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Kjære kunde,

Vennligst fyll ut de manglende opplysningene i feltene nedenfor. Disse opplysningene letter kommu-
nikasjonen med produsenten ved eventuelle henvendelser.

Dersom du skulle ønske informasjon, eller dersom det skulle oppstå spesielle problemer som ikke er 
behandlet tilstrekkelig utførlig i denne bruksanvisningen, kan du be om ytterligere informasjon fra din 
forhandler.

Videre viser vi til at innholdet i denne bruksanvisningen ikke er del av en tidligere avtale, tilsagn eller 
rettsforhold eller endrer på disse. Samtlige forpliktelser fremgår av de respektive kjøpskontraktene, 
som også inneholder fullstendige og enerådende garantiforpliktelser, se Forpliktelser, ansvar og ga-
ranti (avsnitt 2.2). Denne kontraktsmessige garantien blir verken utvidet eller begrenset av denne 
bruksanvisningen.

KUBOTA Baumaschinen GmbH forbeholder seg retten til å foreta tekniske endringer, under bibehold 
av de beskrevne dumpernes viktigste karakteristikker, uten samtidig å måtte korrigere den forelig-
gende bruksanvisningen.

Videreformidling så som mangfoldiggjøring, utnyttelse og meddelelse av innholdet i denne bruksan-
visningen er bare tillatt med produsentens uttrykkelige godkjenning. Manglende overholdelse av 
ovennevnte forplikter til skadeserstatning.
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FORKORTELSER

% Prosent 

° Grader 

°C Celsiusgrader 

A Ampere

CO2 Karbondioksid 

dB Desibel 

HST Hydrostatikk

ISO International Organization for Standardization (internasjonal standardiseringsorganisasjon)

kg Kilogram

km/t Kilometer per time

kN Kilonewton

kV Kilovolt

kW Kilowatt

l Liter

l/min Liter per minutt

LpA Lydtrykknivå på førerplass

LwA Fastsatt lydeffektnivå

m Meter

m/s² Meter per sekund i annen

m³ Kubikkmeter

mm Millimeter

MPa Megapascal

N Newton

o/min Omdreininger per minutt 

s Sekund

t Tonn

V Volt
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GENERELLE SYMBOLER

Dieseldrivstoff

Tippe tippeplanet

Senke tippeplanet

Svinge tippeplanet mot høyre (bare for KC110HR)

Svinge tippeplanet mot venstre (bare for KC110HR)

Fri

Horn

Sikkerhetsadvarselssymbol

Raskt

Sakte

Ladekontrollampe

Varsellampe for motoroljetrykk

Parkeringsbrems

Varsellampe for kjølevæsketemperatur

Drivstoffmåler

Driftstimeteller

Forgløde motoren

Slå av motoren

Slå på tenningen

Slå på motoren

N

P
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Generelt 
1 GENERELT

1.1 Forord

Den foreliggende bruksanvisningen gjelder bare for KUBOTA-dumperne KC110H og KC110HR som 
omfattes av EF-samsvarserklæringen (avsnitt 1.2).

De sikkerhetsinstruksjoner, regler og forskrifter for håndtering av dumpere som er angitt i denne 
bruksanvisningen, gjelder for disse modellene.

Den driftsansvarlige må på eget ansvar:

 sørge for at lokale, regionale og nasjonale forskrifter blir overholdt,

 overholde de regelverk (lover, forskrifter, direktiver osv.) for en sikker håndtering som er angitt i 
bruksanvisningen,

 sørge for at bruksanvisningen står til disposisjon for personalet som bruker maskinen, og at det 
tas hensyn til de opplysninger som finnes i den, som f.eks. instruksjoner, advarsler og sikkerhets-
bestemmelser, ned til minste detalj.

De opplysningene som gis i bruksanvisningen, gjelder for begge modeller. Forskjeller er uthevet (for 
eksempel KC110H eller KC110HR).

Betegnelsene «foran» eller «venstre» refererer til bruke-
rens perspektiv når han sitter i førersetet (1). Kjøreretning 
framover ( ) betyr at føreren er vendt mot tippeplanet.

Symbolene for drifts- og sikkerhetsinstruksjoner finnes un-
der Sikkerhetssymboler (avsnitt 2.3).

Krysshenvisninger til avsnitt, samt de enkelte sikkerhets-
anvisningene og -bestemmelsene i denne bruksanvisnin-
gen må alltid følges.

Bruksanvisningen er bygget opp i avsnitt.

1.2 EF-samsvarserklæring

Med EF-samsvarserklæringen bekrefter KUBOTA Baumaschinen GmbH at dumperen stemmer 
overens med de standarder og bestemmelser som gjelder på salgstidspunktet. CE-samsvarsmerket  
er plassert på merkeplaten og indikerer at de ovennevnte bestemmelsene er overholdt.

Ved en egenmektig forandring av konstruksjonen eller montering av tilleggsutstyr kan dumperens 
sikkerhet påvirkes slik at EF-samsvarserklæringen blir ugyldig.

EF-samsvarserklæringen er vedlagt denne bruksanvisningen ved levering av dumperen.

Oppbevar EF-samsvarserklæringen på et sikkert sted, og fremvis det ved forespørsel til ansvarlige 
myndigheter.

Dersom EF-samsvarserklæringen går tapt, bes du henvende deg til KUBOTA-forhandleren din.

1
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 Generelt
1.3 Utgivelsesdato for bruksanvisningen

Utgivelsesdatoen for bruksanvisningen er trykt på forsiden av boken, nederst til høyre.

1.4 Krav til personalet

Den driftsansvarlige må klart definere personalets ansvarsområder for betjening, vedlikehold, repa-
rasjon og kontroll av sikkerheten.

Kun utdannet og instruert personale har tillatelse til å arbeide på eller med dumperen.

Kun instruert personale har tillatelse til å starte dumperen og betjene betjeningselementene.

Personale under opplæring skal kun arbeide på eller med dumperen under tilsyn av operatører med 
tilstrekkelig opplæring og innsikt.

Maskinfører

Selvstendig betjening av dumperen er, i henhold til bestemmelsene om ulykkesforebyggende tiltak 
fastlagt av forsikringsselskaper for yrkesskader (i Tyskland: Berufsgenossenschaften), kun tillatt for 
personer som er blitt instruert i betjening av dumperen, som har dokumentert for den driftsansvarlige 
(entreprenøren) at de er i stand til å føre den, og som man kan anta på forsvarlig vis vil utføre de 
oppgaver de blir satt til.

Opplært personale

Med opplært personale mener man personer med teknisk fagarbeiderutdannelse, som er i stand til 
å fastslå skader på dumperen og utføre reparasjoner i samsvar med sitt fagområde (f.eks. hydraulikk, 
elektrisk anlegg eller mekanikk).

Sakkyndig personale

Det sakkyndige personalet må på grunnlag av sin fagutdannelse og erfaring ha tilstrekkelige kunn-
skaper om dumpere og være så fortrolig med arbeidsmiljøloven, bestemmelser om sikkerhet på ar-
beidsplassen og allment anerkjente tekniske regler at han kan vurdere om dumperen befinner seg i 
driftssikker tilstand.

1.5 Oppbevaring av bruksanvisningen

Bruksanvisningen må alltid oppbevares på dumperen. Hvis bruksanvisningen er blitt uleselig på 
grunn av stadig bruk, må den driftsansvarlige rekvirere en ny bruksanvisning fra produsenten.

1.6 Reservedeler

 Original-reservedeler kan bestilles fra KUBOTA-forhandlere ved å oppgi modell og serienum-
mer.

 Artikkelnumrene til reservedelene befinner seg i reservedelskatalogen.
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Sikkerhetsbestemmelser 
2 SIKKERHETSBESTEMMELSER

2.1 Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner

For driften av dumperen nevnt ovenfor gjelder EF-direktiv for arbeidsmidler og bruk (2009/104/EF) 
av 16.09.2009.

For drift av dumperen gjelder opplysningene i denne bruksanvisningen.

Evt. må forskriftene i de respektive land anvendes.

2.2 Forpliktelser, ansvar og garanti

Grunnleggende forutsetning for sikkerhetsbevisst håndtering og feilfri drift av dumperen er at man 
kjenner sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsbestemmelsene.

Denne bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, skal følges av alle personer som arbei-
der på eller med dumperen. Utover dette skal de ulykkesforebyggende regler og forskrifter som gjel-
der på hvert enkelt brukssted overholdes.

Farer ved håndtering av dumperen:

! Dumperne er produsert i samsvar med dagens tekniske nivå og anerkjente sikkerhetsmessige 
regler. Likevel kan det under bruk oppstå fare for liv og helse til bruker eller tredjemann, eller ska-
der på dumperen eller andre materielle verdier. Dumperne skal kun brukes

" til intensjonsmessig bruk og

" i sikkerhetsteknisk upåklagelig stand.

Feil som kan redusere sikkerheten skal utbedres umiddelbart.

Garanti og ansvar

Garantiens omfang, tidsrom og form er fasthold i produsentens salgs- og leveringsvilkår. For garan-
tikrav som skyldes mangelfull dokumentasjon gjelder alltid den bruksanvisningen som var gyldig på 
leveringstidspunktet, se (avsnitt 1.3). Ut over salgs- og leveringsvilkårene gjelder: Man påtar seg intet 
ansvar for person- og materielle skader som oppstår av en eller flere av de nedenfor nevnte grunner:

! ikke forskriftsmessig bruk av dumperen,

! ikke forskriftsmessig oppstart, betjening og vedlikehold av dumperen,

! bruk av dumperen når sikkerhetsanordninger er defekte, eller når verneanordninger ikke er for-
skriftsmessig montert eller ikke er funksjonsdyktige,

! manglende kunnskaper om eller ignorering av denne bruksanvisningen,

! ikke tilstrekkelig kvalifiserte eller utilstrekkelig instruerte operatører,

! ikke forskriftsmessig utførte reparasjoner,

! egenmektige konstruksjonsmessige endringer på dumperen,
9



 Sikkerhetsbestemmelser
 mangelfull overvåkning av maskindeler som utsettes for slitasje,

 katastrofetilfeller på grunn av innvirkning av fremmedlegemer eller force majeure.

Den driftsansvarlige må på eget ansvar sørge for:

 at sikkerhetsbestemmelsene i denne bruksanvisningen overholdes,

 at ikke-forskriftsmessig bruk (avsnitt 2.5) samt ikke-forskriftsmessig drift er utelukket, og

 at riktig bruk (avsnitt 2.4) er sikret, og at dumperen drives i samsvar med de bruksforholdene som 
er avtalt i kontrakten.
10



Sikkerhetsbestemmelser 
2.3 Sikkerhetssymboler

I bruksanvisningen benyttes følgende betegnelser og symboler for risikoer:

Kjennetegner viktig informasjon som gjelder arbeids- og driftsforløp som ikke straks 
er åpenbare for føreren.

Kjennetegner arbeids- og driftsforløp som må overholdes nøyaktig for å unngå ska-
der på dumperen eller på andre materielle verdier.

Kjennetegner arbeids- og driftsforløp som må overholdes nøye for å forhindre risiko 
for personskader.

Kjennetegner farepunkter ved håndtering av batterier.

Kjennetegner farepunkter i forbindelse med etsende stoffer (batterisyre).

Kjennetegner farepunkter i forbindelse med eksplosive stoffer.

Forbyr bruken av ild, levende lys og røyking.

Forbyr sprøyting med vann.

Kjennetegner arbeids- og driftsprosedyrer for forskriftsmessig destruksjon og lagring 
av avfall som oppstår.
11



 Sikkerhetsbestemmelser
2.4 Riktig bruk

Den dumperen som er oppført i denne bruksanvisningen, er godkjent for lasting, transport og tipping 
av jord, stein og andre materialer. Den maksimale nyttelasten må ikke overskrides.

Riktig bruk innebærer også:

 at alle instruksjonene i denne bruksanvisningen blir fulgt,

 at vedlikeholdsforskriftene og -intervallene overholdes,

 at kontrolltidspunktene for den sikkerhetstekniske kontrollen overholdes.

2.5 Ikke forskriftsmessig bruk

Feilaktig bruk - dvs. hvis avvik fra informasjonen som gjelder riktig bruk (avsnitt 2.4) om de dumperne 
som er dokumentert i den foreliggende bruksanvisningen - regnes som ikke tillatt. Dette gjelder også 
for misaktelse av de standarder og direktiver som er angitt i den foreliggende bruksanvisningen.

Ved ikke formålstjenlig bruk kan det oppstå risikoer. Slik ikke formålstjenlig bruk kan f.eks. være: 

 bruk av dumperen på offentlig vei,

 bruk av dumperen ved dårlige lysforhold,

 bruk av dumperen etter ikke-fagmessig utførte reparasjoner,

 bruk av dumperen til underjordiske arbeider,

 bruk av dumperen til persontransport.

2.6 Den driftsansvarliges spesielle plikter

Dumperens driftsansvarlige er i hht. denne bruksanvisningen alle naturlige eller juridiske personer 
som selv bruker dumperen eller som har gitt andre i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. 
leasing, utleie) er den driftsansvarlige den personen som i henhold til eksisterende avtale mellom 
dumperens eier og bruker skal ivareta den driftsansvarliges nevnte plikter.

Den driftsansvarlige må sørge for at dumperen kun blir brukt til riktig bruk, og at brukerens eller tred-
jemanns liv og helse ikke på noen måter utsettes for fare. Videre må han passe på at de ulykkesfo-
rebyggende forskrifter og andre sikkerhetstekniske regler blir overholdt, og at retningslinjene for drift, 
vedlikehold og overhaling blir overholdt. Den driftsansvarlige må sørge for at alle brukere og maskin-
førere har lest og forstått denne bruksanvisningen.

Personen som arbeider på eller med dumperen, må bruke egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. 
må den driftsansvarlige sørge for passende arbeidsklær, vernesko, hjelm, vernebriller, hørselvern og 
åndedrettsvern, og dette må brukes ved behov. PVU hører til den driftsansvarliges ansvarsområde 
og er definert i bestemmelsene om sikkerhet på arbeidsplassen.

Avfall som gammel olje, drivstoff, hydraulikkvæske, kjølevæske og batterier er spesialavfall og kan 
være skadelige for miljøet, mennesker og dyr.

De nevnte produktene må kasseres på faglig forsvarlig måte, i henhold til lovens bestemmelser om 
miljøvern og sikkerhet.
12



Sikkerhetsbestemmelser 
Hvis du lurer på noe om faglig forsvarlig kassering eller lagring av avfall og spesialavfall, kan du hen-
vende deg til din KUBOTA-forhandler eller til det lokale renovasjonsselskapet eller avfallsmottaket.

2.7 Advarsel om ikke-originale deler

Originaldeler og tilbehør er spesielt konstruert for denne dumperen. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom 
på at deler og tilbehør som ikke leveres av oss, heller ikke er kontrollert og godkjent av oss.

2.8 Sikkerhetssymboler på dumperen

Alle sikkerhetssymboler (klistremerker) som er plassert på dumperen skal holdes i godt leselig stand, 
evt. skiftes ut.

Plasseringen av sikkerhetssymbolene er vist på følgende bilder.

Montering og/eller bruk av slike produkter kan derfor under visse omstendigheter føre til 
at konstruksjonsmessige egenskaper ved dumperen din blir forverret og at den aktive 
og/eller passive sikkerheten for føreren reduseres. Før montering av slike deler anbefa-
ler vi at godkjenning innhentes fra oss og evt. fra ansvarlige tilsynsmyndigheter. Når det 
gjelder skader som oppstår som følge av bruk av ikke-originale deler og tilbehør som 
ikke er godkjent av oss, kan produsenten ikke påta seg noe erstatningsansvar.
13



 Sikkerhetsbestemmelser
Plassering Delenummer/betydning

1 36675068000

Farlig spenning!
Det er forbudt å bruke testverktøy el-
ler elektriske komponenter som ikke
er godkjent.

2 36675073000

3 52345067000

4 52345061000

Les bruksanvisningen og kontroller at 
du har forstått veiledningen før du 
starter eller betjener dumperen.

Les bruksanvisningen før du kjører 
over ujevnheter i bakken.

Ved arbeid i nærheten av elektriske 
luftledninger må du overholde sikker-
hetsavstandene, ellers kan det være 
fare for strømovergang.

Motorpanseret må ikke åpnes mens 
motoren er i gang.

Før vedlikeholdsarbeid og reparasjo-
ner må motoren slås av og tennings-
nøkkelen trekkes ut.

5 52345062000

Ikke stå på dumperen, da du kan
komme til å falle.

6 36675062000

Åpen ild og tennkilder må holdes
unna - eksplosjonsfare.

1 2 3 4

5

65

Plassering Delenummer/betydning

7 36675066000

Les bruksanvisningen før du opphol-
der deg i nærheten av det hevede tip-
peplanet.

8 36496029000
(bare KC110H)

9 36496026000

8

9

7
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Plassering Delenummer/betydning

10 36675065000

Ikke åpne radiatordekselet mens mo-
toren er varm, da dette kan medføre 
fare for helseskader.

11 52345063000

Fare for helseskader: roterende kile-
rem!
Slå av motoren før vedlikeholdsar-
beid.

12 52345064000

Fare for helseskader: roterende vifte!
Slå av motoren før vedlikeholdsar-
beid.

13 36675063000

Ikke berør varme deler som eksosan-
legg osv.

14 53055326000

Fare for helseskader: roterende deler!
Slå av motoren før vedlikeholdsar-
beid.

10 11 12 13 14

Plassering Delenummer/betydning

15 36775063000

16 36775062000

15

16
15



 Sikkerhetsbestemmelser
Plassering Delenummer/betydning

17 52325032000

Festepunktet må kun brukes til å sur-
re fast dumperen på et transportkjøre-
tøy. Beltestrammerventilen kan spret-
te ut. Spennsylinderen står under 
trykk. Åpne ventilen mindre enn én 
omdreining, for å slippe ut trykk før ut-
monteringen.

