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1 Om driftsveiledningen
I dette kapitel får du henvisninger og opplysninger, som hjelper deg

med at bruke denne driftsveiledning. Har du spørsmål, kan du

kontakte følgende:

Putzmeister Aqua Pressure System

Max−Eyth−Str.10

D−72629 Aichtal

Telefon 0049 (7127) 599−0

Telefaks 0049 (7127) 599−743

Internet: http://www.Dynajet.de

E−mail: aps@pmw.de

eller nærmeste filial eller firmaagentur.

Adresse: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Telefon: ___________________________________

Telefaks: ___________________________________

E−mail: ___________________________________

mailto:aps@pmw.de


Denne driftsveiledning er laget for å gjøre det lettere å lære

maskinen å kjenne og at utnytte dens bestemmelsesmessige

brukermuligheter.

Driftsveiledningen inneholder viktige anvisninger, som muliggjør

sikker, korrekt og økonomisk bruk av maskinen. Overholdes

disse, er den en hjelp til at unngå farer, forminske

reparasjonsomkostninger og perioder med stillstand samt øker

maskinens pålitelighet og levetid.

Driftsveiledningen skal suppleres med anvisninger, utferdet på

grunnlag av de eksisterende nasjonale regler til forebyggelse av uhell

og til miljøbeskyttelse.

Driftsveiledningen skal alltid være til rådighet der, hvor maskinen

anvendes.

Eieren skal fortelle alle personer, som arbeider med eller ved

maskinen, hvor driftsveiledningen ligger, og sørge for, at disse

personer har tilgang til den. Driftsveiledningen skal leses og

brukes av alle personer, som utfører følgende arbeid på eller

ved maskinen, f.eks.:

− Betjening, inklusive klargjøring, avsløring av feil i løpet av

arbeidet, deponering av produksjonsavfall, samt

deponering av drivmidler og hjelpestoffer,

− Istandsettelse (vedlikehold, inspeksjon, reparasjon) og/eller

− Transport

Ut over driftsveiledningen og de gjeldende regler til forebyggelse av

uhell i brukerlandet og på brukerstedet skal de anerkjente

fagtekniske regler for sikkerhetsmessig og faglig korrekt arbeid

også overholdes.

1.1  Forord



Hvis du har spørsmål, når du har lest driftsveiledningen, står din

lokale avdeling, agenturet eller fabrikken i Aichtal til rådighet med

ytterligere opplysninger.

Du gjør det lettere for os at besvare spørsmålene, hvis du kan opplyse

oss om maskinens type og nummer.

Av hensyn til løpende forbedringer gjennomføres det av og til

endringer, som det muligvis ikke kunne tas hensyn til, da

driftsveiledningen gikk i trykk.

Innholdet av denne veiledning må ikke gengives uten våres skriftlige

tillatelse. Dette gjelder også for gjengivelse i utdrag. Alle tekniske

angivelser, tegninger osv. er underlagt loven om copyright.



I driftsveiledningen brukes følgende tegn og symboler:

Aktivitetssymbol

Teksten etter dette tegn beskriver aktiviteter, der som regel skal

utføres i den rekkefølge, som er beskrevet opp fra og ned.

Teksten etter dette tegn beskriver resultatet eller virkningen av en

aktivitet.

Se også vedlikeholdsplanene:

Etter dette tegn henvises det til nødvendige vedlikeholdsplaner,

eventuelt som supplement til den aktuelle vedlikeholdsplan.

Følgende spesialverktøy er nødvendige:

Etter dette tegn står de spesialverktøyer, som er nødvendige for at utføre

et bestemt arbeid. Normalverktøy, dv s. standard verktøy eller

medfølgende verktøy angis ikke spesielt.

Miljøbeskyttelse

Dette tegn står for aktiviteter, hvor der skal tas særlig hensyn til

miljøbeskyttelse. Den tilhørende teksten er skrevet i kursiv og avsluttes

med en linje.

Henvisning

Spesielle opplysninger vedrørende økonomisk bruk av maskinen

innledes med ordet Henvisning, skrevet med fet skrift, og den viste

symbol. Den tilhørende tekst er skrevet i kursiv og avsluttes med en

linje.

Forsiktig

Spesielle angivelser samt påbud og forbud vedrørende forebyggel−

se mot skader innledes med ordet Forsiktig, skrevet med fet skrift,

og den viste symbol. Den tilhørende teksten er skrevet i kursiv og avslut−

tes med en linje.

Fare

Spesielle angivelser samt påbud og forbud til forebyggelse av

personskader og omfattende materielle skader innledes med det

viste symbol, ordet Fare, skrevet med fet skrift, og en linje. Den

tilhørende teksten er skrevet i kursiv og avsluttes med en linje.

Om driftsveiledningen

1.2 Tegn og symboler



I dette kapitel finner du en beskrivelse av høytrykksmaskinens

komponenter og moduler samt dess funksjon. Vær oppmerksom på,

at mulige ekstrautstyr (tilbehør) også er beskrevet. Se på

maskinplanen, om du har det nødvendige tilbehør.

Høytrykksmaskinen er en APS 315 TH fra

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.

Du gjør det lettere for oss at hjelpe deg med spørsmål eller

bestillinger, hvis du kan opplyse oss om maskinens type og nummer.

Maskinnummeret er printet i rammen i motorrommet forrest til

høyre sett i kjøreretningen.

Dynajet 350 T H

2 Generell teknisk beskrivelse

350 bar maksimumstrykk

Trailer (tilhenger)

Hot (varmt vann)

2.1 Betegnelse for

høytrykks-

maskinen



Høytrykksmaskinen APS 315 TH er som standard utstyrt med en 25 m

lang vannslange i 3/4", en sprøytepistol med 800 mm strålerør og en

flatstråledyse (15034).

15 034

Generell teknisk beskrivelse

A Betjeningsdel

B Serviceområde

1 Avdekking betjeningsdel

2 Avdekking serviceområde

3 Drivmotor

4 Høytrykksvannpumpe

5 Vanntank

6 Høytrykksslangetrommel

7 Vannslangetrommel

8 Styreskap

2.2 Medfølgende utstyr

Dysebetegnelse

Strålevinkel

Dysestørrelse

I følgende finner du en oversikt over de viktigste maskindelene,

som blir beskrevet på de etterfølgende sidene.

2.3 Oversikt



Dynajet 350TH

varmt og kaldt vann

Mål

Lengde: 248mm

Bredde: 172mm

Høyde: 172mm

Vekt

Tillatt totalvekt under kjøring: 850kg

Vekt (tom): 740kg

Kuletrykk: 75kg

Effekt

Drivmotor: 3 sylinders diesel

15,4 kW 3000 o/min

Arbeidstrykk: 100 - 350 bar

Belastningsmengde: 7-20 l/min

(420 - 1200 l/h)

Oljebrennerens varmeeffekt: 115 kW

Maks vanntemperatur: 130 grader Celsius

Generell teknisk beskrivelse

De følgende tekniske data og egenskaper gjelder for Dynajet 350

TH.

Henvisning

Den maksimale kapasitet og det maksimale arbeidstrykk kan ikke

oppnås samtidig!

Dynajet 350TH

varmt og kaldt vann

Tilhenger

Avhengig av trekkende 

Tillatt hastighet kjøretøy og tillatelse for

sammenkoblet enhet

Forsiktig

Hold den lovmessig foreskrevne maksimumshastighet i det land,

hvor maskinen brukes.

2.4 Tekniske data



Dynajet 350TH

varmt og kaldt vann

Dekk

Dekkstørrelse: 165 SR x 13

Dekktrykk: 2,4 - 2,6 bar

Hjulboltenes Kuglebrystskruer

tilspenningsmoment 90 Nm

Drift:

Motorolje SAE 10W40 eller SAE 10W30

Oljekapasitet 3,8 l

Drivstoff: Dieseltankkapasitet ca. 70 l

Vanntank: Rent ferskvann

Kapasitet ca. 300 l

Forsiktig

Påfyllingsmengdene er kun cirka−verdier. MSAE 10W40 eller SAE

10W30

Oljekapacitet 3,8 l kan avvike alt etter utførelse og resteren−

de oljemengd. Det avgjørende er alltid markeringen på oljepinnen.

På maskinens typeskilt kan du se de viktigste data i kortfattet

utgave.

Typeskiltet finnes forrest til høyre på rammen sett i kjøreretningen. 

