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1 Voorwoord

Geachte gebruiker,

In deze handleiding wordt de gebruiker van de Spierings Truck SK487-AT3 van informatie voorzien 

over de bouw, de werking en de bediening van de Spierings Truck. In het onderhoudsgedeelte van 

deze handleiding zullen gedetailleerde technische beschrijvingen en onderhoudsinstructies aan 

de orde komen.

SPIERINGS MOBILE CRANES
Postbus 24
5340 AA  OSS

Merwedestraat 15
5347 KZ  OSS

Support / Help Desk
Tel.: +31(0)412 69 77 87
Email: support@spieringscranes.com

Parts Desk
Tel.: +31(0)412 69 77 61
Email: parts@spieringscranes.com

Service Desk
Tel.: +31(0)412 69 77 62
Email: service@spieringscranes.com

www.spieringscranes.com

Disclaimer
De informatie in deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het 
voorkomen dat er onvolkomenheden, typefouten of verouderde informatie in de informatie geslopen zijn. 
Aan de inhoud van deze handleiding kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Spierings Mobile Cranes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige 
directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de in deze 
handleiding vermelde informatie.

© 2019 Copyright Spierings Mobile Cranes. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
fabrikant.
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1.1 Aansprakelijkheidsclausule

Deze aansprakelijkheidsclausule is toegevoegd om eventuele misverstanden te voorkomen.

GEBRUIK

De Spierings truck mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is bestemd, en 

op de wijze zoals in de handleiding, en eventuele aanvullingen daarop, is vastgesteld/beschreven.
Bij ieder ander gebruik dan waarvoor de Spierings truck is bestemd en/of wijze van gebruik 

anders dan is vastgesteld/beschreven in de handleiding, en eventuele aanvullingen daarop, en/of 

handelen in strijd met het vorenstaande, vervalt iedere garantie alsook wordt iedere 

aansprakelijkheid voor schade, gevolg- en vervolgschade, uitdrukkelijk uitgesloten, uit welke 

hoofde dan ook, en hoe ook genaamd.
Bediening van de Spierings truck is uitsluitend toegestaan aan degene die ter zake vakkundig zijn, 

en voldoende zijn geschoold, en overigens ook fysiek en psychisch in staat zijn met het gebruik 

samenhangende werkzaamheden naar behoren te verrichten.

Aanvullingen op de handleiding moeten direct ter kennis worden gebracht van de gebruiker, 

bediener en/of bestuurder van de Spierings truck en worden toegevoegd aan de handleiding.

VEILIGHEID

Uit veiligheidsoverwegingen dient de gebruiker/bediener/bestuurder de instructies in de 

handleiding, en eventuele aanvullingen daarop, stipt op te volgen.
Zo ook dient de gebruiker/bediener/bestuurder zich stipt te houden aan de hijsspecificaties zoals 

aangegeven op de Spierings truck in de handleiding en in de eventuele aanvullingen daarop.
Indien op enige lokatie alwaar met de Spierings truck werkzaamheden worden verricht, strengere 

veiligheidsvoorschriften gelden dan die voortvloeien uit de handleiding, aanvullingen daarop, 

dienen op straffe van verval van garantie en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid, die 

strengere veiligheidsvoorschriften stipt in acht te worden genomen.
De fabrikant van de Spierings truck waarschuwt uitdrukkelijk gebruiker/bediener/bestuurder en/

of omstanders, zich niet in het gevarenbereik van de Spierings truck te begeven. Indien zich een 

onverwachte situatie, door welke oorzaak ook ontstaan, voordoet tijdens bedrijf, en/of bediening 

van de Spierings truck, eerst direct contact opnemen met uw onderhoudsdienst of met Spierings 

service.

GARANTIE

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant van de Spierings truck is het 

verboden wijzigingen aan of op en/of lassen aan of op de Spierings truck aan te brengen.
Planmatig onderhoud en periodieke keuringen behoren uitgevoerd te worden op de wijze zoals in 

de handleiding, en eventuele aanvullingen daarop, is vastgesteld/beschreven.

Indien hiervan afgeweken wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant 

van de Spierings truck, vervalt iedere garantie alsook wordt iedere aansprakelijkheid voor schade, 

gevolg- en vervolgschade uitdrukkelijk uitgesloten, uit welke hoofde dan ook, en hoe ook 

genaamd.
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1.2 Verklaring gebruikte symbolen

Informatie algemeen Algemeen gebodsteken
ISO7010:M001

Raadpleeg handleiding
ISO7010:M002

Gebruik handbescherming
ISO7010:M009

Gebruik gehoorbescherming
ISO7010:M003

Gebruik hoofdbescherming
ISO7010:M014

Gebruik oogbescherming
ISO7010:M004

Gebruik veiligheidsharnas
ISO7010:M018

Gebruik voetbescherming
ISO7010:M008

Oppervlak niet betreden

- geen toegang oppervlak

Voorwaarden Milieugevaarlijk
GHS09

Visueel controleren Onderhoud,
mechanische beoordeling

Goed Fout
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Algemene waarschuwing
ISO7010:W001

Gevaar hangende lasten
ISO7010:W015

Gevaar niet-ioniserende straling
ISO7010:W005

Giftige stoffen
ISO7010:W016

Struikelgevaar
ISO7010:W007

Beknellingsgevaar
ISO7010:W019

Valgevaar
ISO7010:W008

Ontvlambaar materiaal
ISO7010:W021

Gevaar voor uitglijden
ISO7010:W011

Bijtende stof
ISO7010:W023

Gevaar elektrische spanning
ISO7010:W012

Gevaar handbeklemming
ISO7010:W024

Draaiende delen
ISO7010:W025
4 SK487-AT3 Truck - december 2019 | V1.0-NL191218



SK487-AT3
Voorwoord
Truck
Algemene tips

1.3 Wintertips

Onderstaand aanvullende informatie betreffende extra controles op aandachts- en 

onderhoudspunten zodat de SK487-AT3 ook tijdens koude buitentemperaturen optimaal en 

bedrijfszeker zal blijven functioneren en waarbij sneeuw- of vorstschade zoveel mogelijk kan 

worden voorkomen.

1.3.1 IJsvorming

Voorkom ijsvorming in de mast.

• Wanneer enigszins mogelijk, plaats de kraan binnen in een vorstvrije ruimte of onder een dak

• Wanneer dit niet mogelijk is, plaats de kraan dan schuin zodat de achterzijde wat hoger staat

1.3.2 Voorkeur stand kraancabine

Wanneer de werkzaamheden het toelaten wordt aangeraden de kraancabine in de onderste 

positie te houden.

1.3.3 Aandachtspunten sneeuw en ijs

Verwijder overtollige sneeuw en ijs van;

• lift- en liftkabelgeleiding

• benaderingsschakelaars

• mastschuifpulsen

• kraanconstructie nabij de koppelpunten

- Zorg ervoor dat de elektrokabel niet vastgevroren is aan de profielgeleiding

1.3.4 Monitoren opbouw- en demontagefase

Monitor de opbouw -en demontagefasen extra nauwkeurig en stop direct wanneer iets 

ongebruikelijks wordt waargenomen. 

1.3.5 Opbouw of demontage ná sneeuwval

We raden af om tijdens of direct na hevige sneeuwval op te bouwen of te demonteren.
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1.4 Zomertips

Onderstaand aanvullende informatie betreffende extra controle op aandachts- en 

onderhoudspunten zodat de SK487-AT3 ook tijdens warme buiten-temperaturen optimaal en 

bedrijfszeker zal blijven functioneren.

1.4.1 Vloeistoffen

Zorg ervoor dat alle vloeistoffen op peil zijn.

1.4.2 Hydrauliek- en oliekoelers

De hydrauliek- en oliekoelers dienen volledig schoon te zijn.

1.4.3 Bandenspanning

Zorg ervoor dat de banden op juiste spanning zijn.

1.4.4 Aanpassen snelheid

Draag zorg voor een gereduceerde maximale snelheid bij zomerse temperaturen.

Bij temperaturen vanaf 30 °C wordt geadviseerd om de maximale snelheid onder de 70 km/uur te 

houden.

Informatie

Bandenspanning koud meten

Informatie

Raadpleeg handleiding Truck voor uitleg pictogrammen/waarschuwingen bandenspanning
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2 Introductie

De SK487-AT3 truck (ook wel onderwagen genoemd) is speciaal ontwikkeld voor de Spierings 

SK487-AT3 vouwkraan. Hierbij is extra aandacht geschonken aan een veilig, vlot en comfortabel 

transport naar de werk lokatie. Doordat alle assen gestuurd kunnen worden is de truck uiterst 

wendbaar. De kraan is geschikt voor de openbare weg, compleet voorzien van ballast en 

gereedschappen. Het chassis is speciaal geconstrueerd op stijfheid ten behoeve van de 

kraanopstelling. Deze kraan van de toekomst kan in de stad zowel als hybride of geheel elektrisch 

worden gereden.

In Figuur 2-1, pagina 13 zijn de af metingen van de SK487-AT3 weergegeven.

Aangegeven zijn de buitenafmetingen, as afstanden en draaicirkel.

2.1 Afmetingen en gewichten

• Lengte:13,10 m

• Breedte:2,55 m

• Hoogte:4,00 m

• Massa:36.000 kg (complete kraan)

• Asbelasting:12.000 kg

Figuur 2-1   
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2.2 Aandrijving

• Elektrisch of Hybride

• Aandrijfmotor elektrisch, 370 kW

• Hybride powerpack; John Deere motor 224 kW en elektrische motor van 170 kW

• ZF tussenbak met een hoge / lage (weg / terrein) overbrenging

• 3x Kessler gestuurde assen, waarvan as 1 en 3 aangedreven worden

• Maximale snelheid 80 km/uur (begrensd)

2.3 Besturing

• As 1 is mechanisch verbonden met het stuurwiel; de assen 2 en 3 worden hydraulisch 

gestuurd

• Stuursysteem is hydraulisch bekrachtigd

• Het stuursysteem is voorzien van een noodstuurpomp, zodat bij een storing aan de 

hoofdstuurpomp, of uitval van de motor, de truck tot de stilstand bestuurbaar blijft

Er wordt onderscheid gemaakt tussen weg- en terreinbesturing.

Raadpleeg voor meer informatie:

- § 5.9 - Instrumentenpaneel - bediening (touchscreen truck), pagina 44

- § 5.9.9 - Menu asbesturing, pagina 53

- § 14 - Stuursysteem, pagina 123

2.3.1 Wegbesturing

As 1 wordt mechanisch gestuurd via het stuurwiel, as 3 wordt hydraulisch gestuurd en stuurt 

snelheidsafhankelijk in tegengestelde richting mee tot 50 km/uur.

2.3.2 Terreinbesturing

Stuurprogramma's waaruit gekozen kan worden

- zie ook § 6.13.5 - Manoeuvreren, stuursysteem, pagina 94

• Krabgang: alle assen sturen in gelijke richting

• Kleine draaicirkel: 

• Wandbesturing: van obstakel wegrijden met minimale uitzwenking achterzijde

Voorzieningen voor het rijden in ruw terrein:

• Instelbare ashoogte

• Tussenbak te schakelen in terreinversnelling

• Sperbare langsdifferentieel in tussenbak en dwarsdifferentiëlen in asbruggen
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2.4 Vering

• Hydropneumatische vering

• Mogelijkheid tot blokkeren vering

2.5 Remmen

• Pneumatisch bediende bedrijfsrem met antiblokkeersysteem (ABS)

• Parkeerrem

• Retarder

2.6 Stempelvierhoek

2.7 Identieficatienummer

Het identificatienummer/chassisnummer is ingeslagen in de rechtse chassisbalk vóór de eerste as.

positie 0, geen afstempeling

positie 1 7,10 x 4,50 m

positie 2 7,10 x 5,10 m

positie 3, volledige afstempeling 7,10 x 7,25 m
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2.8 Cabinekoppeling

De SK487-AT3 heeft een enkele cabine. Deze cabine wordt zowel in rij- als kraanstand gebruikt als 

bedieningsruimte en kan in kraanstand tevens in hoogte worden versteld (Figuur 2-2, pagina 16).

Omdat de cabine een gecombineerde functie heeft en dus verschillende posities kent is het niet 

mogelijk een permanente verbinding te hebben ten behoeve van de primaire rijfuncties (sturen/

remmen). Hiervoor maakt de SK487-AT3 gebruik van een cabinekoppeling. Om de rijstand te 

activeren dient de cabine vergrendeld te zijn aan het chassis. Dit wordt geactiveerd wanneer de 

keuzeschakelaar op de E-kast van het bovenframe op stand rijden wordt gezet. Wanneer de 

cabine succesvol gekoppeld is, kan de bestuurder zowel de stuurfunctie als de remfuncties 

bedienen.

Koppelen
De cabinekoppeling bestaat uit twee gedeelten. Eén deel is aanwezig in de cabine, het andere 

deel in de onderwagen. Bij het koppelen wordt een pneumatische koppelcilinder uitgestuurd. Op 

de geleiding zijn de componenten gemonteerd die de stuur- en remfuncties aansturen.

Sturen
Bij het koppelen wordt de stuuras van de cabine en de stuuras van de onderwagen met elkaar 

verbonden door middel van een vormgesloten man/vrouw verbinding welke in verticale richting 

in elkaar schuift.

Bedrijfsrem
De overbrenging van de bedrijfsrem geschiedt middels een hydraulische overbrenging. Onder het 

voetpedaal zijn twee mastercilinders gemonteerd, die bij bekrachtiging twee slave cilinders 

aansturen. Aan deze cilinders zijn looprollen bevestigd die bij bedienen een pedaal bekrachtigen 

die op zijn beurt de pneumatische remklep bedient.

Parkeerrem
Bij het aantrekken of lossen van de parkeerrem wordt een pneumatische cilinder in- of 

uitgestuurd. Deze cilinder is gemonteerd aan de cabine en bedient een 3/2 klep, welke in de 

onderwagen de veerremcilinders aanstuurt.

Figuur 2-2   
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2.9 Opladen

2.9.1 Starten met (nacht-) laden

① Haspel uitrollen en aansluiten

- zie ook Figuur 2-3, pagina 17

② Aanzetten werkschakelaar

- zie ook Figuur 2-4, pagina 17

Het is aan te bevelen om iedere nacht, of bij stallen, de SK487-AT3 op laadstroom aan te 

sluiten.

- zie ook § 2.9.1 - Starten met (nacht-) laden, pagina 17

- zie ook § 2.9.2 - Stoppen met (nacht-) laden, pagina 19

Figuur 2-3   

Figuur 2-4   
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③ Selecteren nachtlaadstand

- zie ook Figuur 2-5, pagina 18

• procedure wordt vervolgd middels een pop-up scherm

Figuur 2-5   

④ Instellen juiste stroom

- zie ook Figuur 2-6, pagina 18

LET OP

HET IS ZEER BELANGRIJK DE JUISTE MAXIMALE LAADSTROOM IN TE STELLEN

DEZE IS AFHANKELIJK VAN DE HOEVEELHEID AFGEROLDE KABEL IN VERBAND MET WARMTE 
ONTWIKKELING HASPEL

Figuur 2-6   
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⑤ Nachtladen wordt gestart.

- Wanneer nachtladen is ingeschakeld worden hydrauliek en compressor uitgeschakeld.