18 —

17

Plassering
(KC110H)

Delenummer/betydning

19 36675064000

Sikkerhetsavstanden må overholdes, 
ellers kan det være fare for å bli over-
kjørt.

19

Plassering
(KC110H)

Delenummer/betydning

20 3667506600

Les bruksanvisningen før du opphol-
der deg i nærheten av det hevede tip-
peplanet.

20
16
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2.9 Sikkerhets- og verneanordninger

Før hver oppstart av dumperen må alt sikkerhetsutstyr være forskriftsmessig montert og funksjons-
dyktig. Det er ikke tillatt å manipulere sikkerhetsutstyret.

Verneanordningene må kun fjernes eller åpnes etter at

 dumperen har stoppet med aktivert parkeringsbrems,

 motoren er slått av,

 Dumperen er sikret mot ny oppstart (startbryteren i -stilling og tenningsnøkkelen trukket ut),

 dumperen er sikret med bremseklosser mot å rulle vekk.

Plassering
(KC110HR)

Delenummer/betydning

21 36675064000
Sikkerhetsavstanden må overholdes, 
ellers kan det være fare for å bli over-
kjørt.

22 36705114000
Opphold forbudt i svingsonen.

21

22

23

Plassering
(KC110HR)

Delenummer/betydning

23 366750660

Les bruksanvisningen før du opphol-
der deg i nærheten av det hevede tip-
peplanet.
17



 Sikkerhetsbestemmelser
2.9.1 Låse tippeplanet

2.9.1.1 Låse tippeplanet (KC110H)

Tippespaken (2) kan sikres mot utilsiktet betjening ved at 
låsemekanismen (1) sjaltes om.

2.9.1.2 Låse tippeplanet (KC110HR)

Tippespaken (2) og svingspaken (3) kan sikres mot utilsik-
tet betjening ved at låsemekanismen (1) sjaltes om.

Når tippeplanet ikke brukes, må det sikres med 
låsemekanismen.

Når tippeplanet ikke brukes, må det sikres med 
låsemekanismen.

2

1

21

3
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2.9.2 Sylindersikkerhetsstøtte

2.9.2.1 Sylindersikkerhetsstøtte (KC110H)

Tippeplanet (1) kan, i tippet tilstand, sikres mot utilsiktet 
senking ved at den støttes med sylindersikkerhetsstøtten 
(2).

2.9.2.2 Sylindersikkerhetsstøtte (KC110HR)

Tippeplanet (1) kan, i tippet tilstand, sikres mot utilsiktet 
senking ved at den støttes med sylindersikkerhetsstøtten 
(2).

2.9.3 Motorens nødstoppspak

Hvis det elektriske anlegget ikke virker, kan motoren stop-
pes med nødstoppspaken (1).

Når det er påkrevet med vedlikeholdsarbeid eller 
annet arbeid på dumperen, der tippeplanet skal 
stå i tippet stilling, må tippeplanet sikres mot util-
siktet senking ved hjelp av sylindersikkerhets-
støtten.

Når det er påkrevet med vedlikeholdsarbeid eller 
annet arbeid på dumperen, der tippeplanet skal 
stå i tippet stilling, må tippeplanet sikres mot util-
siktet senking ved hjelp av sylindersikkerhets-
støtten.

Hvis motoren ikke kan slås av på vanlig måte, må 
den slås av manuelt. Gjør dette uhyre forsiktig, 
uten å berøre roterende eller varme komponen-
ter.

21

2

1

1
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 Sikkerhetsbestemmelser
2.9.4 Sikkerhetsbelte

 Spenn fast sikkerhetsbeltet.

 Juster lengden på sikkerhetsbeltet ved å endre beltedelen slik at beltet ligger tett inntil kroppen 
uten å være i veien.

2.9.5 Førervern mot randvelting (ROPS)

Det er forbudt å bruke dumperen uten fastspent sikkerhetsbelte.

Dumperen er utstyrt med en testet veltebøyle (ROPS).
Sikkerhetsbeltet må brukes når dumperen er i bruk.
Det må ikke utføres noen konstruksjonsmessige forandringer på veltebøylen.
I tilfelle skader må du henvende deg til KUBOTA-forhandleren din. (Ikke reparer dem!)
Dumperen må aldri settes i drift med nedfelt veltebeskyttelse.
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2.10 Håndtering av driftsstoffer

Dieseldrivstoff og oljetyper

 Dieseldrivstoff er meget lettantennelig, og olje er brennbart!

 Følg lovens bestemmelser.

 Dieseldrivstoff og olje må ikke komme på varme motordeler.

 Ikke røyk under arbeidet.

 Dieseldrivstoff og olje er giftig!

 Unngå berøring og svelging.

 Hvis noen av disse stoffene kommer i kontakt med øynene, må en skylle (minst 10 minutter) med 
vann, og deretter oppsøke en øyenlege.

 Ved svelging må brekninger ikke fremkalles. Oppsøk lege omgående.

 Lengre tids intens virkning av dieseldrivstoff eller olje på huden kan forårsake avfetting og hudir-
ritasjon!

 Bruk vernehansker.

 Ved hudkontakt må drivstoff og olje vaskes av med vann og såpe. Bruk et hudpleiemiddel.

 Gjennomfuktede klær og sko må skiftes omgående.

 Søl av dieseldrivstoff eller olje forårsaker sklifare, særlig i forbindelse med vann!

 Dieseldrivstoff og olje er farlige for vannlevende organismer!

 Dieseldrivstoff og olje må alltid oppbevares i forskrifsmessige beholdere.

 Unngå søl av dieseldrivstoff og olje.

 Sølt dieseldrivstoff eller olje må omgående bindes med oljebindemiddel og kasseres i henhold til 
gjeldende bestemmelser.

 Diesel og olje skal alltid kasseres i henhold til forskriftene.
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Hydraulikkolje

 Hydraulikkolje er farlig for vannlevende organismer!

 Følg lovens bestemmelser.

 Hydraulikkolje må alltid oppbevares i forskriftsmessige beholdere.

 Unngå å søle hydraulikkolje.

 Sølt hydraulikkolje må omgående bindes med oljebindemiddel og kasseres på forskriftsmessig 
måte.

 Hydraulikkolje må ikke komme på varme motordeler.

 Hydraulikkolje er giftig!

 Unngå berøring og svelging.

 Tilfør friskluft etter innånding av tåke eller damp.

 Hvis noen av disse stoffene kommer i kontakt med øynene, må en skylle (minst 10 minutter) med 
vann, og deretter oppsøke en øyenlege.

 Ved svelging må brekninger ikke fremkalles. Oppsøk lege omgående.

 Lengre tids virkning av hydraulikkolje på huden kan forårsake avfetting og hudirritasjon!

 Når væske står under høyt trykk lekker ut av det hydrauliske anlegget, er det spesielt farlig om 
trykkvæsken trenger inn i huden. Ved denne typen skader må lege oppsøkes omgående.

 Bruk egnet personlig verneutstyr for å unngå helseskader (f.eks. hansker og vernebriller), og 
hold hudbeskyttelse og hudpleiemidler i beredskap.

 Under drift står hydraulikkoljen under trykk. Den er da helsefarlig.

 Hydraulikkolje må alltid kasseres i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Batterisyre

 Batterisyre inneholder svovelsyre. Denne er giftig og etsende!

 Følg lovens bestemmelser.

 Bruk verneklær og vernebriller.

 Unngå berøring og svelging.

 Hvis det kommer syre på klær, hud eller i øynene, må den omgående skylles av med rikelig rent 
vann (minst 15 minutter).

 Ved helseskader må lege oppsøkes omgående.
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 Unngå å søle batterisyre.

 Sølt batterisyre må omgående spyles bort med mye vann.

 Gjennomfuktede klær og sko må skiftes omgående.

 Batterisyre er et miljøfarlig stoff!

 Batterisyre må alltid oppbevares i forskriftsmessige beholdere.

 Batterisyre må alltid kasseres i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Kjølevæske

 Kjølevæsken og tilsetningsstoffer til kjølevæsken er helseskadelige!

 Følg lovens bestemmelser.

 Kjølevæsken må alltid oppbevares i forskriftsmessige beholdere.

 Unngå å søle kjølevæske.

 Kjølevæskesøl må omgående samles opp med bindemiddel for olje og kasseres i henhold til gjel-
dende lover og regler.

 Kjølevæske må alltid kasseres i henhold til gjeldende lover og regler.

2.11 Brannslukking

Ved brann i det elektriske eller hydrauliske anlegget skal det brukes et CO2-brannslukningsapparat 
til brannslukningen.
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 Berging, lasting og transport
3 BERGING, LASTING OG TRANSPORT

3.1 Sikkerhetsbestemmelser under transport

De lasterampene som benyttes må ha tilstrekkelig bæreevne til å tåle vekten av dumperen. De må 
legges sikkert på transportkjøretøyet og festes forsvarlig.

Bygg opp under lasteflaten bak på transportkjøretøyet med tilstrekkelig dimensjonerte støtter.

Lasterampene må være bredere enn dumperens belter og være utstyrt med mellomstykker på side-
ne.

Transportkjøretøyet må være konstruert for vekten av dumperen.

Plasser venstre og høyre lasterampe slik at transportkjøretøyets midtlinje er utrettet mot midtlinjen til 
den dumperen som skal lastes opp.

Sett på parkeringsbremsen på transportkjøretøyet og sikre de enkelte hjulene på transportkjøretøyet 
ved å legge bremseklosser på for- og baksiden av dem.

Dumperen skal sikres med bremseklosser og egnede festekjettinger eller -stropper, så den ikke kan 
skli på transportkjøretøyet. Bremseklossene skal sikres med egnede materialer på larvefotbeltene 
og transportkjøretøyet. Føreren av transportkjøretøyet er ansvarlig for at dumperen festes forsvarlig 
på kjøretøyet.

Når maskinen skal kjøres opp på og ned fra transportkjøretøyet, må en hjelpemann settes til å diri-
gere. Hjelpemannen er ansvarlig for at lastingen utføres trygt. Dumperen må kun bevege seg når 
hjelpemannen har gitt signal om dette; maskinoperatøren og hjelpemannen må ha kontinuerlig blikk-
kontakt. Hvis dette ikke er tilfelle, må maskinføreren stanse dumperen med en gang.

Ved kjøring med transportkjøretøy med pålesset dumper skal det alltid holdes en avstand på 1,0 m 
til luftledninger. Gjeldende trafikkregler skal overholdes.

3.2 Transport med svanehenger

 

 Plasser lasterampene mot transportkjøretøyet i en vin-
kel på 10° til 15°. Ta hensyn til bredden av larvefots-
beltene.

Ta hensyn til Sikkerhetsbestemmelser (avsnitt 2) 
og Sikkerhetsbestemmelser under transport (av-
snitt 3.1).

10˚-15˚
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 Sikt dumperen nøyaktig inn på lasterampene og kjør 
baklengs rett opp på bilen.

 Kjøretøyet må festes på begge sider med de feste-
punktene (1) som er vist på bildet.

 Sikre beltene med trebjelker.

 Dumperen skal festes på transportkjøretøyet med eg-
nede festekjettinger eller -stropper (ta hensyn til vek-
ten av dumperen).

3.3 Sikkerhetsbestemmelser for lasting med kran

Løfteredskapene for lastingen må tåle vekten av dumperen.

Før løfteredskapen tas i bruk må man passe på at de forskriftsmessige periodiske sikkerhetstekniske 
kontroller er utført, og at løfteredskapen befinner seg i upåklagelig stand.

Dumperen er utstyrt med egne løftepunkter, og må kun løftes ved hjelp av disse. Fastgjøring i andre 
maljer eller på andre steder er forbudt, og kan føre til alvorlige skader.

De ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder for løfting av last skal overholdes.

Ved løfting av dumperen må denne sikres med et holdetau.

Den som betjener kranen har ansvaret for at disse sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt.

Dumperen må kjøres baklengs opp på transport-
kjøretøyet, ellers vil den kunne velte.

Det er forbudt å snu eller svinge når dumperen 
kjøres opp på bilen; dumperen må evt. kjøres 
ned igjen, siktes inn på nytt og deretter kjøres 
baklengs opp igjen.

1
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3.4 Lasting av dumperen med kran

3.4.1 Lasting av dumperen med kran (KC110H)
 

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Kjør dumperen ut på et flatt underlag.

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4.1).

 Stans av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Fest løfteredskapen med sjakler til løftemaljene (1).

 Stram heiseanordningen lett med kranen (se bilde).

 Hold alltid maskinen vannrett. Pass på at krankrokens 
midtlinje er siktet mest mulig nøyaktig inn mot dumpe-
rens dreie-midtlinje og at løftevinkelen er på ca. 30°. 
Løft dumperen.

Ta hensyn til Sikkerhetsbestemmelser (avsnitt 2) og Sikkerhetsbestemmelser ved lasting 
med kran (avsnitt 3.3).

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).

1

1

30˚
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3.4.2 Lasting av dumperen med kran (KC110HR)

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Kjør dumperen ut på et flatt underlag.

 Midtstill tippeplanet (avsnitt 5.5.4.5) og vipp det forover til anslag (avsnitt 5.5.4.1).

 Stans av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Fest løfteredskapen med sjakler til løftemaljene (1).

 Stram heiseanordningen lett med kranen (se bilde).

 Hold alltid maskinen vannrett. Pass på at krankrokens 
midtlinje er siktet mest mulig nøyaktig inn mot dumpe-
rens dreie-midtlinje og at løftevinkelen er på ca. 30°.

  Løft dumperen.

3.5 Sikkerhetsbestemmelser under berging

Når dumperen skal berges, må det brukes en trekkvogn i minst samme vektklasse som dumperen.

Til berging skal det brukes en slepestang eller et slepetau. Ved bruk av slepetau må det anvendes 
et bremsekjøretøy. Slepestangen eller slepetauet må være egnet til bergingen av dumperen med 
tanke på trekkvekten. Det må kun brukes bergingshjelpemidler uten skader.

Under bergingen er det forbudt å gå inn i faresonen, f.eks. mellom kjøretøyene. Ved bruk av slepetau 
skal det holdes en avstand på halvannen gang lengden av dumperen.

Den slepemaljen som er montert på understellet skal brukes under bergingen.

Det er ikke tillatt å bruke dumperen som slepe- eller bergingskjøretøy.

Ta hensyn til Sikkerhetsbestemmelser (avsnitt 2) og Sikkerhetsbestemmelser ved las-
ting med kran (avsnitt 3.3).

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).

1

1

30˚
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 Beskrivelse av dumperen
4 BESKRIVELSE AV DUMPEREN

4.1 Modelloversikter og typeskilter
4.1.1 Modelloversikt og typeskilt (KC110H)

Nedenstående bilde viser dumperen KC110H og plasseringsstedet for typeskiltet.

Modell KC110H

4.1.2 Modelloversikt og typeskilt (KC110HR)

Nedenstående bilde viser dumperen KC110HR og plasseringsstedet for typeskiltet.

Modell KC110HR
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4.2 Tekniske data

I det følgende finner du de tekniske dataene for denne modellserien.

Produsent KUBOTA Baumaschinen GmbH
Modellbetegnelse KC110H KC110HR

Type
Dumper med enkelt 

tippeplan
Dumper med sving-

bart tippeplan

Driftsvekt (uten fører) 935 kg 965 kg

Førerplas-
sen

Støynivå
LpA

Venstre 87,5 dB (A)

Høyre 88,0 dB (A)

LwA 101 dB (A)

Vibrasjon ved nominelt turtall
Kjørespak 10,0 m/s2

Førersete 3,0 m/s2

Tippeplan

Maksimal nyttelast - 1000 kg (9,8 kN)

Lastevolum
Toppet 0,52 m3 0,50 m3

Strøkent 0,40 m3 0,39 m3

Maksimal tippevinkel 67° 90°

Tippetid ca. 6,2 s ca. 6,3 s

Senketid ca. 3,8 s ca. 5,1 s

Maksimal svingevinkel
Venstre - 90°

Høyre - 90°

Svingetid
Venstre - ca. 3 s

Høyre - ca. 3 s

Undervogn

Belter Type Gummi med stålinnlegg

Kjørehastighet 5,4 km/t

Kjøredrift HST-motor

Parkeringsbrems Integrert i girkassen

Styring Hydraulisk

Motor

Modell KUBOTA D722

Type Vannkjølt firetakts-dieselmotor

Sylinderboring 67,0 mm

Sylinderslag 68,0 mm

Slagvolum 719 cm3

Motoreffekt ved nominelt turtall 11 kW (15 hk)

Nominelt turtall 3000 o/min

Maksimalt dreiemoment ved turtall 37,0 Nm ved 2200 o/min

Drivstoff Diesel

Drivstofforbruk 312,7 g/kWh

Motoroljevolum 3,8 l

Kjølevæskevolum 3,1 l

Drivstofftankvolum 15 l
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 Beskrivelse av dumperen
4.3 Dimensjoner

4.3.1 Dimensjoner (KC110H)

4.3.2 Dimensjoner (KC110HR)

Overalt

Høyde 2345 [1270]* mm

*  Opplysninger i parentes gjelder når veltebøylen er avmontert. 

Bredde 1025 [980]* mm

Lengde 2840 [2740]* mm

Bakkeklaring Høyde 145 mm

Spor Bredde 750 mm

Bakkekontakt Lengde 1160 mm

Lastehøyde for tippeplan Høyde 555 mm

Tippeplan (innvendige 
mål)

Høyde 320 mm

Bredde 870 mm

Lengde 1420 mm

Overalt

Høyde 2345 [1265]* mm

*  Opplysninger i parentes gjelder når veltebøylen er avmontert. 

