter

 4  Ko el luch ting ang

 5  Ko el luch tuit gang

 6  Olie af tap schro ef

 7  Olie peils tok

 8  Olie fil ter

 9  Brand stof fil ter

10  Sluit schro ef van de wa ter af schei dings ka mer

11  Lucht fil ter

12  Aan zui go pe ning voor ver bran dings lucht
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 In deze hand lei ding wordt al leen het da ge lijkse mo -
tor on der houd ver meld. Neem de be die nings- in -
struc ties van de mo tor en de daar ver mel de on der -
houd sin struc ties en de in ter val len in acht.



7.3 Brand stof sys te em

7.3.1 Brands tof

• Ge schikt zijn alle die sel brand stof fen, die mins tens vol do en
aan de vol gen de spe ci fi ca ties:

• Eu ro pa: EN 590

• VK: BS 2869 A1 / A2

• USA: ASTM D 975-09a 1-D S15 of 2-D S15

7.3.2 Win ter brands tof

Bij een bui ten tem pe ra tu ur la ger dan 0 °C moet u win ter brands tof
ge brui ken of tijdig pe tro leum aan de brands tof toe voe gen:

Laagste
omgevingstemperatuur bij
het starten [°C]

Aandeel pe tro leum [%] bij

Zomerbrandstof Winterbrandstof

0 tot -10 20 -

-10 tot -15 30 -

-15 tot -20 50 20

-20 tot -30 - 50

7.3.3 Brands tof-tan kin houd

Mach.-
type

Mo tor-
typee

[Li ter] [US gal]

APH 50/75 Hatz 1D50 5.0 1.321

APH 55/75 Hatz 1D50 5.0 1.321

APH 60/85 Hatz 1D81 7.0 1.849

APH 65/85 Hatz 1D81 7.0 1.849

7.3.4 Brands tof bijvul len

• Plaats de ma chi ne op een vlak ke, ste vi ge on der grond.

• Zet de mo tor uit.

• Om ge ving van de vul buis voor de brands tof (1) rei ni gen.

• Vul buis voor de brands tof ope nen.

• Brand stof ni veau vi sue el con tro le ren; even tue el brands tof
bijvul len.

• Tanks lui ting ste vig slui ten.
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Ge vaar voor scha de aan de mo tor als ge volg van
min de re kwa li teit brands tof.

Het ge bruik van brands tof, die niet aan de ver mel de
spe ci fi ca ties vol do et, kan lei den tot scha de aan de
mo tor.

 Brand stof fen met an de re spe ci fi ca ties mo gen
slechts wor den ge bruikt na voo raf gaan de to es tem -
ming van Mo to ren fab rik Hatz GmbH & Co. KG
(hoofdkantoor).

Le vens ge vaar door ontvlam ba re stof fen.

Brands tof is zeer ontvlam baar en ex plo sief. Dit kan
brand won den of erns tig tot do de lijk let sel vero or za ken 
tijdens het tanken.

 Vul al leen brands tof bij als de mo tor is uit ge scha keld.

 Geen open vuur.

 Niet ro ken.

 Tank niet bijvul len in ges lo ten ruim tes.

 Brand stof dam pen niet ina de men.

Ri si co van mi lieu ve ron trei ni ging door ge mors te
brands tof.

 Doe niet te veel brands tof in de tank en mors geen
brands tof.

 Vang vrijge ko men brands tof op en voer deze con -
form de plaat se lijke mi lieu voor schrif ten af.



7.4 Mo to ro lie

7.4.1 Con tro le ren, bijvul len

• Plaats de ma chi ne op een vlak ke, ste vi ge on der grond.

• Zet de mo tor uit.

• Maak het ge deel te rond de peils tok schoon.

• Trek de peils tok (1) eruit en veeg deze af met een scho ne,
pluisvri je doek.

• Steek de peils tok tot aan de aans lag in het mo tor blok en trek
deze er weer uit.

• Lees het olie peil af.

• In dien no dig het olie peil tot 'max.' bijvul len.

• Con tro leer de O-ring (2) van de peils tok, ver vang deze in dien
be scha digd.

• Con tro leer na 1 tot 2 mi nu ten het olie peil op nie uw en vul in -
dien no dig bij.
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Ver bran dings ge vaar.

Bij werk zaam he den aan een hete mo tor be staat ver -
bran dings ge vaar.