Wanneer nachtladen niet start kan de oorzaak meestal gevonden worden bij;

• de werkschakelaar

• de automaten achter de werkschakelaar

• de zekering van de installatie van het gebouw/oplaadmogelijkheid

2.9.2 Stoppen met (nacht-) laden

① Overschakelen naar Hybride of Elektrisch

- zie ook Figuur 2-7, pagina 19

② Stekker loskoppelen en/of werkschakelaar uit

LET OP

VOORDAT DE STEKKER ER UIT WORDT GETROKKEN OF WERKSCHAKELAAR UIT WORDT GEZET 
EERST OVERSCHAKELEN NAAR STAND ELEKTRISCH OF HYBRIDE

WANNEER DE 400V WORDT ONDERBROKEN VOOR OMSCHAKELEN VALT DE KRAAN UIT BIJ 
OVERSCHAKELEN VAN LADEN NAAR ELEKTRISCH OF HYBRIDE

Figuur 2-7   
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2.10 High Voltage

• Het hoogvoltnet van de SK487-AT3 truck/vouwkraan en de hoogvoltaccu zijn gevaarlijk en 

kunnen brandwonden, andere verwondingen en een dodelijke elektrische schok 

veroorzaken

• Er moet altijd vanuit worden gegaan dat de hoogvoltaccu volledig is opgeladen en alle 

hoogvoltcomponenten onder spanning staan. Dat kan ook bij uitgeschakelde 

hybrideaandrijving en uitgeschakeld contact het geval zijn

• Nooit een hoogvoltkabel, hoogvoltaccu of een pool van de hoogvoltaccu vastpakken of met 

een sieraad of ander metalen voorwerp aanraken, vooral niet als de kabel, accu of accupool 

zijn beschadigd

• Nooit zelf wat voor werkzaamheden dan ook aan het hoogvoltnet, de hoogvoltkabel en de 

hoogvoltaccu uitvoeren

• Componenten en onderdelen van het hoogvoltnet nooit openen, onderhouden of losmaken 

van het hoogvoltnet

• Nooit de oranje hoogvoltkabel beschadigen, veranderen, uitbouwen of van het hoogvoltnet 

losmaken

• Nooit de afdekking van de hoogvoltaccu openen, wijzigen of uitbouwen

LET OP

BIJ BRAND DE GEVARENZONE VERLATEN EN DE BRANDWEER WAARSCHUWEN. DE 
BRANDWEER MEDEDELEN DAT HET OM EEN VOERTUIG MET ELEKTROAANDRIJVING GAAT

HULPDIENSTEN ALTIJD DUIDELIJK INFORMEREN DAT HET VOERTUIG IS UITGERUST MET EEN 
HOOG VOLTAGE LITHIUM-ION-ACCU (LI-ION)

LET OP

WERKZAAMHEDEN AAN HET HOOGVOLTSYSTEEM, EN AAN SYSTEMEN DIE DAARDOOR DIRECT 
KUNNEN WORDEN BEÏNVLOED, MOGEN ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERDE EN OPGELEIDE 
PERSONEN VAN SPIERINGS MOBILE CRANES WORDEN UITGEVOERD
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3 Veiligheid algemeen

De veiligheid voor mens en milieu dient te allen tijde in acht te worden genomen.

3.1 Beschermingsmiddelen en veiligheidskleding

LET OP

REPAREER NOOIT ZELF EEN TRUCK OF WIJZIG NOOIT DE INSTELLINGEN ZONDER 
UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN SPIERINGS MOBILE CRANES

VERKEERDE REPARATIES OF INSTELLINGEN KUNNEN GEVAARLIJKE SITUATIES OPLEVEREN

Het is verplicht voetbescherming/veiligheidsschoenen (S3) en hoofdbescherming 

(helm) te dragen tijdens het werk op, aan of rondom de truck.

Zorg ervoor dat er tijdens het onderhoud aan de truck altijd de juiste kleding en 

beschermingsmiddelen worden gedragen. Vermijd loszittende kleding, lange 

loshangende haren en sieraden, welke verstrikt kunnen raken tussen bewegende 

delen.

Gebruik altijd de juiste PBM op en rond de truck en tijdens operationele activiteiten 

welke in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften, zoals;

- handschoenen

- gehoorbescherming

- oog- of gelaatsbescherming
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3.2 Omgeving

3.3 Dieselmotor

3.4 Bewegende en schuivende delen

De omgeving van de truck dient schoon en vrij te zijn van olie of andere vloeistoffen 

om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Laat de dieselmotor niet draaien in een afgesloten, ongeventileerde ruimte 

vanwege kans op verstikkingsgevaar.

Blijf op veilige afstand van bewegende delen, draaiende en schuivende delen in 

verband met gevaar voor knellen en pletten.
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3.5 Voertuigbewegingen

3.6 Oliën en vloeistoffen

3.7 Lassen

Controleer altijd of er geen personen of obstakels voor, achter of rondom het 

voertuig aanwezig zijn alvorens weg te rijden of voertuigbewegingen uit te voeren.

Verschillende soorten olie en (koel-)vloeistof kunnen bij aanraking schadelijk zijn 

voor de gezondheid.
Vermijd zoveel mogelijk lichamelijk contact met deze stoffen.

LET OP

HET IS NIET TOEGESTAAN OM LASWERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN AAN DE TRUCK

NEEM VOOR LASWERKZAAMHEDEN ALTIJD CONTACT OP MET SPIERINGS MOBILE CRANES
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3.8 Werken op hoogte

3.9 Milieu

3.10 Reinigen met hogedrukreiniger

LET OP

ZORG ERVOOR DAT BIJ HET LOPEN OVER HET CHASSIS ER ALLEEN GELOPEN WORDT OVER DE 
DAARVOOR BESTEMDE PADEN MET ANTI-SLIP

• - valgevaar ten opzichte van hoogte maaiveld

MAAK ALLEEN GEBRUIK VAN DE DAARVOOR BESTEMDE MOGELIJKHEDEN OM DE TRUCK OF 
DEK TE BETREDEN 

- zie ook § 4.6 - Truckladders, pagina 34

Om te kunnen voldoen aan de huidige milieueisen, wordt geadviseerd de volgende 

regels in acht te nemen:

• deponeer nooit afgewerkte motorolie, hydraulische olie, vetten of koelvloeistof 

in afvoeren, riolen of op de grond, maar voer het af via de daarvoor bestemde 

inzamelplaatsen

• zorg dat alle gebruikte vloeistoffen, afgewerkte batterijen, oliefilters en ander 

chemisch afval gescheiden bij de aangewezen instantie wordt ingeleverd voor 

hergebruik of vernietiging

• draag zorg voor een goed en regelmatig onderhoud aan de kraan. Een goed 

onderhouden motor draagt bij aan brandstofbesparing en minder vervuilende 

uitlaatgassen

Zorg ervoor dat tijdens reinigen met de hogedrukreiniger dat:

• de radiateur niet wordt beschadigd

• tijdens het reinigen van de motorruimte niet rechtstreeks op elektrische 

componenten zoals startmotor, dynamo of touch screen wordt gespoten
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3.11 Gebruik van de noodbedieningskast

3.12 Inspecties

Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het mogelijk om gebruik te maken van de 

noodbedieningskast. Deze kast stelt de monteur in staat om alle kraanbewegingen 

buiten de normale kraanbediening te bedienen.
Dit betekent dat er diverse geprogrammeerde veiligheidsprocedures in het 

automatische opbouw- of demontageproces omzeild worden.

Alleen machinisten en monteurs die zijn geïnstrueerd voor het gebruik van de 

noodbedieningskast mogen deze gebruiken.

Verkeerd handelen kan tot ernstige schade leiden.

LET OP

HET GEBRUIK VAN DE NOODBEDIENINGSKAST BRENGT EXTRA RISICO MET ZICH MEE EN VALT 
ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

DE NOODBEDIENINGSKAST MAG ALLEEN WORDEN BEDIEND DOOR VAKBEKWAAM EN 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL

DE NOODBEDIENINGSKAST MAG NOOIT, OP GEEN ENKELE WIJZE, GEBRUIKT WORDEN OM 
EEN LAST TE VERPLAATSEN

LAAT DE NOODBEDIENINGSKAST NOOIT ONBEHEERD ACHTER

HARNAS VERPLICHT

INDIEN ER GEWERKT WORDT OP EEN HOOGTE VAN 2,5 METER OF HOGER, IS HET VERPLICHT 
VALBEVEILIGINGSMIDDELEN TE DRAGEN
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4 Kennismaking

4.1 Kennis maken met de truck

Figuur 4-1   

1 - Spiegels

2 - Cabine (truckcabine/kraancabine/lift)

3 - Toegangsdeur zekeringenkast

- zie ook § 4.2.1 - Zekeringenkast, pagina 29

4 - Voorkist

- zie ook § 4.5.3 - Opbergruimte voorkist, pagina 31

5 - Truckladders, rechter- en linkerzijde

- zie ook § 4.6 - Truckladders, pagina 32

6 - Stempel, met opbergruimte kunststof stempelschotten

- zie ook § 4.5.2 - Opbergruimte kunststof stempelschotten, pagina 31

7 - Draaikrans

8 - Kraandek

9 - Vulopening brandstoftank

10 - Zwaailampen, rechter- en linkerzijde

11 - Stempel met opbergruimte kunststof stempelschotten

12 - Truckladders, rechter- en linkerzijde

- zie ook § 4.6 - Truckladders, pagina 32

13 - Toegangsdeur elektra aansluiting

14 - Werkverlichting, rechter- en linkerzijde
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4.2 Truckcabine

①Stuurkolom/stuurwiel

②Vulopening remvloeistof

③Instrumentenpaneel

- zie ook § 5.9 - Instrumentenpaneel - bediening (touchscreen truck), pagina 44

④Bestuurdersstoel

- zie ook § 5.2 - Stoelen, pagina 38

⑤Deur/portier

- zie ook § 5.1 - Portier, pagina 37

⑥Bijrijdersstoel

- zie ook § 5.2 - Stoelen, pagina 38

⑦Zekeringenkast

- zie ook § 4.2.1 - Zekeringenkast, pagina 29

⑧Vulopening ruitensproeiervloeistof

- zie ook § 5.4 - Reservoir ruitensproeiervloeistof, pagina 42

Figuur 4-2   
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4.2.1 Zekeringenkast

De zekeringenkast bevindt zich in een afgesloten ruimte aan de rechterzijde van de cabine en is 

bereikbaar via de buitenkant van de cabine.

Zekeringenkast openen
De ruimte met toegang tot de zekeringenkast dient vanaf de buitenzijde van de cabine geopend 

te worden.

Inde zekeringenkast bevinden zich de volgende componenten:

1. Steun

2. Wake-up relais

3. Hoofdzekeringen (2x 40 A)

4. Zekeringen

5. Zekeringenoverzicht

6. Klokschakelaar automatisch smeersysteem truck

7. Printplaat met zekeringen en relais

4.2.2 Tachograaf

Vooralsnog beschikt de SK487-AT3 niet over een tachograaf.
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4.3 Stempels

De truck heeft aan weerszijden een tweetal uitschuifbare stempelbalken met aan elke balk een 

hydraulisch bediende stempel. De vier stempels zorgen voor de benodigde stabiliteit van de kraan 

gedurende hijswerkzaamheden.

- Voor verder informatie over het gebruik en de bediening van de stempels wordt verwezen 

naar de handleiding kraan

4.4 Werklampen

Aan de achterzijde van de achterkist bevinden zich links als rechts werklampen.
Tevens bevinden zich werklampen bij de stempelbalken.

- zie ook § 9.1.11 - Werklampen, pagina 107

Vanaf het instrumentenpaneel in de truckcabine kunnen deze werklampen in- of uitgeschakeld 

worden.

- zie ook§ 5.9 - Instrumentenpaneel - bediening (touchscreen truck), pagina 44

4.5 Opbergruimten

4.5.1 Opbergruimte elektra kabel

Aan de achterzijde van de SK487-AT3 is een opbergruimte voor de elektrakabel

- zie ook Figuur 4-3, pagina 30

Deze kabel met 400 Volt stekker dient om;

• het accupakket op te laden

• volledig elektrisch te kunnen werken op aansluiting bouwstroom

Figuur 4-3   

LET OP

DE KABEL DIENT ALTIJD VOLLEDIG AFGEROLD TE WORDEN VAN DE HASPEL OM 
OVERVERHITTING EN BRANDGEVAAR TE VOORKOMEN
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4.5.2 Opbergruimte kunststof stempelschotten

Aan beide zijden bevinden zich bij alle stempels opbergruimten voor stempelschotten. Deze 

opbergruimten bevinden zich tussen de truckladder en de stempel.

- zie ook § 4.1 - Kennis maken met de truck, pagina 27

Maak gebruik van deze stempelschotten om bij zachtere bodem toch stabiel af te stempelen.

- zie ook handleiding kraan

4.5.3 Opbergruimte voorkist

De opbergruimte voorkist bevindt zicht geheel aan de voorzijde van de truck en is bereikbaar 

middels twee toegangsluiken. Deze kunnen door middel van bijgeleverde sleutels geopend 

worden.

- zie ook Figuur 4-4, pagina 31

4.5.4 Opbergruimte achterkist

De opbergruimte aan de achterzijde is toegankelijk middels twee toegangsluiken aan de 

bovenzijde. Deze kunnen door middel van bijgeleverde sleutels geopend worden.

- zie ook Figuur 4-5, pagina 31

Figuur 4-4   

Figuur 4-5   
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4.6 Truckladders

Om veilig op het kraandek te kunnen klimmen dient gebruik gemaakt te worden van de trap met 

leuning. De overige traptreden aan weerszijden van de truck aan de voor- en achterzijde zijn niet 

bedoeld voor het standaard betreden van het truckdek.

- zie ook Figuur 4-6, pagina 32.

4.7 Camera’s

4.7.1 Achteruitrijcamera

De SK487-AT3 is standaard voorzien van een achteruitrijcamera.
Het beeld van de achteruitrijcamera wordt weergegeven op het scherm van het navigatiesysteem.

4.7.2 Zijzichtcamera

De SK487-AT3 is voorzien van een zijzichtcamera.
Het beeld van de zijzichtcamera wordt weergegeven op het scherm van het navigatiesysteem.

Figuur 4-6   

LET OP

VOOR HET BETREDEN VAN HET DEK DIENT GEBRUIK GEMAAKT TE WORDEN VAN DE TRAP MET 
LEUNING

• - valgevaar ten opzichte van hoogte maaiveld

ZORG ERVOOR DAT BIJ HET LOPEN OVER HET CHASSIS ER ALLEEN GELOPEN WORDT OVER DE 
DAARVOOR BESTEMDE PADEN MET ANTI-SLIP
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4.8 Accukast (batterijen)

Naast het accupack voor de aandrijving is de SK487-AT3 ook voorzien van traditionele accu's1). 

Deze batterijen leveren 24 Volt voor John Deere motor en dienen als noodsysteem voor het 

bedienen van het nooddalen van de lift. Deze batterijen bevinden zich in het bovenframe.

- zie ook Figuur 4-7, pagina 33

- zie ook Figuur 4-8, pagina 33

1) Om verwarring te voorkomen worden de traditionele accu’s verder aangeduid als ‘batterijen’

Figuur 4-7   

Figuur 4-8   
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4.9 Brandblusser

De brandblusser bevindt zich op de truck aan de linkerzijde tussen as 2 en 3.

- zie ook Figuur 4-9, pagina 34

Figuur 4-9   

INFORMATIE BRANDBLUSSER

• De meegeleverde brandblusser is geschikt om in te zetten bij lithium batterij branden

• Deze zorgt bij lithium branden voor zeer snelle koeling

- Dit om een ‘thermal runaway’ van een lithium brand te stoppen

CONTROLEREN / BEPROEVEN

De brandblussers moet tijdig gekeurd worden door een erkende instantie

Raadpleeg de onderhoudsintervallen in

- zie ook § 7.3.9 - Onderhoudsschema diversen (truck), pagina 94
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5 Bediening

5.1 Portier

• middels de HMI welke zich in de schakelkast bevindt

• via het touchscreen in de cabine

• via de noodbediening

5.1.1 Noodbediening portier

Om in geval van nood het portier te openen

• is de schuifdeur vanuit binnen te ontgrendelen door hendel naar links te draaien
de schuifdeur is dan handmatig open te schuiven

- zie ook Figuur 5-1, pagina 35

• is de schuifdeur vanuit buiten te ontgrendelen door het draaiwiel naar links te draaien
de schuifdeur is dan handmatig open te schuiven

- zie ook Figuur 5-2, pagina 36

- zie pictogram rechtsonder buitenzijde schuifdeur

Figuur 5-1   

Het portier van de SK487-AT3 kan geopend worden

- zie ook § 5.9 - Instrumentenpaneel - bediening (touchscreen truck), pagina 42

- zie ook § 5.1.1 - Noodbediening portier, pagina 35
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5.1.2 Instappen

Gebruik bij het instappen altijd de truckladder

- zie ook § 4.6 - Truckladders, pagina 34

5.2 Stoelen

In de truckcabine zijn twee stoelen achter elkaar gemonteerd, één voor de bestuurder en één 

voor de bijrijder. De stoelen zijn verschillend in uitvoering. Beide stoelen zijn voorzien van een 

geïntegreerde veiligheidsgordel.