Bredde 1025 [980]* mm

Lengde 2700 [2595]* mm

Bakkeklaring Høyde 145 mm

Spor Bredde 750 mm

Bakkekontakt Lengde 1160 mm

Lastehøyde for tippeplan Høyde 620 mm

Tippeplan (innvendige 
mål)

Høyde 490 mm

Bredde 890 mm

Lengde 1340 mm
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Beskrivelse av dumperen 
4.4 Dumperens komponenter

Dumperens komponenter (KC110H)

Dumperen består av følgende komponenter:

Dumperens komponenter (KC110HR)

Dumperen består av følgende komponenter:

3

2 1– Førersete (1)
– Tippeplan (2)
– Undervogn (3)
– Motor
– Tippehydraulikk
– HST-drift
– Elektrisk anlegg

3

2 1– Førersete (1)
– Tippeplan (2)
– Undervogn (3)
– Motor
– Tippehydraulikk
– HST-drift
– Elektrisk anlegg
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 Beskrivelse av dumperen
4.4.1 Førerplassen

Førersetet består av følgende komponenter:

1. Fremre betjeningskonsoll
2. Høyre betjeningskonsoll
3. Førersete

4.4.1.1 Fremre betjeningskonsoll

Den framre betjeningskonsollen omfatter følgende deler:

1. Ladekontrollampe
2. Varsellampe for kjølevæsketemperatur
3. Varsellampe for motoroljetrykk
4. Hornbryter
5. Driftstimeteller
6. Startbryter
7. Koplingsspak
8. Drivstoffmåler
9. Parkeringsbremsepedal

10. Låsespak for parkeringsbrems
11. Høyre kjørespak
12. Venstre kjørespak
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1

3

KC110H

2

1

3

KC110HR

8

91011

1 2 3 4 5 6 7

12
32



Beskrivelse av dumperen 
4.4.1.1.1 Beskrivelse av delene i fremre betjeningskonsoll

1. Ladekontrollampe
Ladekontrollampen lyser når startbryteren står i I-stilling eller når spenningstilførselen under drift er 
for lav.

2. Varsellampe for kjølevæsketemperatur
Varsellampen for kjølevæsketemperaturen lyser når motorens kjølevæsketemperatur er for høy.

3. Varsellampe for motoroljetrykk
Varsellampen for motoroljetrykket lyser når startbryteren står i I-stilling, samt når motoroljetrykket fal-
ler under drift.

4. Hornbryter
Hornbryteren brukes til å betjene hornet.

5. Driftstimeteller
Driftstimetelleren viser de hittil påløpte driftstimene til maskinen i trinn på 0,1 timer (dvs. seks minut-
ter). Driftstimetelleren teller også når motoren er slått av og startbryteren fortsatt er stilt inn på I.

6. Startbryter
Med startbryteren kan motoren forglødes, slås på og slås av. Startbryteren fungerer også som 
hovedbryter for dumperen.

7. Koplingsspak
Før motoren startes kan koplingsspaken brukes til å kople ut HST-drevet, noe som letter startingen 
og skåner HST-driften.

8. Drivstoffmåler
I drivstoffmåleren befinner det seg en rød plastkule som flyter på nivå med drivstoffoverflaten.

9. Parkeringsbremsepedal
Parkeringsbremsepedalen kan brukes til å bremse dumperen under kjøring.

10. Låsespak for parkeringsbrems
Låsespaken for parkeringsbremsen kan brukes til å låse parkeringsbremsen.

11./12. Høyre og venstre kjørespak
Med kjørespakene kan dumperen kjøres framover, bakover og i svinger. Venstre kjørespak styrer 
venstre belte, mens høyre kjørespak styrer høyre belte.
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 Beskrivelse av dumperen
4.4.1.2 Høyre betjeningskonsoll

Høyre betjeningskonsoll inneholder følgende komponenter:

1. Forrigling
2. Tippespak
3. Motorturtallspak

4. Svingspak (bare for KC110HR)

4.4.1.2.1 Beskrivelse av komponentene på høyre betjeningskonsoll

1. Forrigling
Ved hjelp av låsen kan tippespaken sikres mot utilsiktet bruk.

2. Tippespak
Med tippespaken kan tippesylinderen kjøres ut eller inn, og dermed tippeplanet tippes eller senkes.

3. Motorturtallspak
Med spaken for motorturtallet kan føreren stille inn motorens turtall trinnløst.

4. Svingspak (bare for KC110HR)
Med svingspaken kan svingsylinderne kjøres ut eller inn, og dermed tippeplanet svinges 90° til vens-
tre eller høyre.
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Beskrivelse av dumperen 
4.4.1.3 Førersete

Førersetet kan justeres i langsretningen og er plassert slik at arbeidet kan skje komfortabelt og uten 
at man blir trøtt.

4.4.1.4 Beskrivelse av flere komponenter på førerplassen

I det følgende vises og beskrives flere komponenter på førerplassen.

4.4.1.4.1 Ryggespeil

Ryggespeilet (1) sørger for sikt bakover. Det kan stilles inn 
slik at sikten bakover blir optimal.

4.4.1.4.2 Batterirom

Batterirommet brukes til oppbevaring av batteriet og bruks-
anvisningen (1).

Batterirommet kan låses med en hengelås.

1

1
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 Beskrivelse av dumperen
4.4.2 Tippeplan

4.4.2.1 Tippeplan (KC110H)

Ved hjelp av tippeplanet (1) kan transportgods transporte-
res og losses.

En mekanisk innretning på undersiden av tippeplanet låser 
eller låser opp den fremre klaffen på planet (2).

4.4.2.2 Tippeplan (KC110HR)

Med tippeplanet (1) kan transportgods transporteres og 
losses. Avhengig av stillingen til tippeplanet kan transport-
godset losses til venstre, høyre eller framover.

Svingmekanismen (2) på undersiden av tippeplanet kan 
svinge tippeplanet 90° til venstre eller høyre.

4.4.3 Undervogn

I undervognen inngår beltene, beltestrammeskruene, løpehjulene, svingholderne, støttevalsene og 
strammehjulene. Beltene drives av HST-driften via drivhjulene. Beltene stilles inn ved hjelp av belte-
strammeskruene. Parkeringsbremsen er integrert i girkassen og aktiveres med parkeringsbremse-
pedalen.

4.4.4 Motor

Motoren omfatter bl.a. drivstoffsystemet, luftfilteret og kjølesystemet. Motor befinner seg i motorrom-
met og driver tippehydraulikkpumpen og hydraulikkpumpene til HST-driften. Motorrommet befinner 
seg bak på dumperen og er stengt med et låsbart motorpanser.

2 1

1

2
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Beskrivelse av dumperen 
4.4.5 Tippehydraulikk

4.4.5.1 Tippehydraulikk (KC110H)

Tippehydraulikken omfatter tippehydraulikkpumpen, tippesylinderne og tilførsels- og returledninge-
ne. Tippehydraulikkpumpen drives av motoren og forsyner tippesylinderen med hydraulisk olje under 
trykk. Hydraulikkoljen for tippehydraulikken er adskilt fra hydraulikken til HST-motoren.

4.4.5.2 Tippehydraulikk (KC110HR)

Tippehydraulikken omfatter tippehydraulikkpumpen, tippesylinderne, svingsylinderne og tilførsels- 
og returledningene. Tippehydraulikkpumpen drives av motoren og forsyner tippesylinderen og sving-
sylinderne med hydraulisk olje under trykk. Hydraulikkoljen for tippehydraulikken deles med hydrau-
likken til HST-driften.

4.4.6 HST-drift

HST-driften omfatter hydraulikkpumper og de tilhørende hydraulikkmotorene, girkassen, hydraulikk-
oljetanken, filtrene, hydraulikkoljekjøleren og tilførsels- og returledningene. Hydraulikkpumpene dri-
ves av motoren og driver beltene via girkassen med beltehjul. Styringen av HST-driften foregår med 
kjørespakene.

4.4.7 Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget omfatter batteriet, generatoren, de elektriske ledningene med koblinger, og 
sikringene. De enkelte strømkretsene er beskyttet med sikringer.

4.5 Utstyr 

Utstyret til dumperen omfatter en grunnutrustning og tilleggsutstyr (tilbehør).

4.5.1 Grunnutrustning

Modellens basisutrustning omfatter en bruksanvisning, en reservedelskatalog og to tenningsnøkler. 
Dokumentasjonen skal stues bort i oppbevaringsrommet i batterirommet.

4.5.2 Tilbehør

Når det gjelder tilbehør, må du henvende deg til KUBOTA-forhandleren din.
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5 DRIFT

5.1 Sikkerhetsbestemmelser for driften

Sikkerhetsbestemmelsene (avsnitt 2) skal overholdes.

Dumperen skal bare brukes i overensstemmelse med opplysningene om riktig bruk (avsnitt 2.4).

Bare utdannet personale skal betjene dumperen (avsnitt 1.4).

Det er forbudt å betjene dumperen under påvirkning av narkotika, medikamenter eller alkohol. Når 
føreren blir for trøtt, må han avslutte driften. Føreren må være fysisk i stand til å kunne betjene dum-
peren sikkert.

Det er kun tillatt å bruke dumperen når alle verneanordningene er på plass og alt sikkerhetsutstyret 
fungerer som det skal.

Før du starter eller arbeider med dumperen må du kontrollere at ingen kan bli utsatt for fare ved den-
ne handlingen.

Før oppstart må dumperen kontrolleres med tanke på synlige utvendige skader og funksjonsdyktig-
het. Arbeidene som er foreskrevet før oppstart skal utføres. Ved mangler må dumperen ikke settes i 
drift før etter at manglene er utbedret.

Det skal brukes tettsittende arbeidsklær i samsvar med bestemmelsene om ulykkesforebyggende til-
tak fastlagt av de forsikringsselskapene for yrkesskader (i Tyskland: Berufsgenossenschaften).

Under drift må ingen andre enn føreren oppholde seg eller gå opp på dumperen.

Motoren skal stanses før man forlater dumperen. Bare i unntakstilfeller, f.eks. når fagpersonell søker 
etter feil, kan dumperen forlates mens motoren går. Det er kun tillatt å bevege betjeningselementene 
når man befinner seg på førersetet.

Hvis føreren forlater dumperen (f.eks. i forbindelse med pauser), må motoren stanses, parkerings-
bremsen aktiveres og tenningsnøkkelen fjernes, så dumperen ikke kan startes på nytt.

Ved avbrudd i arbeidet må tippeplanet senkes ned.

Det er ikke tillatt å la motoren gå i lukkede rom. Unntak gjelder dersom rommet har et anlegg for ut-
suging av eksos, eller det er godt luftet. Avgassen inneholder karbonmonoksid - karbonmonoksid er 
uten lukt og farge, og er dødelig.

Ingen må oppholde seg i nærheten av dumperen før motoren er slått av, tenningsnøkkelen trukket 
ut og dumperen sikret mot å rulle vekk.

Ingen må noen gang oppholde seg under løftet tippeplan, når dette ikke er sikret med sylindersikker-
hetsstøtten.
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Drift 
5.1.1 Signalisering til føreren

Hvis sikten mot arbeids- eller kjøresonen er sperret for føreren, må han få hjelp av en hjelpemann.

Personen som skal dirigere må være egnet til denne oppgaven.

Hjelpemannen og føreren må avtale de nødvendige signalene før arbeidsstart.

Hjelpemannen må stå på et sted som er godt synlig for føreren og befinne seg innenfor dennes syns-
felt.

Maskinføreren må straks stanse dumperen hvis han mister blikkontakten med hjelpemannen.

5.1.2 Forholdsregler for arbeid i nærheten av elektriske luftledninger

Når dumperen brukes i nærheten av elektriske luftledninger og trafikkledninger (f.eks. luftledninger 
for trikk), må det holdes en minsteavstand iht. tabellen mellom dumperen med påmonterte redskaper 
og ledningen.

Hvis det ikke er mulig å holde minsteavstandene, må luftledningene gjøres strømløse i samråd med 
eierne eller de driftsansvarlige og sikres mot å bli koblet inn igjen.

Når man nærmer seg luftledninger, må man ta hensyn til alle dumperens mulige arbeidsbevegelser.

Ujevnheter i bakken eller en skråstilling av dumperen kan også redusere avstanden.

Vind kan få luftledningene til å svaie, noe som kan føre til at avstanden blir mindre.

Ved strømovergang må man evt. forlate faresonen med dumperen ved hjelp av egnede tiltak. Hvis 
dette ikke er mulig, må man ikke forlate førerplassen. Advar personer som nærmer seg mot faren og 
sørg for at strømmen blir slått av.

Prinsipielt gjelder det at bare én har lov til å bevege seg, dumperen eller hjelpemannen!

Nominell spenning [V] Sikkerhetsavstand [m]

inntil 1000 V 1,0 m

over 1 kV inntil 110 kV 3,0 m

over 110 kV inntil 220 kV 4,0 m

over 220 kV inntil 380 kV eller ved ukjent spenning 5,0 m
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5.2 Første oppstart

 Før dumperen startes opp første gang, skal den gjøres til gjenstand for en visuell kontroll for ytre 
transportskader. Samtidig skal det kontrolleres at det leverte utstyret (avsnitt 4.5) er komplett.

 Arbeider som skal utføres hver dag før oppstart (avsnitt 5.3).

 Utføre alle betjeningsfunksjonene, se drift av dumperen (avsnitt 5.5).

 Ved mangler må du straks informere den ansvarlige KUBOTA-forhandleren.

5.2.1 Innkjøring av dumperen

I løpet av de første 50 driftstimene er det tvingende nødvendig å ta hensyn til følgende punkter:

 Kjør dumperen varm med lavt motorturtall og liten belastning. Ikke la den gå seg varm på tom-
gang.

 Ikke belast dumperen mer enn nødvendig.

5.2.2 Spesielle vedlikeholdsinstruksjoner

 Motoroljen og motoroljefilteret skal skiftes ut etter de første 50 driftstimene.

 Giroljen skal skiftes ut etter de første 50 driftstimene.

 Hydraulikkoljen og innsugingsfilteret skal skiftes etter de første 50 driftstimene.

5.3 Arbeider som skal utføres hver dag før oppstart  

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1). Lukk motorpanseret når arbeidet er utført.

Når arbeidene skal utføres, må dumperen stå på flatt og fast underlag, være sikret mot å 
kunne slås på igjen og mot å kunne rulle bort. 

Arbeidsoppgavene må ikke utføres hvis motoren eller hydraulikken til dumperen ikke er 
tilstrekkelig avkjølt.

Hvis en kontroll avdekker mangler, må dumperen ikke settes i drift før manglene er utbe-
dret. Drift av en defekt dumper kan føre til helseskader og materielle skader.
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5.3.1 Visuell kontroll av dumperen

 Kontroller at dumperen ikke har åpenlyse skader, løse skrueforbindelser eller utettheter.

 Kontroller at sikkerhetsanvisningene (skiltene) på dumperen er godt lesbare og ikke mangler. 
Skift ut eller sett på igjen sikkerhetsanvisninger ved behov (avsnitt 2.8).

5.3.2 Kontrollere motoroljenivået

 Trekk ut motoroljepeilepinnen (1) og tørk den av med 
en ren klut.

 Skyv peilepinnen helt inn igjen og trekk den ut en gang 
til. Motoroljenivået må befinne seg innenfor område 
«A». Hvis nivået er for lavt, må du etterfylle motorolje 
(avsnitt 7.3.12).

5.3.3 Kontrollere kjølevæskenivået

 Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken for 
kjølevæske (1), som må befinne seg mellom markerin-
gene (2 og 3).

 Hvis nivået befinner seg under den nedre markeringen 
(3), må du fylle på mer kjølevæske (avsnitt 7.3.22).

5.3.4 Kontrollere tippehydraulikkoljestan-
den (KC110H)

 Skru ut påfyllingsskruen (1) og tørk av peilepinnen 
med en ren klut.

 Skyv peilepinnen helt inn igjen og trekk den ut en gang 
til. Oljenivået må befinne seg innenfor område «A». 
Fyll olje til område «A», hvis oljestanden er for lav (av-
snitt 7.3.16).

 Skru inn igjen påfyllingsskruen for tippehydraulikken.

Radiatorlokket må ikke åpnes.

Tippeplanet må være senket.
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5.3.5 Kontrollere motorkileremmen

 Trykk inn motorkileremmen (1) i punkt «A». Kilerem-
men skal kunne trykkes inn ca. 7 - 9 mm (trykk: 10 kg). 
Ved behov må kileremmene justeres (avsnitt 7.3.6).

 Kontroller at kileremmen er i god stand; den skal ikke 
oppvise sprekker eller skader. Ved behov må kilerem-
men skiftes (avsnitt 7.3.6).

5.3.6 Kontrollere kileremmen til tippehy-
draulikkpumpen

 Fjæren (2) må være strukket til 65 til 68 mm i område 
«A», uten at kileremmen (1) glipper. Når koplingen er 
ute, må ikke kileremmen dreie seg med remskiven.

 Kontroller at kileremmen er i god stand; den skal ikke 
oppvise sprekker eller skader. Ved behov må kilerem-
men skiftes (avsnitt 7.3.7).

5.3.7 Kontrollere kjølevæskeradiatoren og 
hydraulikkoljekjøleren

 Kontroller kjølevæskeradiatoren (1) og hydraulikkolje-
kjøleren (2) med tanke på lekkasjer og smuss. Even-
tuelt må kjølevæskeradiatoren og hydraulikkoljekjøle-
ren rengjøres.

 Hvis det er løv e.l. mellom kjøleribbene, må kjølevæs-
keradiatoren og hydraulikkoljekjøleren rengjøres (av-
snitt 7.3.5).

5.3.8 Kontrollere det elektriske anlegget

 Alle elektriske ledninger, pluggforbindelser og koblinger må kontrolleres med tanke på evt. ska-
der og godt feste. Ved behov må fagpersonale utbedre feil og mangler.
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5.3.9 Kontrollere drivstoffnivået

 Kontroller nivået i drivstofftanken.

 Ved for lavt drivstoffnivå må du tanke opp dumperen 
(avsnitt 5.5.5).