Generell teknisk beskrivelse



Generell teknisk beskrivelse

1 Stell− nr.

2 Minimumsstøttelast [kg]

3 Tillatt støttelast maks. [kg]

4 Tillatt akseltrykk [kg]

5 Tillatt totalvekt [kg]

6 Faktisk totalvekt [kg]

7 Type (maskintype)

8 Produksjonsår

9 Maksimalt avgangstrykk [bar]

10 Hydraulikktrykk maks. [bar] (hydrauliksystemets maksimale oljetrykk)

11 Spenning [V]

12 Frekvens [Hz]

13 Effekt [kW]

Høytrykksmaskinen APS 315 TH er forsynet med standardutstyr, så

den kan anvendes til bl.a. følgende arbeid, hvis du bruker

forskjellig tilbehør.

− Renovering av fasader og altaner

Rengjøring av

− Fasader og eldre bygninger

− Entreprenørkjøretøy og −maskiner

− Forskallinger og stillaser

− Skip og lystfartøy

Fjerning av

− Putts og maling

− Graffiti og andre former for tilsmussing

Typeskilt

2.5 Eksempler på

anvendelse



Vare PMM varenr.

Høytrykksvannslange 5/16". Lengde 15 m 413997

Høytrykksvannslange 5/16". Lengde 25 m 413998

Høytrykksvannslange 5/16". Lengde 50 m 413999

Høytrykksvannslange 5/16". Lengde 75 m 414000

Slangetrommel til vannslange 410132

Slangetrommel til høytrykkslange 410133

Verktøykasse 413996

Du kan ytterligere utstyre høytrykksmaskinen med følgende tilbehør.

Snakk med forhandleren eller agenturet for Putzmeister

Mörtelmaschinen GmbH om, hvorvidt og hvordan du kan forsyne

maskinen med ekstrautstyr.

Henvisning

Ytterligere muligheter og tilbehør finner du i katalogen (vare−nr.

MM 2599/..) fra Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.

Videre finner du en liste over de sikkerhetsanordninger, som

er monterte på høytrykksmaskinen.

Høytrykksmaskinen er utstyrt med en motorhjelmssikring. Når du

åpner motorhjelmen, aktiveres en kontakt, som straks slår

av drivmotoren.

På høytrykksmaskinen er det anbrakt et NØDSTOP på kontrollpanelen.

Forsiktig

Legg merke til, hvor NØDSTOPPENE er monterte på

høytrykksmaskinen.

2.6 Tilbehør

2.7 Sikkerhets

anordninger

Motorhjelmssikring

NØDSTOP

Generell teknisk beskrivelse



Generell teknisk beskrivelse

1

Henvisning

Når du skal oppheve NØDSTOP−tilstanden igjen, skal du frigjøre den

inntrykte NØDSTOP ved at vri den.

Slå av hovedstrømbryteren, og slå på den igjen for at ta

høytrykksmaskinen i drift igjen.

Når du trykker på NØDSTOP, utløses følgende handlinger:

− Motoren skifter til tomgang

− Alle kontroll og kontrollskap blokkeres elektrisk

− I kontrollskapet lyser signallampen "NØDSTOP aktiveret”

Vanntanken er utstyret med en nivåvakt til

vannmangelsikring. Så snart det mangler vann, slås maskinen av.

Det personlige sikkerhetsutstyr leveres ikke sammen med

maskinen, men det tilbydes av Putzmeister og kan rekvireres via

reservedelsavdelingen.

Henvisning

Dette og annet tilbehør finner du i brosjyren "Tilbehør til

højtryksrensere" fra Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.

1 NØDSTOP  kontrollpanel

Vannmangelsikring

Personlig

sikkerhetsutstyr



Dette kapitel hjelper deg til at forstå maskinens funksjonsforløp, så du

kan forstå maskinens egenhet og brukerområde og

unngå feil under betjeningen.

Putzmeister−maskiners konstruksjon og betjening er enkel. Allikevel

skal du treffe bestemte funksjonsområder for at oppnå så

høy levetid på slitdelene som mulig.

Dynajet 350TH drives av en 3−sylindret dieselmotor.

1 Håndsving, slangetrommel

2 Vannslangetrommel

3 Høytrykksslangetrommel 

Slangetromler

2.8 Funksjonsbeskrivelser

Maskinens generelle

konstruksjon

Drivmotor

Generell teknisk beskrivelse



Høyeffektsbrenner

Brenneren drives av den interne 12 Volts spenningen. Dette gir en

høyere sikkerhet for strømforsyningen, som er uavhengig av

motorens omdreiningstall. Konstant tenning over hele

omdreiningsområdet.

Brennerens effekt er på 115 kW. Reguleringen uføres av en

to−punkts−regulering på høytrykksutgangen.

Ved oppvarming av høytrykksvannet oppnår du følgende:

− Høyere rengjøringseffekt

− Høyere effektivitet

Brenner

Generell teknisk beskrivelse



Generell teknisk beskrivelse

Flatstråledyser utmerker sig ved en jevn fordeling av væske og

trykk. Det oppnås særlig kraftige stråler ved strålevinkler op til 60°.

Ved hjelp av dysenes strømningsgeometri fås en kompakt,

kontrollert stråle. De kan brukes overalt og påvirkes ikke av

trykksvingninger.

I dette avsnitt får du et overblikk over APS−høytrykksmaskinens

kontrollanordninger og de symboler, kontrollsystemet bruker.

Maskinens funksjoner er fordelt på følgende kontrollanordninger:

− Kontrollskap

− Gasshåndtak

− Høytrykkspistol

Høytrykksmaskinen skal arbeide med maksimalt omdreiningstall for at

kunne producere maksimal vannmengde og maksimalt trykk. Hvis

der skal brukes en mindre vannmengde eller et lavere trykk,

reguleres dette enkelt og hurtig med gasshåndtaket. Motoreffekten

tilpasses den nødvendige rengjøringseffekt − dette muliggjør

maksimal funksjonsevne samtidig med enkel håndtering og maksimal

virkningsgrad.

Vanntemperaturen henger proporsjonalt sammen med

vannmengden.

Eksempel:

150 °C ved 8 l/min

100 °C ved 15 l/min

Flatstråledyse

2.9 Kontrollanordninger

Prinsipper



Generell teknisk beskrivelse

Betjening og styring av høytrykksmaskinen utføres via et kontrollskap.

Betjenings− og kontrollinstrumentene er montert i kontrollskapet.

Pos. Betegnelse Funksjon

1 Funksjonsvelger Brenner av/på

2 Temperaturregulator Innstilling av

brennertemperatur

3 NØDSTOP-knapp Bryter av maskinen i

nødstilfelle

4 Knapp Knapp for suspensjon av

vanntanksnivåkontakten

5 Glød- startknapp Forvarming og start av

motoren

6 Hovedbryter Strømforsyning av/på

7 Drifttimerteller Optisk visning av antall

driftstimer

8 Indikatorlampe Gløding

9 Indikatorlampe Driftsklar

10 Indikatorlampe Motor, overoppheting feil

11 Indikatorlampe Oljemangel

12 Indikatorlampe NØDSTOP aktivert



Pos. Betegnelse Funksjon

13 Indikatorlampe Brenner av

14 Indikatorlampe Feil, brenner

15 Indikatorlampe Viser vannmangel

16 Indikatorlampe Motorhjelmsikring

motorhjelm åpen

1 Gasshåndtak

2 Manometer, vanntrykk

Motorens omdreiningstall reguleres med gasshåndtaket.

Høytrykksvannpumpens effekt avhenger av omdreiningstallet. Det vil

si, at vannets trykk reguleres ved at regulere gassen.

Vanntrykket kan avleses på manometer, vanntrykk (2).

Høytrykkspistol

Høytrykkspistolens maksimale driftstrykk er 350 bar. 

Gasshåndtak

Høytrykkspistol

Generell teknisk beskrivelse



Avhengig av utstyret kan maskinen være oppbygget på forskjellige

chassiser eller et stasjonert fundament. Chassistypen står på

maskinplanen, og den maksimalt tillatte hastighet står på

typeskiltet.

Henvisning

APS−tilhengeren må kun kjøre på offentlig vei, hvis den er

registrert.

2.10 Chassis

Generell teknisk beskrivelse



Sikkerhetsforeskrifter

I dette kapitel har vi sammenfattet de viktigste sikkerhetsforskrifter.