Aangezien de SK487-AT3 over een multifunctionele cabine beschikt is de bestuurdersstoel is 

tevens de stoel van de kraancabine.

5.2.1 Bestuurdersstoel

De bestuurderstoel is luchtgeveerd. Indien de stoel onbezet is, zal deze naar zijn laagste positie 

zakken. Indien een persoon op de stoel gaat zitten, zal de stoel zich naar de laatst ingestelde 

hoogte bewegen. Dit gebeurt alleen als er voldoende luchtdruk aanwezig is. Indien noodzakelijk 

kan de motor gestart worden waardoor het luchtsysteem op druk wordt gebracht.

Figuur 5-2   

LET OP

- DE BESTUURDERSTOEL MAG ALLEEN WORDEN VERSTELD INDIEN HET VOERTUIG STILSTAAT

- ALLE INSTELLINGEN MOGEN ALLÉÉN IN BELASTE TOESTAND UITGEVOERD WORDEN

- DE STOELVERGRENDELING MOET HOORBAAR VASTKLIKKEN

- BEDIEN ALTIJD MAAR ÉÉN BEDIENINGSORGAAN GELIJKTIJDIG
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5.2.2 Bijrijdersstoel

5.2.3 Positionering bestuurderstoel ná kraanbedrijf

LET OP

- DE BIJRIJDERSSTOEL IS NIET GESCHIKT VOOR HET PLAATSEN VAN EEN KINDERZITJE

- DE STOEL MAG ALLEEN DOOR VAKKUNDIGE WORDEN GEREPAREERD EN GEMONTEERD

LET OP

NÁ KRAANBEDRIJF EN NÁ HET POSITIONEREN VAN DE CABINE IN DE RIJSTAND MOET DE STOEL 
WEER IN RIJPOSITIE STAAN

INDIEN DE BESTUURDERSTOEL NIET IN DE JUISTE POSITIE IS ZAL EEN MELDING OP HET 
DISPLAY GETOOND WORDEN

- zie ook Figuur 5-3, pagina 37

Figuur 5-3   
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5.3 Veiligheidsgordels

5.3.1 Veiligheidsgordel vastmaken

• Pak de gordelsluiting van de veiligheidsgordel vast

• Beweeg de veiligheidsgordel vanaf de rolautomaat over schouder in richting van de 

gordelklem

• Klik de metalen gordelsluiting vast in de gordelklem

5.3.2 Veiligheidsgordel losmaken

• Druk op de roodgekleurde press knop en verwijder de gordelsluiting uit de gordelklem

• Beweeg de veiligheidsgordel over de schouder in de richting van de rolautomaat
- controleer of de rolautomaat de veiligheidsgordel correct oprolt

• Laat de gordel los

De veiligheidsgordels moeten door de bestuurder en bijrijder altijd gedragen worden 

gedurende de rit.

LET OP

ALLEEN EEN AANGESPANNEN GORDEL KAN GOED FUNCTIONEREN

GEBRUIK DAAROM NOOIT EEN GORDELKLEM OF IETS ANDERS OM TE VERHINDEREN DAT DE 
GORDEL STRAK ZIT
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5.3.3 Controle veiligheidsgordels

• Controleer de gordels regelmatig op slijtage

• Controleer het blokkeermechanisme door een korte ruk aan de gordel te geven

- Het blokkeermechanisme moet hierbij direct blokkeren

- Laat de blokkering repareren of vervangen indien deze niet meer goed functioneert

5.3.4 Reinigen veiligheidsgordels

Reinig de gordels met een normale allesreiniger.

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer tijdig de staat en werking van de veiligheidsgordels

Raadpleeg de onderhoudsintervallen in

- zie ook § 7.3.9 - Onderhoudsschema diversen (truck), pagina 94

LET OP

LAAT NOOIT REPARATIES UITVOEREN OF VERANDERINGEN AANBRENGEN AAN DE 
VEILIGHEIDSGORDELS

VERVANG ALTIJD DE GEHELE GORDEL ALS DE BAND VERSLETEN OF BESCHADIGD IS

LET OP

REINIG DE GORDELS NOOIT MET AGRESSIEVE MIDDELEN
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5.4 Reservoir ruitensproeiervloeistof

Het reservoir van de ruitensproeiervloeistof bevindt zich in de ruimte achter de schuifdeur van de 

cabine.

- zie ook § 4.1 - Kennis maken met de truck, pagina 29 en § 4.2 - Truckcabine, pagina 30

Het reservoir kan gevuld worden via de dop A rechtsonder

- zie ook Figuur 5-4, pagina 40

Raadpleeg de onderhoudsintervallen in

- zie ook § 7.3.9 - Onderhoudsschema diversen (truck), pagina 94

Figuur 5-4   
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5.5 Signalering alarmlichten

Voor het alarmlicht is een schakelaar geplaatst in de cabine. Deze schakelaar is voorzien van een 

led welke aantoont of de alarmlichten zijn ingeschakeld.

Wanneer het beeldscherm van het Touchscreen Truck is ingeschakeld zullen beide 

richtingaanwijzer indicators knipperen wanneer het alarmlicht is ingeschakeld.

- zie ook § 9.1.6 - Alarmlichten, pagina 105

5.6 Airco

De bediening van de airco is niet gekoppeld aan het touchscreen en kan separaat bediend 

worden.

5.7 Navigatie- en multimediasysteem

Het navigatie- en multimediasysteem van de SK487-AT3 is een separaat systeem en onafhankelijk 

van het touchscreen.

- de bedieningshandleiding van het navigatie en multimediasysteem zijn los meegeleverd

5.8 Rijstandenschakelaar

In de SK487-AT3 is een rijstandenschakelaar opgenomen om de rijrichting te selecteren. Op het 

touchscreen zal de ingeschakelde rijstand worden weergegeven.

In de aandrijflijn is een tussenversnellingsbak opgenomen. Deze heeft drie modi waaruit gekozen 

kan worden. Er is een straatmodus voor normale transportsituaties op de weg. Daarnaast is er 

een neutraal en een terreinmodus waar veel koppel geleverd wordt.

De functie voor het bedienen van de tussenversnellingsbak is op het touchpanel opgenomen.

- zie ook § 5.9.3 - Menu tussenbak, sperren en creepdrive, pagina 46
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5.9 Instrumentenpaneel - bediening (touchscreen truck)

In de cabine van de SK487-AT3 worden twee aparte HMI's (Human Machine Interfaces) toegepast, 

één voor kraanbedrijf en één voor transport/rijden. Tijdens de transportstand wordt er gebruik 

gemaakt van de HMI welke is gerealiseerd door middel van een touchscreen samen met 

aanvullende componenten op de stuurkolom.

Naast de functies voor rijden zijn er enkele aanvullende functies welke bediend kunnen worden 

tijdens transportstand van de cabine. Deze basisfuncties, zoals stempelen en nivelleren, zijn ter 

voorbereiding van het opbouwen van de kraan of alvorens er na kraanbedrijf getransporteerd 

moet worden.

Het instrumentenpaneel bevindt zich rechts van de bestuurder in de cabine.

- zie ook Figuur 5-5, pagina 42

Figuur 5-5   

LET OP

DE BESCHRIJVINGEN VAN DE BEDIENING IN DEZE PARAGRAAF ZIJN SLECHTS VAN BEKNOPTE 
UITLEG VOORZIEN

RAADPLEEG VOOR VERDERE UITLEG DE PROCEDURES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN DE 
GERELATEERDE PARAGRAAF

LET OP

ONDESKUNDIG GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL KAN LEIDEN TOT GEVAARLIJKE 
SITUATIES OF SCHADE
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De functie van de HMI is het beschikbaar stellen van meldingen en waarschuwingen en het 

bedienen van de basisfuncties.

- zie ook Figuur 5-6, pagina 43

Functies welke hier onder vallen zijn:

• verlichting

• klimaatcontrole

• home knop

• energiemodus selectie

• helderheid van het beeldscherm

• schakelen naar kraan- of transportmodus

De knoppen hebben een visuele feedback wanneer deze in worden gedrukt. De visuele feedback 

van de knop is zo vormgegeven dat zodra deze wordt ingedrukt het daadwerkelijk lijkt dat deze 

beweegt. Daarnaast is, bij ingedrukte stand, een schaduw op de knop geplaatst zodat het lijkt dat 

deze wordt veroorzaakt door de vinger die op de knop is geplaatst.

Diverse functies, bijvoorbeeld functie actief of knop geblokkeerd, worden gegeven aan de knop. 

Zo is de knop voor het overschakelen naar kraanmodus scherm beveiligd. Wanneer de 

voertuigsnelheid groter dan 0 km/h is kan er niet worden gewisseld naar kraanmodus omdat de 

knop niet actief is, de knop is donkerder gekleurd. De submenu's kunnen aangeroepen worden 

door dubbel te tikken op de knop van toepassing.

Om bij het wisselen van schermen altijd terug te kunnen naar het hoofdscherm is er een grote 

ronde home button geplaatst. Het scherm is opgebouwd uit vaste- en variabele weergaven, 

afhankelijk of het scherm voor transport- of kraanmodus gebruikt wordt.

Figuur 5-6   

Tijdens transportmodus is het vlak van variabele 

inhoud gevuld met functies welke van toepassing 

zijn voor de transportmodus.

De volgende functies vallen onder deze inhoud:

• tussen/versnellingsbak functie

• differentieel sper functies

• creepdrive

• bandenspanning submenu

• DPF submenu

• asbesturing submenu

• nivelleren submenu

• service submenu

• spiegelverstelling
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1.  § 5.9.1 - Indicatoren foutmeldingen (error indicatoren), pagina 45

2.  § 5.9.2 - Informatie- en functie- indicatoren, pagina 45

3.  § 5.9.3 - Menu tussenbak, sperren en creepdrive, pagina 46
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6.  § 5.9.6 - Submenu afstempelen, pagina 50

7.  § 5.9.7 - Submenu bandenspanning, pagina 50
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5.9.1 Indicatoren foutmeldingen (error indicatoren)

Boven het ronde centrale informatiepunt is een balk geplaatst waar indicatoren als gevolg van 

een fout worden getoond.

- zie ook Figuur 5-7, pagina 45

In een aantal gevallen zal gelijktijdig met de foutmelding indicator in de meldingsbalk een aan de 

foutmelding gerelateerd waarschuwing- of meldingsymbool oplichten.

- zie ook § 5.10 - Instrumentenpaneel, (fout-) meldingen en storingen, pagina 60

5.9.2 Informatie- en functie- indicatoren

In het centrale informatiepunt worden onder andere de snelheid, SOC accu, dagteller, 

kilometerteller, rijrichting selectie, AdBlue- en dieselniveau weergegeven.

Daarnaast wordt naast de brandstofmeter getoond welke verlichting er is geactiveerd. Aan de 

linkerzijde worden de drukken van het remsysteem getoond. Tevens is er een vlak geplaatst waar 

meldingen worden getoond in de vorm van tekst.

- zie ook Figuur 5-8, pagina 45

De indicatoren zijn gescheiden in error en functie indicatoren.
Boven het ronde centrale informatiepunt is een balk geplaatst waar indicatoren als gevolg van 

een fout worden getoond.

- zie ook § 5.9.1 - Indicatoren foutmeldingen (error indicatoren), pagina 45

De functie indicatoren worden rechts van het centrale punt getoond. Deze geven aan welke 

functies er zijn geactiveerd of wat de status is van deze functies. 

Figuur 5-7   

Figuur 5-8   
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5.9.3 Menu tussenbak, sperren en creepdrive

5.9.3.1 Tussenversnellingsbak

In de aandrijflijn van de SK487-AT3 is een tussenversnellingsbak opgenomen. Deze 

versnellingsbak heeft drie modi waaruit gekozen kan worden. Er is een straatmodus voor normale 

transportsituaties op de weg.

Daarnaast is er een neutraal en een terreinmodus waar veel koppel geleverd wordt door middel 

van een hoge overbrengverhouding tussen elektromotor en wielen voor rijomstandigheden met 

grote rijweerstanden. De functie voor het bedienen van de tussenversnellingsbak is op het 

Touchscreen Truck opgenomen.

het selecteren van de overbrengverhouding van de tussenbak kan geselecteerd worden door 

middel van de slider bediening.

- zie ook Figuur 5-9, pagina 46

Figuur 5-9   

slider

Wegstand tussenbak

Neutraalstand tussenbak

Terreinstand tussenbak
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5.9.3.2 Differentiëlen, sperren

Om op ondergronden te kunnen rijden waarbij weinig grip gegenereerd kan worden, is het 

mogelijk om differentiëlen te sperren. Het is mogelijk om het differentieel in de langsrichting te 

sperren en de differentiëlen in de dwarsrichting. Dit is een functie welke van belang is voor de 

transportstand op terrein. De bediening wordt beveiligd zodat deze niet onbedoeld wordt 

ingeschakeld op de weg in verband met falen van componenten. Daarnaast moet de bediening 

van de dwarssper bediend worden zolang deze ingeschakeld moet blijven. Wanneer de 

bediening wordt losgelaten schakelt de dwarssper uit.

• de knop voor de langssper moet éénmaal ingedrukt worden voor in- of uitschakelen

• de knop voor het inschakelen van de dwarssper moet ingedrukt blijven zolang als deze 

functie actief moet zijn

Op het informatiescherm, rechterzijde van centrale informatiescherm, zal het symbool van de 

ingeschakelde modus getoond worden

- zie ook Figuur 5-8, pagina 45

Langssper ingeschakeld

Dwarssper ingeschakeld

Dwarssper as-1

Dwarssper as-3
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5.9.3.3 Creepdrive

5.9.4 Deur openen en sluiten

Via het Touchscreen Truck kan de creepdrive ingeschakeld worden door middel van een knop 

op het Touchscreen Truck en de rijrichtingschakelaar.

- zie ook Figuur 5.8, pagina 41

Dit betekent dat hydromotoren mee gaan werken om de wielen aan te drijven en veel koppel te 

genereren. Dit zal resulteert in een lage rijsnelheid.

Wanneer de creepdrive is ingeschakeld wordt een indicator getoond naast het centrale 

informatiescherm

De deur kan via het Touchscreen Truck geopend en gesloten worden

- zie ook Figuur 5-10, pagina 48

- zie ook § 5.1 - Portier, pagina 35

Figuur 5-10   
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5.9.5 Spiegelverstelling, spiegelverwarming

De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar en kunnen via het menu ingesteld en versteld 

worden.

- zie ook Figuur 5-11, pagina 49

Zorg dat de spiegels voor aanvang van de rit schoon en goed afgesteld zijn zodat er voldoende 

zicht aanwezig is.

Figuur 5-11   

Breedtespiegel links, verstelbaar over horizontale- en verticale as

Grote spiegel links, verstelbaar over horizontale- en verticale as

Breedtespiegel rechts, verstelbaar over horizontale- en verticale as

Grote spiegel rechts, verstelbaar over horizontale- en verticale as

Spiegelverwarming kan in- of uitgeschakeld worden via het menu

- Symbool rood; spiegelverwarming aan
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5.9.6 Submenu afstempelen

- Voor verder informatie over het gebruik en de bediening van de stempels wordt verwezen 

naar de handleiding kraan

5.9.7 Submenu bandenspanning

5.9.8 Servicemenu

• DPF roetgehalte procentueel

• DPF asgehalte procentueel

• Bediening voor regeneratie blokkeren, forceren en automatisch

• Randvoorwaardes voor regeneratie

LET OP

SPIERINGS MOBILE CRANES VERPLICHT DE STEMPELS TE BEDIENEN MET BEHULP VAN DE 
RADIOGRAFISCHE STEMPELBEDIENING

- In uitzonderlijke gevallen mogen de stempels bediend worden met Touchscreen Truck

Door middel van het submenu bandenspanning kan er een gedetailleerde weergave worden 

opgevraagd over de status per band.

