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1 CE – Overensstemmelseserklæring 

 

Betegnelse: 

Type: 

Artikel-nr.: 

Belægningsmaskine VM-301-PAVERMAX 

VM-301-PAVERMAX / VM-301-KJ-PAVERMAX 

51500020 / 51500023  

Producent: Probst GmbH 

Gottlieb-Daimler-Straße 6 

71729 Erdmannhausen, Germany 

info@probst-handling.de 

www.probst-handling.de 

 

Den ovenfor beskrevne maskine opfylder de relevante krav i følgende EU-direktiver: 

2006/42/EF (maskindirektiv)  

 

2014/30/EU (Elektromagnetisk kompatibilitet) 
 

 

Følgende standarder og tekniske specifikationer blev anvendt: 

DIN EN ISO 12100 

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - risikovurdering og risikonedsættelse (ISO 12100:2010) 
 

DIN EN ISO 13857 

Maskinsikkerhed – Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder (ISO 
13857:2008). 

 

DIN EN 60204-1   (IEC 60204-1) 

Maskinsikkerhed - elektrisk materiel på industrimaskiner. Del 1: Generelle krav 
 

Dokumentationsbefuldmægtiget: 
 

Navn: J. Holderied 
Postadresse: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

Underskrift, undertegnedes personoplysninger: 

 

 

 

Erdmannhausen,15.05.2019........................................................................ 

(Eric Wilhelm, Geschäftsführer) 

 

  

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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2 Sikkerhed 

2.1 Sikkerhedsanvisninger 

 

Livsfare! 
Betegner en faresituation. Hvis situationen ikke kan undgås, forårsager hændelsen dødsulykker og svær 
legemsbeskadigelse. 

 

Farlig situation! 
Betegner en farlig situation Hvis situationen ikke kan undgås, kan der ske kvæstelser eller 
materialeskader. 

 

Forbud! 
Betegner et forbud. Hvis forbuddet ikke overholdes, kan det medføre dødsulykker og svære kvæstelser 
eller materialeskader. 

 

Vigtige informationer eller nyttige tips til brug. 

 

2.2 Definition af kvalificeret personale / sagkyndig 

Installation, vedligeholdelse og reparation af denne enhed må kun foretages af kvalificeret personale eller 
sagkyndige! 

Kvalificeret personale eller sagkyndige skal have fornødent kendskab til følgende 
områder, såfremt de er relevante for enheden: 

• til mekanik 

• til hydraulik 

• til pneumatik 

• til elektroteknik 
 

2.3 Sikkerhedsskiltning 

 

VERBOTSZEICHEN 

Symbol Bedeutung Ordre-nr. Størrelse 
 

 

Der må ikke opsamles koniske gribeemner. 
29040210 
29040209 
29040204 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 
Ø 80 mm 

 

 

Det er forbudt at køre folk på belægningsmaskinen! 29040762 Ø 80 mm 

 

 

Åbn ikke værktøjsdækslet, mens motoren/systemet kører! 29040259 70 x 115 mm 
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ADVARSELSSYMBOLER 

Symbol Betydning Ordre-nr. Størrelse 
 

 

Fare for at få hænderne kvæstet. 
29040221 
29040220 
29040107 

30 x 30 mm 
50 x 50 mm 
80 x 80 mm 

 

 

Risiko for håndskade fra bæltedrev. 29040451 48 x 54 mm 

 

 

Advarsel mod varm overflade. 29040396 31x27mm 

 

 

Advarsel om elektrisk spænding. 29040397 31 x 27 mm 

 

 

Fare pga. batterier. 29040551 31 x 27 mm 

 

 

Fare: Hold afstand til maskinen. 29040756 64 x 103 mm 

 

PÅBUDSSYMBOLER 

Symbol Betydning Ordre-nr. Størrelse 
 

 

Enhver operatør skal have læst og forstået betjeningsvejledningen til 
enheden med sikkerhedsforskrifterne. 

29040665 
29040666 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 

 

 

Sikkerhedssele påbudt! 
Sikkerhedsselen skal bruges på alle ture med maskinen. 

29040450 Ø 52 mm 
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Træk håndbremsen ved stop. Slip håndbremsen for at køre. 29040267 45 x 80 mm 

 

 

Fremadkørsel/bakning med højre fodpedal. 

Pedalen må ikke kun betjenes med skosnuden! 

For at kunne reagere hurtigt i farlige situationer, skal hele skoen være 
placeret på betjeningspedalen. 