Derfor egner dette kapitel sig spesielt godt til den første og

grunnleggende opplæring av nye medarbeidere. Selvfølgelig finnes

de enkelte forskrifter ennå en gang på de relevante steder i

driftsveiledningen.

Henvisning

Ved visse arbeidstyper kan særlige sikkerhetsforskrifter være

nødvendige. Disse særlige sikkerhetsforskrifter finnes kun under

beskrivelsen av det pårørende arbeid.

Som ytterligere opplysning vises her en liste over forskrifter og

sikkerhetsstandarder:

– Maskindirektivet 98/37/EF

– EN 292, Maskinsikkerhet,

– EN 60204−1, Maskinsikkerhet. Elektrisk materiell på maskiner,

– EMC−direktivet, 89/336/EØF

– Lavspenningsdirektivet, 73/ 23/EØF

Bruk kun høytrykksmaskinen etter hensikten og i teknisk feilfri tilstand,

og vær bevisst om sikkerhet og farer, idet du følger

driftsveiledningen! Forhindre eller få omgående hjelp ved feil, som kan

forringe sikkerheten!

Sørg for, at

− sikkerhetsanordninger ikke monteres av, settes ut av drift eller

endres,

− sikkerhetsanordninger, som monteres av i forbindelse med

vedlikehold, straks monteres igjen, når arbeidet er avsluttet.

3 Sikkerhetsforskrifter

3.1 Gjeldende

sikkerhetsregler



Sikkerhetsforeskrifter

Kontroller driftssikkerheten, hver gang du tager maskinen i bruk. Hvis

der konstateres mangler − dette gelder også, hvis der blot er

antydningen av mangler − skal disse straks afhjælpes. Kontakt om

nødvendig den tilsynsførende. Kanseller driften, hvis der forekommer

mangler, som forringer driftssikkerheten.

Anvend kun feilfrie høytrykksslanger, vandslanger, koblinger osv. fra

maskinprodusenten, som er egnet til rengjøringsoppgaven.

Ved videresalg av høytrykksmaskinen skal du være oppmerksom på

følgende:

Videresend alle medfølgende papirer (drifts− og

vedlikeholdsveiledninger, diagrammer, maskinkort, kontrollbeviser

osv.), som du selv har fått sammen med høytrykksmaskinen, til den nye

eier. Om nødvendig skal du etterbestille papirene hos os med

angivelse av maskinnummeret. Høytrykksmaskinen må aldri videreselges

uten registreringspapirene.

Hvis du meddeler videresalget/kjøpet til Putzmeister, sikres du også

eventuelle opplysninger om sikkerhetsrelevante endringer/fornyelser

og hjelp fra fabrikken.

Orienter den nye eier og betjeningspersonalet om maskinen på

samme måte, som du selv blev orientert av oss, og få bekreftet, at

du har orientert disse personer. Om nødvendig utfører vi gjerne

orienteringen av den nye eier og det nye betjeningspersonale for deg.

Maskinen er konstruert etter de nyeste tekniske standarder og de

anerkjente sikkerhetstekniske regler. Allikevel kan der under

anvendelsen oppstå livsfare og fare for personskade for brukeren

eller tredjepart samt beskadigelse av maskinen og andre materielle

verdier.

Med til anbefalt bruk hører også overholdelse av driftsveiledningen og 

overholdelse av kontroll og

vedlikeholdsbetingelsene og -intervallene.

Videresalg

3.2 Anbefalt bruk



Sikkerhetsforeskrifter

Maskinen er utelukkende beregnet til høytrykksrengjøring med vann.

DYNAJET 350 forbereder oppvarmet høytrykksvann op til 350 bar med

maksimal temperatur fra 90_ til 130_ C.

Det skal tilføres maskinen kaldt, rent postevand via lavtrykksslangen.

Det må ikke anvendes andre midler.

Ved drift skal alle elementer til maskinens sikkerhetvarslinger være

montert.

Maskinene må kun brukes anbefalt ifølge

driftsveiledningen og de vedlagte dokumenter. Alle

driftsveiledningens sikkerhetsforskrifter og anvisninger skal absolutt

følges.

Det foreskrevne inspeksjonsarbeid skal uføres regelmessig.

Arbeid på brenneren må kun uføres av utdannet og opplært

fagpersonell.

Arbeid på maskinens elektriske eller hydrauliske anlegg må kun

uføres av fagpersonell, der er utdannet og opplært innen for

hydraulik og elektroteknikk.

Der må ikke foretas endringer, til− eller ombygninger av maskinen

uten produsentens tillatelse.

Maskinens driftssikkerhet skal kontrolleres av en sakkyndig minst

én gang om året. Eieren skal iverksette kontrollen.

En annen eller videregående bruk, som f.eks. transport av last

er ikke anbefalt bruk. Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH er ikke 

ansvarlig for skader oppstått pågrunn av et sådant bruk. 

Brukeren alene bærer risikoen.

Den maksimalt tillatte totalvekt må ikke overskrides.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på, at Putzmeister Mörtelmaschinen

GmbH ikke er ansvarlig for skader, som oppstår på grunn av forkert

eller uaktsom betjening, service eller vedlikehold eller på grunn

av ikke−bestemmelsesmæssig anvendelse. Dette gelder også for

endringer samt opp− og ombygninger på maskinen, som kan forringe

sikkerheden. I disse tilfelle bortfalder fabrikksgarantien.

Foreta ikke endringer eller opp− og ombygninger på maskinen, som

kan forringe sikkerheden, uten tillatelse fra produsenten! Dette

gelder også for montering og innstilling av sikkerhetsanordninger og

−ventiler samt for sveising på bærende dele.

3.3 Ikke anbefalt

bruk

Endringer

Fritagelse for

erstatningsansvar



Sikkerhetsforeskrifter

Her tilhører særlig følgende:

− Justering av de på fabrikken innstilte regulerings− og

sikkerhetstrykk, effekter, omdreiningstall og andre innstillinger.

Sikkerhetsanordninger må kun repareres, innstilles eller uskiftes av

fagkyndige.

Alle anordninger, som medvirker til sikkerheten, skal være montert

og fungere.

Strekk aldri hendene inn i bevegelige maskindeler, verken mens

maskinen arbeider, eller mens den er slukket. Slå alltid av

hovedstrømbryteren først. Følg advarselsskiltet.

Stans maskinen, og sørg straks for at sikre den ved funksjonsfeil! Få

omgående avhjulpet feil!

Sørg for, at ingen kan bli skadet av den startende maskinen, før

du starter maskinen!

Under og etter arbeid med varmt vann er der fare for forbrenning

på brennerens varme deler, høytrykksslangen og pistolen.

La maskinen, høytrykksslangen og pistolen kjøle av etter drift

med varmt vann.

Fjern aldri sikkerhetsanordninger, og sett aldri

sikkerhetsanordninger ut av drift ved hjelp av endringer på

maskinen.

Sikkerhetsanordninger må kun repareres, innstilles eller uskiftes av

fagkyndige.

Alle anordninger, som medvirker til sikkerheten og forebyggelse av

uhell (advarsels− og henvisningsskilte, avskjermingsgitter,

beskyttelsesbekledninger osv.) skal være montert. De må ikke

fjernes, endres eller beskadiges.

Hvis det er nødvendig at demontere sikkerhetsanordninger ved

klargjøring, vedlikehold og reparasjon, skal

sikkerhetsanordningene monteres igjen og kontrolleres umiddelbart

etter, at vedlikeholds− og reparasjonsarbeidet er avsluttet.

Sikkerhetsanordninger

3.4 Farekilder

Varme maskindeler



Sikkerhetsforeskrifter

Sørg alltid for at sikre maskinen mot at utilsiktet rulle vekk og mot

utilsiktet bruk, når arbeidsplassen forlates!

Sørg for at sikre maskinen mot utilsiktet igangsetning, før du

forlader maskinen. Dvs.:

− Slå av hovedstrømbryteren.

Sørg for at sikre maskinen mod selvstendige bevegelser og utilsig−

tet igangsetning, når du forlater maskinen:

− Trekk parkeringsbremsen.

Arbeidsgiveren skal stille personlig sikkerhetsutstyr til rådighet,

det skal anvendes av det personale, der betjener maskinen.

Personlig sikkerhetsutstyr er f.eks. beskyttelsesdrakt ved

høytrykksarbeid, beskyttelseshjelm med visir og hørselsvern,

beskyttelsesbriller, hansker og sikkerhetsgummistøvler.