Middels indicatoren in het scherm wordt de status van de bandenspanning aangegeven. Bij een 

lage/hoge bandenspanning verschijnt de gele indicator; bij een te lage/hoge bandenspanning 

verschijnt te rode indicator. Indien er een storing is met de verbinding tussen het systeem en 

een sensor wordt een aparte indicator getoond. Indien de bandenspanning OK is ontbreekt de 

indicator op het scherm.

- zie ook § 5.10.9 - Meldingen, waarschuwingsindicatoren bandenspanning, pagina 69

- zie ook § 13.6.2 - Bandenspanning, pagina 125

In het servicemenu bevinden zich verschillende opties die alleen voor serviceinstellingen 

gebruikt worden zoals het DPF submenu

De functie van het DPF submenu is om de actuele status van het roetfilter af te kunnen lezen en 

bediening met betrekking tot regeneratie beschikbaar te stellen. Functies welke in dit menu 

beschikbaar zijn:

De bediening voor het regenereren blokkeren, forceren en automatische regeneratie is 

momenteel functioneel in het service menu opgenomen.
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5.9.9 Menu asbesturing

• dit menu is alleen beschikbaar als het voertuig stilstaat

• voordat het submenu opgevraagd kan worden dient eerst de lockstand omgezet te worden

• afhankelijk van de on-road of off-road modus zijn bepaalde functies wel- of niet beschikbaar

Het stuursysteem is uitgebreid met een systeem om de assen in verschillende posities te zetten 

om te manoeuvreren in lastige situaties.

In dit submenu kan het menu asbesturing worden benaderd en zal submenu getoond worden.

- zie ook Figuur 5-12, pagina 51

- zie ook Figuur , pagina 51

Figuur 5-12   
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On-road modus: rij-modus voor verharde wegen

in deze modus zijn de krabgang en hondengang niet beschikbaar

Off-road modus: rij-modus voor onverharde wegen/bouwplaats

in deze modus zijn de krabgang en hondengang wel beschikbaar

Krabgang

Kleine draaicirkel

Wandbesturing, minimale uitzwenking achterzijde

Handmatig
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5.9.10 Nivelleren

• dit menu is alleen beschikbaar als het voertuig stilstaat

• het submenu kan alleen opgevraagd worden door de lockstand om te zetten

5.9.10.1 Vastzetten van de vering

Nivelleren heeft als functie om de kraan horizontaal op de ondergrond te zetten op de 

gewenste hoogte. Dit gebeurt voor en na het transporteren en alvorens de kraan wordt 

afgestempeld.

Via het submenu nivelleren kunnen de verschillende opties benaderd worden.

- zie ook Figuur 5-13, pagina 53

Figuur 5-13   

De vering bestaat uit een hydraulisch veersysteem met accumulatoren waarmee vering wordt 

verkregen. Wanneer de vering wordt vastgezet wordt de oliestroom van en naar de 

accumulatoren afgesloten en zal er geen vering meer plaatsvinden. Wanneer er gestempeld 

wordt komen de wielen door middel van deze functie los van de grond.

Zodra de functie is ingeschakeld wordt er een vering locked indicator getoond naast 

het centrale informatiescherm.

- zie ook § 5.9.2 - Informatie- en functie- indicatoren, pagina 45
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5.9.10.2 Automatisch nivelleren

5.9.10.3 Handmatig alle assen in en uit

5.9.10.4 Handmatig voorzijde-, linkerzijde- en rechterachterzijde assen in en uit

Dit is een functie waardoor de kraan zichzelf nivelleert. Na het rijden op de weg of in het terrein 

kan de stand van de kraan iets zijn veranderd.

Om te corrigeren voordat er op de weg wordt gereden is er een automatisch nivelleren functie. 

Bij deze functie worden alle assen op een gedefinieerde hoogte gezet.

• deze functie is alleen beschikbaar in de on road modus

Met deze functie kunnen alle assen gelijktijdig omhoog of omlaag gestuurd worden. Met deze 

functie kan de complete voertuighoogte aangepast worden.

Wanneer het voertuig verhoogd is zal de indicator verhoogde rijstand getoond in 

het centrale informatiescherm.

- zie ook § 5.9.2 - Informatie- en functie- indicatoren, pagina 45

Met deze functie kunnen de voorzijde en de linker en rechter achterzijde van het voertuig op en 

neer gestuurd worden om uiteindelijk een horizontale positie te verkrijgen.

Nivelleren linkerzijde omlaag
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5.9.11 Verlichting

De verlichting van de SK487-AT3 kan worden in- of uitgeschakeld via het Touchscreen Truck en/of 

via handbediende schakelaars welke zich op de stuurkolom bevinden.

- zie ook Figuur 5-14, pagina 55

• Dit is afhankelijk van het soort en type verlichting.

- zie ook § 9.1 - Bediening verlichting, pagina 103

Nivelleren rechterzijde omlaag

Nivelleren linkerzijde omhoog

Nivelleren rechterzijde omhoog

Figuur 5-14   
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5.9.12 Klimaatregeling

Het klimaatsysteem van de SK487-AT3 is een systeem zonder geïntegreerde airco. Dit houdt in dat 

er ventilatie en verwarming in het systeem aanwezig zijn. Via het Touchscreen Truck kunnen de 

verschillende functies ingesteld worden.

- zie ook Figuur 5-15, pagina 56

• de verwarming heeft vier standen (0-3)

• de ventilator heeft vijf standen (0-4)

• de richting van de luchtstroom kan worden gericht op;

- de voorruit met als functie ontwasemen

- de voeten

- het gezicht

Figuur 5-15   

Luchtstroming

• op voorruit met als functie ontwasemen

- keuze aan/uit met knop

• op gezicht

• op voeten

keuze met pijl knop
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Verwarming

• standen 0, 1, 2, 3

- keuze met + en - knop

Ventilatie

• standen 0, 1, 2, 3, 4

- keuze met + en - knop
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5.9.13 Home knop, terug naar overzichtscherm

Met de home knop kan altijd terug worden gegaan vanuit de submenu's naar het basisscherm.

- zie ook Figuur 5-16, pagina 58

5.9.14 Aandrijving, energiemodi

De aandrijving van de SK487-AT3 bestaat uit een elektrische aandrijving met een dieselelektrisch 

powerpack. Naast het powerpack als energiebron is er de mogelijkheid om de kraan aan te sluiten 

op het elektriciteitsnet (bouwstroom).

- zie ook § 2.9 - Opladen, pagina 17

- zie ook § 12 - Aandrijving, pagina 117

Figuur 5-16   

Dieselelektrisch

In deze bedrijfsstand levert de dieselmotor alle energie. De dieselmotor drijft de 

elektrische machine, met als functie generator, aan voor de elektrische energie. 

Doordat de generator aangedreven wordt, wordt ook de hydraulische energie 

geleverd door de dieselmotor

Hybride

In deze bedrijfsstand wordt de energie geleverd door zowel de dieselmotor als het 

accupakket en waar van toepassing het elektriciteitsnet. In deze stand doet de 

elektrische machine bij ingeschakelde verbrandingsmotor dienst als generator.
Zodra de accu vol is zal de verbrandingsmotor worden uitgeschakeld en de 

elektrische machine en aandrijfmotor zorgen voor aandrijving van de hydrauliek en 

wielen. Zodra de accu onder een bepaald punt komt zal de verbrandingsmotor 

opnieuw energie gaan leveren

Volledig Elektrisch (rijden)

De elektrische machine heeft de functie van aandrijfmotor aangenomen om de 

hydraulische energie te leveren. Daarnaast zal de aandrijfmotor zorgen voor de 

aandrijving naar de wielen toe

Elektrisch bouwstroom (alleen kraanmodus)

In deze bedrijfstoestand wordt de energie geleverd door het accupakket en waar 

van toepassing het elektriciteitsnet
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5.9.15 Helderheid scherm

De helderheid van het beeldscherm is aan te passen met de slider rechts onder in het scherm. 

Wanneer de leesbaarheid onvoldoende is kan handmatig door middel van de slider de helderheid 

traploos ingesteld worden of door middel van de twee knoppen de dag (100%) of nacht (60%) 

stand te selecteren.

- zie ook Figuur 5-17, pagina 59

Figuur 5-17   
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5.10 Instrumentenpaneel, (fout-) meldingen en storingen

Het touchscreen zal de benodigde informatie beschikbaar stellen voor de bestuurder. Aangezien 

storingen tot ongewenste omstandigheden kunnen leiden is het belangrijk dat meldingen snel 

worden opgemerkt door de bestuurder.

Meldingen worden weergegeven bovenin het scherm.

- zie ook § 5.9.1 - Indicatoren foutmeldingen (error indicatoren), pagina 45

- zie ook § 5.9.2 - Informatie- en functie- indicatoren, pagina 45

5.10.1 Meldingen, storingen verbrandingsmotor

Symbool geel

Indien het contact is ingeschakeld en de motor draait niet, dan knippert dit symbool 

(systeemcontrole: 5 seconden aan en 10 seconden uit). Een ander knipperpatroon 

geeft een storing aan, welke bij een eerstvolgende gelegenheid verholpen dien te 

worden.

Symbool geel

Indien het motortoerental te hoog of de startmotor oververhit is, licht dit symbool 

geel op en weerklinkt de zoemer. De storing moet bij de eerstvolgende gelegenheid 

worden verholpen.

Symbool rood

Dit symbool licht rood op indien er een ernstige motorstoring of gaspedaalfout is 

opgetreden. Tevens weerklinkt de zoemer. Er mag niet verder worden gereden. 

Neem contact op met Spierings Mobile Cranes.

Symbool rood

Dit symbool licht rood op indien er een ernstige motorstoring of gaspedaalfout is 

opgetreden. Tevens weerklinkt de zoemer. Er mag niet verder worden gereden. 

Neem contact op met Spierings Mobile Cranes.
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5.10.2 Meldingen, storingen oliedruk

5.10.3 Meldingen, storingen koelvloeistof

5.10.3.1 Meldingen, storingen koelvloeistoftemperatuur

Indien de oliedruk te laag is zal er, afhankelijk van de status, een gele of rode indicator op het 

scherm getoond worden. Bij een te kort aan olie zal er vermogensreductie plaatsvinden en zal 

tevens de indicator vermogensreductie getoond worden.

Symbool geel

Oliedruk te laag

Symbool rood

Oliedruk veel te laag

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen 60%

• uitschakeling na 30 seconden

Indien de temperatuur van de koelvloeistof te hoog is zal er, afhankelijk van de temperatuur, 

een rode of gele indicator op het scherm getoond worden.

Bij een te hoge temperatuur zal er vermogensreductie plaatsvinden en zal tevens de indicator 

vermogensreductie getoond worden.

Symbool geel

Koelvloeistof temperatuur hoog (≥ 113 °C)
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5.10.3.2 Meldingen, storingen koelvloeistof niveau

Symbool geel

Koelvloeistof temperatuur te hoog (≥ 114 °C)

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen 20%

Symbool rood

Koelvloeistof temperatuur veel te hoog (≥ 116 °C)

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool rood)

• noodloop reductie van motorvermogen 60%

• uitschakeling na 30 seconden

Indien het koelvloeistof niveau te laag is zal er, afhankelijk van de status, een gele of rode 

indicator op het scherm getoond worden.

Bij een te kort aan koelvloeistof zal er vermogensreductie plaatsvinden en zal tevens de 

indicator vermogensreductie getoond worden.

Symbool geel

Koelvloeistof niveau te laag

Symbool rood

Koelvloeistof niveau veel te laag

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen 60%

• uitschakeling na 30 seconden
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5.10.4 Meldingen, storingen luchtfilter verbrandingsmotor

Wanneer het luchtfilter is vervuild en er een hoog/te hoog drukverschil voor en na het 

luchtfilter wordt gemeten zal er, afhankelijk van de status, een gele of rode indicator op het 

scherm getoond worden.

Bij een te hoog drukverschil zal er vermogensreductie plaatsvinden en zal tevens de indicator 

vermogensreductie getoond worden.

Symbool geel

Luchtfilter drukverschil (≥ 6,25 kPa)

Symbool geel

Luchtfilter drukverschil te hoog (≥ 7,5 kPa)

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen 20%

Symbool rood

Luchtfilter drukverschil veel te hoog (≥ 11 kPa)

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen 60%
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5.10.5 Meldingen, storingen brandstoffilter

Indien er teveel water in het dieselfilter achterblijft zal er, afhankelijk van de status, een gele of 

rode indicator op het scherm getoond worden.

Bij een te veel aan water zal er vermogensreductie plaatsvinden en zal tevens de indicator 

vermogensreductie getoond worden.

Symbool geel

Water in brandstoffilter te hoog

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen

Symbool rood

Water in brandstoffilter veel te hoog

Indicator vermogensreductie wordt gelijktijdig getoond (symbool geel)

• noodloop reductie van motorvermogen 50%

• uitschakeling na 30 seconden
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5.10.6 Meldingen, storingen AdBlue

5.10.6.1 AdBlue niveau laag

Wanneer het AdBlue-niveau laag is waarschuwt het systeem in stappen waarbij de waarschuwing 

wordt gevolgd door een toelichting.

De tekstmeldingen worden alleen in het Engels weergegeven

- zie ook § 5.9.2 - Informatie- en functie- indicatoren, pagina 45

AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen om in onschadelijke stikstof en waterdamp en 

vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx).

Het EAS-systeem zorgt door een nabehandeling van de uitlaatgassen voor het verlagen van deze 

uitlaatgasemissies. Om het EAS-systeem goed te laten werken heeft het systeem AdBlue nodig 

en moet het systeem regelmatig worden gereinigd (geregenereerd).

LET OP

ADBLUE MOET VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIES VAN ISO 22241

HET NIET OVEREENKOMSTIG DE VOERTUIGSPECIFICATIES GEBRUIKEN VAN DE ADBLUE OM DE 
EMISSIE VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN TE BEPERKEN, IS EEN STRAFBAAR FEIT EN KAN DE 
FABRIEKSGARANTIE ONGELDIG MAKEN

LET OP

GEMORSTE ADBLUE KAN MET VEEL WATER WORDEN WEGGESPOELD

Symbool blauw en knipperend

• AdBlue niveau laag (AdBlue niveau 10%)

• de tekstregel toont AdBlue Level Low

• vul de AdBlue-tank bij om verdere waarschuwingen te voorkomen
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Symbool geel en knipperend

• AdBlue niveau zeer laag (AdBlue niveau 2,5%)

• de tekstregels AdBlue Level Very Low en Power limit wisselen elkaar af

Indicator vermogensreductie gaat branden (symbool geel)

vul de AdBlue-tank bij om verdere waarschuwingen te voorkomen

Symbool geel en knipperend

• AdBlue tank leeg

• de tekstregels AdBlue tank empty en Power limit wisselen elkaar af

MIL- waarschuwingsindicator gaat branden (symbool geel)

Indicator vermogensreductie gaat branden (symbool geel)

• vul de AdBlue-tank bij om verdere waarschuwingen te voorkomen

LET OP

HET GEBRUIK VAN ONJUISTE OF VERVUILDE ADBLUE KAN LEIDEN TOT SYSTEEMSTORINGEN
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5.10.7 Meldingen, storingen SCR status (Selective Catalytic Reduction)

Met het SCR-systeem (selectieve katalytische reductie) wordt stikstofoxide (NOx) omgezet in 

waterdamp en stikstof (zonder oxiden) en heeft als doel de emissie van NOx te beperken. Om 

dit mogelijk te maken moet het systeem AdBlue in de brandstof van de motor injecteren.

Wanneer het SCR systeem minder presteert zullen er afhankelijk van de vermindering van de 

werking, stappen worden ondernomen door het motormanagement.
Indien de nabehandeling te slecht presteert zal er vermogensreductie plaatsvinden en zal de 

indicator vermogensreductie getoond worden en een tekstmelding getoond worden.