5.3.10 Kontrollere kileremmen til HST-driften

 Avmonter gulvdekselet (avsnitt 5.8.2).

 Fjæren (2) må være strukket til 114 til 116 mm i områ-
de «A», uten at kileremmen (1) glipper. Når koplingen 
er ute, må ikke kileremmen dreie seg med remskiven.

 Kontroller at kileremmen er i god stand; den skal ikke 
oppvise sprekker eller skader. Ved behov må kilerem-
men skiftes (avsnitt 7.3.8).

 Monter gulvdekselet.

I drivstoffmåleren (1) befinner det seg en rød 
plastkule, som flyter på nivå med drivstoffover-
flaten.

Koblingen må være innkoblet.
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5.3.11 Kontrollere hydraulikkoljestanden

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4.1).

 Kontroller hydraulikkoljestanden i seglasset (1) i hy-
draulikkoljebeholderen (2), oljeoverflaten må stå ved 
midten av seglasset. Hvis nivået er for lavt, må du et-
terfylle hydraulikkolje (avsnitt 7.3.16).

 Når arbeidet er avsluttet, må sylindersikkerhetsstøtten 
demonteres og tippeplanet senkes igjen.

5.3.12 Kontrollere beltenes løpehjul, støttevalser, strammehjul og drivhjul

 Kontroller beltets løpehjul (1), støttevalser (2), stram-
mehjul (3) og drivhjul (4). Disse må ikke ha noen ska-
der. Skift ut skadde deler ved behov. Vennligst hen-
vend deg til KUBOTA-forhandleren om dette skulle bli 
nødvendig.

 Utfør arbeidene på motsatt side.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippe-
planet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).

1

2KC110H

2

1

KC110HR

1

3 2 4
44



Drift 
5.3.13 Kontrollere beltene

 Trykk inn beltet (1) i punkt «A». Beltet må ikke være for 
stramt eller for løst. Ved behov må beltet justeres (av-
snitt 7.3.4).

 Kontroller at beltet er i god stand; det skal ikke oppvise 
sprekker eller skader. Ved behov må beltet skiftes. 
Vennligst henvend deg til KUBOTA-forhandleren hvis 
dette blir nødvendig.

5.3.14 Kontrollere parkeringsbremsen

 Parker dumperen uten nyttelast i en bakke med 20 % 
eller 9° stigning.

 Bruk parkeringsbremsen ved å trykke parkerings-
bremsepedalen (1) helt inn, og trekke i låsespaken for 
parkeringsbremsen (2).

 Kontroller parkeringsbremsen. Dumperen skal ikke 
rulle vekk. Ved behov må parkeringsbremsen repa-
reres. Vennligst henvend deg til KUBOTA-forhandle-
ren om dette skulle bli nødvendig.

 Parker dumperen på et jevnt, fast underlag og sikre 
den mot å kunne slås på igjen eller rulle vekk.

Kjør dumperen bakover før beltene kontrolle-
res. Dette er nødvendig for at beltene skal 
være slappe på riktig sted.

Utfør arbeidene på motsatt side.
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5.3.15 Kontrollere tippeplanet (KC110H)

 Kontroller den fremre planklaffen (1), låsehendlene (2) 
må være riktig festet, og planklaffen skal ikke kunne 
åpnes. Ved behov må den repareres av fagpersonale.

 Kontroller planklaffene på siden (3 og 4) av planet. Lå-
sehendlene (5 og 6) må være riktig festet, og planklaf-
fene sitte godt fast. Ved behov må de repareres av 
fagpersonale.

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4.1).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Kontroller fremre planklaff (forrige bilde/1). Den må 
åpne seg av seg selv når tippeplanet tippes.

 Kontroller festepunktene (1) til tippesylinderen. Disse 
må ikke være skadet. Ved behov må de repareres av 
fagpersonale.

 Når arbeidet er avsluttet, må sylindersikkerhetsstøtten 
demonteres og tippeplanet senkes igjen.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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5.3.16 Kontrollere tippeplanet (KC110HR)

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4.1).

 Stans av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Kontroller festepunktene (1) til tippesylinderen. Disse 
må ikke være skadet. Ved behov må de repareres av 
fagpersonale.

 Kontroller festepunktene (1) til svingsylinderne. Disse 
må ikke være skadet. Ved behov må de repareres av 
fagpersonale.

 Når arbeidet er avsluttet, må sylindersikkerhetsstøtten 
demonteres og tippeplanet senkes igjen.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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5.4 Klargjøre arbeidsplassen

Stille inn førersetet

Førersetet kan stilles i tre forskjellige posisjoner i kjøreret-
ningen. Foreta innstillingene ved å klappe førersetet (1) fo-
rover, fjerne skruforbindelsene (2) og montere dem i den 
aktuelle boringen, i samsvar med den ønskede sittestillin-
gen.

Justere ryggespeilet

 Ta plass på førersetet.

 Still inn ryggespeilet.

Førersetet skal justeres slik at arbeidet kan 
skje komfortabelt og uten at man blir trøtt. Alle 
betjeningselementer må kunne betjenes sik-
kert.

Ryggespeilet (1) må stilles inn slik at sikten 
bakover blir optimal.
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5.5 Drift av dumperen

For sikker drift av dumperen må følgende avsnitt følges.

5.5.1 Starte og stoppe motoren

5.5.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved start av motoren

Kontroller at ingen personer befinner seg innenfor dumperens arbeidsområde. Hvis det 
ikke er til å unngå at personer oppholder seg innenfor dumperens arbeidsområde, avgir 
du varselsignal ved hjelp av hornet.

Påse at kjørespaken står i fri, parkeringsbremsen er på, motoren går med tomgangstur-
tall og at tippeplanet er sikret med låsemekanismen mot utilsiktet bruk.

Dumperen skal kun startes når maskinføreren sitter i førersetet.

Før motoren startes, må arbeidsplassen klargjøres for den aktuelle maskinføreren (av-
snitt 5.4).

Hvis motoren ikke starter med en gang, må du avbryte startforsøket. Prøv på nytt etter 
en kort ventetid. Hvis motoren ikke starter etter flere startforsøk, må du informere fag-
personale.

Bruk ikke startpilot eller innretninger med tilsvarende funksjon som starthjelp.

Når batteriet er utladet, må det enten lades opp (avsnitt 7.3.2), eller dumperen må få 
starthjelp (avsnitt 5.12).
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5.5.1.2 Starte motoren

 Sett tenningsnøkkelen inn i startbryteren (4) og vri den 
til den står i stilling .

 Sett motorturtallsspaken (5) i stilling .

 Hold startbryteren ca. ti sekunder i -stilling.

 Drei startbryteren til -stilling og hold den til motoren 
har startet. Slipp så startbryteren.

 La motoren gå seg varm fem minutter på tomgang.

 Kjør motoren med lavt turtall til driftstemperaturen er 
nådd.

 Kontroller dumperen under driften (avsnitt 5.5.2). 

Før motoren startes, må du følge sikkerhetsanvisningene (avsnitt 5.5.1.1).

Varsellampen for motoroljetrykket (2) og lade-
kontrollampen (1) må lyse opp. Lampene må 
slukkes etter at motoren har startet.

I kaldt vær må motorturtallsspaken settes i stil-
ling , og i tillegg må koplingsspaken (3) trek-
kes tilbake med høyre hånd og holdes. Når 
motoren har startet, må koplingsspaken sky-
ves forover igjen, og motorturtallet reduseres.

Når været er kaldt, og dermed også den hydrauliske oljen, kan det i motorens oppvar-
mingsfase under visse omstendigheter opptre funksjonsfeil i hydraulikken. Dette er in-
gen feil ved dumperen.
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5.5.1.3 Slå av motoren

 Slipp begge kjørespakene (1).

 Bruk parkeringsbremsen ved å trykke parkerings-
bremsepedalen (3) helt inn, og trekke i låsespaken for 
parkeringsbremsen (2).

 Reduser motorens turtall til tomgangsturtall med tur-
tallsspaken (4). La motoren avkjøles ved å gå i fem mi-
nutter på tomgang.

 Sett startbryteren (5) i -stilling og trekk ut tennings-
nøkkelen (6).

Dersom motoren skal slås av fordi dumperen ikke skal brukes på en stund, må dessuten 
visse spesialoppgaver utføres før driftsstans (avsnitt 5.7).
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5.5.2 Kontroll av dumperen under drift

 Dersom varsellampen for motoroljetrykk (1), varsel-
lampen for kjølevæsketemperatur (2) eller ladekon-
trollampen (3) tennes under drift, må du stanse moto-
ren umiddelbart og informere fagpersonalet.

Slå av motoren umiddelbart dersom:

 motorturtallet plutselig stiger eller synker mye,

 du hører uvanlige lyder,

 det tekniske utstyret ikke reagerer som forventet på betjeningselementene, eller

 eksosen har svart eller hvit farge. Når motoren er kald, er det normalt at eksosen er hvit en liten 
stund.

5.5.3 Kjøring med dumperen

 Ved kjøring må tippeplanet være senket.

 Kontroller at bakken har tilstrekkelig bæreevne, og om det finnes hull eller andre hindringer.

 Kjør forsiktig inntil skråninger og grøftekanter, de kan rase ut.

 Kjør forsiktig over ujevnheter i underlaget. Hvis ujevnhetene i underlaget er for høye eller dype, 
må du kjøre rundt.

Følg de generelle sikkerhetsbestemmelsene (avsnitt 2) og sikkerhetsbestemmelsene for 
driften (avsnitt 5.1).

Under kjøring med dumperen må følgende sikkerhetsinstruksjoner overholdes til punkt 
og prikke.
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5.5.3.1 Kjøring

 Løsne parkeringsbremsen ved å tråkke parkerings-
bremsepedalen (2) helt ned og slippe den igjen.

 Press begge kjørespakene (3) jevnt framover. Dumpe-
ren kjører rett fram. Når kjørespakene slippes, stopper 
dumperen umiddelbart. Hvis de to kjørespakene trek-
kes jevnt bakover, kjører dumperen rett bakover.

 For å kjøre raskere, må du trykke motorturtallsspaken 
i retning .

5.5.3.2 Kjøring i sving

Under kjøringen

 Trekk venstre kjørespak (1) mot nøytralstilling. La høy-
re kjørespak (2) være presset framover.

 Dumperen kjører en venstresving.

 For å kjøre en høyresving må du gå frem på samme 
måte, men trekke den høyre kjørespaken i nøytralstil-
ling og holde den venstre kjørespaken forover.

Still inn motorens turtallsspak (1) på tom-
gangsturtallet. Gjør dette ved å skyve turtalls-
spaken til anslag i retning .

Ved kjøring på gjørmete eller ujevnt underlag 
må det kjøres langsomt.

Kjøring i sving er beskrevet for kjøreretning forover. Ved rygging utføres de tilsvarende 
styrebevegelsene.
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Fra stillstand

 La høyre kjørespak (2) stå i nøytral. Press venstre kjø-
respak (1) framover. I dette tilfelle bestemmes svingra-
dius av høyre belte.

 Dumperen kjører en høyresving.

 For å kjøre en venstresving må du gå frem på samme 
måte, men trekke den venstre kjørespaken i nøytral-
stilling og holde den høyre kjørespaken forover.

Dreie på stedet

 Trekk tilbake den venstre kjørespaken (1), og skyv 
samtidig den høyre kjørespaken (2) forover. Beltene 
dreier seg i motsatt retning av hverandre, og dumpe-
ren roterer på stedet mot venstre. Kjøretøyets midte er 
omdreiningsakse.

 Rotasjon på stedet mot høyre foregår på samme måte, 
men med omvendt bruk av kjørespaken.

5.5.3.3 Sikkerhetsanvisninger for kjøring i skråninger

Oppover- og nedoverkjøring i stigninger må skje ekstremt forsiktig. Rask kjøring er ikke tillatt.

Stigninger må alltid kjøres i rett vinkel (både oppover og nedover). Du må aldri kjøre på tvers av en 
stigning, eller skrått oppover eller nedover.

Hvis dumperen ikke bremses, kjører den for fort nedover skråningen. Ved kjøring i nedoverbakke må 
motorturtallsspaken settes i stilling , da dette øker motorens bremsevirkning.

Maskinen må aldri vendes under kjøring i oppover- eller nedoverbakke. Dette er ytterst farlig, da 
dumperen kan komme til å velte.

Når dumperen stopper i en bakke, må parkeringsbremsen omgående kobles inn.

Ved kjøring oppover bakke med last på tippeplanet må du alltid kjøre bakover. Ved kjøring nedover 
bakke med last på tippeplanet må du alltid kjøre forover.

Ved kjøring oppover bakke med tomt tippeplan må du alltid kjøre forover. Ved kjøring nedover bakke 
med tomt tippeplan må du alltid rygge.
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5.5.3.4 Instruksjoner for bruk med larvefotbelter

Når man kjører eller dreier på gjenstander med skarpe kanter eller på trapper, øker belastningen på 
larvefotbeltene, noe som kan føre til at beltene slites av, eller til at det blir skåret hakk i beltene løpe-
flate og stålinnlegg.

Pass på at ikke fremmedlegemer setter seg fast i beltene. Fremmedlegemer fører til for stor belast-
ning på beltene, slik at de kan revne.

Ikke kom i nærheten av beltene med oljeprodukter.

Hvis man søler drivstoff eller hydraulikkolje på beltene, må disse rengjøres.

Kjøring i krappe svinger

På veier med belegg med stor friksjon, f.eks. betongveier, må man ikke kjøre i krappe svinger.

Beskytte larvefotbeltene mot salt

Ikke arbeid med maskinen på en sjøstrand. (Stålinnlegget ruster når det utsettes for salt.)

5.5.4 Bruke tippeplanet

Tippeplanet må aldri brukes når dumperen står i en bakke eller på mykt underlag. Det vil da være 
fare for at dumperen velter fordi tyngdepunktet forskyver seg.

Når tippeplanet brukes, må bevegelsen aldri stoppes brått, og tippeplanet må aldri støte mot under-
vognen, for å unngå skader på dumperen.

Maskinen må ikke overlastes. Ellers kan levetiden til delene forkortes, materiale kan falle ut, eller 
dumperen kan velte.

Kontroller at ingen personer befinner seg innenfor dumperens arbeidsområde. Hvis det ikke er til å 
unngå at personer oppholder seg innenfor dumperens arbeidsområde, avgir du varselsignal ved 
hjelp av hornet.

Når tippeplanet ikke brukes, må det sikres mot utilsiktet bruk med en låsemekanisme.

Hvis en last, f.eks. våt leire eller frosset materiale, sitter fast på tippeplanet må ikke lasten tippes ut, 
da dumperen da kan komme ut av likevekt og velte.

For å kontrollere dumperen med hevet tippeplan må du følge nedenstående forholdsregler for å unn-
gå at tippeplanet faller av: Tipp tippeplanet til anslag og stopp motoren (avsnitt 5.5.1.3). Sikre tippe-
plansylinderen ved hjelp av sylindersikkerhetsstøtten (avsnitt 5.9.2).

Ikke bruk dumperen til transport av flytende betong. Flytende betong kan trenge inn i bevegelige de-
ler og forårsake skader eller korrosjon på tippeplanet.

Ved bruk av tippeplanet er det tvingende nødvendig å ta hensyn til følgende sikkerhets-
anvisninger.
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5.5.4.1 Tippe tippeplanet

5.5.4.1.1 Tippe tippeplanet (KC110H)

 Låse opp tippespaken (1).

 Beveg tippespaken forover for å tippe tippeplanet.

 Slipp spaken når tippeplanet har nådd ønsket posi-
sjon.

5.5.4.1.2 Tippe tippeplanet (KC110HR)

 Låse opp tippespaken (1).

 Beveg tippespaken forover for å tippe tippeplanet.

 Slipp spaken når tippeplanet har nådd ønsket posi-
sjon.

Arbeidsveien begrenses i begge retninger av 
et anslag. Når tippeplanet er ved anslaget, hø-
res en pipende lyd, så lenge spaken betjenes.

Arbeidsveien begrenses i begge retninger av 
et anslag. Når tippeplanet er ved anslaget, hø-
res en pipende lyd, så lenge spaken betjenes.
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5.5.4.2 Senke tippeplanet

5.5.4.2.1 Senke tippeplanet (KC110H)

 Reguler motorens turtall ned til tomgangsturtallet.

 Beveg tippespaken (1) bakover for å senke tippepla-
net.

 Slipp spaken når tippeplanet har nådd ønsket posi-
sjon. 

 Lås tippespaken (avsnitt 5.9.1).

5.5.4.2.2 Senke tippeplanet (KC110HR)

 Reguler motorens turtall ned til tomgangsturtallet.

 Beveg tippespaken (1) bakover for å senke tippepla-
net.

 Slipp spaken når tippeplanet har nådd ønsket posi-
sjon. 

 Lås tippespaken (avsnitt 5.9.1).

Arbeidsveien begrenses i begge retninger av 
et anslag. Når tippeplanet er ved anslaget, hø-
res en pipende lyd, så lenge spaken betjenes.

Arbeidsveien begrenses i begge retninger av 
et anslag. Når tippeplanet er ved anslaget, hø-
res en pipende lyd, så lenge spaken betjenes.

Påse at tippeplanet står i midtstilling etter at det er senket eller før kjøring (avsnitt 
5.5.4.5).
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5.5.4.3 Åpne og lukke planklaffene på siden av planet (KC110H) 

 Åpne venstre eller høyre planklaff (1) ved å låse opp 
låsehendlene (2) og slå ned planklaffene.

 For å lukke planklaffene må du slå dem opp og låse 
dem med låsehendlene.

5.5.4.4 Av- og påmontering av den fremre planklaffen (KC110H)

 Hev tippeplanet litt, til den fremre planklaffen (1) låses 
opp.

 Avmonter den fremre planklaffen. Få noen til å hjelpe 
deg med å holde fast planklaffen, og sving opp låse-
hendlene (2) og ta av planklaffen.