29040760 68 x 43 mm 

 

 

BUdliggerarm løftes og sænkes med venstre fodpedal 29040759 48 x 43 mm 

 

 

Overhold altid opvarmningstid ved halvgas-stilling før der foretages 
kørselsbevægelser: 

Udetemperaturer over 10 °C: 5 min 
Udetemperaturer under 10 °C: 10 min 

29040243 150 x 55 mm 

 

 Påfyld kun diesel – ingen bio-diesel! 29040483 16 x 130 mm 
 

 

Filterindsats skal blæses igennem hver dag med trykluft. Filterindsats 
må ikke bankes ud. Udskift ved kraftig snavs. 

29040687 Ø 50 mm 

 

 

Fastgørelsespunkt for transportgods til løftning (bjærgning) af 
belægningsmaskinen 

29040370 23 x 60 mm 

 

 

Surringsøje til sikring af belægningsmaskinen ved hjælp af kæder eller 
stropper på transportkøretøjet 

29040755 Ø 60 mm 

 

 

Styringen af maskinen skal være låst inden transport! 29040818 90 x 55 mm 

 

 

Overhold den korte driftsvejledning 29040613 
180 x 165 

mm 
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Udfør regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde. 29040610 
250 x 180 

mm 

 

BETJENINGSANVISNINGER 

Symbol Betydning Ordre-nr. Størrelse 
 

 

VM-301 → maks. 600 kg 

Brostenens maks. vægt: 320 kg, 

med modvægt: 380 kg 

29040616 40 x 160 mm 

 

 

VM-301-K → maks. 650 kg 

Brostenens maks. vægt: 380 kg, 

med modvægt: 440 kg 

29040623 40 x 160 mm 

 

 

Horn/nulstillingsknap: 
Nulstillings-knappen til kørsel skal aktiveres hver gang 
belægningsmaskinen startes, eller kørslen blev standset, fordi føreren 
rejser sig fra førersædet (udløst af sædekontakten). 
Nulstillings-knappen (og kørslen af maskinen) fungerer kun, når 
føreren sidder på førersædet. 

29040716 90 x 23 mm 

 

 
Gasregulering 29040485 30 x 90 mm 

 

 
Åbn motorhjelmen 29040253 28 x 85 mm 

 

 

Joystick/styrehåndtag: 
Bevægelsesretningen til styring/betjening af udstyr (f.eks. til åbning 
og lukning af hovedspænding og sidespænding på en HVZ) 

29040260 50 x 50 mm 

 

 

Elektronisk joystick med funktionsstyring og aktivering af yderligere 
funktioner. 

Funktionsstyring: til styring af en hydraulisk tang til belægningssten 
(HVZ) el. lign. 

Yderligere funktioner: 

- Rotation af det hydrauliske drejehoved 

 - Vakuumfunktion (fastsugning og løsning af last) 

29040681 70x72 mm 
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2.4 Personlige sikkerhedsforanstaltninger 

 

• Enhver bruger skal have læst og forstået driftsvejledningen til enheden inkl. sikkerhedsforskrifterne. 

• Enheden og alle overordnede enheder, som er indbygget i enheden, må kun betjenes af godkendte og 
kvalificerede medarbejdere, der er hyret til formålet. 

 

• Kun maskiner/enhed med håndgreb må føres manuelt. 

 

2.5 Beskyttelsesudstyr 

 Beskyttelsesudstyret består i henhold til de sikkerhedsmæssige 
krav af: 

• Beskyttelsesklæder 

• Beskyttelseshandsker 

• Sikkerhedssko 
 

2.6 Støjemissioner 

 

Det permanente ækvivalente støjniveau fra belægningsmaskinen ligger under 85 dB (A). 

Støjbelastningen kan medføre høreskader. Anbefaling: Anvend høreværn. 

Ejeren skal anvise operatøren af belægningsmaskinen om at bruge høreværn. 

 

2.7  Vibrationer 

 

Driften af belægningsmaskinen genererer vibrationer, der også overføres til operatørens krop. 

Ejeren skal opfordre belægningsmaskinens operatør til at få foretaget regelmæssige undersøgelser af en 
speciallæge. 

 

2.8 Sikkerhedsforanstaltning 

 

• Afspær en stor del af arbejdsområdet således, at uvedkommende, især børn, ikke får adgang hertil. 

• Vær forsigtig i uvejr! 

 

• Sørg for tilstrækkelig belysning af arbejdsområdet. 

• Vær forsigtig, når der arbejdes med våde, frosne og tilsmudsede byggematerialer! 

 

• Det er forbudt at arbejde med enheden i dårligt vejr med temperaturer under 3 °C (37,5 °F)! 
Der er risiko for, at gribeemnerne rutscher af pga. fugt eller tilisning. 