 Be scher men de hand schoe nen dra gen.

Ge vaar voor lich ame lijk let sel.

Lang du rig con tact met mo to ro lie kan lei den tot ir ri ta tie 
van de huid.

 Be scher men de hand schoe nen dra gen.

 Bij con tact met de huid de be tref fen de plek gron dig
met wa ter en zeep was sen.

Mi lieu ge vaar door hulp- en be drijfs stof fen.

 Oude olie op van gen en langs mi lie uv rien de lijke
weg ver wijde ren.

 Geen olie in de bo dem of in het ri ool la ten weg lo -
pen.

 De fec te dich tin gen on mid del lijk ver van gen.

Ri si co op scha de aan de mo tor.

 Ge bruik de mo tor niet als het olie peil la ger dan de
'min.' mar ke ring of ho ger dan de 'max.' mar ke ring
is; er kan an ders scha de aan de mo tor op tre den.

 Bij het con tro le ren van het olie peil moet de mo tor
wa ter pas staan en en ke le mi nu ten uit ge scha keld
zijn.



7.5 Luch to pe nin gen

7.5.1 Con tro le ren

• Con tro leer de in la ten voor ver bran dings lucht (1) en ko el luch -
to pe nin gen (2) + (3).

• Ver wijder gro ve ve ron trei ni ging, zo als bla de ren, ste nen en
aarde.

• De sto fuit laa to pe ning (4) op de cy cloon voo raf schei der op vri je 
door gang con tro le ren en even tue el rei ni gen.

7.6 Wa ter af schei der

7.6.1 Con tro le ren

De brand stof tank is met een wa ter schei dings ka mer uit ge rust,
die één keer per week op zijn in houd moet wor den ge con tro leerd
zo dat er geen wa ter in het ge voe li ge in jec tie sys te em komt.

• De schro ef (1) tot op één schro ef draad gang eruit schroe ven.

• Eruit komende druppels in een doorzichtig reservoir
opvangen.

• Door visuele controle vaststellen of er water naar buiten komt
(het water gaat naar de bodem van de tank).

• Zod ra er brands tof uit komt de schro ef weer slui ten.
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Ver bran dings ge vaar.

Bij werk zaam he den aan een hete mo tor be staat ver -
bran dings ge vaar.

 Laat de mo tor af koe len.

 Be scher men de hand schoe nen dra gen.

 Bij ster ke ve ron trei ni ging moe ten de on der- houds -
in ter val len die no vere en kom stig korter zijn.

Ri si co van mi lieu ve ron trei ni ging door ge mors te
brands tof.

Als er wa ter wordt af ge tapt uit de wa ter af schei der, dan 
komt er ook een klei ne hoe veel heid brands tof vrij.

 Vang het vrijge ko men meng sel van wa ter en
brands tof op en voer deze con form de plaat se lijke
mi lieu voor schrif ten af.



7.7 Lucht fil ter

7.7.1 Con tro le ren, rei ni gen

• Vleu gel mo er (1) ver wijde ren.

• Fil ter dek sel (2) er af ne men.

• Fil ter pat roon (3) voor zich tig er uit trek ken.

L
N

4
5

0
2

0
0

0
0-

2
   

p
u

or
G 

n
n

a
 m

m
A   

9
1

0
2/

9
0

7. On der houd (Mo tor)

32

Ge vaar voor lich ame lijk let sel.

Bij het wer ken met pers lucht kun nen vreem de voor -
wer pen het oog ra ken of kun nen er deelt jes in het oog
te recht ko men.

 Vei lig heids bril dra gen.

 Richt de pers lucht straal noo it op uzelf of op an de re
per so nen.

 Fil ter ele ment ver van gen:

 bij de ge ring ste be scha di ging van de af dich ting,
het fil ter pa pier en/of het fil ter pat roon,

 bij ro et hou den de aans lag,

 bij ver vui ling door vocht en olie,

 wan neer het mo tor ver mo gen af neemt of de
kleur van de uit laat gas sen ve ran dert,

 mins tens één keer per jaar

 Laat de mo tor noo it draa ien zon der lucht fil ter- ele -
ment.

 De druk mag niet ho ger zijn dan 5 bar (500 kPa).