 Påmonteringen gjøres i motsatt rekkefølge.

Vær forsiktig når sideklaffene åpnes. De kan komme til å falle ned.

1

2

2

1

58



Drift 
5.5.4.5 Svinge tippeplanet (KC110HR)

 Låse opp svingspaken (1).

 Beveg svingspaken framover eller bakover for å svin-
ge tippeplanet mot venstre eller høyre.

 Slipp spaken når tippeplanet har nådd ønsket posi-
sjon.

 For å midtstille tippeplanet igjen må du bevege sving-
spaken forover eller bakover, til pilen (1) på tippepla-
net og pilen (2) på den framre betjeningskonsollen står 
på linje.

 Lås svingspaken igjen.

Arbeidsveien begrenses i begge retninger av 
et anslag. Når tippeplanet er ved anslaget, hø-
res en pipende lyd, så lenge spaken betjenes.
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5.5.5 Tanke opp dumperen

 Åpne låsemekanismen (1), og slå opp dekselet (2).

 Skru av tankdekselet (1).

 Fyll opp drivstoff til underkanten av påfyllingsrøret.

 Sett på tanklokket og lukk tankdekselet.

Under fylling av drivstoff på dumperen er røyking, åpen ild og bruk av andre tennkilder 
forbudt. Faresonen skal merkes med skilt. Det må befinne seg et brannslukningsapparat 
i faresonen.

Drivstoff som har rent ut eller over skal straks bindes med bindemiddel for olje. Det kon-
taminerte bindemiddelet for olje skal destrueres i samsvar med gjeldende miljøforskrif-
ter.

Drivstoff må kun oppbevares i godkjente kanner.

Dumperen må tankes opp i god tid før den kjøres tom. Luft i drivstoffsystemet kan skade 
innsprøytningspumpen.

Dekselet kan i tillegg sikres mot uautorisert 
adgang med en hengelås ved låsemekanis-
men.

I drivstoffmåleren (2) på drivstofftanken (3) be-
finner det seg en rød plastkule, som flyter på 
nivå med drivstoffoverflaten. Dermed kan det 
fastslås når drivstoffnivået er i det øvre områ-
det, så man unngår å fylle på for mye drivstoff.
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5.6 Vinterdrift

 Med vinterdrift menes drift av dumperen ved utetemperaturer på under 5 °C.

Arbeider før vinteren tar til

 Ved behov må motorolje og hydraulikkolje byttes ut mot tilsvarende produkter med korrekt vi-
skositet for vinterdrift, se Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2).

 Bruk kun standard diesel med vinteradditiver. Det er forbudt å blande inn bensin.

 Kontroller ladetilstanden til batteriet. Ved lave temperaturer kan det være nødvendig å avmonte-
re batteriet etter driftslutt og oppbevare det i et oppvarmet rom.

Tilleggsoppgaver vinterstid

 Dumperen skal rengjøres etter avsluttet arbeid, særlig beltene, tippeplanet og stempelstangen 
til tippesylinderen (på KC110HR også stempelstangene til svingsylinderne). Hvis dumperen spy-
les ren, må den tørkes etterpå.

 Ved behov må dumperen parkeres på planker eller matter for å forhindre at den fryser fast til bak-
ken.

 Før oppstart må man kontrollere at stempelstangen til tippesylinderen (på KC110HR også stem-
pelstangen til svingsylinderne) er fri for is. Is kan skade pakningen. Videre må man kontrollere 
om beltene har frosset fast til bakken. Hvis dette er tilfelle, må dumperen ikke settes i drift.

 Ikke belast dumperen rett etter start. Før arbeidet begynner, må dumperen kjøres varm. Ikke la 
maskinen gå seg varm på tomgang.

5.7 Driftsstans

 Når området rundt beltene og tippeplanet er meget skittent, må dumperen rengjøres.

 Undersøk dumperen med tanke på ytre skader og utettheter. Mangler skal rettes før neste opp-
start.

 Kontroller drivstoffnivået, og tank opp dumperen ved behov (avsnitt 5.5.5).

Dumperen skal parkeres slik at den ikke kan rulle bort, og slik at uvedkommende ikke 
kan bruke den.

Kjør dumperen ut på et flatt underlag. Parkeringsplassen bør være under tak. Hvis ikke, 
skal dumperen dekkes med en vanntett presenning.
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5.8 Verneanordninger

Verneanordningene må kun fjernes eller åpnes etter at:

 dumperen har stoppet,

 motoren er slått av,

 dumperen er sikret mot ny oppstart (startbryteren i -stilling og tenningsnøkkelen trukket ut),

 dumperen er sikret med bremseklosser mot å rulle vekk.

5.8.1 Åpne og lukke motorpanseret

 Åpne låsemekanismen (1). Fjern akselpinnen (2) og 
sikringsbolten (3), og bøy tilbake sikkerhetsbeltefestet 
(4).

 Slå opp motorpanseret (2) med håndtaket. Bruk pan-
serstøtten (1) til å sikre motorpanseret mot å falle ned.

Før hver oppstart av dumperen må alle verneanordninger være forskriftsmessig montert, 
lukket og funksjonsdyktige.
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5.8.2 Av- og påmontere gulvdekselet

 Skru ut festeskruene (1) og løft og fjern dekselet (2) 
ved å trekke i fingerhullet (3).

 Påmonteringen gjøres i motsatt rekkefølge.

5.8.3 Av- og påmontere betjeningskonsolldekselet

 Skru ut festeskruene (1) og ta av øvre betjeningskon-
solldeksel (2).

 Skru ut festeskruene (3) og ta av nedre betjeningskon-
solldeksel (4).

 Påmonteringen gjøres i motsatt rekkefølge.
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5.8.4 Av- og påmontere hydraulikkdekselet (KC110HR)

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Skru ut festeskruene (2), og fjern hydraulikkdekselet 
(1).

 Påmonteringen gjøres i motsatt rekkefølge.

5.8.5 Av- og påmontere svingsylinderdekselet (KC110HR)

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Drei tippeplanet til anslag (avsnitt 5.5.4.5).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Skru ut festeskruene (1) og løft og fjern dekselet (2) 
ved å trekke i fingerhullet (3).

 Påmonteringen gjøres i motsatt rekkefølge.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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5.9 Betjene sikkerhetsutstyret

5.9.1 Låse tippeplanet

5.9.1.1 Låse tippeplanet (KC110H)

 Legg låseanordningen (1) over tippespaken (2).

5.9.1.2 Låse tippeplanet (KC110HR)

 Legg låseanordningen (2) over tippespaken (3) og 
svingspaken (1).

Før hver oppstart av dumperen må alt sikkerhetsutstyr være forskriftsmessig montert og 
funksjonsdyktig. Det er ikke tillatt å manipulere sikkerhetsutstyret.

Når tippeplanet ikke skal brukes, må det 
sikres mot utilsiktet bruk med en låsemekanis-
me.

Når tippeplanet ikke skal brukes, må det 
sikres mot utilsiktet bruk med en låsemekanis-
me.
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5.9.2 Sikre tippeplanet i tippet tilstand

5.9.2.1 Sikre tippeplanet i tippet tilstand (KC110H)

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4.1).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Lås tippespaken (avsnitt 5.9.1).

 Sving sylindersikkerhetsstøtten (1) under festet, som 
vist på bildet.

 For å avsikre tippeplanet må du svinge sylindersikker-
hetsstøtten tilbake i holderen igjen.

5.9.2.2 Sikre tippeplanet i tippet tilstand (KC110HR)

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Lås tippespaken (avsnitt 5.9.1).

Når det er påkrevet med vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på dumperen, der tippe-
planet må tippes, må tippeplanet sikres mot utilsiktet senking ved hjelp av sylindersik-
kerhetsstøtten.

Når det er påkrevet med vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på dumperen, der tippe-
planet må tippes, må tippeplanet sikres mot utilsiktet senking ved hjelp av sylindersik-
kerhetsstøtten.

1
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Drift 
 Trekk ut fjærsplinten (2) og ta sylindersikkerhetsstøt-
ten (1) av holdebolten.

 Sett fjærsplinten på holdebolten igjen.

 Sett sylindersikkerhetsstøtten (1) over stempelstan-
gen til tippesylinderen, og sett den på den framre fla-
ten til tippesylinderrøret.

 Sving sikringsbøylen (3) bak stempelstangen.

 For å avsikre tippeplanet må du trekke ut fjærsplinten.

 Sving opp sikringsbøylen på sylindersikkerhetsstøt-
ten.

 Avmonter sylindersikkerhetsstøtten, sett på holdebolten, og sikre den med fjærsplinten.

5.9.3 Manuell motorstansinnretning

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Trekk opp nødstoppspaken (1) som vist, til motoren 
har stoppet.

Fare for helseskader: Sylindersikkerhetsstøt-
ten kan gli, og tippeplanet kan komme til å 
senkes, uten at det var meningen. Sylindersik-
kerhetsstøtten må i sin helhet hvile på framsi-
den av tippesylinderrøret, og sikringsbøylen 
må være svingt inn bak stempelstangen.

Hvis motoren ikke kan slås av på vanlig måte, 
må den slås av manuelt. Gjør dette uhyre for-
siktig, uten å berøre roterende eller varme 
komponenter.

1
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5.9.4 Klappe ned/klappe opp veltebøylen

 Fjern akselpinnen (1) og den øvre sikringsbolten (2) på 
begge sider av veltebøylen, mens du holder overdelen 
av veltebøylen godt fast.

 Klapp ned overdelen (3) av veltebøylen.

 Oppklapping og sikring av veltebøylen foregår på 
samme måte, bare i omvendt rekkefølge.

5.10 Åpne og lukke batteriromdekselet

 Åpne låsemekanismen (1), og slå opp dekselet (2).

Veltebøylen må alltid være klappet opp når dumperen er i bruk. Veltebøylen må kun klap-
pes ned i forbindelse med at dumperen skal transporteres.
Klemfare! Ikke ta på leddet til veltebøylen når den klappes ned. Skjærkreftene til veltebøy-
len kan forårsake alvorlige eller livsfarlige helseskader.
Vær forsiktig når du klapper ned veltebøylen! Overdelen av veltebøylen kan falle av og 
føre til alvorlige eller livsfarlige helseskader.

Dekselet kan i tillegg sikres mot uautorisert 
adgang med en hengelås ved låsemekanis-
men.

1
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5.11 Skifte sikringer

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Åpne vernedekselet (1).

 Ta den defekte sikringen ut av sikringsboksen (2) eller 
hovedsikringsboksen (3), og bytt den.

5.12 Starte dumperen med ekstern hjelp

 Åpne batteriromdekselet (avsnitt 5.10) og ta av plusspoldekselet.

 Posisjoner kjøretøyet med starthjelpbatteriet eller startaggregatet ved siden av dumperen.

 Kople plusspolen på batteriet til plusspolen på det eksterne batteriet.

 Kople minuspolen til starthjelpkjøretøyet til jordingskontakten på rammen til dumperen, som igjen 
er forbundet med jordingskabelen til motoren eller batteriet.

 Start kjøretøyet med det eksterne batteriet og la det gå med høyt turtall.

Defekte sikringer skal kun byttes ut mot sikringer av samme type og med samme no-
minelle verdi.

Det er forbudt å overkoble sikringer, f.eks. med metalltråd.

Hvis feilen ikke er utbedret ved at sikringen ble skiftet, eller hvis sikringen går igjen 
like etter oppstart, må man informere fagpersonalet.

Tilordningen av sikringene i sikringsboksen 
med angivelse av styrken befinner seg på ver-
nedekselet (1) til sikringsboksen.

Det skal kun brukes et kjøretøy eller startaggregat med 12 V-strømforsyning som 
ekstern starthjelp.

Føreren befinner seg på førerplassen. Tilkoplingen av det eksterne startbatteriet 
skal utføres av en annen person.

Du må kun bruke startkabler som er spesial utviklet og godkjent for bruk som startkabler.

1
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 Drift
 Start dumperen og la den gå. Kontroller at ladekontrollampen er slukket etter start.

 Startkabelen må først frakoples fra jordingskontakten til dumperen og deretter fra minuspolen til 
starthjelpkjøretøyet.

 Kople startkabelen først fra plusspolen på dumperens batteri og deretter fra plusspolen på det 
eksterne batteriet.

 Sett på plusspoldekselet på batteriet til dumperen, og lukk batteriromdekselet.

 Hvis neste start av dumperen også kun er mulig ved hjelp av eksternt batteri, må man kontrollere 
batteriet og dynamoens ladekrets. Informer fagpersonale.

5.13 Lufte ut av drivstoffsystemet

 Tank opp dumperen (avsnitt 5.5.5).

 Sett tenningsnøkkelen i startbryteren, vri den om og hold den i ca. fem sekunder i -stilling.

5.14 Åpne og lukke drivstoffkranen

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Åpne drivstoffkranen (1) ved å stille den loddrett i stil-
ling «O».

 Lukk drivstoffkranen ved å stille den vannrett i stilling 
«C».

 Steng motorpanseret igjen.

Etter at drivstofftanken er kjørt tom, drivstoffledningene er løsnet eller drivstoffilteret er 
skiftet, må drivstoffsystemet utluftes.

1
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6 FEILSØKING

Feilsøkingen inneholder bare feil og feilbetjeninger som kan utbedres av maskinføreren. Feil ut over 
dette kan bare utbedres av opplært personale. Feilsøkingen skjer ved hjelp av feiltabellen. For å av-
grense en feil, må man først finne fram til et tilsvarende feilforhold for dumperen i kolonnen «Feil». I 
kolonnen «Mulige årsaker» står årsakene til feilen oppført. Kolonnen «Utbedring» angir de tiltak som 
er nødvendige for å rette feilen. Hvis feilen ikke kan utbedres med de tiltakene som er angitt i kolon-
nen «Utbedring», må man ta kontakt med opplært personale.

6.1 Sikkerhetsbestemmelser ved feilsøkingen

Gjeldende sikkerhetsbestemmelser er de generelle sikkerhetsbestemmelsene (avsnitt 2) og sikker-
hetsbestemmelsene for driften (avsnitt 5.1).

Maskinføreren må ikke åpne det elektriske anlegget eller det hydrauliske systemet. Disse arbeidene 
er forbeholdt opplært personale.

Under feilsøkingen må sikkerheten være ivaretatt på og rundt dumperen.

Hvis det er behov for feilsøking på dumperen mens tippeplanet er tippet, må ingen oppholde seg i 
området ved tippeplanet, med mindre tippeplanet er sikret med sylindersikkerhetsstøtten (avsnitt 
5.9.2).

6.2 Feiltabell oppstart

Feil Mulig årsak Utbedring

Oppstart

Når startbryteren står i stilling , er in-
gen funksjon mulig, eller indikatorene 
lyser ikke

Defekt sikring Bytte sikring (avsnitt 5.11).

Dyputlade batteriet Skift batteri (avsnitt 7.3.23).

Startmotoren roterer ikke når startbryte-

ren settes i -stilling.

Tomt batteri Lad batteriet (avsnitt 7.3.2).

Start dumperen med starthjelp (avsnitt 
5.12).

Motoren starter ikke når startbryteren 

settes i -stilling, starteren roterer 

bare

Drivstofftanken er tom Tank opp dumperen (avsnitt 5.5.5) og 
lufte ut drivstoffsystemet (avsnitt 5.13).

Drivstoffkranen er lukket Åpne drivstoffkranen (avsnitt 5.14).

Defekt sikring Bytte sikring (avsnitt 5.11).

Drivstoffilteret er skittent eller skadet. Skift drivstoffilter (avsnitt 7.3.13).

Luft i drivstoffsystemet Lufte ut drivstoffsystemet (avsnitt 5.13).

Vann i drivstoffsystemet Fjern vann fra drivstofftanken (avsnitt 
7.3.11).
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6.3 Feiltabell drift

Feil Mulig årsak Utbedring

Drift

Motoren stopper

Drivstofftanken er tom
Tank opp dumperen (avsnitt 5.5.5) og 
lufte ut drivstoffsystemet (avsnitt 5.13).

Luft i drivstoffsystemet Lufte ut drivstoffsystemet (avsnitt 5.13).

Defekt sikring Bytte sikring (avsnitt 5.11).

Varsellampe for motoroljetrykk lyser Oljestanden i motoren for lav Fyll på motorolje (avsnitt 7.3.12).

Varsellampe for kjølevæsketemperatur 
lyser

For lavt kjølevæskenivå Fyll på kjølevæske (avsnitt 7.3.22).

Kileremmen til motoren er løs eller ska-
det

Juster eller skift kileremmen (avsnitt 
7.3.6).

Radiator tilsmusset Rengjøre radiatoren (avsnitt 7.3.5).

Ladekontrollampen lyser
Kileremmen til motoren er løs eller ska-
det

Juster eller skift kileremmen (avsnitt 
7.3.6).

Defekt sikring Bytte sikring (avsnitt 5.11).

Eksosen har svært svart farge Luftfilteret er skittent eller skadet
Rengjør (avsnitt 7.3.1) eller skift ut luft-
filteret (avsnitt 7.3.18).

Ikke tilstrekkelig motoreffekt

Luftfilteret er skittent eller skadet
Rengjør (avsnitt 7.3.1) eller skift ut luft-
filteret (avsnitt 7.3.18).

Drivstoffilteret er skittent eller skadet Skift drivstoffilter (avsnitt 7.3.13).

Luft i drivstoffsystemet Lufte ut drivstoffsystemet (avsnitt 5.13).

Vann i drivstoffsystemet
Fjern vann fra drivstofftanken (avsnitt 
7.3.11).

Dumperen har sporavvik under kjøring
Larvefotbeltene er galt innstilt eller ska-
det

Juster eller skift larvefotbeltene (avsnitt 
7.3.4).

Dumperen kjører med rykk og napp

For lavt hydraulikkoljenivå Fyll på hydraulikkolje (avsnitt 7.3.16).