Selvstendig betjening, service eller vedlikehold av maskinen må

kun foretas av personer (maskinførere o.l.), som

− nået den lovpliktige minimumsalder,

− er skikket egnede (uthvilt og upåvirkede av alkohol,

narkotika og medisin),

− er opplært i betjening og vedlikehold av maskinen,

− kan forventes at oppfylle de oppgaver, det er blitt pålagt.

Maskinen må kun betjenes, vedlikeholdes eller repareres av

utdannede personer, som er blitt pålagt disse oppgaver.

La kun personale, som skal utdannes, opplæres, instrueres, eller

som er i gang med en generell utdannelse, arbeide ved maskinen

under permanent oppsyn av en erfaren person!

Arbeide med maskinens elektriske utstyr må kun utføres av en

elektriker eller en opplært person, som er under ledelse og oppsyn av

en elektriker, i henhold til de elektrotekniske regler.

3.7 Valg av personell

og personalets

kvalifikasjoner

3.5 Utilsiktet bruk

3.6 Personlig

sikkerhetsutstyr 

Elektriker



Sikkerhetsforeskrifter

Eieren er forpliktet til at forholde sig som beskrevet i

driftsveiledningen.

Ved uhell, som skyldes manglende overholdelse av

sikkerhetsforskrifter og forskrifter fra

− arbeidstilsynet eller

− det ansvarshavende firmaansvarsforsikringsselskap eller

− dit lands lovgivende forsamling

eller manglende omtanke, vil den lovgivende forsamling alltid

pålegge

− maskinføreren eller (såfremt denne ikke kan gjøres ansvarlig på

grunn av manglende utdannelse eller grunnleggende viten)

− hans oppsynspersonell

ansvaret.

Sørg derfor for, at personalet utviser den nødvendige forsiktighet.

Arbeidsplassen er det sted, hvor personene oppholder sig på grunn

av deres arbeide.

Brukerens arbeidsplass under anvendelsen er ved høytrykkspistolen.

Arbeidsområdet er det område, hvor der arbeides med

høytrykkspistolen. Avhengig av den utførte handling med

høytrykkspistolen kan deler av arbeidsområdet bli til farlige områder.

Et forhøyet støynivå kan medføre permanente hørselskader.

Avhengig av driften kan støynivå i maskinens nærmeste

omgivelser overstige 85 dbA. De nærmeste omgivelser er en avstand

på mindre end 5 m fra maskinen.

Bruk det foreskrevne personlige hørselsvern!

Anmod dit personell om alltid at bruke personlig hørselsvern.

Som eier er du selv ansvarlig for, at personalet også overholder

denne forskrift.

Eier

3.8  Erstatningsansvar

3.9  Arbeidsplass

Bruker

3.10 Arbeidsområde

3.11 Støy

Hørselsvern



Sikkerhetsforeskrifter

Sørg for, at gamle driftsmidler som olje, filtre, batterier, skifte

deler osv. blir demontert korrekt. Sleng også brukte

rengjøringsklutet korrekt.

Miljøbeskyttelse!

Reservedelene skal overholde de tekniske krav, som produsenten har

fastlagt. Dette er alltid tilfelle ved originale reservedele.

Bruk kun originale reservedele. Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

er ikke erstattingspliktig ved skader, som oppstår etter bruk av

uoriginale reservedele.

3.12 Miljøbeskyttelse

3.13 Reservedeler



Sikkerhetsforeskrifter

Vær meget forsiktig, når du arbeider med radiatorens deksel og

radiatorens reservetank. Dekslene skal alltid være tette og lukket 

fast.

Fare

Ta aldri radiatordekslet eller dekslet på radiatorens reservetank av,

mens motoren arbeider, eller hvis motoren stadig er varm.

Der kan sprøyte varmt vann ut, som kan medføre skolling av

omkringstående personer.

Vent minst 10 minutter, etter at motoren er slukket, før du tar av

dekslet.

Oppbevar kun maskinen på et tørt og rent sted med god utluftning.

Fare

Hvis du oppbevarer maskinen på et sted med dårlig utluftning, er der

fare for, at det dannes brennstoffdamp, som antennes.

Hvis der er fare for frost på oppbevaringsstedet, skal du kontrollere

det avkjølte vannet for dets innhold av frostvæske og om nødvendig

etterfylle.

Henvisning

Ved risiko for frost skal du følge vedlikeholdsforskriftene til

frostsikring av maskinen.

Forsiktig

Utilstrekkelig frostbeskyttelse kan få motoren, kjøleren og/eller

slangene til at sprekke, hvis der kommer frost.

3.15 Oppbevaring av

maskinen

3.14 Kjølevann



4  Transport, oppbygging og tilslutning

I dette kapitel får du opplysninger om sikker transport av maskinen. I

dette kapitel beskrives også det arbeid, som i øvrig er nødvendig

for montering og tilslutning av maskinen. Igangsetting av maskinen

beskrives først i kapitlet ”Igangsetting".

Putzmeister−maskiner, der de er utformet som tilhengere, må kun kjøre

på offentlig vei, hvis de er innregistrerte. Hvis disse maskiner kjører

på offentlig vei, er ferdselsloven gjeldende. I ferdselsloven finnes

de lokale regler for den maksimumshastighet, det gjelder for

maskinen.

Forsiktig

Det er forbudt at transportere maskinen med fylt vanntank. Herved

unngår du at overskride den tillatte totalvekt ved transport på

offentlig vei.

Maskinene må ikke anvendes til transport av gods. Forskriftene for

bruk av tilhengere, især for det trekkende kjøretøys tillatte

påhengslast, skal overholdes.

Kontroller, om påhengsanordningen, bremserne og belysningen

fungerer, før kjøringen påbegynnes.

I Tyskland godkjennes maskinene av "Deutscher Technischer

Überwachungsverein" (TÜV). Du mottager registreringsattesten ved

utlevering av maskinen. Attesten skal alltid medbringes ved transport

av maskinen.

Utenfor Tyskland skal det foretas en ytterligere godkjennelse

avhengig av det pågjeldende land og landets lokale forskrifter. Her

gjelder de lokale betingelser for innregistrering.

4.1 Transport og kjørsel

Transport, oppbygging og tilslutting



Tilhengermaskinen skal ha påmontert sin egen registreringsskilt,

som skal være godkjent av myndighetene. Dermed er maskinen

også underkastet de gjeldende regler for syn og godkjenning. Du

får registreringsskiltet ved at henvende deg hos de relevante

myndigheter.

Før maskinen må trekkes av et annet kjøretøy på offentlig vei, skal føl−

gende punkter gjennomgås:

− Kontroller dekktrykk og dekkmønster.

− Hjelmene over motor og arbeidsrom skal være lukket fast til.

− Støttehjulet skal være i øverste posisjon og sikret etter

påsetting av tilhengeren.

Før du transporterer maskinen, skal den bringes i transportstilling:

Sørg for, at påhengsanordningen fungerer.

Vær oppmerksom på det trekkende kjøretøyets tillatte

påhengslast.

Ekstra lass på maskinen er ikke tillatt. Overhold den maksimale

totalvekt, som er skrivet på typeskiltet.

Kontroller det påtenkte oppstillingssted omhyggelig, og avist sted,

hvis du har sikkerhetstekniske forbehold.

Fare

Motorens utslipp inneholder bestanddeler, som kan være

livsfarlige og kreftfremkallende. Stil maskinen på et sted med

tilstrekkelig utluftning, eller før utslippet vekk fra

arbeidsplassen.

Oppstillingsstedet skal:

− være så stort, at det er rikelig med friplass til hele maskinen,

− tillade adgang til maskinen fra alle sider med henblikk på service−

og reparasjonsarbeid,

− ha et fast, jevnt underlag.

4.3 Oppstillingssted

4.2 Før kjøring

Transportstilling

Krav til oppstillingsstedet

Transport, oppbygging og tilslutting



Still opp høytrykksmaskinen, så den står absolutt sikkert og er sikret mot

utskriding.

Nedenfor beskrives, hvordan høytrykksmaskinen tilsluttes

vannforsyningen.

Kontroller forutsettingene for vanntilslutning, før du begynner med

tilsluttingsarbeidet.

− Rørtverrsnittet skal minst være på 3/4". 

1 Vannslangstrommel

Åpne opp hjelmen til betjeningsrommet.