 

 

Forsigtig under betjening, demontering og vedligeholdelsesarbejde på lægningsmaskinen! 

Der er risiko for elektrisk stød, forbrændinger og forbrændinger fra batterisyre og forskellige 
motorvæsker. 

Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger og bæres beskyttelsesudstyr for at undgå alvorlige 
kvæstelser eller endda død! 
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2.9 Funktionskontrol og visuel kontrol 

2.9.1 Generelt 

 

• Enheden arbejde skal før brug funktions- og tilstandstestes. 

• Vedligeholdelse, smøring og fejlafhjælpning må kun foretages, når enheden er afbrudt og sat ud af drift! 

 

● Ved mangler, der berører sikkerheden, må enheden først genidriftsættes, når alle fejl er afhjulpet.  

● Hvis der er tilfældige ridser, revner, spalter eller beskadigede komponenter forskellige steder på 
enheden, skal al kørsel med enheden straks indstilles. 

 

• Driftsvejledningen til enheden skal altid forefindes et synligt sted på arbejdspladsen. 

• Det på enheden anbragte typeskilt må ikke fjernes. 

• Ulæselige skilte skal udskiftes. Ulæselige sikkerhedsskilte (såsom forbuds- og advarselssymboler) skal 
udskiftes. 

 

2.9.2 Hydraulik 

 

Kontrollér alle hydraulikslanger og tilslutninger for tæthed før hver anvendelse. Defekte komponenter skal 
udskiftes i trykløs tilstand af fagligt uddannet personale.  

 

Inden de hydrauliske tilslutninger åbnes, skal området omkring disse rengøres omhyggeligt. Når der arbejdes 
ved det hydrauliske anlæg, er det vigtigt, at der er rent. 

 

De hydrauliske tilslutningsslanger må ikke have nogen skrammer og ikke hænge fast i fremstående kanter 
under løfte- og sænkebevægelserne og derved blive revet af. 

 

Operatøren af tangen skal selv sørge for, at det arbejdstryk, som er påkrævet til arbejdet med tangen, 
forbliver konstant. 

Kun under disse betingelser er en sikker opsamling henholdsvis løftning og transport af gribeemner med 
tangen garanteret. 

 

2.10 Driftssikkerhed 

2.10.1 Påmonterede enheder 

 

Ved alle indstillingsopgaver på påmonterede enheder (f.eks. HVZ-UNI) skal man sikre, at den påmonterede 
enhed ikke kan lukkes utilsigtet. Risiko for tilskadekomst! 

Alt justeringsarbejde må kun udføres, når belægningsmaskinen er slukket (træk i håndbremsen) og 
motoren er slået fra! 
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2.10.2 Belægningsmaskine 

 

• Den anvendte belægningsmaskine inkl. bæreanordning skal være i driftssikker stand. 

• Belægningsmaskinens maksimalt tilladte løftekapacitet må under ingen omstændigheder 
overskrides! 

• Operatøren af belægningsmaskinen skal have de lovligt foreskrevne kvalifikationer, der er 
foreskrevet til betjening af sådanne typerelaterede maskiner. 

• Kun tilsvarende trænede personer, der har fået tildelt opgaven, må betjene belægningsmaskinen. 
 

2.10.3 Sikkerhed ved betjening af belægningsmaskinen 

 

• Ind- og udstigning må kun finde sted fra venstre side (i kørselsretningen) for at undgå utilsigtet 
aktivering af betjeningselementerne. 

• Belægningsmaskinens drift er generelt kun tilladt med optimal synlighed og tilstrækkelig belysning 
(f.eks. dagslys)! 
Ved at montere passende forlygter (Lyspakke VM-301) er det også muligt at arbejde, når der er 
mørkt. 

• Sænk altid lasten, når du kører, til ca. 20 cm over jorden! 

• Den maksimale bæreevne af belægningsmaskinen, dens påmonterede enheder (f.eks. HVZ-UNI) og 
de laster, der hænger på den, må ikke overskrides! 

• Når føreren forlader belægningsmaskinen, skal han trække i håndbremsen og sikre, at 
belægningsmaskinen står på et plant underlag. Brug evt. underlagskiler eller lignende for at 
forhindre, at belægningsmaskinen utilsigtet ruller væk. 

• Uovervåget parkering af belægningsmaskinen på skrå overflader og overflader med hældning er 
ikke tilladt! 

• Under betjening af maskinen skal føreren konstant være opmærksom på, at maskinens 
driftsforhold er sikre. 

 

• Fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører, da der er fare for eksplosion, hvis den løber over 
eller spilder! 

• Brug aldrig startspray, brug altid vinterdiesel om vinteren! 