Innsugingsfilteret er skittent eller ska-
det

Skift innsugingsfilter (avsnitt 7.3.16).

Hydraulikkoljefilteret er skittent eller 
skadet

Skift hydraulikoljefilter (avsnitt 7.3.14).

Dumperen kan ikke kjøres Parkeringsbremsen er i bruk
Løsne parkeringsbremsen (avsnitt 
5.5.3.1).

Drivkraften til tippeplanet er for svak el-
ler rykkvis

For lavt hydraulikkoljenivå Fyll på hydraulikkolje (avsnitt 7.3.16).

Innsugingsfilteret er skittent eller ska-
det

Skift innsugingsfilter (avsnitt 7.3.16).

Hydraulikkoljefilteret er skittent eller 
skadet

Skift hydraulikoljefilter (avsnitt 7.3.14).

Motoren kan ikke slås av med startbry-
teren Defekt sikring

Slå av motoren med nødstoppbryteren 
(avsnitt 5.9.3) og skift sikring (avsnitt 
5.11).
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7 VEDLIKEHOLD

Avsnittet «Vedlikehold» omhandler alle vedlikeholdsarbeider og alt stell som skal utføres på dumpe-
ren.

Et omhyggelig vedlikehold av dumperen garanterer høy funksjonssikkerhet og øker levetiden.

Hvis forskriftene for vedlikeholdsarbeidene ikke overholdes, oppheves KUBOTAs garanti- og erstat-
ningsansvar.

Det må kun brukes reservedeler i henhold til produsentens anvisninger. I forbindelse med reserve-
deler som ikke er godkjent, kan manglende kvalitet eller feil tilordning føre til økt ulykkesrisiko. Den 
som bruker ikke-godkjente reservedeler, påtar seg det hele og fulle ansvar i tilfelle skader.

7.1 Sikkerhetsbestemmelser for vedlikehold

Vedlikehold, rengjøring og stell skal kun utføres når dumperen er slått helt av. Tenningsnøkkelen må 
trekkes ut, så ikke dumperen kan slås på igjen, og bremseklosser må brukes til å hindre den i å rulle 
bort.

Hvis det er behov for vedlikehold, rengjøring og stell av dumperen mens tippeplanet er tippet, må 
ingen oppholde seg i området ved tippeplanet, med mindre tippeplanet er sikret med sylindersikker-
hetsstøtten (avsnitt 5.9.2).

Hvis det oppdages skader under vedlikehold og stell, må ikke dumperen settes i drift igjen før ska-
dene er utbedret. Reparasjonsarbeider skal kun utføres av opplært personale.

Når dumperen vedlikeholdes og stelles, må den alltid stå stabilt.

Under arbeider på drivstoffsystemet er røyking, åpen ild og bruk av andre tennkilder forbudt. Fare-
sonen skal merkes med skilt. Det må befinne seg et brannslukningsapparat i faresonen.

Alle reststoffer som oppstår skal destrueres i samsvar med gjeldende miljøforskrifter.

Til vedlikehold og stell skal de driftsstoffene brukes som er oppført i denne bruksanvisningen 
(avsnitt 7.2.2).

Ved arbeider på det elektriske anlegget skal dette gjøres spenningsløst før arbeidene startes. Arbei-
dene skal kun utføres av elektroteknisk opplært fagpersonale.

Betjeningselementene må kun brukes av en person som befinner seg på førersetet.

7.1.1 Krav til personalet som utfører arbeidet

Maskinføreren skal kun utføre rengjøring og stell.

Vedlikeholdsarbeider skal kun utføres av opplært personale.
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7.2 Vedlikehold

7.2.1 Vedlikeholdstabell

Kontrollområde Hva kontrollen gjelder

Kontroll 
Intervall

Kommentarer

K
on

tr
ol

l 
fø

r 
st

ar
t

M
ån

ed
lig

Å
rli

g

M
ot

or

Problemfri start

• Vær oppmerksom på 
uvanlige lyder når du 
starter motoren.

Kontroller om motoren går 
lett rundt, og at den ikke for-
årsaker uvanlige lyder.

  

• Kontroller at tennplugge-
ne fungerer som de skal.

Må fungere korrekt.   

Turtall, jevn 
gange

• Kontroller turtallene fra 
tomgang til fullast.

Må ligge i korrekt område.

 

Vennligst henvend 
deg til KUBOTA-for-
handleren for kon-
troll.

• Kontroller at motoren går 
jevnt.

Må gå rolig.

• Kontroller om motortur-
tallsspaken har en ten-
dens til å sette seg fast, 
og om motoren avgir ban-
kelyder eller hoster.

Motorturtallsspaken må 
ikke sitte fast, motoren må 
ikke fuske eller gå ujevnt.   

Eksosanlegg

• La motoren gå seg or-
dentlig varm, og kontrol-
ler om eksosen har uvan-
lig farge eller om det 
kommer uvanlige lyder 
fra eksosanlegget. Fore-
ta kontrollen ved ulike tur-
tall, fra tomgang til fullast.

Eksosfargen og lydene fra 
eksosanlegget må være 
normale. 

  

• Kontroller eksosrøret og 
lyddemperen med tanke 
på utettheter.

Det må ikke slippes ut noe 
eksos pga. lekkasjer.  

Luftfilter

• Kontroller at filteret ikke 
har rifter, og at huset ikke 
er deformert, og at hver-
ken dekselet eller slange-
ne er løse.

Det må ikke være rifter i fil-
teret, og huset må ikke ha 
deformasjoner, og både 
dekselet og slangene må 
sitte godt fast.

 

• Kontroller at filteret ikke 
er skittent eller skadet.

Må ikke være skittent eller 
skadet.   

Rengjøring 
(avsnitt 7.3.1) 
og utskifting 
(avsnitt 7.3.18)

Skruer og mut-
tere

• Kontroller at muttere og 
skruer i tetningsområdet 
til sylinderhode og rør-
bøy sitter godt.

Må ikke være løse.


* Hvis det ikke kommer ut 

eksos eller vann på disse 
stedene, er ikke denne 
kontrollen nødvendig.

Kompresjon

• Kontroller motorens kom-
presjon. 

Hvis ventilene klaprer eller 
motoren ikke går jevnt, må 
ventilklaringen kontrolleres.



Vennligst henvend 
deg til KUBOTA-for-
handleren for kon-
troll.

* Hvis motoren går jevnt, 
og eksosen er normal på 
tomgang og ved fullast, er 
ikke denne kontrollen 
nødvendig.
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M
ot

or

Motoropplag-
ring

• Kontroller at motoropp-
lagringen ikke har sprek-
ker eller deformasjoner.

Må ikke oppvise sprekker 
eller deformasjoner.   

• Kontroller om festeskruer 
eller -muttere er løse eller 
mangler.

Alle festeskruer og -muttere 
må være på plass og sitte 
godt.

  

Smøring

• Kontroller at oljen er riktig 
påfylt og fri for fremmed-
legemer.

Oljestanden må være kor-
rekt. Oljen må ikke innehol-
de fremmedlegemer.   

Kontroll 
(avsnitt 5.3.1) 
og utskifting 
(avsnitt 7.3.12)

• Kontroller at ventildeksel, 
bunnpanne, rør, osv. ikke 
er utette.

Det må ikke lekke olje.
  

• Kontroller om filteret er 
skittent eller skadet.

Må ikke være skittent eller 
skadet.  Utskifting 

(avsnitt 7.3.12)

Drivstoffsystem

• Kontroller om det lekker 
drivstoff fra drivstofftan-
ken, innsprøytningspum-
pen, slangene eller røre-
ne.

Her må det ikke komme ut 
drivstoff.

  

• Kontroller om drivstoffs-
langene er skadet, for 
gamle eller slitt.

Må ikke oppvise skader, 
tegn på alderssvekkelse el-
ler slitasje.

  

• Kontroller om drivstoffilte-
ret er skittent eller tett.

Må ikke være skittent eller 
tett.   Utskifting 

(avsnitt 7.3.13)

• Kontroller innsprøytnings-
trykket og innsprøytnings-
karakteristikken til inn-
sprøytningsdysene.

Innsprøytningstrykket og 
innsprøytningskarakteristik-
ken må stemme.



Vennligst henvend 
deg til KUBOTA-for-
handleren for kon-
troll.

* Hvis det ikke opptrer 
noen uregelmessigheter i 
eksosen eller motorens 
gange ved ulike turtall el-
ler ved akselerasjon, kan 
denne kontrollen bortfal-
le.

Kontrollområde Hva kontrollen gjelder

Kontroll 
Intervall

Kommentarer

K
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tr
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M
ot

or

Kjølesystem

• Kontroller om kjølevæs-
ken er korrekt påfylt, og 
at den er ren.

Kjølevæskenivået må stem-
me, og kjølevæsken må 
ikke inneholde fremmedle-
gemer.

 Kontroll 
(avsnitt 7.3.22)

• Kontroller om det lekker 
kjølevæske fra radiato-
ren, motoren, kjølevæs-
kepumpen eller slangene. 
Kontroller om radiatorla-
mellene er tette.

Det må aldri lekke kjøle-
væske, og radiatorlamelle-
ne må ikke være tilstoppet. 

• Kontroller om kjølevæs-
keslangene er skadet, for 
gamle eller slitt.

Må ikke oppvise skader, 
tegn på alderssvekkelse el-
ler slitasje.



• Kontroller at radiatordek-
selventilen fungerer som 
den skal.

Må fungere korrekt.


• Kontroller at ventilsetefla-
tene til radiatordekselet 
ikke er skadet.

Må ikke være skadet.


• Kontroller kileremstram-
mingen.

Må ligge innenfor det tillat-
te området.  Kontroll og innstilling 

(avsnitt 7.3.6)

• Kontroller om kileremmen 
er slitt eller skadet.

Må ikke være skadet eller 
slitt.  Kontroll og innstilling 

(avsnitt 7.3.6)

• Kontroller om viften, dek-
selet eller luftkanalen har 
sprekker, skader eller de-
formasjoner.

Det må ikke foreligge sprek-
ker, deformasjoner eller 
skader. 

• Kontroller om noen av 
festeskruene eller -mut-
terne til viften eller dekse-
let er løse.

Alle festeskruene og -mut-
terne må sitte godt. 

E
le

kt
ris

k 
an

le
gg

Generator

• Kontroller generatorens 
funksjon med et ampere-
meter.

Må fungere korrekt.



Vennligst henvend 
deg til KUBOTA-for-
handleren for kon-
troll.

Batteri

• Kontroller at batteriesyre-
standen er korrekt.

Må ligge i korrekt område.   Kontrollere og fylle 
på (avsnitt 7.3.2) 

• Kontroller om kontaktene 
er løse eller oksidert.

Koblingene må ikke være 
løse eller oksidert.  

Kabling

• Kontroller om det er noen 
løse forbindelser.

Forbindelsene må ikke 
være løse.  

• Kontroller om kablingen 
er skadet.

Må ikke være skadet.  

Kontrollområde Hva kontrollen gjelder

Kontroll 
Intervall

Kommentarer
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H
S

T-
dr

ift

Kilerem

• Kontroller med tanke på 
synlige feil og tilsmus-
sing.

Det må ikke forekomme 
skader eller oljespor.  

• Kontroller kileremstram-
mingen.

Spenningen må stemme.  

Hydraulikk-
pumper

• Bruk kjørespaken til å be-
vege maskinen forover 
og bakover, og styr også 
til venstre og høyre. Kon-
troller de generelle kjøre-
egenskapene, og vær 
oppmerksom på lyder el-
ler unormal varmeutvik-
ling.

Egenskaper, lyder og 
driftstemperatur må være 
normale. 

  

• Kontroller oljenivået i hy-
draulikkoljebeholderen.

Oljestanden må være kor-
rekt.   Kontroll (avsnitt 5.3) 

• Kontroller at det ikke er 
fremmedlegemer i oljen.

Må ikke inneholde fremme-
dlegemer.   Utskifting 

(avsnitt 7.3.16)

• Kontroller at hydraulikkol-
jebeholderen er tett.

Her må det ikke lekke olje.  

U
nd

er
vo

gn

Drivhjul, løpe-
hjul, støtteval-
ser, stramme-

hjul

• Kontroller om det forelig-
ger sprekker, deformasjo-
ner eller slitasje.

Må ikke oppvise sprekker, 
deformasjoner eller slitasje.   

• Prøvekjør maskinen og 
vær oppmerksom på 
uvanlige lyder eller for 
kraftig varmeutvikling i 
området rundt akslingen.

Lyder og driftstemperatur 
må befinne seg innenfor det 
normale området.   

• Kontroller om festeskruer 
eller -muttere er løse eller 
mangler.

Alle skruer og muttere må 
være på plass og godt 
strammet.

  

• Kontroller at girkassen 
ikke lekker.

Her må det ikke lekke olje.   

• Kontroller om svinghol-
derne til løpehjulene be-
veger seg lett ved kjøring 
over ujevnheter i underla-
get.

Må bevege seg lett.

 

Belter

• Kontroller at stålinnlegge-
ne ikke har sprekker eller 
skader.

Det må ikke finnes tydelige 
sprekker eller skader.   

• Kontroller om gummien 
er skadet, for gammel el-
ler slitt.

Det må ikke finnes tydelige 
sprekker eller tegn på al-
derssvekkelse eller slitasje.

  

• Kontroller om en kjerne 
mangler eller er brukket.

Det må ikke mangle noen 
kjerner.   

• Kontroller beltestrammin-
gen.

Strammingen må ikke være 
for sterk eller for svak.    Innstilling 

(avsnitt 7.3.4)

Kontrollområde Hva kontrollen gjelder

Kontroll 
Intervall

Kommentarer
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U
nd

er
vo

gn

Beltestramme-
skrue

• Kontroller om det forelig-
ger deformasjoner eller 
korrosjon.

Må ikke vise tegn til defor-
masjon eller korrosjon.  

Hus
• Kontroller om det forelig-

ger sprekker, deformasjo-
ner eller skader.

Må ikke oppvise sprekker, 
deformasjoner eller skader.  

Understell

• Kontroller om det er 
sprekker, deformasjoner, 
skader eller tydelig slita-
sje på bevegelige deler. 
Ved mistanke om sprekk-
dannelse må du bruke et 
sprekkontrollmiddel.

Må ikke oppvise sprekker, 
deformasjoner, skader eller 
tydelig slitasje.

 

B
re

m
se

sy
st

em

Parkerings-
brems

• Stopp kjøretøyet uten last 
i en skråning, og lås 
bremsepedalen med lå-
sespaken for parkerings-
bremsen. Maskinen uten 
last skal ikke begynne å 
rulle.

Parkeringsbremsen må hol-
de maskinen.

  

Stag, ledd og 
wire

• Kontroller at ikke stag, 
ledd og wire er skadet, og 
at festeelementene sitter 
som de skal.

Ingen deler må være skadet 
eller løse.  

H
yd

ra
ul

ik
ka

nl
eg

g

Hydraulikk-
pumpe

• Kontroller at rørnipler og 
slangeforbindelsesstyk-
ker, samt tetningsdeler, er 
tette.

Her må det ikke lekke olje.

  

• Kjør hydraulikkpumpen 
med og uten belastning, 
og kontroller at det ikke 
medfører uvanlige vibra-
sjoner eller lyder eller for 
kraftig varmeutvikling.

Uvanlige vibrasjoner eller 
lyder eller for kraftig varme-
utvikling må ikke forekom-
me.  

• Belast hydraulikkpum-
pen. Kontroller deretter 
transporttrykk og over-
trykk i hydraulikkpumpen 
under belastning. Denne 
kontrollen kan bortfalle 
hvis det ikke opptrer ure-
gelmessigheter ved oven-
stående kontroller (vibra-
sjon, lyder, varmeutvik-
ling).

Verdien må ligge i det områ-
det som produsenten har 
angitt.



Ledninger 
(nipler, høy-
trykksrør)

• Kontroller ledningene 
med tanke på sprekker, 
skader, aldring og fordrei-
ning.

Ledningene må ikke oppvi-
se skader, tegn på alders-
svekkelse eller fordreining.   

• Kontroller at rørniplene er 
tette.

Her må det ikke lekke olje.   

• Kontroller ledningene 
med tanke på korrekt 
plassering, og kontroller 
at skruer og muttere sit-
ter godt.

Plasseringen må være rik-
tig, og alle skruer og mutte-
re strammet.   

Kontrollområde Hva kontrollen gjelder

Kontroll 
Intervall

Kommentarer
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H
yd

ra
ul

ik
ka

nl
eg

g

Hydraulikksylin-
der/-drer

• Kontroller funksjonen. Må gå lett og jevnt.   
• Kjør sylinderen ut og inn 

flere ganger. Kontroller 
deretter om tetningsdele-
ne er tette.

Her må det ikke lekke olje.

 

• Belast sylinderen og 
stopp den. Kontroller der-
etter sylinderslaget.

Sylinderslaget må ligge i 
det området som produsen-
ten har angitt.



• Kontroller om det er bul-
ker, sprekker, strekkska-
der eller riper i sylinderrø-
ret.

Det må ikke forekommer 
bulker, sprekker, strekkska-
der eller riper.  

• Kontroller om sylinderbol-
tene er slitt eller skadet.

Det må ikke være tegn til 
sterk slitasje eller skader.   

Styreblokk

• Beveg tippespaken og 
kontroller at den går lett.

Må gå lett og jevnt.   

• Påse at styreblokken er 
riktig montert.

Monteringsposisjonen må 
stemme.  

• Belast styreblokken. Kon-
troller deretter at styre-
blokken fungerer feilfritt.

Hydraulikksylinderen må re-
agere normalt og stoppe 
sikkert.

  

• Kontroller at hus, lednin-
ger og rørnipler er tette.

Her må det ikke lekke olje.   

Ti
pp

es
ys

te
m

Tippeplan

• Tippeplanet må være lett 
å heve og senke.

Må gå lett og jevnt.   