Rull vannslangen av vannslangstrommelen (1) i den nødvendige

lengde, og kobl den til vandforsyningen.

Vannforsyningen skal føres overskuelig og sikres mot ødeleggelser,

samtidig som du tar hensyn til de lokale forhold. Vannforsyningen

må ikke genera betjeningspersonalet.

Forsiktig

Hvis der er fare for frost, skal vannforsyningen føres, så vannet ikke

kan fryse.

4.4 Tilslutninger

Føring av vannforsyning

Oppstilling

Transport, oppbygging og tilslutting



Høytrykksmaskinen må kun oppbevares på et tørt, rent sted med god

ventilasjon.

Fare

Hvis Høytrykksmaskinen oppbevares på et sted med dårlig ventilasjon, er

det risiko for, at brennstoffet fordamper, og at dampene antennes.

- Fyll opp med alle driftsmidler innen henstilling til oppbevaring,

og smør maskinen på smørestedene.

- Hvis det på oppbevaringsstedet er risiko for frost, skal det

avkjølende kjølevann kontrolleres med hensyn til frostsikring og

om nødvendig tilsettes ekstra frostbeskyttelsesmiddel.

Forsiktig

Utilstrekkelig frostsikring kan forårsake, at motoren, radiatoren og

rørledningene sprekker.

Demonter batteriet ved lengre tids oppbevaring, og lad opp det

regelmessig.

Støtt Høytrykksmaskinen opp for at avlaste dekkene.

4.5 Oppbevaring av

maskinen

Transport, oppbygging og tilslutting



Transport, oppbygging og tilslutting

Avtapningskrane på vanntanken (ved beskyttelsesbøylen

foran til høyre sett i fartsretningen)

Vannet skal tappes fullstendig ut av vanntank og rørledninger,

da disse ellers er utsatte for frostsprengninger.

Forsiktig

Tapp ut vannet, da frost kan sprenge vanntanken og rørledningene.

Henvisning

Overhold vedlikeholdsforskriftene for at foreta frostsikring av

maskinen.



5 Idriftsettelse

Idriftsettelse

I dette kapitel får du opplysninger om idriftsettelse av maskinen.

Maskinføreren skal gjøre sig så fortrolig med maskinen ved

overtagelsen av den, at så vel beskadigelse som ulykker er

utelukkede.

Eieren av høytrykksmaskinen overtager hele ansvaret med hensyn til

sikkerheten for de personer, som befinner seg innenfor fareområdet,

når maskinen er i drift. Han er derfor forpliktet til at sørge for den

absolutte driftssikkerhet.

I løpet av de første driftstimer skal hele anlegget overvåkes for at

konstatere eventuelle feilfunksjoner.

Gjennomfør en prøvekjøring og en funksjonskontroll før hvert arbeid

ved maskinen.

Henvisning

Hvis det viser sig at det eksistere mangler ved disse kontrollarbeid,

skal disse straks utbedres.

Etter hver reparasjon skal det gjennomføres en ny kontroll. Først når

alle etterfølgende kontroller er avsluttet på en tilfredsstillende måte,

må maskinen tas i drift.

Utfør alle visuelle kontroller og funksjonskontroller for at ta

maskinen i drift. Kontroller følgende:

− Visuelt, om vannfiltret er tilsmusset.

− Brennstofftankens påfyllingsnivå.

− Vandtankens påfyllingsnivå.

− Om høytrykksslangen er skadet.

Kontroll

5.1 Idriftsettelse

Prøvekjøring



Idriftsettelse

Hvis filtret er tilsmusset, kan høytrykksvannpumpen ta skade.

Filtersystemet renser det tilførte vann og skåner på den måte

høytrykksvannpumpen.

Vannfiltrets filterelement skal utskiftes ved tilsmussing.

Ved tilsmussing endrer filterelementet farge.

Den innbygde vannmangelsikring avbryter maskinen ved

tilstopning.

Forsiktig

Bruk kun rent ferskvann.

Miljøbeskyttelse

Følg de lokale forskrifter for deponering av avfall ved utskiftning av

filtret.

Vannfilter

Vannfilter



Idriftsettelse

Høytrykksmaskinen drives av en dieselmotor. Brennstofftanken er

integrert i rammen. Tankens påfylling sitter i

arbeidsrommet bakerst til høyre. Du kan tanke den avstengte

høytrykksmaskinen opp gjennom påfyllingshullet.

Henvisning

Fyll opp brennstofftanken, før den er tom, ellers må du lufte ut

brennstoffrøret til dieselmotoren.

Fyll kun brennstofftanken med dieselbrennstoff, da

dieselmotoren ellers kan bli skadet.

Bruk sommer− eller vinterdiesel avhengig av utendørstemperatur!

Bruk sommer− eller vinterdieselolje avhengig av

utetemperaturen!

Dieselmotoren og brenneren forsynes fra samme tank.

Forsiktig

Tank kun opp høytrykksmaskinen, når motoren er avslått!

Vær renslig, når du tanker opp høytrykksmaskinen!

Søl ikke brennstoff!

Før du starter anlegget, skal det gjennomføres et par viktige

kontroll og testarbeid.

Kontroller alltid maskinen for tydelige mangler, før arbeide-

påbegynnes.

For at gjøre dette skal du åpne motorhjelmen.

Åpne hjelmen helt opp.

Sørg for, at kileremmens beskyttelsesgitter er fastgjort og

skruet fast.

Henvisning

Luk motorhjelmen etter kontrollarbeidet. Maskinen kan kun brukes,

hvis motorhjelmen er lukket.

Opptanking av maskinen

Igangsetting



Idriftsettelse

Slik gjør du for at starte motoren 

1 Gasshåndtak

- Vri gasshåndtaket (1) til ca. 1/4 av justeringsområdet.

1 Gløde og startkontakt

2 Hovedstrømbryter

3 Signallampe (glødning)

4 Signallampe (klar til drift)

Forsiktig

Kontroller, at kontakten til brenneren og startkontakten er i

posisjon Null, før du slår på hovedstrømbryteren.

Slå på hovedstrømbryteren (2).

Kontrollampene for oljetrykk og ladningskontroll tennes.

Start av motor



Idriftsettelse

Trekk startkontakten (1) ut til trin 1.

Signallampen Glødning (3) tennes, og glødningen starter.

Etter ca. 9 sekunder slukkes signallampen Glødning (3).

Start nu motoren ved at trekke startkontakten (1) videre til

trinn 2.

Forsiktig

La ikke motoren forgløde lengre tid end nødvendig (maks.

20 sek.)! I motsats fall kan gløde rørene og startmagneten ta

skade!

Forglød også motoren, selv om der er høye utendørstemperaturer!

Vri nå gasshåndtaket helt til venstre.

Motoren arbeider nu i tomgang.

Kontroller Nødstoppets funksjonsevne.Funksjonskontroll av

NØDSTOPPET

Trykk: Lås NØDSTOPPET

Vri: Frigjør NØDSTOPPET



Idriftsettelse

1   NØDSTOP 

Start motoren som beskrevet i avsnittet Start av motor.

Trykk på NØDSTOPPET.

Motoren skifter til tomgang

Alle kontroll− og kontaktskap blokkeres elektrisk.

I kontroll skapet lyser signallampen "NØDSTOP aktivert".

Frigjør NØDSTOPPET ved at vri den.

Forsiktig

Hvis NØDSTOPPET er defekt, er maskinen ikke lenger driftssikker,

fordi du ikke lenger ved overhengende fare kan slå av maskinen hurtig

nok.

Hvis NØDSTOPPET ikke aktiveres ved kontrollen, må du ikke sette

maskinen i drift.

Kontroller derfor NØDSTOPPETS funksjon, hver gang arbeidet

påbegynnes.



Idriftsettelse

Høytrykksmaskinen er utstyrt med en motorhjelmssikring. Når du

åpner motorhjelmen, aktiveres en motorhjelmskontakt. Denne kontakt

slår av motoren.

Fare

En defekt motorhjelmskontakt kan ødelegge sikkerhet, som i

virkeligheden ikke finnes. Dette kan medføre, at roterende drev

arbeider videre, mens motorhjelmen er åpnet, hvilket kan medføre

personskader.

Lukk motorhjelmen.

Start motoren som beskrevet i avsnittet Start av motor.

Åpne motorhjelmen.

Motoren stopper.