Symbool geel

Storing uitlaatgas nabehandeling (niveau 1)

Storing uitlaatgas nabehandeling (niveau 2)

• laag niveau stimulatie ingeschakeld

Storing uitlaatgas nabehandeling (niveau 3)

• laag stimulatie niveau ingeschakeld

• de tekst regel toont Power Limit

Symbool rood

Storing uitlaatgas nabehandeling (niveau 4)

• de tekstregels toont Power Limit

Indicator vermogensreductie gaat branden (symbool geel)

Symbool rood

Storing uitlaatgas nabehandeling (niveau 5)

• de tekstregel toont Power Limit

Indicator vermogensreductie gaat knipperen (symbool geel knipperend)
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5.10.8 Meldingen, Storingen DPF filter (roetfilter)

Het diesel partikelfilter, vaak aangeduid als DPF of roetfilter, is een filter dat deel uitmaakt van 

het uitlaatsysteem van de dieselmotor. Het doel is het filteren van de schadelijke roetdeeltjes 

uit de uitlaatgassen van de dieselmotor om deze vervolgens onschadelijk te maken.

Afhankelijk van de vervuiling van het roetfilter zal er, afhankelijk van de status, een gekleurde 

indicator op het scherm getoond worden. Bij te veel vervuiling zal er vermogensreductie 

plaatsvinden en zal tevens de indicator vermogensreductie getoond worden.

Symbool wit
Roetfilter vol (laag)

• de tekstregel toont Regeneration needed

Symbool geel
Roetfilter vol (middel)

• de tekstregels Regeneration needed en Power limit wisselen elkaar af

Indicator vermogensreductie gaat branden (symbool geel)

Symbool rood
Roetfilter te vol (hoog)

• de tekstregel Regeneration needed en Power Limit wisselen elkaar af

Indicator vermogensreductie gaat branden (symbool geel)
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5.10.9 Meldingen, waarschuwingsindicatoren bandenspanning

Middels indicatoren in het scherm wordt de status van de bandenspanning aangegeven.

Indien er een storing is met de verbinding tussen het systeem en een sensor wordt een aparte 

indicator getoond. Indien de bandenspanning OK is ontbreekt de indicator op het scherm.

Symbool geel
Bandenspanning laag

Symbool rood
Bandenspanning hoog

Symbool geel
Bandenspanning te laag

• band(en)spanning op juiste druk brengen

Symbool rood
Bandenspanning te hoog

• band(en)spanning op juiste druk brengen

Symbool geel
Storing bandenspanning systeem
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5.10.10 Meldingen, storingen remmen

De luchtdruk van de twee remkringen wordt constant getoond. De witte luchtdruk indicator 

wordt getoond met een nummer om aan te tonen welke kring het betreft.

- zie ook § 5.9.2 - Informatie- en functie- indicatoren, pagina 45

Zodra de prestaties van het remsysteem negatief worden beïnvloed wordt er een remstoring 

indicator getoond. Een situatie waarbij het remsysteem negatief wordt beïnvloed is bijvoorbeeld 

een te lage luchtdruk in het remsysteem. Wanneer de remmen versleten zijn wordt een aparte 

indicator getoond.

Symbool rood
Storing remsysteem

Symbool rood
Luchtdruk kring 1 te laag

Symbool rood
Luchtdruk kring 2 te laag

Symbool geel
Remslijtage indicator as-1

Symbool geel
Remslijtage indicator as-2

Symbool geel
Remslijtage indicator as-3
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5.10.11 Meldingen, storingen stuursysteem

• wanneer de hoofdstuurpomp niet naar behoren functioneert zal de indicator voor 

stuurkring 1 gaan branden doordat er geen druk aanwezig is in stuurkring 1

• wanneer er geen druk aanwezig is in stuurkring 2 als gevolg van stilstaan van het voertuig of 

onderbreking van de flow, zal de indicator stuurkring 2 getoond worden op het scherm

Symbool geel
Storing ABS

• wanneer er een probleem is met het functioneren van het ABS-systeem wordt 

de een gele ABS-indicator op het dashboard zichtbaar gemaakt

• indicator zal gaan knipperen wanneer het ABS-systeem een ingreep heeft op het 

remsysteem (symbool geel knipperend)

Symbool rood
Parkeerrem ingeschakeld

• De bediening van de parkeerrem is aanwezig in de cabine. Dit is een hendel om 

de parkeerrem in en uit te schakelen. Wanneer de parkeerrem is ingeschakeld 

wordt een rode indicator getoond

- er kan pas naar kraanmodus geschakeld worden wanneer de parkeerrem is 

ingeschakeld

Het stuursysteem bestaat uit drie bestuurbare assen en twee stuurkringen. De hoofdstuurpomp 

is verbonden met een gedreven pomp en de noodstuurpomp is verbonden met de tussenbak 

en bouwt druk op zodra het voertuig rolt.

Daarnaast is er nog een indicator welke storingen aangeeft in een of meerdere assen. Het getal 

onder deze indicator geeft het aantal assen van het voertuig aan. Het getal is geen indicatie 

welke as de storing bevat.

Symbool rood
Storing stuurkring 1

Symbool rood
Storing stuurkring 2
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5.10.12 Meldingen, storingen elektrische aandrijving

Onder de elektrische aandrijving vallen de elektromotor, de motorcontrollers, de aandrijfbatterij, 

de bouwstroomaansluiting en de elektrische machine van het powerpack.

Naast de aandrijflijn bevat het systeem bevat nog een aantal omvormers voor de voeding van 

overige systemen.

- zie ook § 5.10.14 - Meldingen, storingen omvormers (DC/DC, DC/AC), pagina 73

Symbool geel

• nummer geeft aantal assen met storing aan (1-2-3)

Symbool rood
Storing cabinekoppeling

- zie ook § 2.8 - Cabinekoppeling, pagina 16

Symbool geel
Storing aandrijfmotor

• storing medium

Symbool rood
Storing aandrijfmotor

• storing ernstig

Symbool geel
Storing motor generator

• storing medium

Symbool rood
Storing motor generator

• storing ernstig

Symbool geel
Accu/oplaad storing

• storing medium

Symbool rood
Accu/oplaadstoring

• storing ernstig
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5.10.13 Meldingen, storingen startaccu (batterijspanning, 12/24 V)

5.10.14 Meldingen, storingen omvormers (DC/DC, DC/AC)

Voor het voeden van de overige systemen zijn er een aantal omvormers geplaatst. De DC/DC 

omvormers voeden het 24V gedeelte en de DC/AC omvormers voeden het 400V gedeelte welke 

de zwaardere apparatuur aanstuurt zoals de airco.

Indien er storingen optreden in het laadsysteem van de startaccu's zal er, afhankelijk van de 

status, een gele of rode accu indicator op het scherm getoond worden.

Symbool geel
Batterijspanning beneden/boven normale spanning

Symbool rood
Batterij spanning < 10 V

Symbool geel
Storing omvormer DC/DC

• storing medium

Symbool rood
Storing omvormer DC/DC

storing ernstig

Symbool geel
Storing omvormer DC/AC

• storing medium

Symbool rood
Storing omvormer DC/AC

• storing ernstig
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5.10.15 Meldingen, storingen bouwstroom aansluiting (alleen kraanmodus)

Op de werkplek is vaak bouwstroom aanwezig. Dit elektriciteitsnet kan worden gebruikt om 

energie aan de kraan te leveren. Wanneer het elektriciteitsnet voldoende energie kan leveren 

dan kan de kraan, wanneer gewenst, volledig elektrisch werken.

In hybridestand zal deze extra energie ervoor zorgen dat de verbrandingsmotor minder vaak in 

hoeft te schakelen.

Symbool geel
Stekker bouwstroom aangesloten

indicator, geen waarschuwing

Symbool geel
Storing bouwstroom aansluiting

• storing medium

Symbool rood
Storing bouwstroom aansluiting

• storing ernstig
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6 Rijden

6.1 Algemeen

Het voertuig is toegelaten voor het wegverkeer met inachtneming van de nationale 

verkeersregels. Voor het rijden op openbare wegen moet de kraan in de zogenaamde 

transportstand (rijstand) worden gebracht.

Bij het rijden en manoeuvreren moet de bestuurder bedacht zijn op de ongebruikelijke vorm, 

afmetingen, massa en stuureigenschappen van het voertuig:

• De hoogte van het voertuig:

- let op lage doorgangen en laaghangende objecten

• De breedte van het voertuig:

- bij smalle doorgangen kan dit hinder voor het overige verkeer veroorzaken

• De kraandelen, welke aan voor- en achterzijde uitsteken

• Stuurgedrag: doordat de achteras tegenstuurt (tot 50 km/uur), heeft het voertuig een 

kleine(re) draaicirkel waardoor de achterzijde uitzwenkt

• De massa van het voertuig:

- let op bij o.a. bruggen, dijken en viaducten op mogelijke gewichtsbeperkingen

• Aslast: in landen met voorschriften volgens EEC zijn aslasten hoger dan 12 ton voor het rijden 

op openbare wegen niet toegestaan

LET OP

DE BESTUURDER VAN HET VOERTUIG DIENT ZICH TE ALLEN TIJDE TE HOUDEN AAN DE 
GELDENDE VOORSCHRIFTEN EN VERKEERSREGELS.

LET OP

ZORG ERVOOR DAT DE AANGEGEVEN GEWICHTEN, AFMETINGEN EN ASLASTEN WORDEN 
GEHANTEERD EN NIET DOOR BELADINGEN WORDEN OVERSCHREDEN.

LET OP

DE ACHTERZIJDE VAN HET VOERTUIG ZWENKT UIT BIJ HET NEMEN VAN BOCHTEN.
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Raadpleeg voor meer informatie:

- § 2.8 - Cabinekoppeling, pagina 16

- § 5.10.11 - Meldingen, storingen stuursysteem, pagina 73

LET OP

NEEM DE VOORGESCHREVEN ASLAST EN HET TOTAALGEWICHT IN ACHT!

DOOR OVERSCHRIJDING VAN DE ASLAST EN HET TOTAALGEWICHT VERMINDERT HET 
REMVERMOGEN. DE SLIJTAGE AAN DE REMVOERINGEN EN DE KANS DAT DE REMMEN 
OVERVERHIT RAKEN WORDT GROTER. OOK VOLDOEN DE BEDRIJFSREM, PARKEERREM EN DE 
STUURINRICHTING NIET MEER AAN DE VOORSCHRIFTEN. DE LEVENSDUUR VAN ONDERDELEN 
DIE DOOR GROTERE ASLASTEN BELAST WORDEN ZOALS REMMEN, BANDEN, VELGEN, ASSEN, 
ONDERDELEN VAN AANDRIJVING, VERING EN STUURMECHANISME WORDT KORTER.

LET OP

OM TE RIJDEN DIENT DE CABINEKOPPELING VOLLEDIG GEKOPPELD TE ZIJN

OM DE RIJSTAND TE ACTIVEREN DIENT DE CABINE VERGRENDELD TE ZIJN AAN HET CHASSIS

WANNEER DE CABINE SUCCESVOL GEKOPPELD-/VERGRENDELD IS, ZIJN ZOWEL DE 
STUURFUNCTIE ALS DE DIVERSE REMFUNCTIES TE BEDIENEN

WANNEER AAN ÉÉN VAN DE KOPPELING-/VERGRENDELING- VOORWAARDEN NIET WORDT 
VOLDAAN DAN ZAL ER EEN STORINGSMELDING OP HET TOUCHSCREEN TRUCK GETOOND 
WORDEN

Figuur 6-1   

INFO/TIP

Wanneer de cabine-/stuursysteem niet succesvol koppelt en/of vergrendeld kan het zijn dat 

de H-geleiding net niet pakt

- zie ook Figuur 6-1, pagina 76

Door het stuur iets naar links- of rechts te draaien wordt deze in positie gebracht
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6.2 Inrijden van het voertuig

6.2.1 Inrijden algemeen

• De waarschuwing- en/of foutmeldingslamp (en zoemer) mogen niet actief zijn

• Temperatuurmeter koelvloeistof John Deere motor:

- de oranje indicator mag niet gelijktijdig met rode foutmeldingslamp en zoemer actief zijn

- de temperatuur van de koelvloeistof is dan hoger of gelijk aan 110°C

• Symbool koelvloeistofniveau op het hoofdscherm mag niet actief zijn

• Symbolen olieniveau op het hoofdscherm mogen niet actief zijn

- controleer of er geen motorolie weglekt

• Symbool oliedruk op het hoofdscherm mag niet actief zijn

• Symbolen druk stuurkring 1 en 2 op het hoofdscherm mogen niet actief zijn gedurende het 

rijden met het voertuig

- Controleer of er geen hydraulische olie weglekt

• Luchtdrukmeter kring 1 en 2 op het hoofdscherm moeten 8 - 10 bar aangeven gedurende het 

rijden met het voertuig

- Controleer of er geen lucht uit het systeem ontsnapt

• Brandstofmeter

- Controleer of er geen brandstof weglekt

• AdBlue-niveaumeter op het hoofdscherm

- Controleer of er geen AdBlue weglekt

• Rem de nieuwe schijfremblokken zorgvuldig in

- zie ook § 6.2.3 - Inremmen schijfremblokken, pagina 78

LET OP

STOP HET VOERTUIG DIRECT BIJ EEN MANKEMENT OF OPTREDENDE STORING

Volg de volgende aanwijzingen en instructies gedurende de inrijdperiode:

Houd gedurende de rit de instrumenten goed in het oog

- Raadpleeg voor informatie § 6.3.2 - Checklist voertuigverlichting controleren, pagina 81
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6.2.2 Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot inrijden

Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden uit m.b.t. het inrijden na de eerste 50 en 100 km:

• Draai de wielmoeren aan

• Controleer het koelvloeistofniveau dieselmotor truck

• Controleer het oliepeil dieselmotor truck

• Controleer het oliepeil versnellingsbak en het oliepeil tussenbak

• Controleer de complete aandrijflijn truck op loszittende onderdelen en lekkages:

- Motor

- Versnellingsbak en tussenbak

- Differentiëlen

- Aandrijfassen

- Wielophanging

• Controleer de banden:

- Bandenspanning

- Toestand van de banden

- zie ook § 13.6.2 - Bandenspanning, pagina 125

6.2.3 Inremmen schijfremblokken

Nieuwe remblokken moeten altijd zorgvuldig worden ingeremd.

• Rem de remvoeringen in door de bedrijfsrem met korte intervallen te bedienen in het 

snelheidsbereik van 10 tot 60 km/uur.

• Vermijd langdurig en ontoelaatbaar krachtig remgebruik.