• Dro ge ver vui ling

• Filterpatroon met droge perslucht (max. 5 bar) door
gelijkmatig omhoog en omlaag bewegen zolang uitblazen
totdat er geen stof meer ontwijkt.

• Bij voch tig of met olie ver vuild fil ter ele ment

• Vervang het element.

• Fil ter pat roon (3) door deze schuin te gen het licht te hou den of
door te lich ten met een lamp ten aan zien van scheurt jes of an -
de re be scha di gin gen con tro le ren.

• Fil ter dek sel (2) en -kast (4) met een doek rei ni gen.

• Te rugs lag kle prub ber (5) op goe de wer king en schoon heid ge -
con tro leerd wor den.

• Fil ter pat roon (3) weer voor zich tig aan bren gen.

• Dek sel (2) mon te ren.
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8.1 Rei ni ging

• De ma chi ne da ge lijks schoon ma ken.

• Na de rei ni ging alle ka bels, slan gen, lei din gen en schro ef ver -
bin din gen op lek ken, los se ver bin- din gen, door schu ren be -
scha dig de plek ken en ove ri ge be scha di gin gen con tro le ren.

• Vast ge stel de ge bre ken on mid del lijk ophef fen.

8.2 Schro ef be ves ti gin gen

8.2.1 Aan draai mo men ten

• Sterkteklassen voor schroeven met onderhandelde,
ongesmeerde oppervlakken.

• De waar den le ve ren een 90% be nut ting van de rek grens op;

bij een wrijving sco ëf fi cient µtot = 0,14.

• Het aan hou den van de aan draai mo men ten wordt met draai -
mo ments leu tels ge con tro leerd.

• Bij het ge bruik van smeers tof MoS2 gel den de aan ge ge ven
waar den.
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Brand- en ex plo sie ge vaar door ontvlam ba re stof -
fen.

 Ge bruik voor het schoon ma ken noo it ben zi ne of
schoon maak mid de len met een laag vlam punt.

 Ver vang steeds alle zelf bor gen de moe ren wan neer 
u ze hebt los ge maakt.

 Bij het rei ni gen van de ma chi ne met een ho ge druk -
wa ter spuit de elek tri sche con struc tie de len niet di -
rect be spui ten.

 Wan neer u de ma chi ne rei nigt met een ho ge druk -
spuit, richt deze dan niet di rect op het lucht fil ter.



8.2.2 Schro ef ver bin din gen con tro le ren

• Bij tril ap pa ra ten is het be lang rijk de schro ef ver bin din gen van
tijd tot tijd op ste vig zit ten te controleren.

• Aan draai mo men ten re spec te ren.

8.3 Rub be ren buf fers con tro le ren

• Con tro leer de rub be ren buf fers

• op barsten en breuken. Controleer 

• ook of ze goed vastzitten.

• In geval van beschadiging, onmiddellijk vervangen.
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8.4 Exciter 8.4.1 Olie ni veau / Olie ver ver sen

• Ven ti la tie schro ef (3), Olie vul schro ef/peils tok (1), olie-af tap -
schro ef (2) eruit schroe ven.

• Oude olie af tap pen.

• Olie-af tap schro ef (2) erin schroe ven.

• Nieu we olie door de olie vul bo ring (1) vul len.Olie hoe veel heid
en oliek wa li teit: zie smeer sche ma.

• Olie vul schro ef/peils tok (1) en ven ti la tie schro ef (3) erin
schroe ven.

• Olie vul schro ef weer uit schroe ven; olie ni veau aan de olie vul -
schro ef afle zen en even tue el tot het ma xi mum streep je
opvullen.

• Olie vul schro ef/peils tok erin schroe ven.
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Ver bran dings ge vaar.

Bij werk zaam he den aan de exciter be staat ver bran -
dings ge vaar door hete olie.

 Draag be scher mings mid de len (hand schoe nen).

 Draai de olie af tap schro ef lang zaam en voor zich tig
open om de druk weg te ne men.

Mi lieu ge vaar door hulp- en be drijfs stof fen.

 Oude olie op van gen en langs mi lie uv rien de lijke
weg ver wijde ren.

 Geen olie in de bo dem of in het ri ool la ten weg lo -
pen.

 Olie ver ver sen/olie ni veau con tro le bij war me trans-
mis sieo lie uit voe ren.