Henvisning

Hvis motoren ikke slås av når motorhjelmen åpnes, skal du se

under Feilsøking i kapitlet Feil, årsak og veiledning.

Funksjonskontroll av

motorhjelmssikringen



Drift

I dette kapitel får du opplysinger om maskinens drift. Du får vite,

hvilke punkter, som er nødvendige ved innstilling, drift og rengjøring.

Innstillingsverdiene avhenger også av det arbeid, som skal utfø−

res.

Gjør følgende rengjøringsarbeid med kaldt vann:

Start motoren som beskrevet i avsnittet Start av motoren.

La motoren arbeide noen minutter, avhengig av været, til

den når driftstemperaturen.

6 Drift

1

2

1 Gasshåndtak

2 Manometer

Trykket varieres trinnløst ved at justere gassen på gasshåndtaket (1).

Du kan lese av trykket på manometret (2), når høytrykkspistolen er

åpnet.

Fare

Overhold det maksimale driftstrykk på det anvendte sprøyteaggregat.

6.1 Innstilling

6.2 Høytrykksspyling



Fare

Bruk ditt personlige sikkerhetsutstyr under arbeidet.

Rett ikke vannstrålen mod personer eller dyr − det høye driftstrykket kan

medføre alvorlige kvestelser.

Rett ikke vannstrålen mod el komponenter.

Når du aktiverer høytrykkspistolen, oppstår der et rekyl− og

dreiningsmoment.

Sørg for at stå sikkert.

Du må under ingen omstendigheter pumpe med eksplosive eller

brennbare medier.

Beskytt høytrykksslangen mod ytre påvirkninger og skarpe kanter!

Etter drift med kaldt vann og før maskinen stanses, skal du foreta

en trykkavlasting.

Slå AV hovedbryteren.

Trykk på sprøytepistolens avtrekker for at trykkavlaste systemet.

Det resterende trykket i slangen og sprøytepistolen fjernes.

Stopp etter drift med

kaldt vann

Drift



Drift

Trykk på tasten SET (1) på temperaturregulatoren.

I displayet vises "L1", den ønskede maksimale temperatur

vises blinkende i ca. 8 sekunder.

Korriger temperaturen etter behov på pile tastene (3 eller 4).

Trykk på knappen SET (1) på temperaturregulatoren etter

Innstillingen for at gjemme den ønskede temperatur.

Den aktuelle temperatur vises på displayet.

Hvis du er nødt til at bruke varmt vann til rengjøringsarbeidet, skal 

du gjøre følgende:

1 Hovedbryter

2 Temperaturregulator

Slå PÅ hovedbryteren (1).

Den aktuelle vanntemperaturen vises på displayet på

temperaturregulatoren (2).

1 Tasten SET

2 Display

3 Pil tasten Hev temperatur

4 Pil tasten Senk temperatur

Høytrykksspyling med

varmt vann

Temperaturregulator



Drift

1 Kontakt, brenner AV/PÅ

Slå brenneren til høyre på kontakten (1).

Brenneren slås automatisk på, når du åpner sprøytepistolen.

Henvisning

Når høytrykkspistolen avtrekker aktiveres, slås brenneren automatisk

på, og når avtrekkeren slippes, slås brenneren av.

Etter drift med varmt vann og før maskinen stanses, skal du

foreta en trykkavlasting.

Lukk sprøytepistolen.

La stadig vekk brennerventilatoren arbeide.

Sluk brenneren på kontakten til venstre etter ca. 10 til

15 sekunder.

Forsiktig

Skyll maskinen med kaldt vann etter drift med varmt vann,

inntil temperaturen faller til under 60_ C.

Slå AV hovedbryteren.

Trykk på sprøytepistolens avtrekker for at trykkavlaste systemet.

Det resterende trykket i slangen og sprøytepistolen fjernes.

Stopp etter drift med

varmt vann



Drift

Fare

Under og etter arbeid med varmt vann er der fare for forbrenning

på brennerens varme deler, høytrykkslangen og sprøytepistolen.

La maskinen, høytrykkslangen og sprøytepistolen kjøles av etter drift

med varmt vann.

Rett ikke rengjøringsstrålen vinkelrett mot de flater, som skal

rengjøres. Forsøk at "skrelle" laget av smuss av flatene.

Når arbeidet er avsluttet, skal maskinen, vannforsynings− og

høytrykkslangen rengjøres, så de viktige komponenters funksjon er

sikret, når maskinen skal brukes igjen.

Miljøbeskyttelse

Følg de lokale forskrifter for deponering av avfall ved rengjøringen.

Det må ikke komme tilsettingsmidler fra rengjøring eller

diesel i kloakksystemet.

Lukk eller dekk til alle åpninger, hvor det av sikkerhets− eller

funksjonsmessige årsaker ikke må trenge fukt inn, før du rengjør

maskinen med dampstråle eller høytrykksspyler. Særlig farlige steder

der kontaktskap og samlinger av el stikk.

Unngå vann i el systemet

Henvisning

Rengjør kun de lakkerte flatene med kaldt vann med et maksimalt

vanntrykk på 5 bar innenfor de første seks driftsuker. Bruk ikke

aggressive rengjøringsmidler. Først etter denne periode er lakken

herdet helt, og du kan deretter bruke dampstrålemaskiner eller

lignende hjelpemidler.

Tips til rengjøring av

flater

Generelt

6.3 Rengjøring



Drift

Vann, som sprøyter mot maskinen fra alle retninger, har ingen

skadelig virkning. Anlegget er beskyttet mod vannsprut men er

ikke vanntett.

Etter rengjøringen skal all tildekking/lukket beskyttelse fjernes helt!

Forsiktig

Hvis der er fare for frost, skal maskinen og slangene tømmes helt for

resterende vann.

Ved opprulling av vann− og høytrykksslangen skal du rengjøre slangene

med en egnet rengjøringsklut.
Slangetromler



Drift

Hvis høytrykksmaskinen ikke skal brukes på lang tid, eller hvis den

skal oppbevares, skal den først smøres og om nødvendig

konserveres.

Henvisning

Konserveringen og smøringen av høytrykksmaskinen beskytter den

mod korrosjon og for hurtig aldring. Dette er nødvendig, hvis

maskinen:

– ikke skal brukes i lengre tid,

– er utsatt for en korrosjonsfremkallende atmosfære under

transporten eller oppbevaringen.

Smør høytrykksmaskinen som beskrevet i kapitlet

Vedlikehold.

Vedlikeholdsplan: Smøreplan

Still kun maskinen til oppbevaring, hvis strømmen er avbrutt.

Konserver maskinen med et egnet middel.

Når arbeidet er avsluttet, skal maskinen og slangene tømmes helt for

resterende vann.

Avtapningshane (ved beskyttelsesbøylen foran til høyre i

kjøreretningen)

Tapp ut all vann fra vanntanken og slangene.

6.4 Driftsopphør

Frostbeskyttelse



Drift

Forsiktig

Hvis det er fare for frost, skal maskinen og slangene tømmes helt for

resterende vann.

Frost kan få vanntanken, vannfiltret og slangene til at sprekke.

Lag en blanding av frostvæske og vann, og hell den i den tomme

vanntanken.

Start maskinen, og pump blandingen gjennom hele anlegget.

Hold høytrykkspistolen ned i en egen beholder, og samle opp

blandingen.

Henvisning

Hvis du samler opp denne blanding i en egen beholder, kan du bruke

den flere ganger.

Miljøbeskyttelse

Følg de gjeldende lokale regler for deponering av avfall ved

bruk av frostvæske.

Tips



Drift

Tøm vannfiltret helt for resterende vann, så du beskytter det mot

frostskader.

Vannfilter

Skru av vannfiltret.

Skru av vannfiltret, og trekk av huset og filtret.

Tøm filterhuset og vannfiltret for det resterende vannet, og tørk

hus og filter.

Monter vannfiltret.

Henvisning

Sørg for, at pakningen sitter korrekt.



Drift

Oppbevar kun høytrykksmaskinen på et tørt og rent sted med god

utluftning.

Fare

Hvis du oppbevarer høytrykksmaskinen på et sted med dårlig utluftning,

er der fare for, at det dannes brennstoffdamp, som antennes.

Fyll opp med alle drivmidler før oppmagasineringen, og smør

maskinens smøresteder med fett.

Hvis det er fare for frost på oppbevaringsstedet, skal du

kontrollere kjølevann for dets innhold av frostvæske

og om nødvendig fylle etter.