LET OP

GEDURENDE DE INREMPERIODE VAN DE REMBLOKKEN IS LANGDURIGE EN KRACHTIGE 
BEDIENING VAN DE BEDRIJFSREM AF TE RADEN

LET OP

VERMIJD UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN HET GEBRUIK VAN DE RETARDER EN MOTORREM 
TIJDENS DE INREMPERIODE VAN DE REMVOERING

INDIEN DIT NIET WORDT OPGEVOLGD BESTAAT DE KANS DAT CA. 500 KM NIET TOEREIKEND IS 
OM DE REMVOERINGEN ZORGVULDIG IN TE REMMEN
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6.2.4 Controle inremmen schijfremblokken

Met de volgende test kan bepaald worden of de remmen correct zijn ingeremd:

• Ná de inremperiode moet het voertuig bij een snelheid van 60 km/uur binnen 4,0 seconden 

tot stilstand komen

6.3 Vóór het rijden

6.3.1 Checklist vóór het rijden op openbare weg

• Controleer of de cabine vergrendeld is in de rijstand

• Controleer of de kraan correct is gedemonteerd

- zie ook handleiding kraan § Demonteren

• Controleer of het bovenframe correct vergrendeld is op de truck

• Controleer of alle vier de stempelbalken en stempels volledig zijn ingeschoven en de 

stempelplaten naar transportstand zijn geschoven en geborgd zijn

• Controleer of de stempelbediening is uitgeschakeld

• Controleer de breedte van 2,50 m en rijdhoogte van 4,00 m

- controleer of er geen delen uitsteken boven de wettelijk toegestane lengte, breedte en 

hoogte

LET OP

VOER ONDERSTAANDE CONTROLE ALLEEN UIT INDIEN DE VERKEERSVEILIGHEID DIT TOELAAT

BRENG ANDERE WEGGEBRUIKERS HIERMEE NIET IN GEVAAR

LET OP

DE AANDACHTSPUNTEN IN DEZE CHECKLIST ZIJN SLECHTS VAN EEN BEKNOPTE UITLEG 
VOORZIEN

Raadpleeg voor verdere uitleg de procedures en veiligheidsvoorschriften in de paragrafen 

waar naar gerefereerd wordt
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• Controleer de banden en de bandenspanning

- zie ook § 13.6.2 - Bandenspanning, pagina 125

• Controleer materieel en gereedschap

- controleer of het (hijs)gereedschap goed is opgeborgen

- controleer of kasten en kisten goed zijn afgesloten

- controleer of er geen voorwerpen (los) op het kraandek liggen

• Controleer het vloeistofniveau van de ruitensproeier vloeistof

- zie ook § 5.4 - Reservoir ruitensproeiervloeistof, pagina 42

• Controleer de voertuigverlichting

- zie ook § 6.3.2 - Checklist voertuigverlichting controleren, pagina 81

• Schakel eventuele benodigde of wettelijke voertuigverlichting in

- zie ook § 5.9.11 - Verlichting, pagina 57 en § 9.1 - Bediening verlichting, pagina 103

• Schakel indien nodig de spiegelverwarming in

- zie ook § 5.9.5 - Spiegelverstelling, spiegelverwarming, pagina 51

• Controleer of de (werk-) verlichting van de kraan is uitgeschakeld

- werklampen uit

- werklampen bij stempelbalken uit

- zwaailichten uit

- obstakelmarkering uit

• Controleer of de tussenbak naar wegversnelling is geschakeld

• Controleer of het stuursysteem op wegbesturing is ingesteld

• Controleer op het scherm of alle langs- en dwarssperren zijn uitgeschakeld

- zie ook § 5.9.3 - Menu tussenbak, sperren en creepdrive, pagina 48

• Controleer of de vrijgave ashoogte regeling is uitgeschakeld

• Nivelleer de truck

- zie ook § 5.9.10 - Nivelleren, pagina 55

• Stel de bestuurdersstoel correct af

- zie ook § 5.2 - Stoelen, pagina 38

• Controleer de spiegelafstelling

- zie ook§ 5.9.5 - Spiegelverstelling, spiegelverwarming, pagina 51

• Controleer of zich geen personen op- of rondom de kraan bevinden
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6.3.2 Checklist voertuigverlichting controleren

Controleren voertuigverlichting

• Schakel de voertuigverlichting volledig in

- zie ook § 9.1 - Bediening verlichting, pagina 103 

• Controleer de voertuigverlichting

- stadslicht

- dimlicht

- achterlichten

- zijmarkeringsverlichting

- contourverlichting

- kentekenplaatverlichting

- instrumentenverlichting

- zie ook § 9.1.12 - Defect verlichting, pagina 107

• Schakel het mistachterlicht in en controleer de werking van het mistachterlicht

- zie ook § 9.1.7 - Mistachterlicht, pagina 105

• Druk het rempedaal in en controleer de werking van de remlichten

• Schakel de alarmlichten in en controleer rondom de werking

- zie ook § 9.1.6 - Alarmlichten, pagina 105

• Controleer de werking van de bedieningshendel en verlichting richtingaanwijzers

• Schakel grootlicht in met de bedieningshendel en controleer de werking

• Schakel de zwaailichten in en controleer de werking van alle zwaailichten

- zie ook § 9.1.10 - Zwaailichten, pagina 106

• Indien een aanhangwagen achter het voertuig gekoppeld is moet ook de verlichting van de 

aanhangwagen gecontroleerd worden

- raadpleeg hiervoor de handleiding en/of documentatie van de aanhanger

LET OP

REPAREER DEFECTE VERLICHTING VÓÓR HET RIJDEN OP DE OPENBARE WEG

DOOR DEFECTE VOERTUIGVERLICHTING NEEMT DE KANS OP ONGEVALLEN TOE

VOORWAARDEN

• De truck moet op contact staan

• Om de remlichten te controleren moet er een tweede persoon aanwezig zijn
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7 Onderhoud

7.1 Juiste moment voor een grondige inspectie

Wanneer uw Spierings kraan in de loop van de jaren gebruikt wordt, slijten onderdelen en 

beginnen storingen en/of gebreken vaker op te treden. Bij regulier gebruik is de technische 

levensduur van de kraanconstructie minimaal 10 jaar.

Wanneer grondig inspecteren

• indien verschillende kraanfuncties zoals opbouw en/of demontage traag, onnauwkeurig zijn of 

veelvuldig storingen vertonen

• indien u de kraanhistorie niet volledig kent, bijvoorbeeld doordat de kraan gebruikt is gekocht 

in de handel met een onvolledig kraanboek

• indien de kraan intensief is gebruikt

• indien u klachten ontvangt over de olielekkages, scheurvorming of overmatig geluid

• indien de jaarlijkse inspecties niet zijn uitgevoerd

7.1.1 Elektronische componenten

De elektronische componenten (besturing) zijn in principe het brein van de truck, de kraan en de 

aandrijving. Deze sturen de machine aan en regelen alle elektronische en hydraulische zaken 

vanaf het moment dat u opstart. Hierbij horen ook de bediening en de schakelaars.

De besturing en de componenten voor en achter de in- en uitgangssignalen van de besturing 

hebben bij normaal gebruik en goed onderhoud een levensduur van circa 20 jaar.

7.1.2 Aandrijfcomponenten

De motor en hydraulische pompen zijn het kloppende hart van de kraan. Deze verzorgen alle 

kraanfuncties zoals onder andere opbouwen, hijsen, zwenken, katten en demonteren. Door 

slijtage is de levensduur hiervan bij normaal gebruik en goed onderhoud circa 15 tot 20 jaar.

Een grondige inspectie houdt in dat alle kraan- en truck constructiedelen die deel uitmaken 

van de kraanfunctie van de machine nauwkeurig worden geïnspecteerd.

Hierbij kan het nodig zijn dat kraandelen en aandrijfcomponenten gedemonteerd moeten 

worden uit hun positie in de kraan. Hierbij valt te denken aan tuistangen, tandwielen en 

lagers in reductiekasten en afdichtingen in cilinders.

De levensduur van de verschillende onderdelen bepaald wanneer de vervanging van 

bepaalde delen noodzakelijk is.
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7.1.3 Cabine (liftinstallatie)

Voor criteria van de 'lift' van de SK487-AT3, welke tevens functioneert als truck- en kraan- cabine 

wordt verwezen naar de handleiding kraan.

- zie ook handleiding kraan SK487-AT3

7.1.4 Afstempelinstallatie

De afstempelinstallatie is een belangrijk onderdeel van de kraan en verzorgt de stabiliteit tijdens 

het opbouwen, kraanbedrijf en demonteren. Afhankelijk van kraantype, historie en belastingen is 

de levensduur hiervan bij normaal gebruik en goed onderhoud circa 15 tot 20 jaar.

7.1.5 Disclaimer levensduurverwachtingen

DISCLAIMER

• De vermelde levensduurverwachtingen zijn sterk afhankelijk van het gebruik, tussentijds 

onderhoud en gebeurtenissen

• “Kleine incidenten” welke stootbelastingen tot gevolg hebben op de kraanconstructie 

kunnen de levensduurverwachtingen sterk verkorten

De gebruiker van een Spierings kraan is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor correct 

gebruik en deugdelijk onderhoud van de Spierings kraan

LET OP

AAN DE GENOEMDE LEVENSDUURVERWACHTINGEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN 
ONTLEEND, NOCH KAN DAT LEIDEN TOT UITBREIDING VAN GARANTIEVERPLICHTINGEN EN/OF 
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AAN DE ZIJDE VAN LEVERANCIER EN/OF PRODUCENT VAN 
SPIERINGS KRANEN
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7.2 Onderhoud truck ná in gebruikname

• Onderhoud de truck volgens het voorgeschreven onderhoudsschema

• Voer dagelijks een visuele controle uit

- het tijdig signaleren van lekkage, probleem of afwijking kan vergaande problemen 

voorkomen

• Onderhoudsbeurten dienen bij voorkeur in een goed uitgeruste werkplaats door voldoende 

gekwalificeerde personen uitgevoerd te worden en/of in de werkplaats van Spierings Mobile 

Cranes

INFORMATIE

Spierings Mobile Cranes garandeert een lange periode waarin de truck optimaal werkzaam is 

alléén indien het onderhoudsschema wordt opgevolgd

Raadpleeg voor meer informatie

- zie ook § 7.3 - Onderhoudsschema truck, pagina 86

Raadpleeg voor specificaties

- zie ook § 16 - Specificaties truck, pagina 179

LET OP

KEURINGEN EN/OF WIJZIGINGEN DIENEN ALTIJD GEDOCUMENTEERD TE WORDEN IN HET 
'KRAANBOEK'
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7.3 Onderhoudsschema truck

Het onderhoudsschema heeft betrekking op gebruik van de truck onder normale 

omstandigheden.
Raadpleeg bij buitengewone of afwijkende bedrijfsomstandigheden Spierings Mobile Cranes.

Onderhoudspunten die dagelijks, wekelijks of tweemaandelijks plaatsvinden, komen logischerwijs 

ook bij het jaarlijkse onderhoud aan bod.

LET OP

INDIEN TIJDENS CONTROLE BLIJKT DAT EEN ONDERDEEL IN SLECHTE CONDITIE VERKEERT 
DIENT HET BETREFFENDE ONDERDEEL DIRECT TE WORDEN VERVANGEN

DE ALGEMENE VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE TRUCK EN KRAAN KUNNEN BIJ 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD IN HET GEDING KOMEN

LET OP

REPAREER NOOIT ZELF DE KRAAN OF WIJZIG NOOIT DE INSTELLINGEN ZONDER 
UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN SPIERINGS MOBILE CRANES

VERKEERDE REPARATIES OF INSTELLINGEN KUNNEN GEVAARLIJKE SITUATIES OPLEVEREN

Code Betekenis

C Controleren (Control)

CL Niveau controleren (Control Level)

L Smeren (Lubricate)

P Reinigen (Purge)

D Aftappen (Drain)

T Spannen (Tighten)

I Keuren (Inspection)

X Verversen/vervangen (eXchange)
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7.3.1 Onderhoudsschema dieselmotor

INFORMATIE

De kraan en de truck maken gebruik van dezelfde dieselmotor

Het onderhoudsschema is dan ook afgestemd op het gebruik voor kraanbedrijf en aandrijving
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Motorolie X CL X

Oliefilter X X

Koelvloeistof a) CL CL

Antivries concentratie C

Radiateur/intercooler C C X

Hoofdluchtfilter C C X

Luchtfilter C C C

Brandstoffilter X X

Brandstofvoorfilter C D X

AdBlue-filter X

Brandstofsysteem C

Verstuivers C

Aandrijfriem C-T C-T X

Klepspeling C

Tabel 7-1

a) 4-jaarlijks vervangen
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7.3.2 Onderhoudsschema aandrijflijn
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Versnellingsbak C C

Olie versnellingsbak X CL X

Oliefilter retarder X X

Tussenbak C C

Olie tussenbak a) X CL

Assen C C

Olie differentiëlen b) X CL

Olie asnaven c) X CL

Banden C C

Bandenspanning C

Remblokken C

Tabel 7-2

a) jaarlijks vervangen

b) 4-jaarlijks vervangen

c) 2-jaarlijks vervangen

Voor onderhoud aan de assen wordt verwezen naar het document

- zie ook Kessler assen - § 15 - Bijlagen, pagina 129
88 SK487-AT3 Truck - december 2019 | V1.0-NL191218



SK487-AT3
Onderhoud
Truck
7.3.3 Onderhoudsschema stuursysteem

7.3.4 Onderhoudsschema elektrisch systeem (laagspanning)

7.3.5 Onderhoudsschema verlichting
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Volledig stuursyteem C L

Tabel 7-3
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Accu’s CL CL

Opladers afstandsbediening C C

Tabel 7-4
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Verlichting C C

Tabel 7-5
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7.3.6 Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck)

LET OP

LAAT 5 JAAR NA HET VERVERSEN VAN DE HYDRAULISCHE OLIE DE OLIE ANALYSEREN

VERVOLGENS ELKE 2 JAAR OPNIEUW LATEN ANALYSEREN

VERVERS DE HYDRAULISCHE OLIE INDIEN UIT HET RESULTAAT VAN DE ANALYSE BLIJKT DAT DIT 
NODIG IS
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Hydraulische olie CL CL

Hydraulisch fijnfilter a) X

Hydraulisch groffilter X X

Accumulatoren C

Slangen en koppelingen C

Tabel 7-6

a) 2-jaarlijks vervangen
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7.3.7 Onderhoudsschema pneumatisch systeem
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Luchtdrogerpatroon a) C

Luchtketels D

Olievernevelaar C CL

Waterafscheider C D

Remdruk C

Slangen en koppelingen C

Tabel 7-7

a) 2-jaarlijks vervangen
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7.3.8 Onderhoudsschema smering (truck)

LET OP

VERWIJDER TIJDIG OVERTOLLIGE VETKRAGEN OM SCHADE TE VOORKOMEN
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Automatisch smeersysteem C P CI

Handmatige smeringen L P L

Tabel 7-8
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7.3.9 Onderhoudsschema diversen (truck)

7.3.9.1 Airconditioning

LET OP

LAAT DE BRANDBLUSSER(S) IEDER JAAR CONTROLEREN DOOR EEN ERKENDE INSTANTIE

DE GEBRUIKER DIENT DEZE KEURING ZELF TE REGELEN
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Ruitensproeiervloeistof CL CL

Brandblusser(s) a) C

Veiligheidsgordel(s) C C

Tabel 7-9

a) jaarlijks keuren

LET OP

WERKZAAMHEDEN AAN HET AIRCONDITIONINGSYSTEEM MOGEN ALLÉÉN DOOR 
GEKWALIFICEERDE PERSONEN WORDEN UITGEVOERD

INFORMATIE

Indien het airconditioningsysteem niet meer functioneert moet dit zo snel mogelijk worden 

hersteld om grotere schade aan het systeem te vermijden

Neem bij twijfel contact op met Spierings Mobile Cranes
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7.4 Onderhoud Hoog-Volt systeem (High Voltage)

LET OP

WERKZAAMHEDEN AAN HET HOOGVOLTSYSTEEM, EN AAN SYSTEMEN DIE DAARDOOR DIRECT 
KUNNEN WORDEN BEÏNVLOED, MOGEN ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERDE EN OPGELEIDE 
PERSONEN VAN SPIERINGS MOBILE CRANES WORDEN UITGEVOERD

• Het hoogvoltnet van de SK487-AT3 truck/vouwkraan en de hoogvoltaccu zijn gevaarlijk en 

kunnen brandwonden, andere verwondingen en een dodelijke elektrische schok 

veroorzaken

• Er moet altijd vanuit worden gegaan dat de hoogvoltaccu volledig is opgeladen en alle 

hoogvoltcomponenten onder spanning staan. Dat kan ook bij uitgeschakelde 

hybrideaandrijving en uitgeschakeld contact het geval zijn

• Nooit een hoogvoltkabel, hoogvoltaccu of een pool van de hoogvoltaccu vastpakken of met 

een sieraad of ander metalen voorwerp aanraken, vooral niet als de kabel, accu of accupool 

zijn beschadigd

• Nooit zelf wat voor werkzaamheden dan ook aan het hoogvoltnet, de hoogvoltkabel en de 

hoogvoltaccu uitvoeren

• Componenten en onderdelen van het hoogvoltnet nooit openen, onderhouden of losmaken 

van het hoogvoltnet

• Nooit de oranje hoogvoltkabel beschadigen, veranderen, uitbouwen of van het hoogvoltnet 

losmaken

• Nooit de afdekking van de hoogvoltaccu openen, wijzigen of uitbouwen
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8 Elektrisch systeem

8.1 Laagspanning (24 V)

8.1.1 Startaccu’s

De boordspanning van de truck bedraagt 24 V. Hiervoor zijn twee accu's in serie geschakeld. Deze 

accu's worden tijdens het draaien van de motor opgeladen door een dynamo welke wordt 

aangedreven door de motor.