 Het olie peil moet tus sen de mar ke rin gen «MIN» en
«MAX» staan als de peils tok is vast ge schro efd.



8.5 Hyd rau lik 8.5.1 Hyd rau lieks lan gen

1 Am mann-ar ti kel-nr.

2 Fab ri kant / fab ri ca ge maand en -jaar

3 Max. ar beids druk

De functio na li teit van hyd rau lieks lan gen moet in re gel ma ti ge in -
ter val len ( ten mins te een keer per jaar) door een des kun di ge
(met ken nis op het ge bied van hyd rau liek) wor den gecontroleerd.

Slan gen die nen on ver wijld te wor den ver van gen bij:

• Be scha di gin gen van de bui ten laag tot aan de in leg (ge schu ur -
de plek ken, scheu ren, sne den enz.).

• Broos heid van de bui ten laag (scheur vor ming in de slan gom -
man te ling).

• Ver vor ming die niet overe en komt met de na tu ur lijke vorm van
de lang. Dat geldt zo wel in dru klo ze als in on der druk staan de
to estand. (bijv. laag schei ding, blaar vor ming, be knel de pun -
ten, knik pun ten).

• On dich te plek ken.

• Be scha di gin gen of ver vor min gen van de slan gar ma tu ren (na -
de lig beïnv loe de af dicht functie).

• Slang die uit de ar ma tu ur naar bui ten komt.

• Cor ro sie van de ar ma tu ur (ver min de ring van de functio na li teit
en sta bi li teit).

• Niet-oor deel kun di ge mon ta ge.

• Over schre den ge bruiks du ur van max. 6 jaar.
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 Ge vaar voor let sel door on der hoge druk naar bui -
ten tre den de hyd rau li sche vlo eis tof.

De onder hoge druk naar buiten tredende hydraulische
vloeistof kan door de huid het lichaam binnendringen en
ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Maak het systeem drukloos voordat u werkzaamheden aan
het hydraulische systeem verricht.

 Als u ver mo edt dat er een druk sys te em be scha digd
is, neem dan on mid del lijk con tact op met een gek -
wa li fi ceer de re pa ra tie werk plaats.

Ver bran dings ge vaar door hete olie.

Bij werk zaam he den aan het hyd rau li sche systeem be -
staat ver bran dings ge vaar door hete olie.

 Draag be scher mings mid de len (hand schoe nen).

 Ver vang de hyd rau li sche olie met war me olie vol -
gens het smeer sche ma en de smeer mid de len ta bel.

 Start de motor beslist niet wanneer de hydraulische
olie afgetapt is.

 Vervang de hydraulische olie ook na een grotere
reparatie van het hydraulische systeem.

 Beschadigde pakkingen/afdichtingen onmiddellijk
vervangen.

 Bij elke ver ver sing van de hyd rau li sche olie het re -
tour fil ter ele ment en het be luch tings fil ter ver van gen.



8.5.2 Hyd rau li sche olie peil con tro le ren

• Olie peil op het olie kijkglaas je con tro le ren.
• Even tue el het olie peil tot aan het bo vens te kijkglas be reik op -

vul len.

8.5.3 Te ru gloop fil ter ele ment ver van gen

• Maak het fil ter dek sel (1) los; laat de olie in het fil ter huis via het
fil ter ele ment (3) in de tank lo pen.

• Til het filterelement op met een schroevendraaier en trek het
met de filterkom uit het kopgedeelte;

• Verwijder het filterelement uit de filterkom door het
tegelijkertijd te draaien en te trekken en voer het op een
milieuvriendelijke manier af.

• Giet de restolie uit de filterkom in een bak voor afgewerkte olie 
en voer deze op milieuvriendelijke wijze af.

• Reinig de filterkom met benzine of dieselolie.

• Vlak ke pak king (2) en O-ring con tro le ren, in dien no dig ver -
van gen.

• Plaats een nieuw filterelement in de filterkom.

• Plaats de filterkom met het filterelement in het kopgedeelte;
let op de O-ring.

• Schro ef het fil ter dek sel vast en draai het met de hand vast, let
op de juis te po si tie van de plat te pak king.

• Voer een te strun uit om het fil ter op lek ken te con tro le ren.
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 Con tro leer het olie peil bij be drijfs tem pe ra tu ur.