• Kontroller alle deler med 
tanke på sprekker, defor-
masjon og slitasje.

Det må ikke forekomme 
sprekker, deformasjoner el-
ler slitasje.

  

• Kontroller at festeskruene 
sitter godt.

Skruene må sitte godt.   

• Kontroller klaringen til 
holdeboltene tippeplan/
bærer og tippesylinder-
holdeboltene. Gjør dette 
ved å tippe og senke tip-
peplanet.

Boltene skal ikke ha for stor 
klaring.

  

Kontrollområde Hva kontrollen gjelder

Kontroll 
Intervall

Kommentarer
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S
ik

ke
rh

et
s-

 o
g 

ve
rn

ea
no

rd
ni

ng
er

Ramme og un-
derstell

• Kontroller om det forelig-
ger sprekker, deformasjo-
ner eller korrosjon.

Det må ikke forekomme 
sprekker, deformasjoner el-
ler korrosjon.

  

• Kontroller om skruer eller 
muttere er løse eller 
mangler.

Alle festeskruer og -muttere 
må være på plass og sitte 
godt.

  

Deksel

• Kontroller om låsemeka-
nismene til dekslene lar 
seg åpne og lukke på 
normal måte.

Låsemekanismene til deks-
lene må ikke sitte fast.  

Klistremerker 
og merking

• Kontroller om de foreskr-
evne markeringene eller 
varsel- og sikkerhetsmer-
ker er på plass og uten 
skader.

Må ikke være skadet.

 

Horn
• Trykk på knappen for å 

teste at den virker.
Må være fullt funksjonsdyk-
tig.   

Smøring
• Kontroller at alle deler er 

smurt.
Smøringen må være i or-
den.   Smøring 

(avsnitt 7.3.3)

Sylindersikker-
hetsstøtte

• Hev tippeplanet og kon-
troller sylindersikkerhets-
støtten i låst tilstand.

Må være festet på sikker 
måte.   

• Kontroller med tanke på 
krumming eller deforma-
sjon.

Krumming eller deforma-
sjon må ikke forekomme.   

• Kontroller støtten og hol-
deren til sylindersikker-
hetsstøtten med tanke på 
sprekker eller skader. 
Bruk et sprekkontrollmid-
del.

Det må ikke forekomme 
sprekker eller skader.

 

Generell kontroll

• Kontroller framdriftsmo-
tor og lasteinnretning 
med tanke på korrekt 
funksjon.

Hele systemet må fungere 
uten feil, dvs. uten uvanlige 
lyder, vibrasjoner eller var-
meutvikling.



Kontrollområde Hva kontrollen gjelder
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7.2.2 Driftsstofftabell

Kontrollområde Intervall Anbefalt produkt Volum Avsnitt

Drivstoff Ved behov Diesel 15,0 liter 5.5.5

Motorolje

Påfylling:Utfør dagli-
ge kontroller, og fyll 

opp hvis nivået er lavt.
API-kategori: Klasse CD eller høyere

3,8 liter 7.3.12Skifte: 
Første gang: 50 timer. 

Fra og med andre 
gang: Hver 100. time.

SAE-kategori: 10W-30

Girolje

Første gang: 50 timer. Girolje

2,0 liter 7.3.15Fra og med andre 
gang: Hver 100. time.

API-kategori: GL4 eller 5

SAE-kategori: # 80

HST-olje
Første gang: 50 timer.

Hydraulikkolje VG46 (høy viskositet)
20,0 l (KC110H)/
23,3 l (KC110HR)

7.3.16Fra og med andre 
gang: Hver 500. time.

Oljesmørepunkter En gang i måneden.

Girolje

- 7.3.3API-kategori: GL4 eller 5

SAE-kategori: # 80

Fett-smørepunkter En gang i måneden. Karosserifett - 7.3.3

Kjølevæske

Utfør daglige kontroller, 
og fyll opp hvis nivået 

er lavt

Frostvæske: LLC
Frostvæskenivået bør være beregnet 

på -25 °C.
Frostvæskeandelen må ikke overskri-

de 45 %.

3,1 liter 7.3.22

Skifte: Hvert 2. år

Batterivæske
Utfør daglige kontroller, 
og fyll opp hvis nivået 

er lavt
Destillert vann - 7.3.2
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7.2.3 Tabell over vedlikeholdsdeler

Kontrollområde Delnr. Utskiftingsintervall Antall Avsnitt

Luftfilterelement - 1 x årlig, oftere ved behov. 1 7.3.18

Drivstoffilter 3714 0051 400
Kontroller hver 100. time, skift ut ved 
behov.

1 7.3.13

Motoroljefilterpatron -
Første gang: 50 timer.

1 7.3.12Fra og med andre gang: Hver 200. 
time.

Innsugin-
gsfilter

KC110H 3663 6014 000
1 x årlig eller hver 500. time.

1 7.3.16

KC110HR 3663 6029 000 1 7.3.16

Ledningsfilter 3676 6121 200 1 7.3.14

Kilerem

Kjøredrift 0853 1500 060

Skift ut hvis defekt.

1 7.3.6

KC110H Hydrau-
likk

0852 1300 029 1 7.3.8

KC110HR 0852 1300 028

Bremsebelegg 7301 4007 000 Skift ut hvis defekt.
2 
(skift ut kompo-
nent)

Hydrau-
likkslange

For HST

Se deleliste. Hvert 2. år (skift ut hvis defekt).

1
Vennligst hen-

vend deg til 
KUBOTA-for-
handleren for 

utskifting.

For oljekjøler 1

For tippeinnretningen 1

For svinginnretnin-
gen

1

Belter
Merke OHTSU 3677 2012 000

Skift ut hvis defekt.
2 7.3.19

Merke BS 3677 2013 000 2 7.3.19

Batteri 3673 0655 000 Skift ut hvis defekt. 1

Spesialdeler  Henvend deg til KUBOTA-forhandleren din, eller til servicesenteret vårt.

Gummideler, som for eksempel hydraulikkslanger, eldes når de ikke brukes. Disse må 
skiftes ut annethvert (eller hvis de blir skadet).
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7.3 Vedlikholdsarbeid

De vedlikeholdsoppgavene som er oppført i vedlikeholdstabellene for dumperen, skal utføres som 
angitt nedenfor.

7.3.1 Kontrollere og rengjøre luftfilteret

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Skru ut festeskruen (1) og ta av dekselet (2).

 Fjern luftfilteret (1) fra luftfilterhuset.

 Kontroller luftfilteret. Luftfilteret må ikke være skadet 
eller veldig skittent. Ved behov må luftfilteret skiftes 
(avsnitt 7.3.18).

 Blås luftfilteret rent med trykkluft fra innsiden (maks. 
5 bar), uten å skade det.

 Rengjør luftfilterhuset og dekselet.

 Sett inn det rengjorte luftfilteret og skru fast dekselet.

 Luftfilteret skal ikke rengjøres med væske. Ikke bruk motoren uten luftfilter.

Ved rengjøring av luftfilteret er det påkrevet 
med bruk av vernebriller.

2

1

1
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7.3.2 Stell av batteriet

Kontrollere batteriet

 Åpne dekselet til batterirommet (avsnitt 5.10). Lukk 
dekselet til batterirommet igjen når arbeidet er utført.

 Kontrollere batterisyrenivået, som i hver enkelt batteri-
celle skal befinne seg mellom markeringene (1 og 2). 
Ved behov må batterisyrenivået økes ved tilsetning av 
destillert vann.

 Kontroller at batteripolene (3) er rene. Ved behov må 
de rengjøres og smøres inn med polfett.

 Kontroller at batteriet sitter godt fast. Dumperen må 
ikke brukes med løst batteri.

Lade batteriet

Batterisyre er svært etsende. Det er tvingende nødvendig å unngå kontakt med batteri-
syre. Hvis klær, hud eller øyne likevel skulle komme i berøring med batterisyre, må de 
aktuelle stedene umiddelbart skylles med vann. Ved kontakt med øynene må man 
straks oppsøke lege! Spilt batterisyre må straks nøytraliseres.

Det skal brukes gummihansker og vernebriller når man arbeider med batterier.

Batterisyre er svært etsende. Det er tvingende nødvendig å unngå kontakt med batteri-
syre. Hvis klær, hud eller øyne likevel skulle komme i berøring med batterisyre, må de 
aktuelle stedene umiddelbart skylles med vann. Ved kontakt med øynene må man 
straks oppsøke lege! Spilt batterisyre må straks nøytraliseres.

Det skal brukes gummihansker og vernebriller når man arbeider med batterier.

Lading av batterier skal kun skje i tilstrekkelig ventilerte rom. I disse rommene er røy-
king, åpen ild og levende lys forbudt.

Under lading av batterier oppstår det knallgass. Åpen ild kan føre til eksplosjon.

Når man lader batterier som er svært utladet, skal pluggene fjernes fra batteriene. Hvis 
batteriene bare etterlades, kan pluggene bli værende i batteriene.

Det er kun tillatt å lade batteriene når startbryteren står i -stilling, tenningsnøkkelen er 
trukket ut og minuspolklemmen er koblet fra.

1

3

2
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 Åpne dekselet til batterirommet (avsnitt 5.10). Lukk dekselet til batterirommet igjen når arbeidet 
er utført.

 Koble fra minuspolklemmen (1). Legg minuspolklem-
men til side, slik at en berøring med minuspolen er ute-
lukket.

 Ta av plusspoldekselet (2).

 Kople batteriladeren til batteriet i samsvar med lade-
apparatprodusentens forskrifter. Man må velge en 
skånsom lademetode.

 Etter at batteriet er ladet, må det rengjøres og batteri-
syrenivået kontrolleres.

7.3.3 Smøre smørestedene

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Avmonter gulvdekselet (avsnitt 5.8.2).

 Avmonter betjeningskonsolldekselet (avsnitt 5.8.3).

 Avmonter hydraulikkdekselet (avsnitt 5.8.4).

 Alle smørepunkter på nedenstående bilder må smøres med smørefett ( ) eller olje ( ).

Ved til- og frakobling av batteriet er det helt påkrevet å følge foreskrevet rekkefølge, el-
lers kan det være fare for kortslutning.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).

Tørk straks bort olje og fett som tyter ut, oppbevar tilsmussede filler i egnede beholdere 
fram til avfallshåndtering.

Drift med utilstrekkelig smurte smørepunkter kan føre til skader.

21
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KC110H

KC110H

Førerplass Løpehjul

Tippeplan Førersete (underside)

Sikkerhetsbeltefestet Tippeplan (underside)

Høyre betjeningskonsoll Fremre betjeningskonsoll
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*

KC110H

KC110H KC110HR

KC110HRKC110HR

Høyre betjeningskonsoll Fremre betjeningskonsoll

HST-drift Fremre betjeningskonsoll

Tippeplan (framside) Tippeplan (underside)

Svingmekanisme Svingsylinder (framside)
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 Lukk motorpanseret når arbeidet er utført, monter alle avmonterte deksler igjen, sving tilbake sy-

lindersikkerhetsstøtten (KC110H), eller avmonter den (KC110HR), og senk tippeplanet igjen.

*

KC110HR

KC110HR

KC110HR

Høyre betjeningskonsoll Motorrom

Motorrom ROPS

Motorrom

Svingsylinder (Svingmekanisme) Tippeplan (framside)
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7.3.4 Kontrollere og justere larveføttene

 Rengjør det komplette drivverket. Vær spesielt opp-
merksom på steiner mellom beltene og drivhjulene el-
ler strammehjulet. Området rundt beltets stramme-
skrue skal rengjøres.

 Jekk opp maskinen ved løftepunktene på begge sider. 
Løftepunktene befinner seg foran på tverrbjelken (1) 
mellom beltene og bak ved akselrøret (2). Jekk opp 
maskinen slik at beltene ligger parallelt med underla-
get.

For stramme belter utsettes for stor slitasje.

For slakke belter utsettes for stor slitasje og kan hoppe av.

Når arbeidene skal utføres, må dumperen stå på flatt og fast underlag og være sikret 
mot å kunne slås på igjen.

(1) (1)

(2) (2)

(1) (2)
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Kontrollere larveføttene

 Mål hvor mye beltet (1) henger i punkt «A». Henget må 
være på ca. 75 - 80 mm. Ved behov må beltet justeres.

 Kontroller om beltet er skadet. Ved behov må beltet 
skiftes ut. Vennligst henvend deg til KUBOTA-forhand-
leren.

 Utfør arbeidene på det andre beltet.

Justere beltene

 Løsne kontramutteren (3).

 Juster beltet ved å skru beltestrammeskruen (2) til 
venstre eller høyre, til henget i beltet (1) måler ca. 75 - 
80 mm i punkt «A».

 Utfør arbeidene på det andre beltet.

 Slipp ned dumperen etter at beltet er stilt inn.

7.3.5 Rengjøre kjølevæskeradiatoren og hydraulikkoljekjøleren

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Rengjør kjølevæskeradiatoren (1) og hydraulikkolje-
kjøleren (2) fra motorsiden med vannstråle eller trykk-
luftpistol. Ikke bruk høytrykksvasker!

 Pass spesielt godt på mellomrommet (3) mellom kjøle-
væskeradiatoren og hydraulikkoljekjøleren, ettersom 
det ofte samler seg løv på dette stedet.

 Etter rengjøring må du kontrollere om kjølevæskeradi-
atoren eller hydraulikkoljekjøleren er skadet.

 Steng motorpanseret igjen.

Justeringsarbeidet er beskrevet for det høyre 
beltet. Justering av det venstre beltet utføres 
på tilsvarende måte.

A

1

A

A

2 3

1

A

21
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7.3.6 Kontrollere, justere og skifte ut motorkileremmen

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1). Lukk motorpanseret når arbeidet er utført.

Kontrollere motorkileremmen

 Trykk inn kileremmen (1) i punkt «A». Kileremmen skal 
kunne trykkes inn ca. 7 - 9 mm (trykk: 10 kg). Ved be-
hov må motorkileremmene justeres.

 Kontroller at kileremmen er i god stand; den skal ikke 
oppvise sprekker eller skader. Ved behov må kilerem-
men skiftes.

Justere motorkileremmen

 Løsne festeskruen (1 og 2).

 Stram kileremmen ved å svinge generatoren (3). 
Stram kileremmen helt til kileremmen kan trykkes inn 
ca. 7 - 9 mm (trykk: 10 kg) i punkt «A».

 Trekk til festeskruen.

 Kontroller kileremmen etter at den er justert.

Skifte motorkileremmen

 Løsne festeskruene (1 og 2).

 Sving generatoren (3) og fjern kileremmen (4). Gjør 
dette ved å føre kileremmen over viften (5).

 Legg på en ny kilerem.

 Juster kileremmen.

Drift med feilaktig innstilt, manglende eller 
skadet kilerem kan medføre skader.

1

A

3

2

1A

1

3

2

5

4
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7.3.7 Kontrollere, justere og skifte ut kileremmen til tippehydraulikkpumpen

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1). Lukk motorpanseret når arbeidet er utført.

Kontrollere kileremmen til tippehydraulikkpumpen

 Fjæren (2) må være strukket til 65 til 68 mm i område 
«A», uten at kileremmen (1) glipper. 

 Kontroller at kileremmen er i god stand; den skal ikke 
oppvise sprekker eller skader. Ved behov må kilerem-
men skiftes.

Justere kileremmen til tippehydraulikkpumpen

 Løsne kontramutteren (1).

 Still inn fjæren (3) ved å dreie justeringsmutteren (2) i 
område «A» til 65 til 68 mm.

 Stram kontramutteren igjen.

Skifte ut kileremmen til tippehydraulikkpumpen

 Vennligst henvend deg til KUBOTA-forhandleren om dette skulle bli nødvendig.

A

2

12

A

3

21
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7.3.8 Kontrollere, justere og skifte ut kileremmen til HST-driften

 Avmonter gulvdekselet (avsnitt 5.8.2). Monter gulvdekselet når arbeidet er utført.

Kontrollere kileremmen til HST-driften

 Fjæren (2) må være strukket til 114 til 116 mm i områ-
de «A», uten at kileremmen (1) glipper. Når koplingen 
er ute, må ikke kileremmen dreie seg med remskiven.

 Kontroller at kileremmen er i god stand; den skal ikke 
oppvise sprekker eller skader. Ved behov må kilerem-
men skiftes.

Stille inn kileremmen til HST-driften

 Løsne begge kontramutterne (1).

 Still inn fjæren (2) ved å dreie strekkfiskmutteren (3) i 
område «A» til 114 til 116 mm.

 Stram begge kontramutterne igjen.

Skifte kileremmen til HST-driften

 Vennligst henvend deg til KUBOTA-forhandleren om dette skulle bli nødvendig.

Koblingen må være innkoblet.

A

1

2

A

2

1

3
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7.3.9 Kontroller hydraulikkslangene

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2).

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4).

 Slå av motoren (avsnitt 5.5.1.3).

 Avmonter gulvdekselet (avsnitt 5.8.2).

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Avmonter betjeningskonsolldekselet (avsnitt 5.8.3).

 Avmonter hydraulikkdekselet (avsnitt 5.8.4) (KC110HR).

 Avmonter svingsylinderdekselet (avsnitt 5.8.5) (KC110HR).

 Kontroller alle hydraulikkslanger som er koblet til tippehydraulikken og HST-motoren med tanke 
på tilstanden (sprekker, utbulninger, harde steder) og godt feste for klemmene. Ved behov må 
hydraulikkslangene skiftes ut. Reparasjonsarbeider skal kun utføres av opplært personale. 
Vennligst henvend deg til KUBOTA-forhandleren om dette skulle bli nødvendig.

 Lukk motorpanseret når arbeidet er utført, monter alle avmonterte deksler igjen, sving tilbake sy-
lindersikkerhetsstøtten (KC110H), eller avmonter den (KC110HR), og senk tippeplanet igjen.