• Frakobl altid batteriet, når du arbejder på det elektriske system. Risiko for elektrisk stød! 
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Det er forbudt for folk at køre med på belægningsmaskinen (ved at hænge uden på den)! 
Risiko for ulykke/død! 

 

• Åbn aldrig motorhætten, mens motoren kører. På grund af risikoen for personskader og 
støjbeskyttelse skal du altid holde motorhjelmen lukket. 

• Generelt er det forbudt for folk at forblive i arbejds- og kørselsområdet på belægningsmaskinen 
under belægningsarbejdet! 
Der skal overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 1,5 m mellem personen og maskinen! 
Undtagelse: Det er uundgåeligt, dvs. betinget af, hvad udstyret anvendes til, f.eks. ved manuel 
føring af udstyr med håndgreb. 

• Det er generelt forbudt at opholde sig under svævende last. 

• Ophold i maskinens styreområde/knækområde er strengt forbudt! Risiko for kvæstelse af 
fødder/ben mellem forhjulene og chassiset. 

• Føreren må ikke forlade styresædet, så længe belægningsmaskinens påmonterede enheder er 
fyldt med materiale, der skal lægges, og motoren er i drift. 

• Krydshåndtagsventilen (joysticket) til betjening af påmonterede enheder, kontrolpedalen til kørsel 
fremad og bagud og kontrolpedalen til op- og ned-bevægelse af udliggeren må aldrig springe 
tilbage! 
Ellers opstår der trykstød i frem- og tilbageløbet! Materialet, der skal lægges, kan falde ned, og de 
hydrauliske motorer kan beskadiges! 

 

2.10.4 Stabilitet 

 

Risiko for at vælte! 

Kør kun i skridthastighed og med udliggeren nede (med og uden last), hvis følgende gælder: 

• Ingen påmonterede enhed (f.eks. HVZ-UNI) monteret på udliggeren 

• Kørsel i sving 

• Kørsel i terræn uden belægning og ujævnt terræn 

• Skrånende terræn 

• Maskinens hældningsvinkel på mere end 10 ° (~ 18 %) 

 

Det er tilladt at køre hurtigere end skridthastighed, hvis følgende gælder: 

• Ligeudkørsel (med og uden påmonteret enhed og sten) 

• Kørsel i terræn med belægning og jævnt terræn 

 

• Kontroller terrænet på forhånd for tilstrækkelige underlagsegenskaber (f.eks. store huller eller 
bund med sprækker). 

• Når belægningsmaskinen bruges på tag, parkeringsdæk eller andre bløde underlag, skal 
underlagets bæreevne kontrolleres på forhånd. 

• I tilfælde af en ulykke, eller hvis belægningsmaskinen vælter, skal bærende dele kontrolleres af et 
specialværksted, før maskinen tages i brug igen. 
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3 Generelt 

 

3.1 Anvendelsesformål 

 

 

• Maskinen må kun anvendes til det i driftsvejledningen beskrevne formål under overholdelse af 
sikkerhedsforskrifterne og de tilhørende lovbestemmelser og overensstemmelseserklæringen. 

• Enhver anden anvendelse ligger uden for anvendelsesformålet og er forbudt! 

• Desuden skal de på arbejdsstedet gældende sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes. 

 

 

Brugerne skal før kørsel sikre sig, at: 

• Maskinen er velegnet til den tilsigtede brug 

• er i god stand 

• de laster, der skal løftes, er egnede til at blive løftet. 

I tvivlstilfælde bedes man før idriftsættelsen rådføre sig med producenten. 
 

• Belægningsmaskinen VM-301-PAVERMAX bruges sammen med den hydrauliske universaltang HVZ-UNI-II til lægning af 
forbandtbrosten i forbindelse med universaltangen HVZ-UNI-II til kantsten (til lægning af kantsten i forbindelse med 
fejekosten EB 240 til effektiv opfejning af sand ved lægning af forbandtsten eller i forbindelse med den hydrauliske 
vakuum-belægningsenhed HVE til lægning eller fjernelse af beton- eller naturstenelementer i stort format. 

• Der må kun monteres påmonterede enheder fra Probst på belægningsmaskinen VM-301-PAVERMAX, såsom: 

- VZ-H-UNI, HVZ-STANDARD, HVZ-UNI, HVZ-UNI-II, HVZ-LIGHT, 

samt ved eftermontering af den hydrauliske vakuumenhed (HVE) også forskelligt vakuumtilbehør, såsom: 

- PJ-1650-H, VPM-2500-H, SH-1000-MINI-H, SH-1000-SUPER-JET-H). 