 Als bij de da ge lijkse con tro le van het hyd rau li sche
olie peil wordt ge con sta teerd dat er hyd rau li sche
olie ont breekt, on mid del lijk alle ag gre ga ten, slan -
gen en lei din gen op dichtheid controleren.



8.5.4 Ver van gen van hyd rau li sche olie

• Be kle ding (1) vol le dig af ne men.

• Fil ter dek sel (2) af schroe ven.

• Te rugs lag-fil ter ele ment (3) ver wijde ren.

• Plaat (4) de mon te ren.

• Af tap schro ef (5) ope nen, olie af tap pen.

• Af tap schro ef (5) in schroe ven, nieu we af dich ting (7) ge brui -
ken.

• Nieuwe olie vullen (hoeveelheid en soort van de olie volgens
het smeerplan).

• Te rugs lag-fil ter ele ment (3) en ont luch tings fil ter (6) ver van -
gen.

• Fil ter dek sel (2) in schroe ven, evt. nieu we af dich ting ge brui -
ken.

• Na een korte test, het oliepeil nogmaals controleren, evt.
bijvullen.

• Bekleding monteren.
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9.0.1 Opslag en trans port
• On ge vul de ac cu's ver ei sen geen on der houd.

• Ge vul de ac cu's die nen steeds ge la den en koel op ges la gen te
wor den *(ech ter niet in de ko el kast of  diepvries kist).

• De sta tus van de la ding re gel ma tig con tro le ren of ge bruik ma -
ken van een drup pel la der. 

• Ge vul de ac cu's ten laats te bij een zu ur dicht heid van 1,21 kg/l
of 12,3 V rust span ning of na een ver zo ek tot op la den van de
op ti sche laa din di ca tor bijla den (zie punt 9.0.4).

• Ge vul de ac cu's die nen rech top en be vei ligd te gen kan te len
en korts lui ting ge trans por teerd en op ges la gen te wor den, om -
dat an ders zuur kan uit tre den.

9.0.2 Inbe drijf stel ling
• Volg de vei lig heid sin struc ties op.

• Ac cu' s die ge vuld zijn ge le verd, kun nen di rect in ge bruik wor -
den ge no men. Uits lui tend vol do en de ge la den ac cu's in bou -
wen, min. 12,50 V rust span ning.

• Afs luit dop pen ver wijde ren. De af zon der lijke cel len van de
accu met zwa vel zu ur vol gens DIN IEC60933 - 1 dicht heid
1,28 kg/l; tot de ma xi ma le mar ke ring voor de zu ur stand vul len.

• De accu mi ni maal 15 mi nu ten la ten staan, meer de re ke ren
iets schuin hou den en even tue el zuur bijvul len.

• De afs luit dop pen plaat sen, vast aan schroe ven of in druk ken.

• Even tue le zu ur spat ten ver wijde ren.

• Als de accu als ge volg van een te lage tem pe ra tu ur of on guns -
ti ge  ops lag con di ties on voldo en de start ver mo gen heeft, dan
dient de accu bijge la den te wor den (zie punt 9.0.4). 

9.0.3 In- en uit bouw
• Vóór het uit bou wen van de accu, dient de mo tor uit ge scha -

keld te wor den eve nals alle an de re stroom ver brui kers.

• Bij het uit bou wen eerst de min pool (-) en ver vol gens de plu -
spool (+) af klem men.

• De po len van de accu en de pool klem men rei ni gen en met
een zu urvrij vet be han de len.

• De accu goed vast zet ten (ge bruik hier voor de ori gi ne le be -
ves ti gings ma te ria len)

• Bij het aans lui ten, eerst in de auto de be scherm kap van de
plu spool ver wijde ren en op de pool van de ver van gen de accu
plaat sen, dit om korts lui ting of vonk vor ming te voor ko men.

• Bij het in bou wen eerst de plu spool (+) en daar na de min pool
(-) vast klem men.

• Zorg voor een ste vi ge plaat sing van de pool klem men.

• Ove ri ge aan te bou wen de len, zo als poo laf dek kin gen, ho eks -
tuk, slan gaans lui ting, blind stop pen en pool klem hou ders (in -
dien aan we zig) van de te ver van gen accu over ne men en op
een zelf de ma nier aans lui ten.