Forsiktig

Utilstrekkelig frostvæske kan få motoren, kjøleren og/eller slangene

til at sprekke, hvis det kommer frost.

Monter av batteriet, hvis høytrykksmaskinen skal oppbevares i

lengre tid, og oppad det regelmessig.

Jekk opp høytrykksmaskinen for at avlaste dekkene.

6.5 Oppbevaring av

maskinen



Drift

Avtappingshane på vanntanken (ved beskyttelsesbøylen

foran til høyre i fartsretningen)

Vannet i vanntanken og i slangene skal tappes av helt, da de

kan sprekke ved frost.

Forsiktig

Tapp av vannet, da frost kan få vanntanken og slangene til at sprekke.

Henvisning

Ved risiko for frost skal du følge vedlikeholdsforskriftene til

frostsikring av maskinen.

Miljøbeskyttelse

Overlat deponering av maskinen til et godkjent

renovasjonsselskap.

6.6 Deponering



Feil, årsak og veiledning

I dette kapitel får du en oversikt over feil, deres mulige årsaker og

muligheter for veiledning.

Overhold sikkerhetsforskriftene under feilsøkingen.

Arbeid på el systemet må kun utføres av utdannede fagfolk.

I dette kapitel beskrives mulige feilårsaker og veiledning av feilene.

Høytrykksmaskinen er utstyrt med feilvisning i kontrollskapet. Hvis det

oppstår en feil, kan du hurtig finne ut av, hvor feilen er.

7 Feil, årsak og veiledning

7.1 Høytrykksmaskinen

generelt



Feil, årsak og veiledning

Signallamper i kontrollskap

Pos Visning Årsak Veiledning

1 Glødning Visningen lyser under forglødningen. Kontroller forglødnings-

Visningen lyser, hvis forglødnings- systemet og gløderørene.

systemet eller gløderørene er defekte. Se motorprodusentens

driftveiledning

2 Driftsklar Hvis signallampen driftsklar lyser i lenger Finn årsaken. Få evt.

Tid, og maskinen ikke kan startes, er det rådgiving av en servicetekniker

En defekt i kontrollsystemet

3 Motor overopphetet Vannmangel i kjølekretsløpet. Kjølerens Fyll på kjølevann. Rens kjøleren

Kjølelameller er tilstoppet

4 Oljemangel Drivmotorens oljemangelsikring aktiveres. Kontroller oljenivå og etterfyll

Oljemangel i motoren. om nødvendig. Se motor-

Produsentens driftveiledning

5 NØDSTOPP NØDSTOPP er trykket inn. Finn årsaken og frigjør

NØDSTOPPEN.

6 Brenner av Brenner har slukket Tenn brenneren ved

arbeid med varmt vann.



Feil, årsak og veiledning

Signallamper i kontrollskap

Pos. Visning Årsak Veiledning

7 Feil på brenner Brenneren slås av så den Annulleres når arbeidet med

ikke blir overopphetet, mens Høytrykkspistolen fortsetter.

høytrykkspistolen er lukket

8 Vannmangel i vanntank Vannmangel i vanntank. Fyll opp vanntanken.

9 Motorhjelmsikring Motorhjelm åpent. Lukk motorhjelmen.

Driftstrykket varierer

Årsak Veiledning

Vannfilter tilsmusset Rengjør eller skift vannfilter

Sprøytedyse tilsmusset eller slitt Rengjør eller skift dyse

Brenneren aktiveres ikke

Årsak Veiledning

Brennstoffmangel Fyll opp med brennstoff

Dieselfilter tilsmusset Rens filteret

Brenneren tennes, men slår ut igjen etter kort tid

Årsak Veiledning

Temperaturføleren i brennerens utstøtningsrør Kontroller og korriger evt. termometrets stilling.

er ikke riktig stukket inn eller er tilsmusset Fjern smuss.

Henvisning

Arbeid med maskinens elektriske utstyr må kun utføres av en

elektriker eller en opplært person, som er under ledelse og oppsyn av

en elektriker, i henhold til de elektrotekniske regler.

Henvisning

La dieselmotoren og kjøleren kjøles av, før du etterfyller med

kjølevann − der er fare for skolling!



Vedlikehold

I dette kapitel får du informasjon om det vedlikeholdsarbeid,

som er nødvendig for at garantere maskinen en sikker og effektiv

drift.

De vedlikeholdsplaner, som er nødvendige i forbindelse med

denne maskinen, finnes etter de generelle opplysninger om

vedlikehold. I innholdsfortegnelsen er det en oversikt over

vedlikeholdsplanene, ordnet etter nummeret.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på, at alle foreskrevne kontroller,

prøvninger og forebyggende igangsettelsesarbeid skal uføres

samvittighetsfullt. Ellers bortfalder enhver form for ansvar og

garanti. I tvilstilfeller hjelper vår kundeserviceavdeling deg

gjerne.

8 Vedlikehold



Vedlikehold

I følgende tabell finner du intervallene for de forskjellige

vedlikeholdsarbeidene, ordnet etter moduler. De tilhørende

vedlikeholdsplanene finner du bakerst i dette kapitel.

Henvisning

La en servicetekniker fra Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH, eller

en fagmann, som er autorisert av Putzmeister Mörtelmaschinen

GmbH gjennomføre den første kundeservice.

Personen, som er ansvarlig for maskinen, bør være til stede.

Ved elektriske sveisemetoder kan de elektroniske komponenter bli

ødelagt av ekstern spenning. Gjør derfor følgende:

− Koble fra pluss- og minuskabler fra batteriet.

− Koble fra kontrollskapet fra strømtilførslen.

Kun fagutdannede sveisere må sveise på bærende deler, idet de

overholder de gjeldende sikkerhetsforskrifter!

8.1 Vedlikeholdsintervaller

Sveisearbeid



Vedlikehold

Hyppighet Måle- og

For hver… Aktivitet kontrollmidler, Bemerkning

driftstimer/ drifts- og

Minst hjelpemidler

Generelt

Daglig Visuell og funksjonell kontroll av alle sikkerhetsanordninger Visuell

Visuell kontroll av elektriske kabler Visuell

Ved risiko for frost Gjennomfør frostsikring Frostbeskyttelsesmidler WK 44-036

for frost midler

125/årlig Kontroller batterisyrenivå WK 41-006

Etter 10/for Etterspenn skruer og bolter Tilspennings-

hver 500 momenttabell

Årlig Kontroller skrueforbindelse i henhold

til tilspenningsmoment tabellen Momentnøkkel

Tilhenger

Før kjøring Kontroller dekktrykk Lufttrykksmåler 2,4 - 2,6 bar

Etter de første Kontroller hjulboltene. Tilspennings-

50 km og  etter moment 90 Nm. Momentnøkkel

hjulskift

Etter ca. Smør hjullagrene

13 000 km

Drivmotor

Daglig Kontroller luftfilterelementets

vedlikeholdsindikator Visuell

Vedlikeholds-

indikatorens Rengjør/ skift luftfilterelement

visning

Etter de første 

50/deretter Oljeskift motor Kapasitet 3,8 ltr

for hver 100

100 Kontroller kjølevæskenivå og innold av Visuell

frostbeskyttelsesmidler i kjølevæsken min. ned til -25C

200 Skift oljefilter

Se motor-

800 Kontroller og still inn ventilspillerommene produsentens

driftveiledning

Hvert 2 år Skift ut skjølevæske Kapasitet 3,1 ltr



Vedlikehold

Hyppighet Måle- og

For hver… Aktivitet kontrollmidler, Bemerkning

driftstimer/ drifts- og

Minst hjelpemidler

Brenner

200 Avkalking av varmtvannskretsløpet

Skift ut brennerdyser

Vannpumpe

Etter de første 

50/deretter Oljeskift Kapasitet 1,12 ltr

for hver 500

Kontroller oljestanden. Visuell

200 Kontroller pumpeventilene

Rengjør vannfilter

Smør slangetrommelens dreiegjennomføring Silikonfett

400 Skift vannfilter

1000 Skift pumpeventilene



Vedlikehold

Spenningsmomentene er avhengige av boltkvalitet, friksjon og

bolthovedstøtteflaten. De verdier, som angies i de følgende tabeller

er veiledende verdier De gjelder kun, når det i de enkelte kapitler i

driftsveiledningen eller i reservedelspapirene ikke er nevnt andre

verdier.