- zie ook § 5.10.13 - Meldingen, storingen startaccu (batterijspanning, 12/24 V), pagina 75

INFORMATIE

Raadpleeg voor meer informatie de elektro-schema's in de bijlage

- zie ook § 15 - Bijlagen, pagina 129

Indien er storingen optreden in het laadsysteem van de startaccu's zal er, 

afhankelijk van de status, een gele of rode accu indicator op het scherm getoond 

worden.

LET OP

ACCUZUUR IS SCHADELIJK VOOR MENS EN MILIEU

SPRING HIER ZÉÉR ZORGVULDIG MEE OM
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8.1.1.1 Controleren batterijen (accu’s)

De twee batterijen van de truck bevinden zich in de schakelkast op het bovenframe.

- zie ook Figuur 8-1, pagina 96

- zie ook § 4.8 - Accukast (batterijen), pagina 35

Controle van de batterijen dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd:

• Open de schakelkast

• Verwijder de beschermkappen van de batterijen

• Controleer de batterijen op de volgende punten;

- vloeistofniveau dient boven het minimum peil te staan (zie markering op de batterij)

- kabels mogen geen beschadigingen vertonen

- klemmen van de kabels dienen goed vast te zitten

- polen dienen goed afgedekt te zijn

- batterijen dienen goed vast te zitten

- batterijen mogen geen beschadigingen vertonen

• Test de staat van de batterijen met behulp van een accutester of zuurweger

• Monteer de beschermkappen

• Sluit de schakelkast

Figuur 8-1   

INFORMATIE

Controleer de batterijen om de twee maanden

- zie ook § 7.3.4 - Onderhoudsschema elektrisch systeem (laagspanning), pagina 90
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8.1.1.2 Opladen batterijen (accu’s)

Het opladen van de batterijen dient volgens onderstaande werkwijze te worden uitgevoerd:

• Zet de motor uit en verwijder de contactsleutel uit het contactslot

• Open de schakelkast

• Sluit de kabel met NATO-aansluiting aan op de aansluiting en het laadapparaat

• Zet het laadapparaat aan

• Zet na het laden het laadapparaat altijd uit

• Ontkoppel de kabel met NATO-aansluiting

• Sluit de schakelkast

• Start de motor en laat deze enkele minuten draaien

Batterijen laden met snellader

Bij gebruik van een snellader dienen alle kabels van de klemmen losgehaald te worden en dient 

de snellader rechtstreeks op de polen te worden aangesloten.

LET OP

LAAD NOOIT OP VIA ANDERE BRONNEN VAN DE TRUCK

LAAD (INDIEN NODIG) ALLEEN OP MET EEN SEPARAAT OPLAADAPPARAAT
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8.1.1.3 Vervangen batterijen (accu’s)

Het is raadzaam de batterijen eerst op hun werking te controleren alvorens deze te vervangen.

Het vervangen van de batterijen dient op de volgende manier te worden uitgevoerd:

• Zet de motor uit en verwijder de contactsleutel uit het contactslot

• Draai de moeren los en verwijder de kap van de batterij

• Maak eerst de klemmen aan de - polen los, daarna de klemmen van de + polen

• Verwijder de batterijhouder

• Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe exemplaren

• Zet de nieuwe batterijen weer vast

• Bevestig eerst de klemmen van de + polen en vervolgens klemmen van de - polen

• Vet de polen goed in met zuurvrij vet (bijvoorbeeld vaseline)

• Dek de polen goed af met isolatiehoezen

• Plaats de kap van de bak terug en zet deze vast met de moer

• Start de motor en laat deze enkele minuten draaien

Houd altijd de voorgeschreven volgorde aan bij het (de)monteren van de klemmen.

- zie ook § 8.1.1.1 - Controleren batterijen (accu’s), pagina 96

LET OP

VERVANG DE BATTERIJEN ALTIJD DOOR EXEMPLAREN VAN HETZELFDE TYPE EN MET DEZELFDE 
AFMETINGEN

LET OP

MAAK ALTIJD EERST DE KLEMMEN AAN DE - POLEN LOS EN VERVOLGENS DIE VAN DE + POLEN

HOUD BIJ DEMONTEREN ALTIJD DEZE VOLGORDE AAN
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8.1.2 Zekeringen (24 V)

8.1.2.1 Zekeringen in zekeringenkast cabine (24 V)

De zekeringenkast bevindt zich in een afgesloten ruimte aan de rechterzijde van de cabine en is 

bereikbaar via de buitenkant van de cabine

De ruimte met toegang tot de zekeringenkast dient vanaf de buitenzijde van de cabine geopend 

te worden

- zie ook § 4.2 - Truckcabine, pagina 30

- zie ook § 8.1.2.1 - Zekeringen in zekeringenkast cabine (24 V), pagina 99

8.1.2.2 Zekeringen in schakelkast (24 V)

De zekeringen van het 24 V circuit bevinden zich in de schakelkast op het bovenframe.

- zie ook Figuur 8-2, pagina 99

LET OP

VERVANG EEN DEFECTE ZEKERING ALTIJD DIRECT DOOR EEN ZEKERING MET DEZELFDE 
STROOMSTERKTE (A)

INFORMATIE

Raadpleeg voor meer informatie de elektro-schema's in de bijlage

- zie ook § 15 - Bijlagen, pagina 129

Figuur 8-2   
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8.1.2.3 Hoofdzekering in schakelkast (24 V)

De hoofdzekering van het 24 V circuit bevindt zich in de schakelkast op het bovenframe.

- zie ook Figuur 8-3, pagina 100

Figuur 8-3   

INFORMATIE

Raadpleeg voor meer informatie de elektro-schema's in de bijlage

- zie ook § 15 - Bijlagen, pagina 129
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8.2 Hoog-Volt systeem (High Voltage)

LET OP

Deze paragraaf is alleen ter volledigheid opgenomen in dit hoofdstuk

Werkzaamheden aan het hoogvoltsysteem, en aan systemen die daardoor direct kunnen 

worden beïnvloed, mogen alleen door gekwalificeerde en opgeleide personen van Spierings 

Mobile Cranes worden uitgevoerd

• Het hoogvoltnet van de SK487-AT3 truck/vouwkraan en de hoogvoltaccu zijn gevaarlijk en 

kunnen brandwonden, andere verwondingen en een dodelijke elektrische schok 

veroorzaken

• Er moet altijd vanuit worden gegaan dat de hoogvoltaccu volledig is opgeladen en alle 

hoogvoltcomponenten onder spanning staan. Dat kan ook bij uitgeschakelde 

hybrideaandrijving en uitgeschakeld contact het geval zijn

• Nooit een hoogvoltkabel, hoogvoltaccu of een pool van de hoogvoltaccu vastpakken of met 

een sieraad of ander metalen voorwerp aanraken, vooral niet als de kabel, accu of accupool 

zijn beschadigd

• Nooit zelf wat voor werkzaamheden dan ook aan het hoogvoltnet, de hoogvoltkabel en de 

hoogvoltaccu uitvoeren

• Componenten en onderdelen van het hoogvoltnet nooit openen, onderhouden of losmaken 

van het hoogvoltnet

• Nooit de oranje hoogvoltkabel beschadigen, veranderen, uitbouwen of van het hoogvoltnet 

losmaken

• Nooit de afdekking van de hoogvoltaccu openen, wijzigen of uitbouwen

Figuur 8-4   
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9 Verlichting

9.1 Bediening verlichting

De verlichting van de SK487-AT3 kan worden in- of uitgeschakeld via het touchpanel en/of via 

handbediende schakelaars. Dit is afhankelijk van het soort en type verlichting.

• op het scherm van het touchpanel bevinden de bedieningsfuncties voor de verlichting zich aan 

de rechterzijde van het scherm

- zie ook Figuur 9-1, pagina 103

• de bediening van groot licht en richtingaanwijzers bevinden zich op de stuurkolom

• de alarmlichten worden in- of uitgeschakeld met een aparte schakelaar

- zie ook § 5.5 - Signalering alarmlichten, pagina 43

- zie ook § 5.9.11 - Verlichting, pagina 57

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer de verlichting van de truck iedere dag vóór het wegrijden en tijdens een jaarlijkse 

onderhoudsbeurt

Raadpleeg ook

- zie ook § 15.3 - Bijlage Elektrisch schema, pagina 129

- zie ook § 5.9.11 - Verlichting, pagina 57

Figuur 9-1   
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9.1.1 Basisverlichting

9.1.2 Dagrijverlichting

9.1.3 Dimlicht

9.1.4 Grootlicht

9.1.5 Richtingaanwijzers

Onder de basisverlichting vallen het stadslicht, achterlicht, zijmarkeringsverlichting, 

contourverlichting en kentekenverlichting. Om aan te tonen dat deze verlichting is ingeschakeld 

zal de groene basisverlichting indicator worden getoond.

De dagrijverlichting is een digitaal geregeld systeem. Deze gaat aan zodra het contact aan gaat. 

Zodra de hoofdverlichting wordt ingeschakeld zal de dagrijverlichting dimmen.

• Op het touchpanel zal een groene dagrijverlichting indicator weergeven dat de 

dagrijverlichting is ingeschakeld. Zo weet de bestuurder bij slechte of weinig licht condities 

dat de hoofdverlichting niet is ingeschakeld.

Het dimlicht kan in- of uitgeschakeld worden via het touchpanel. Een groene indicator geeft aan 

of het dimlicht is ingeschakeld.

Op de stuurkolom is de schakelaar voor het groot licht aanwezig. Op het touchpanel zal een 

blauwe grootlicht indicator aangeven of deze ingeschakeld is.

Op de stuurkolom is de schakelaar voor de richtingaanwijzers aanwezig.

Op het display van het touchpanel zal weergegeven worden of de richtingaanwijzers of 

alarmlichten zijn ingeschakeld.
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9.1.6 Alarmlichten

9.1.7 Mistachterlicht

9.1.8 Zijmarkeringsverlichting

Voor het alarmlicht is een schakelaar geplaatst in de cabine. Deze schakelaar is voorzien van een 

led welke aantoont of de alarmlichten zijn ingeschakeld.

• Wanneer het beeldscherm van het touchpanel is ingeschakeld zullen beide richtingaanwijzer 

indicators knipperen wanneer het alarmlicht is ingeschakeld.

Het mistachterlicht kan in- of uitgeschakeld worden via het touchpanel. Een gele indicator geeft 

aan of het mistachterlicht is ingeschakeld.

• Het mistlicht kan pas ingeschakeld worden wanneer het dimlicht en/of grootlicht is 

ingeschakeld.

De zijmarkeringsverlichting behoort bij de basisverlichting.

Indien ingeschakeld zal de groene basisverlichting indicator op het scherm worden getoond.

- zie ook Figuur 9-2, pagina 105

Figuur 9-2   
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9.1.9 Contourverlichting

9.1.10 Zwaailichten

De contourverlichting behoort bij de basisverlichting.

Indien ingeschakeld zal de groene basisverlichting indicator op het scherm worden getoond.

- zie ook Figuur 9-3, pagina 106

Figuur 9-3   

De zwaailichten kunnen worden in- of uitgeschakeld met het touchpanel.

Indien ingeschakeld zal de groene indicator op het scherm worden getoond.

- zie ook Figuur 9-4, pagina 106

Figuur 9-4   
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9.1.10.1 Flitsers

9.1.11 Werklampen

9.1.11.1 Werklampen stempelbalken

9.1.11.2 Vliegveldverlichting

9.1.12 Defect verlichting

De flitsers zijn optionele lampen welke op de stempels geplaatst zijn om deze voor omstanders 

zichtbaar te maken. De flitsers kunnen worden in- of uitgeschakeld met het touchpanel.

Indien ingeschakeld zal de groene indicator op het scherm worden getoond. Deze kan via het 

submenu opgevraagd worden.

De werklampen kunnen worden in- of uitgeschakeld met het touchpanel.

Indien ingeschakeld zal de groene indicator op het scherm worden getoond.

De werklampen stempelbalken kunnen worden in- of uitgeschakeld met het touchpanel.

Indien ingeschakeld zal de groene indicator op het scherm worden getoond.

Om in het donker eventueel vliegverkeer in de buurt van een kraan te waarschuwen kan er 

vliegveldverlichting worden toegepast.

De vliegveldverlichting wordt via een schakelaar bedient welke zich in de schakelkast in het 

bovenframe bevindt. In uitgeschakelde stand van de kraan blijft deze verlichting werken.

Indien er een lamp defect is wordt dit weergegeven met een gele indicator op het scherm.
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10 Hydraulisch systeem

Alle slangen, koppelingen, hydraulische blokken, filters, cilinders en de olietank moeten 

regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen en lekkages.

Repareer een beschadiging en/of lekkage zo spoedig mogelijk om ernstige schade aan het 

hydraulisch systeem te voorkomen

.

LET OP

HET HYDRAULISCH SYSTEEM STAAT ONDER HOGE DRUK (TOT ± 400 BAR)

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer tijdig alle componenten van het hydraulisch systeem op beschadigingen en/of 

lekkages om schade aan het hydraulisch systeem te voorkomen

Raadpleeg voor meer informatie het hydraulische schema in de bijlage

- zie ook § 15.2 - Bijlage Hydraulisch schema, pagina 129

Raadpleeg voor meer informatie

- zie ook § 7.3.6 - Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck), pagina 91

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer tijdig het hydraulische oliepeil om schade aan het systeem te voorkomen
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10.1 Olie bijvullen

Vul hydraulische olie bij via de vulopening van de tank.

De olie mag maximaal tot aan de bovenrand van de peilglazen reiken.

10.2 Olie analyseren

Laat de hydraulische olie regelmatig analyseren en ververs de hydraulische olie als de analyse dit 

uitwijst.

Raadpleeg voor meer informatie

- zie ook § 7.3.6 - Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck), pagina 91

LET OP

VUL DE HYDRAULISCHE OLIE ALTIJD BIJ MET OLIE VAN HETZELFDE MERK EN SOORT

LET OP

LAAT 5 JAAR NA HET VERVERSEN VAN DE HYDRAULISCHE OLIE DE OLIE ANALYSEREN

VERVOLGENS ELKE 2 JAAR OPNIEUW LATEN ANALYSEREN

VERVERS DE HYDRAULISCHE OLIE INDIEN UIT HET RESULTAAT VAN DE ANALYSE BLIJKT DAT DIT 
NODIG IS
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10.3 Filters

Er zijn een drietal filters in het hydraulische systeem aanwezig, welke vervangen dienen te 

worden volgens § 7.3.6 - Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck), pagina 91.

• In de volgende paragrafen worden deze filters behandeld:

- hydraulisch fijnfilter

- hydraulisch groffilter

- hydraulisch fijnfilter bij achteras besturing

10.4 Hydraulisch fijnfilter bij achteras besturing vervangen

Het hydraulische systeem van de achterasbesturing is voorzien van een hydraulisch fijnfilter.

Indien zich problemen met de achterasbesturing voordoen dan dient het hydraulische fijnfilter 

te worden gecontroleerd.

- zie ook § 7.3.6 - Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck), pagina 91

LET OP

VERVANG TIJDIG HET HYDRAULISCHE FIJNFILTER OM SCHADE AAN HYDRAULISCHE SYSTEEM 
TE VOORKOMEN

Raadpleeg voor meer informatie

- zie ook § 7.3.6 - Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck), pagina 91

LET OP

VERVANG TIJDIG DE HYDRAULISCHE GROFFILTERS OM SCHADE AAN HET HYDRAULISCHE 
SYSTEEM TE VOORKOMEN

Raadpleeg voor meer informatie

- zie ook § 7.3.6 - Onderhoudsschema hydraulisch systeem (truck), pagina 91
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11 Pneumatisch systeem

Het pneumatisch systeem bestaat uit een primair en een secundair systeem.

- zie ook § 15.2 - Bijlage Hydraulisch schema, pagina 129

Het primaire systeem bestaat uit twee kringen, welke bestemd zijn voor de remmen van de truck. 

Het secundaire systeem is bestemd voor onder andere de handrem, automatische versnellingsbak 

en accessoires.