• Mi ni maal 1 ga suit stroo mo pe ning dient niet af ges lo ten te zijn,
om dat an ders ex plo sie ge vaar kan op tre den; dit is ook van
toe pas sing op het re tour trans port van de oude accu.
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9.0.4 Ex tern la den
• Lees hier voor de ge bruik saan wijzing van de ac cu fab ri kant  en 

volg de in struc ties op.

• Vóór het la den de elek tro lyt stand con tro le ren en in dien nood -
za ke lijk,  ni vel le ren (zie punt 9.0.5 "On der houd").

• De accu uits lui tend met een daar voor ge schikt, span nings ge -
re geld laad ap pa raat met een iden tie ke no mi na le span ning la -
den, an ders moet de accu wor den af ge klemd / uit ge bouwd.
Aan be ve ling:

Laad stroom: 1/10 am pè re van het ac cu ver mo gen Ah.

Laad span ning: 14,4 V

• Noo it bevro ren ac cu's of ac cu's met een tem pe ra tu ur bo ven
de 45 °C la den.

• Plu spool (+) van de accu met de plu spool van het laad ap pa -
raat en de min pool (-) van de accu met de min pool van het
laad ap pa raat ver bin den.

• De laad ap pa ra tu ur pas na het aans lui ten van de accu in scha -
ke len.

• De laad ap pa ra tu ur pas na het vol too ien van de la ding uit scha -
ke len.

• Bij een zu ur tem pe ra tu ur ho ger dan  55 °C, dient de la ding on -
der bro ken te wor den.

• Als de accu heet wordt of uit treedt,  moet de la ding wor den on -
der bro ken! 

• De accu is vol ge la den, als 

• bij span nings ge re gel de laad ap pa ra tuur, stroom en
span ning ge lijk blij ven,

• bij stroom ge re gel de laad ap pa ra tuur , de laad span ning
bin nen 2 uur niet meer stijgt, de au to ma ti sche
laad ap pa ra tuur uit scha kelt of naar de drup pel la der
over scha kelt.

• Tijdens het la den voor een goe de ven ti la tie zor gen (zie EN
50272 en de toe lich ting ZVEI).

9.0.5 On der houd
• Het op pervlak van de accu schoon en droog hou den, al leen

met een voch ti ge  of an ti sta ti sche doek af ne men.

• Po len/aans luit klem men te gen cor ro sie be scher men (zo als
be schre ven bij punt 9.0.3)

• Elek tro lyt stand con tro le ren (mar ke ring in of op de be hui zing of 
op de op ti sche laa din di ca tor op de dek sel).

• In dien nood za ke lijk ge de mi ne ra li seerd of ge des til leerd wa ter
vol gens DIN IEC 60933-3 tot de ma xi ma le mar ke ring voor de
zu ur stand vul len (noo it zu ren, on zui ver he den of zo ge naam de
ver be te rings mid de len bijvul len).

• In dien een hoog elek tro lyt ver lies wordt  ge con sta teerd, dient
een spe cia list ge raad pleegd te wor den.

• Bij on voldo en de start ver mo gen dient de accu ge con tro leerd
te wor den en even tue el bijge la den te wor den (zie punt 9.0.4).

9.0.6 Start hulp
• Al leen ge stan daar dise er de start ka bels (bijv. vol gens

DIN 72553) ge brui ken.

• Volg de ge bruik saan wijzing van de fab ri kant van de start ka -
bels op.

• Al leen ac cu's  met een zelf de no mi na le span ning ge brui ken.

• Mo tor van het do nor vo er tuig (1) uit scha ke len.

• Start ka bel op de plu spool (+) van de do no rac cu (A) en op de
plu spool (+) van de ont van gen de accu (B) of op een po si tie ve
(+) auto-aans luit pool (zie ge bruik saan wijzing van de auto)
aans lui ten. Pas daar na de start ka bel op de mi nu spool (-) van
de do no rac cu (C) en op een sta bie le, blan ke mas sa in het ont -
van gen de vo er tuig of  aan een ne ga tief  (-) ex tern start punt
van de auto (D) aan klem men (min pool van de ont van gen de
accu niet als aans luit punt ge brui ken).

• Ont van gen de vo er tuig (2) star ten.

• Is de eers te. De start po ging is mis lukt, nu kan VOOR de twee -
de po ging om te star ten, het do nor vo er tuig wor den ge start.