Forsiktig

Når bolte skal uskiftes, skal man anvende bolte av samme størrelse og

kvalitetsklasse.

Skruer med mikroinnkapslet klebemiddel og selvrensende metrikker

skal etter avmontering alltid skiftes.

De følgende tabeller inneholder de maksimale spenningsmomenter

Md i Nm for et friksjonstall µialt = 0,14, innsmurt i litt fett eller

olje.

Henvisning

For bolte med mikrokapslet klebemiddel gjelder samtlige

tilspenningsmomenter x 1,1.

8.2 Generelle tilspennings-

momenter



Vedlikehold

Bolt – metrisk standard DIN 13, blad 13

Bolt – tetrisk finger DIN 13, blad 13

SW= nøkkelvidde

SW= nøkkelvidde

x.x = Kvalitetsklasse

x.x = Kvalitetsklasse

Spennings-

moment Md

Spennings-

moment Md



Vedlikehold

I dette kapitel finner du de smøremidler, der passer til din maskin.

Henvisning

Putzmeister tager intet ansvar for skader, der oppstår, idet man blan−

der olje fra forskjellige fabrikanter.

Benytt universalfett på lithiumsåpebasis til fettsmøring, merk−

ing ifølge DIN 51 502: K2K, NLGI−klasse 2.

Smør akselen og påløbsanordningen minst én gang om året med

universalfett til rulnings− og glideleder (dropp punkt ca. 190° C).

I dette avsnitt finner du de drivmidler, der passer til maskinen.

Drivmotoren skal bruke anerkjent høytrykks−multigradolje til

helårsbruk i klasse SAE 15W−40.

Miljøbeskyttelse

Alle drivmidler, f.eks. spillolje, filter og hjelpestoffer, skal samles

forsiktig sammen, fjernes fra alt annet avfall og deponeres. Vær

oppmerksom på og overhold de gjeldende nasjonale og lokale

forskrifter.

Arbeid sammen med et renovasjonsselskap, som er godkjent av de

lokale myndigheder.

For at holde deponeringsomkostningene så lave som mulig, skal

du holde de forskjellige arter spillolje avskilt. Overhold

blandingsforbudet.

Snakk med de offentlige myndighetene eller et renovasjonsselskap.

Drivmotor

8.3 Anbefalte

smøremidler

Fettsmøring, manuell

Chassis

8.4 Drivmidler



Vedlikehold

Denne vedlikeholdsplanen viser plassering av smøreniplene, som

skal smøres med fettpressen. Vedlikeholdstermin finner De i

vedlikeholdsoversikten i begynnelsen av dette kapitel.

Ytterligere vedlikeholdsplaner er ikke nødvendige.

Følgende spesialverktøy er nødvendig:

Fettpresse

Henvisning

Alle smørenipler har en rød beskyttelseshette. I noen tilfeller er det

flere smørenipler på de posisjoner, som er markert i figurene. På

noen steder er det smøresteder på den motsatte side av maskinen

eller innvendig. Se nærmere herunder i figuren − detalj.

Smøreplan

40−018



Vedlikehold

Nr. Detalj Betegnelse

1 A. Dragets styrbøssing frem og bak

2 B. Slangetrommelens dreiegjennomføring

40−018



Vedlikehold

Denne vedlikeholdsplan beskriver kontroll av syrenivået i

batteriet.

vedlikeholdstermin finner De i vedlikeholdsoversikten i

begynnelsen av dette kapitel.

Ytterligere vedlikeholdsplaner er ikke nødvendige.

Spesialverktøy er ikke nødvendig.

Fare

Batteriet gi fra seg eksplosive gasser! Unngå gnistdannelse og bruk av

åpen ild i nærheden av batteriet.

Syren i batteriet (svovelsyrebasis) er etsende! Unngå at få syre på

huden og på tøyet. Vask av straks eventuelle syrestenk på huden

grundig med vann.

Øye− og hudbeskyttelse

Beskyttelsesbriller og beskyttelsehansker beskytter mod

etsning forårsaket av batterisyre.

Utfør følgende, før du begynner at kontrollere batteriet:

Slå av høytrykksmaskinen.

Sørg for, at anlegget ikke startes utilsiktet eller av

uvedkommende.

Henvisning

Batteriet befinner sig i motorrommet.

41−006

Forberedelse

Kontroller

batteriets syrenivå



Vedlikehold
41−006

Gå frem på følgende måte ved kontroll av syrenivået:

Åpne hver battericelle, og kontroller syrenivået visuelt.

Platene i cellene skal være helt dekket av syre.

Etter behov fyldes syrenivået opp med destillert vann.

Lukk deretter alle cellene nøye.



Vedlikehold

Denne vedlikeholdsplan beskriver, hvordan maskinen frostsikres.

Henvisning

Forutsettingen for at følge denne veiledning er, at maskinen er

utstyret med en avtappingshane på tilførselsrørledningen under

vannfiltret og med en suspensjonsknapp til vannivåkontakten i

kontrollskapet.

Forsiktig

Ved at tappe frostbeskyttelsesmiddel direkte i vanntanken går man

uten om vannfiltret. Vær helt sikker på, at det ikke kommer

urenheter i tanken, da høytrykksmaskinen ellers kan ta skade.

Ved frostsikring skal maskinen først tømmes på lavtrykkssiden.

Still maskinen vannrett.

1 Avtappingshane på vandtanken (ved beskyttelsesbøylen foran til høyre i

fartsretningen)

Åpne avtappingshanen på vanntanken på maskinens ytterside

(ved den blå sikkerhetsbøylen).

Rull lavtrykksslangen (den gule slange) helt av tromlen.

44-036

Tømning av

lavtrykkssiden

Utførelse av frostsikring



Vedlikehold

1 Avtappingshanen på lavtrykksledningen

Åpne avtappingshanen på lavtrykksledningen (under vannfiltret).

1 Filterhus

Skru av filterhuset vannfiltret, og tøm den.

Rull opp lavtrykksslangen igjen.

Skru på filterhuset til vannfiltret igjen.

Henvisning

Ved disse foranstaltninger tømmes hele vanntilførselssystemet og

vanntanken

44-036



Vedlikehold

Etter lavtrykkssiden skal høytrykksiden tømmes.

Åpne avtappingshanen på vanntanken.

Monter høytrykkspistolen uten lanse i enden av

høytrykksslangen.

Fyll 10 l opplandet frostbeskyttelsesmiddel (konsentrat

etter behov) i den tomme vandtank.

1 Suspensjonsknapp

Åpne høytrykkspistolen, hold suspensjonsknappen til

vanntanksnivåkontakten nedtrykket, og start maskinen.

Resterende vann i ledningen presses ut.

Hold høytrykkspistolen åpen, inntil det kommer

frostbeskyttelsesmiddel ut av pistolen. Lukk deretter pistolen.

Bypass blir skyllet.

Slå av maskinen, og utlign trykket i høytrykksledningen ved at

åpne høytrykkspistolen.

Tapp overskytende frostbeskyttelsesmiddel av vandtanken

gjennom avtappingshanen over i en bøtte, og tøm væsken

tilbake i oppbevaringsbeholderen.

Henvisning

Ved disse foranstaltninger vil hele høytrykksdelen fylles med

frostbeskyttelsesmiddel.

Miljøbeskyttelse

Overhold ved anvendelse av frostbeskyttelsesmidler de gjeldende

regler for deponering av kjemisk avfall.

Frostsikring av

høytrykksiden



Vedlikehold

Gå frem på følgende måte, når du skal gjenstarte den frostsikrede

maskinen:

Monter høytrykkspistolen uten lanse på enden av

høytrykksslangen.

Åpne avtappingshanen på vanntanken.

Fyll den tomme tanken med vann igjennom tilførselsledningen.

Hold den åpnede høytrykkspistolen ned i oppbevaringsbeholderen

med frostbeskyttelsesmiddel, og start maskinen.

Det resterende frostbeskyttelsesmiddelet i ledningen løper

ned i beholderen.

Lukk høytrykkspistolen, så snart der kommer vann ut av pistolen.

Slå av maskinen. Utlign trykket i høytrykksledningen.

Henvisning

Små rester frostbeskyttelsesmiddel i tanken og i rørledningene kan

selv etter lengre tids bruk av maskinen forårsake missfarginger

eller skum på vannet. Dette har dog ingen betydning for

høytrykkspumpens levetid eller slitasje på den.

Gjenstart av den

frostsikrede maskinen