7.3.10 Kontrollere gummislangene

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Alle gummislanger i motorrommet må kontrolleres med tanke på tilstanden (sprekker, utbulnin-
ger, harde steder) og godt feste for klemmene. Ved behov må gummislangene skiftes ut. Venn-
ligst henvend deg til KUBOTA-forhandleren.

 Lukk motorpanseret når arbeidet er utført.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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7.3.11 Fjerne vann fra drivstofftanken

 Sett en oppsamlingsbeholder med et volum på minst 
30 l under tappeskruen (1).

 Skru ut tappeskruen og tapp av vannet.

 Sett på en ny tetningsring på tappeskruen og skru fast.

7.3.12 Skifte motorolje og motoroljefilter

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

Tappe motorolje

 Sett en oppsamlingsbeholder med et volum på ca. 20 
l under tappepluggen for motorolje.

 Skru ut tappeskruen (1) for motoroljen, og tapp oljen 
ned i oppsamlingsbeholderen. Utstyr motoroljetappe-
skruen med ny pakning og skru den inn.

Under fjerning av vann fra drivstofftanken er røyking, åpen ild og bruk av andre tennekil-
der forbudt. Faresonen skal merkes med skilt. Det må befinne seg et brannslukningsap-
parat i faresonen.

Drivstoff som har rent ut eller over skal straks bindes med bindemiddel for olje. Det kon-
taminerte bindemiddelet for olje skal destrueres i samsvar med gjeldende miljøforskrif-
ter.

Motoroljen må lagres og kasseres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.
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Skifte motoroljefilter

 Sett en oppsamlingsbeholder under motoroljefilteret 
(1), og skru av motoroljefilteret med en filternøkkel.

 Sett inn tetningsringen på det nye motoroljefilteret 
med motorolje.

 Skru motoroljefilteret på og stram det med håndkraft. 
Ikke bruk filternøkkelen.

Fylle på motorolje

 Skru på motoroljepåfyllingsdekselet (1) og fyll på mo-
torolje, se Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2).

Påfyllingsmengde: 3,8 l

 Skru fast motoroljepåfyllingsdekselet.

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2). Varsellampen for mo-
toroljetrykket må slukke så snart motoren starter. Hvis 
ikke, må du stoppe motoren umiddelbart og informere 
fagpersonalet.

 La motoren gå i ca. to minutter og slå den så av. Kon-
troller motoroljenivået etter en ventetid på fem minut-
ter.

 Trekk ut motoroljepeilepinnen (1) og tørk den av med 
en ren klut.

 Skyv peilepinnen helt inn igjen og trekk den ut en gang 
til. Motoroljenivået må befinne seg på den øverste 
markeringen av området «A». Ved behov må det fylles 
på mer motorolje.

Drift med for lavt eller for høyt motoroljenivå 
kan medføre skader.
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7.3.13 Skifte drivstoffilter

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Sett drivstoffkranen (1) vannrett i «C»-stilling.

 Skru av hylsemutteren (2) mens du holder filterkoppen 
(3) fast.

 Ta av filterkoppen.

 Ta ut drivstoffilteret av filterkoppen og rengjør drivstof-
filteret og filterkoppen med ren diesel.

 Sett sammen komponentene. Skru til hylsemutteren for hånd, ikke bruk verktøy.

 Sett drivstoffkranen loddrett i «O»-stilling.

 Lufte ut drivstoffsystemet (avsnitt 5.13). Kontroller i den forbindelse at drivstoffilteret er tett.

7.3.14 Skifte ledningsfilter

 Vipp tippeplanet forover til anslag. (avsnitt 5.5.4).

 Avmonter hydraulikkdekselet (avsnitt 5.8.4) (KC110HR).

Legg en klut under drivstoffilteret, så det ikke 
renner drivstoff ned på bakken.

Hydraulikkoljen og ledningsfilteret må lagres og kasseres i henhold til gjeldende miljøbe-
stemmelser.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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 Vedlikehold
 Sett en oppsamlingsbeholder under ledningsfilteret 
(1), og skru av ledningsfilteret med en filternøkkel ved 
å dreie mot venstre.

 Sett inn tetningsringen på det nye ledningsfilteret med 
hydraulikkolje.

 Skru ledningsfilteret på og stram det med håndkraft. 
Ikke bruk filternøkkelen.

 Start dumperen og la den gå seg varm i fem minutter 
(avsnitt 5.5).

 Kontroller hydraulikkoljestanden:

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4).

 Kontroller hydraulikkoljenivået i seglasset (1), hydrau-
likkoljen må nå opp til midten av seglasset. Fyll på hy-
draulikkolje ved behov (avsnitt 7.3.16).

 Kontroller om hydraulikkoljefilteret er tett.

 Når arbeidet er avsluttet, må hydraulikkdekselet mon-
teres, sylindersikkerhetsstøtten avmonteres og tippe-
planet senkes igjen.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippe-
planet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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7.3.15 Skifte girolje

Tappe ut girolje

 Sett en oppsamlingsbeholder med et volum på ca. 6 l 
under tappepluggen.

 Skru ut tappeskruen (1), og tapp giroljen ned i opp-
samlingsbeholderen. 

 Sett på en ny pakning på tappeskruen og skru den inn.

Fylle på girolje

 Fjern gulvdekselet (avsnitt 5.8.2).

 Ta av giroljepåfyllingsdekselet (1) og fyll på girolje, se 
Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2).

Påfyllingsmengde: 2,0 l

 Sett på plass giroljepåfyllingsdekselet igjen.

 Monter dekselet igjen når arbeidet er utført.

Giroljen må lagres og kasseres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.
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7.3.16 Skifte hydraulikkoljen og innsugingsfilteret

 Vipp tippeplanet forover til anslag (avsnitt 5.5.4).

Tappe ut hydraulikkolje

 Sett en oppsamlingsbeholder med et volum på ca. 50 l 
under tappepluggen.

 Skru ut tappeskruen (1), og tapp hydraulikkoljen ned i 
oppsamlingsbeholderen.

 Sett på en ny pakning på tappeskruen og skru den inn.

Hydraulikkoljen må lagres og kasseres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.

Bruk sylindersikkerhetsstøtten til å sikre tippeplanet mot utilsiktet senking (avsnitt 5.9.2).
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Skifte innsugingsfilter

 Skru ut festeskruen (1) og trekk ut dekselet (2) med 
innsugingsfilteret.

 Skift innsugingsfilter.

 Sett på plass dekselet med innsugingsfilteret, og 
stram festeskruene.

Fylle på hydraulikkolje (KC110H)

 Skru på påfyllingsskruen (1) og fyll på hydraulikkolje, 
se Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2).

Påfyllingsmengde: 20 l

 Skru fast påfyllingsskruen.

 Avmonter sylindersikkerhetsstøtten og senk tippepla-
net igjen.

 Start dumperen og la den gå seg varm i fem minutter 
(avsnitt 5.5).

 Kontroller hydraulikkoljenivået (avsnitt 5.3.11).
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Fylle på hydraulikkolje (KC110HR)

 Avmontere hydraulikkdekselet (avsnitt 5.8.4)

 Skru på påfyllingsskruen (1) og fyll på hydraulikkolje, 
se Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2).

Påfyllingsmengde: 23,3 l

 Skru fast påfyllingsskruen.

 Monter hydraulikkdekselet.

 Avmonter sylindersikkerhetsstøtten og senk tippepla-
net igjen.

 Start dumperen og la den gå seg varm i fem minutter 
(avsnitt 5.5).

 Kontroller hydraulikkoljenivået (avsnitt 5.3.11).

7.3.17 Skifte tippehydraulikkoljen (KC110H)

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1). Lukk motorpanseret når arbeidet er utført.

Tappe ut tippehydraulikkolje

 Sett en oppsamlingsbeholder med et volum på ca. 6 l 
under tappepluggen.

 Skru ut tappeskruen (1), og tapp hydraulikkoljen ned i 
oppsamlingsbeholderen.

 Sett på en ny pakning på tappeskruen og skru den inn.

Hydraulikkoljen må lagres og kasseres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.

Tippeplanet må være senket.
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Fylle på tippehydraulikkolje

 Skru på påfyllingsskruen (1) og fyll på tippehydraulikk-
olje, se Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2).

Påfyllingsmengde: 1,5 l

 Skru fast påfyllingsskruen.

7.3.18 Skifte luftfilter

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

 Skru ut festeskruen (1) og ta av dekselet (2).

 Trekk ut luftfilteret (1) av luftfilterhuset.

 Rengjør luftfilterhuset og dekselet.

 Sett inn nytt luftfilteret og skru fast dekselet.

 Steng motorpanseret igjen.

Tippeplanet må være senket.

Ikke bruk motoren uten luftfilter.
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 Vedlikehold
7.3.19 Kontrollere beltenes løpehjul, støttevalser, strammehjul og drivhjul

 Kontroller beltets løpehjul (1), støttevalser (2), 
strammehjul (3) og drivhjul (4). Disse må ikke ha noen 
skader. Skift ut skadde deler ved behov. Vennligst 
henvend deg til KUBOTA-forhandleren om dette skulle 
bli nødvendig.

 Utfør arbeidene på motsatt side.

7.3.20 Kontrollere det elektriske anlegget

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1). Lukk motorpanseret igjen når arbeidet er utført.

 Alle elektriske ledninger, pluggforbindelser og koblinger må kontrolleres med tanke på evt. ska-
der og godt feste. Ved behov må fagpersonale utbedre feil og mangler.

7.3.21 Kontrollere eksosanlegget

 Kontroller at eksosanlegget er tett og godt festet (motstandsdyktighet mot sprekkdannelse).

 Hvis eksosanlegget er utett eller løst, må man vente med å ta dumperen i drift til dette er reparert.

Hvis kontrollen utføres mens motoren er varm, er det fare for å brenne seg på eksosan-
legget.
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7.3.22 Skifte kjølevæske

 Åpne motorpanseret (avsnitt 5.8.1).

Tappe ut kjølevæske

 Åpne radiatorlokket (1).

 Sett en oppsamlingsbeholder med et volum på minst 
12 l under tappeåpningen for kjølevæsken (1).

 Åpne tappepluggen for kjølevæske og la all kjølevæ-
ske renne ut.

 Gjennomspyl kjølesystemet ved stor grad av tilsmus-
sing. Sprøyt kaldt vann uten tilsetningsstoffer inn i kjø-
lesystemet gjennom åpningen i radiatorlokket med en 
slange, helt til klart vann kommer ut av tappepluggen 
for kjølevæske.

 Lukk tappepluggen for kjølevæske.

 Demonter ekspansjonstanken for kjølevæske (1) og 
tøm den, rengjør den ved behov. Monter beholderen 
igjen.

Kjølevæsken må lagres og kasseres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.
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Fylle på kjølevæske

 Iblandet kjølevæske, se Driftsstofftabell (avsnitt 7.2.2), 
fylles på til underkanten av påfyllingsåpningen til radi-
atoren og til øvre markering på ekspansjonstanken 
(2).

Påfyllingsmengde: ca. 3,1 l

 Steng motorpanseret.

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2). La motoren gå i ca. to 
minutter og slå den så av.

 Åpne motorpanseret.

 Kontroll kjølevæskenivået i ekspansjonstanken for 
kjølevæske (1), væsken må nå opp til den øvre marke-
ringen (2). Fyll på kjølevæske ved behov.

 Steng motorpanseret.

7.3.23 Skifte batteriet

 Åpne dekselet til batterirommet (avsnitt 5.10). Lukk dekselet til batterirommet igjen når arbeidet 
er utført.

Ut- og innmontere batteriet

 Koble fra minuspolklemmen (1). Legg minuspolklem-
men til side, slik at en berøring med minuspolen er ute-
lukket.

 Koble fra plusspolklemmen (2). Legg plusspolklem-
men til side slik at en berøring med plusspolen er ute-
lukket.

 Skru av muttrene (3), ta av holderen (4) og fjern batte-
riet fra dumperen.

 Monteringen gjøres i motsatt rekkefølge.

 Sett inn batteripolene og polklemmene med polfett.

 Kontroller at batteriet sitter godt fast. Dumperen må 
ikke brukes med løst batteri.

Ved skifte av batteri skal det kun brukes et batteri av samme type, med samme ytelses-
data og samme dimensjoner.

Ved til- og frakobling av batteriet er det helt påkrevet å følge foreskrevet rekkefølge, el-
lers kan det være fare for kortslutning.
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7.4 Reparasjonsarbeid på dumperen

 Reparasjonsarbeider på dumperen skal kun utføres av opplært personale.

 Hvis det utføres reparasjonsarbeider på bærende deler, f.eks. sveising på deler av rammen, skal 
disse kontrolleres av en sakkyndig.

 Etter reparasjonsarbeider må dumperen kun settes i drift hvis man har konstatert at den fungerer 
upåklagelig. I denne forbindelse skal de overhalte områdene og sikkerhets- og sikringsanordnin-
gene vurderes spesielt nøye.
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8 SIKKERHETSTEKNISK KONTROLL

Grunnlaget for gjennomføringen er BGR 500 (bestemmelser av tyske lovpliktrige forsikringsselska-
per for yrkesskader (Berufsgenossenschaften)).

I henhold til (den tyske) driftssikkerhetsforskriften har den driftsansvarlige/arbeidsgiveren ansvar for 
å fastsette type, omfang og frister for de nødvendige kontrollene.

Kontrollene skal gjennomføres av en sakkyndig person minst én gang i året. Ved vesentlige endrin-
ger på dumperen skal den kontrolleres av en sakkyndig før den startes opp igjen.

Denne personen må på grunnlag av sin fagutdannelse og erfaring ha tilstrekkelige kunnskaper om 
dumpere og være så fortrolig med arbeidsmiljøloven, bestemmelsene om sikkerhet på arbeidsplas-
sen og allment anerkjente tekniske regler at han kan vurdere om dumperen befinner seg i driftssikker 
tilstand.

Den sakkyndige må være nøytral i sin kontroll og vurdering og upåvirket av personlige, økonomiske 
eller bedriftsinterne interesser. Det skal utføres en visuell kontroll og en funksjonskontroll. I denne 
forbindelse må alle komponenter kontrolleres med tanke på tilstand og fullstendighet, og det må kon-
trolleres at sikkerhets- og sikringsanordningene virker slik de skal.

Utførelsen av kontrollen skal dokumenteres i form av en kontrollprotokoll. Det minste som skal pro-
tokolleres er:

 Kontrollens dato og omfang, med angivelse av delkontroller som fortsatt venter på utførelse.

 Resultatet av kontrollen med angivelse av konstaterte mangler.

 En vurdering av om det er noe som står til hinder for oppstart eller videre drift.

 Opplysninger om etterkontroller som er nødvendige.

 Kontrollørens navn, adresse og underskrift.

Den driftsansvarlige/arbeidsgiveren (entreprenøren) er ansvarlig for at kontrollfristene overholdes. 
Den driftsansvarlige/arbeidsgiveren skal bekrefte skriftlig med dato i kontrollprotokollen at han har 
tatt de konstaterte manglene til etterretning og utbedret dem.

Kontrollprotokollen skal minst oppbevares fram til neste kontroll.
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9 DRIFTSSTANS OG OPPBEVARING

Hvis dumperen av forretningsmessige grunner settes ut av drift i inntil seks måneder, skal de tiltak 
som er beskrevet nedenfor iverksettes før, under og etter driftsstansen. Ved driftsstans utover seks 
måneder skal tilleggstiltak avtales med produsenten.

9.1 Sikkerhetsbestemmelser for driftsstans og oppbevaring

De generelle sikkerhetsbestemmelsene (avsnitt 2), sikkerhetsbestemmelsene for driften (avsnitt 5.1) 
og sikkerhetsbestemmelsene for vedlikeholdet (avsnitt 7.1) skal følges.

Når dumperen settes ut av drift, må den sikres mot at uvedkommende kan ta den i bruk.

9.2 Oppbevaringsforhold

Oppbevaringsstedet må kunne bære vekten av dumperen.

Lagringsstedet må være frostfritt, tørt og godt ventilert.

9.3 Tiltak før driftsstans

 Rengjør og tørk dumperen grundig.

 Kontroller hydraulikkoljenivået, etterfyll ved behov (avsnitt 7.3.16).

 Bytt motorolje og motoroljefilter (avsnitt 7.3.12).

 Kjør dumperen til oppbevaringsstedet.

 Rengjøre luftfilteret (avsnitt 7.3.1).

 Smør smørepunktene (avsnitt 7.3.3).

 Sett inn stempelstangen til tippesylinderen (på KC110HR også stempelstangen til venstre og 
høyre svingsylinder) og ubeskyttede metalldeler med smørefett.

 Ta ut batteriet (avsnitt 7.3.23) og oppbevar det i et tørt og frostfritt rom. Ved behov må et lade-
apparat kobles til.

 Tapp ut drivstoff (avsnitt 7.3.11).

 Tapp ut kjølevæske (avsnitt 7.3.22).

9.4 Tiltak under driftsstans

 Lad batteriet med jevne mellomrom (avsnitt 7.3.2).
109



 Driftsstans og oppbevaring
9.5 Ny oppstart etter driftsstans

 Fyll på kjølevæske (avsnitt 7.3.22).

 Monter batteriet (avsnitt 7.3.23).

 Tank opp dumperen (avsnitt 5.5.5) og ventiler drivstoffsystemet (avsnitt 5.13).

 Rengjør dumperen grundig ved behov.

 Smør smørepunktene (avsnitt 7.3.3).

 Arbeider som skal utføres hver dag før oppstart (avsnitt 5.3). Dersom det ble konstatert feil under 
oppstart, skal driften først tas opp igjen etter at feilene er rettet og manglene utbedret.

 Kontroller funksjonen til sikkerhetsanordningene.

 Hvis tiden er inne for en sikkerhetsteknisk kontroll under driftsstansen, skal denne gjennomføres 
før den nye oppstarten.

 Start motoren (avsnitt 5.5.1.2). Kjør dumperen på lavt motorturtall og gå igjennom alle funksjo-
nene.
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