11.1 Luchtdroger

Om de levensduur van de componenten te verlengen en goede werking te garanderen, is het 

pneumatische systeem voorzien van een luchtdroger. De luchtdroger bevindt zich links in het 

onderste deel van het compartiment op het bovenframe.

- zie ook Figuur 11-1, pagina 113

Figuur 11-1   

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Vervang het luchtdrogerfilter om de twee jaar bij normale bedrijfsomstandigheden
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11.2 Luchtketels

Controleer de luchtketels op condenswater door de ring van het ontwateringsventiel aan de 

onderzijde van de luchtketels in te drukken.

- zie ook Figuur 11-2, pagina 114

Als er regelmatig condenswater uit de ketel komt, dient het element van de luchtdroger 

vervangen te worden.

11.3 Olievernevelaar, waterafscheider

Figuur 11-2   

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer de luchtketels 2-maandelijks op aanwezigheid van condenswater

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer het niveau van de olievernevelaar en ontwater de waterafscheider 2-maandelijks 

bij normale bedrijfsomstandigheden
114 SK487-AT3 Truck - december 2019 | V1.0-NL191218



SK487-AT3
Pneumatisch systeem
Truck
11.4 Remdruk controleren

11.4.1 Druk remboosters

remboosters as 1:

- 9,8 bar

remboosters as 2:

- 9,8 bar

remboosters as 3:

- 5,1 bar

De drukken kunnen ingesteld worden via twee drukreduceerkleppen, welke in de stuurleidingen 

gemonteerd zijn.

Controleer de systeemdruk bij een draaiende motor. Dit kan door een geijkte drukmeter op één 

van de 40 liter ketels aan te sluiten

- zie ook Figuur 11-3, pagina 115

De systeemdruk dient 9,8 bar te zijn en kan worden afgesteld via het overdrukventiel op de 

luchtdroger. Op de remboosters van alle assen zijn meetaansluitingen gemonteerd.

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer de remdrukken van alle assen tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt

Figuur 11-3   
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11.5 Slangen en koppelingen pneumatisch systeem

Alle slangen, koppelingen, pneumatische ventielblokken, filters, cilinders en ketels moeten 

regelmatig gecontroleerd worden op lekkage en beschadigingen.

Vervang bij lekkage en/of beschadigingen het onderdeel zo spoedig mogelijk om ernstige schade 

te voorkomen.

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer alle componenten van het pneumatisch systeem om de 2 maanden op lekkage en 

beschadigingen
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12 Aandrijving

De Hybride aandrijving van de SK487-AT3 bestaat uit een elektrische aandrijving met een 

dieselelektrisch powerpack. Naast het powerpack als energiebron is er de mogelijkheid om de 

kraan aan te sluiten op het elektriciteitsnet (bouwstroom).

Dieselelektrisch

In deze bedrijfsstand levert de dieselmotor alle energie. De dieselmotor drijft de elektrische 

machine, met als functie generator, aan voor de elektrische energie. Doordat de generator 

aangedreven wordt, wordt ook de hydraulische energie geleverd door de dieselmotor.

Hybride

In deze bedrijfsstand wordt de energie geleverd door zowel de dieselmotor als het accupakket 

en waar van toepassing het elektriciteitsnet. In deze stand doet de elektrische machine bij 

ingeschakelde verbrandingsmotor dienst als generator.

Zodra de accu vol is zal de verbrandingsmotor worden uitgeschakeld en de elektrische machine 

en aandrijfmotor zorgen voor aandrijving van de hydrauliek en wielen. Zodra de accu onder een 

bepaald punt komt zal de verbrandingsmotor opnieuw energie gaan leveren.

Elektrisch

In deze bedrijfstoestand wordt de energie geleverd door het accupakketen en waar van 

toepassing het elektriciteitsnet. De elektrische machine heeft de functie van aandrijfmotor 

aangenomen om de hydraulische energie te leveren. Daarnaast zal de aandrijfmotor zorgen 

voor de aandrijving naar de wielen toe.

Elektrisch (bouwstroom)

In deze bedrijfstoestand wordt de energie geleverd door het accupakket en waar van toepassing 

het elektriciteitsnet.

LET OP

WERKZAAMHEDEN AAN HET HOOGVOLTSYSTEEM, EN AAN SYSTEMEN DIE DAARDOOR DIRECT 
KUNNEN WORDEN BEÏNVLOED, MOGEN ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERDE EN OPGELEIDE 
PERSONEN VAN SPIERINGS MOBILE CRANES WORDEN UITGEVOERD
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13 Aandrijflijn

13.1 Versnellingsbak (automaat)

In de aandrijflijn van de SK487-AT3 is een tussenbak opgenomen. Deze tussenbak heeft drie modi 

waaruit gekozen kan worden. Er is een straatmodus voor normale transportsituaties op de weg. 

Daarnaast is er een neutraal en een terreinmodus waar veel koppel geleverd wordt, door middel 

van een hoge overbrengverhouding tussen elektromotor en wielen, voor rijomstandigheden met 

grote rijweerstanden. De functie voor het bedienen van de tussenversnellingsbak is op het 

touchpanel opgenomen.

13.2 Differentieel

Om op ondergronden te kunnen rijden waarbij weinig grip gegenereerd kan worden, is het 

mogelijk om differentiëlen te sperren. Het is mogelijk om het differentieel in de langsrichting te 

sperren en de differentiëlen in de dwarsrichting. Dit is een functie welke van belang is voor de 

transportstand op terrein. De bediening via het touchpanel is beveiligd zodat deze niet onbedoeld 

kan worden ingeschakeld op de weg.

Daarnaast moet de bediening van de dwars sper bediend worden zolang deze ingeschakeld moet 

blijven. Wanneer de bediening losgelaten wordt schakelt de dwars sper uit.

13.2.1 Algemeen onderhoud tussenbak

LET OP

ZORG ERVOOR DAT BIJ HET REINIGEN MET DE HOGEDRUKSPUIT GEEN WATER VIA DE 
ONTLUCHTER BINNEN KAN DRINGEN. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE SCHADE AAN DE 
TUSSENBAK

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer de tussenbak om de 2 maanden op uitwendige lekkage en controleer of de 

ontluchter vrij van vuil is, zodat de werking gegarandeerd blijft
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13.2.2 Oliepeil tussenbak controleren

• Zorg ervoor dat de truck op een vlakke, horizontale ondergrond staat

• Verwijder de pluggen A en B uit de vulopeningen

- zie Figuur 13-1, pagina 120

• Het oliepeil moet net onder de vulopening B staan

- is dat niet het geval, vul dan olie bij via de vulopening A tot deze uit de vulopening B komt

- zie ook § 13.2.3 - Olie tussenbak verversen, pagina 121

• Laat de olie uitlekken

• Plaats de pluggen A en B terug

LET OP

OM MEETFOUTEN TE VOORKOMEN MAG HET OLIEPEIL NIET GECONTROLEERD WORDEN 
DIRECT NA BEDRIJF

HET BESTE IS HET VOERTUIG HEEL EVEN TE LATEN RIJDEN (INDIEN DE TUSSENBAK KOUD IS) 
ALVORENS OLIEPEIL TE METEN, ZODAT DE OLIE DOOR DE HELE TUSSENBAK IS GEPOMPT IS

DE OLIETEMPERATUUR MOET ONDER DE 40 °C ZIJN

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer oliepeil van de tussenbak om de 2 maanden bij normale bedrijfsomstandigheden

De olietemperatuur moet onder de 40 °C zijn

Figuur 13-1   
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13.2.3 Olie tussenbak verversen

13.3 Assen

Alle assen zijn van het merk Kessler & Co

- zie ook § 15.7 - Bijlage Kessler & Co (assen), pagina 129

LET OP

DE TUSSENBAK EN DE OLIE ZIJN HEET ALS ER GERUIME TIJD MET DE TRUCK IS GEREDEN

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Ververs bij normale bedrijfsomstandigheden de olie 1x per jaar

- zie ook § 7.3.2 - Onderhoudsschema aandrijflijn, pagina 89

LET OP

ZORG ERVOOR DAT BIJ HET REINIGEN MET DE HOGEDRUKSPUIT GÉÉN WATER VIA DE 
ONTLUCHTER(S) BINNEN KAN DRINGEN. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE SCHADE
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13.3.1 Asconfiguratie

De asconfiguratie wordt weergegeven in Tabel 13-1, pagina 122

13.3.2 Oliepeil differentiëlen controleren

As Gestuurd Aangedreven Differentieel Eindvertraging

1 ja ja | mechanisch eind 8,46

2 ja nee doorvoer n.v.t

3 ja ja | mechanisch eind 8,46

Tabel 13-1

LET OP

OM MEETFOUTEN TE VOORKOMEN, MAG HET OLIEPEIL NIET GECONTROLEERD WORDEN 
DIRECT NA BEDRIJF

DE OLIETEMPERATUUR MOET ONDER DE 40 °C ZIJN

CONTROLEREN / BEPROEVEN

Controleer oliepeil van differentiëlen om de 2 maanden bij normale bedrijfsomstandigheden 

en controleer of de ontluchters van differentiëlen vrij van vuil zijn zodat de werking 

gegarandeerd blijft

- Raadpleeg ook § 15.7 - Bijlage Kessler & Co (assen), pagina 129
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14 Stuursysteem

14.1 Stuurmodi

Het stuursysteem van de truck kent twee modi

• on-road modus: rij-modus voor verharde wegen (wegbesturing)

• off-road modus: rij-modus voor onverharde wegen/bouwplaats (terreinbesturing)

De verschillende modi kunnen gekozen worden via het Touchscreen.

- zie ook § 5.9.9 - Menu asbesturing, pagina 53§

14.1.1 Wegbesturing

In de modus wegbesturing (on-road) wordt één as mechanisch gestuurd en hydraulisch 

bekrachtigd. As 3 stuurt tegengesteld (tot 50 km/uur) zodat er een kleinere draaicirkel ontstaat.

Het stuursysteem bestaat uit drie bestuurbare assen en twee stuurkringen. 

• Wanneer de hoofdstuurpomp niet naar behoren functioneert zal de indicator voor 

stuurkring 1 gaan branden.

• Wanneer er onvoldoende flow aanwezig is in stuurkring 2, als gevolg van stilstaan of 

langzaam rijden, dan zal de indicator van stuurkring 2 getoond worden.

- zie ook § 5.10.11 - Meldingen, storingen stuursysteem, pagina 73§

Figuur 14-1   
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14.1.2 Terreinbesturing

De modus terreinbesturing (off-road) voorziet in de mogelijkheid tot het gebruik van 

verschillende stuurprogramma's. Via het bedieningspaneel kan een stuurprogramma worden 

gekozen om de assen in verschillende posities te zetten om te manoeuvreren in lastige situaties.

• dit menu is alleen beschikbaar als het voertuig stilstaat

• voordat het submenu opgevraagd kan worden dient eerst de lockstand omgezet te worden

Afhankelijk van de on-road of off-road modus zijn bepaalde functies wel- of niet beschikbaar

- zie ook § 5.9.9 - Menu asbesturing, pagina 53

On-road modus: rij-modus voor verharde wegen.

• in deze modus zijn de krabgang en wandbesturing niet beschikbaar

Off-road modus: rij-modus voor onverharde wegen/bouwplaats

• in deze modus zijn de krabgang en hondengang wel beschikbaar

Krabgang

Kleine draaicirkel

Wandbesturing

Handmatig
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14.2 Werking stuursysteem

Op de gestuurde stuurassen zijn stuurhoeksensoren gemonteerd. Deze stuurhoeksensoren meten 

de actuele stuuruitslag. De meetsignalen worden verwerkt door de Electronic Control Unit (ECU) 

van het stuursysteem. De ECU regelt vervolgens de stand van de gestuurde assen aan de hand van 

de gekozen stuurmodus of het gekozen stuurprogramma door het hydraulisch ventielenblok aan 

te sturen.

14.2.1 Stuurkringen

De hoofdstuurpomp bevind zich in de bovenbouw (kraan) en de noodstuurpomp is verbonden 

met de tussenbak en bouwt flow op zodra het voertuig rolt.

Foutmeldingen en/of waarschuwingen zullen met indicatoren weergegeven worden boven het 

centrale informatiepunt.

- zie ook § 5.9.1 - Indicatoren foutmeldingen (error indicatoren), pagina 47

- zie ook § 5.10.11 - Meldingen, storingen stuursysteem, pagina 73

14.2.1.1 Stuurkring 1

LET OP

NEEM IN GEVAL VAN EEN STORING IN HET STUURSYSTEEM TE ALLEN TIJDE CONTACT OP MET 
SPIERINGS MOBILE CRANES. STOP ZO SNEL MOGELIJK OM DE STORING TE VERHELPEN

Wanneer de hoofdstuurpomp niet naar behoren functioneert zal de indicator voor stuurkring 1 

gaan branden doordat er geen druk aanwezig is in stuurkring 1.

- zie ook § 5.10.11 - Meldingen, storingen stuursysteem, pagina 73

LET OP

INDIEN DE DRUK VAN STUURKRING 1 WEGVALT BLIJFT DE KRAAN TOT STILSTAND 
BESTUURBAAR

DE KRAAN STUURT AANZIENLIJK ZWAARDER DOOR HET WEGVALLEN VAN DE ACHTERAS 
BESTURING

STOP ZO SNEL MOGELIJK OM DE STORING TE VERHELPEN
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14.2.1.2 Stuurkring 2

14.2.1.3 Storing stuursysteem assen

De noodstuurpomp op de tussenbak voorziet stuurkring 2 van olie voor het bekrachtigen van 

het stuurhuis, indien de pomp aan de dieselmotor uitvalt. Deze kring is onafhankelijk van de 

motor en zorgt er in noodsituaties voor dat de kraan tot stilstand bestuurbaar blijft.

Wanneer er geen retourflow aanwezig is in stuurkring 2, als gevolg van stilstaan van het 

voertuig of onderbreking van het circuit, zal de indicator stuurkring 2 getoond worden op het 

scherm.

- zie ook § 5.10.11 - Meldingen, storingen stuursysteem, pagina 73

Deze melding is standaard actief indien de kraan stilstaat (< 5 tot 8 km/uur) doordat de 

noodstuurpomp geen flow opbouwt

Bij een storing aan het stuursysteem verschijnt een indicator welke storingen aangeeft in een of 

meerdere assen. Het getal onder deze indicator geeft het aantal assen van het voertuig aan en 

geeft geen betekenis aan welke as de storing bevat.

Treedt er een elektrische storing op gedurende het rijden met de kraan, dan blijft de kraan in 

alle gevallen bestuurbaar.

Storing stuursysteem assen

• nummer geeft het aantal assen met storing aan (1-2-3)

- zie ook § 5.10.11 - Meldingen, storingen stuursysteem, pagina 73

LET OP

BIJ EEN ELEKTRISCHE STORING BLIJFT DE KRAAN IN VRIJWEL ALLE GEVALLEN BESTUURBAAR

ALLEEN DE MECHANISCH GESTUURDE AS KAN NOG STUREN WAARDOOR DE DRAAICIRKEL 
AANZIENLIJK TOENEEMT
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14.3 Onderhoud stuursysteem

14.3.1 Controle stuursysteem

Controleer het stuursysteem altijd met twee personen.

Zet de kraan in transportstand. Terwijl één persoon het stuur in geringe mate naar links en rechts 

beweegt dient de andere persoon de stuurarmen en stuurkogels, stuurhuis(bouten) en 

stuurstangen op speling en slijtage te controleren.

LET OP

MAAK GOEDE AFSPRAKEN MET ELKAAR OM BEKNELLING TE VOORKOMEN

ZORG DAT ER ZICH IN VERBAND MET BEKNELLINGSGEVAAR GEEN (ONBEVOEGDE) PERSONEN 
IN HET GEVARENGEBIED BEVINDEN
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15 Bijlagen

15.1 Bijlage Pneumatisch schema

15.2 Bijlage Hydraulisch schema

15.3 Bijlage Elektrisch schema

15.4 Bijlage Centraal smeersysteem

15.5 Bijlage Informatie banden

15.6 Bijlage Foutcodes stuursysteem

15.7 Bijlage Kessler & Co (assen)
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