• Het af klem men van de start ka bel dient in om ge keer de vol gor -
de plaats te vin den.
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10.0.1 Al ge me ne in struc ties
• Leef de vei lig heids voor schrif ten na. 

• Re pa ra tie werk zaam he den mo gen uits lui tend door gek -
wa li fi ceer de en hier mee be las te per so nen wor den uit ge -
vo erd.

• Lees in ge val van sto rin gen de ge bruiks- en on der houds-
aan wijzing na t.a.v. de cor rec te be die ning en het cor rec te
on der houd. 

• Als u de oor zaak van de sto ring niet zelf kunt con sta te ren
of ver hel pen, richt u zich dan a.u.b. tot een ser vi ce ves ti -
ging van Am mann.

• Con tro leer al tijd eerst de oor za ken die het best toe gan ke -
lijk zijn resp. die het ge mak ke lijkst kun nen wor den ge -
con tro leerd (ze ke rin gen, licht dio den enz.).

• Kom niet in aan ra king met rond lo pen de com po nen ten.
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10.0.2 Sto ring ta bel

Mo ge lijke oor zaak Oplos sing Aan mer kin gen

Mo tor slaat niet aan

Toe ren ver stel hef boom staat op stop.

Brand stof toe vo er on der bro ken:

– Tank leeg

– Brand stof fil ter ver stopt

– Brand sto fop vo er pomp de fekt

Geen olie druk

Niet vol do en de kom pres sie

Hef boom in start stand zet ten

Tank vul len

Fil ter ver van gen

Ge he le brand stof sys te em kon tro le ren

Olie peil kon tro le ren

HATZ or ga ni sa tie in scha ke len

Olie druk be wa king ac ti ve ren

Mo tor stopt tijdens ge bruik

Brand stof toe vo er on der bro ken:

– Tank leeg

– Brand stof fil ter ver stopt

– Brand sto fop vo er pomp de fekt

Te lage olie druk

Me cha nisch de fekt

Tank vul len

Fil ter ver van gen

Ge he le brand stof sys te em kon tro le ren

Olie peil kon tro le ren

HATZ or ga ni sa tie in scha ke len 

Olie druk be wa king ac ti ve ren

Mo tor ver mo gen en toe ren tal lo pen te rug

Brand stof toe vo er niet in orde:

– Tank leeg

– Brand stof fil ter ver stopt

– Tank be luch ting niet in orde

– Lek ka ge aans lui ting brand sto flei din -
gen

Lucht fil ter ver stopt

Klep spe ling niet juist

Te veel olie in mo tor blok

Te veel olie in ex ci ter

Hyd rau lisch de fekt

Tank vul len

Fil ter ver van gen

Voor een goe de be luch ting zor gen

Kon tro le ren

Lucht fil ter rei ni gen, resp. ver van gen

Klep spe ling kon tro le ren, zo no dig in stel len

Olie peil kon tro le ren  Olie af tap pen

Olie peil kon tro le ren  Olie af tap pen

Am mann or ga ni sa tie in scha ke len

Am mann or ga ni sa tie in scha ke len

Mo tor draa it, ap pa raat be weegt niet voor waarts

Voe rin gen van de cen tri fu gaal kop pe ling 
vers le ten

Te veel olie in ex ci ter

Hyd rau lisch de fekt

Voe rin gen en ve ren ver van gen

Olie peil kon tro le ren  Olie af tap pen

Am mann or ga ni sa tie in scha ke len

Am mann or ga ni sa tie in scha ke len
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11.0.1 Opslaan

Wanneer de ma chine gedurende een langere periode (meer dan
6 weken) niet wordt gebruikt, moet deze op een pal let en op een
vlakke, stevige ondergrond worden geplaatst.

• De opslagplaats moet droog en beschermd zijn.

• De omgevingstemperatuur dient tussen 0°C en 45°C te
liggen.

• De ma chine voor het opslaan

• grondig schoonmaken

• op lekkages en beschadigingen controleren;
geconstateerde gebreken verhelpen.

• met een dekzeil afdekken.

11.0.2 Opnieuw in gebruik nemen
• Voor het opnieuw in gebruik nemen, de ma chine

• op lekkages,

• defecte of lekkende hydraulische slangen of

• andere beschadigingen controleren.

• Geconstateerde gebreken verhelpen.

• Alle schroefverbindingen controleren en ex tra aandraaien.
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