 

Ved brug af tredjepartsudstyr på Probst-belægningsmaskinen skal de relevante sikkerhedsforskrifter og de 
teknisk nødvendige krav (ydelsesdata) for det respektive udstyr overholdes. Derudover skal alle tekniske 
krav fra Probst-belægningsmaskinen svare til kravene fra tredjepartsudstyr. Det eneste ansvar ligger i denne 
forbindelse hos operatøren af belægningsmaskinen! 

• Belægningsmaskinen er intet hejseværk! 

• Alle instruktioner i den vejledning, der følger med maskinen, skal følges. 

 

Livsfare! 

På grund af dieselmotoren må maskinen ikke bruges i lukkede rum, i områder, hvor der er risiko for 
eksplosion eller brand. 

 

Der skal være tilstrækkelig ventilation til brug i tunneller og parkeringshuse. Ellers er der risiko for 
forgiftning fra udstødningsgasser! 
Det kan være nødvendigt at eftermontere et partikelfilter. De gældende lokale regler for udstødningsgas 
skal altid overholdes. 

 

 

Belægningsmaskinen må ikke drives på offentlige veje – kun på byggepladser og på privat grund! 
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IKKE TILLADTE AKTIVITETER: 

 

 

Egenhændig ombygning af maskinen eller anvendelse af eventuelt selvbygget ekstraudstyr medfører 
livsfare og er derfor principielt forbudt! 

Brug af maskinen efter væsentlige ændringer samt efter forkert fejlrettelse/ vedligeholdelse. 

 Maskinens bæreevne og indvendige diametre må ikke overskrides. 

 
Enhver transport med maskinen, der ikke er i overensstemmelse med anvendelsesformålet, er strengt 
forbudt: 

 

• Transport af mennesker og dyr. 

• Ophængning af lastemner med reb, kæder osv. på maskinen. 

• Trækning af trailerlæs 
 

3.1.1 Valgfrit tilbehør 

Type Beskrivelse 

Kabine Eftermonteringssæt til VM-301 med vinduer og varme (ombygning kun mulig hos Probst) 

Lyspakke VM-301 2 kombinationsforlygter (nær/fjern), 1 baglygte 

Lyspakke VM-301-K 2 kombinationsforlygter (nær/fjern), 1 baglygte 

Advarselslampe Med udfoldelig fod inkl. monteringsmateriale 

Sidespejl Eftermonteringssæt 

Holder Til lys og/eller spejl (kun påkrævet én gang) 

Ekstra vægt Øger bæreevnen med 60 kg 1) 

Partikelfilter DPF Eftermonteringssæt til VM-301-K, VM-301 og VM-203 

Filterpatron til partikelfilter DPF 

Forrudevasker uden viskeinterval.  Eftermonteringssæt til VM-301-K 

QJ-adapter til drejehoved Bini/Baltrotor 

VM-301- JMS-V Elektronisk joystick og armlæn inklusive monteringssæt. Til styring af hovedspænding, 
sidespænding, drejehoved samt vakuumfunktion. (Eftermontering kun mulig hos Probst) Inkl. 
montage 

1)    Med tilpasset kørehastighed og sænket last. Stenlagets maksimale vægt se Tekniske data. 
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3.2 Overblik 

 

 

 
   

VM-301-PAVERMAX 

5150.0020 

VM-301-KJ-PAVERMAX 

5150.0023 



Generelt 16 / 39 

 
 

51500020 / 51500023 V5 DK 
 

 

 

 

3.3 Tekniske data 

 

Motoreffekt: 18,5 kW (25 hk) 

ækvivalent kontinuerligt lydtrykniveau LpA: 79 dB 

Vibrationsværdier: RMS-værdi for den acceleration, de øvre lemmer udsættes for: <2,5 m/s² 

 RMS-værdi af den accelerationen, kroppen udsættes for: <0,5 m/s² 

Chassis: Dobbelt knækstyring 

Hastighedskontrol: Hydrostat trinløs 

Maks. hastighed: ca. 20 km/t. 

Mål og vægt:   

 Samlet højde/samlet bredde/samlet længde: 1.980 mm/1.220 mm/3.610 mm 

 Samlet vægt: 1.080 kg ** ① 

  1.200 kg *** 

Løftekapacitet: 600 kg */** hhv.  650 kg */*** 

Maks. vægt af de påmonterede enheder med påhængte laster: 320 kg (med tillægsvægt 380 kg) */** 

 380 kg (med tillægsvægt 440 kg) */*** 

maksimal aftagningshøjde: 1.600 mm 

Venderadius på det indvendige/udvendige forhjul: 700 mm/1.900 mm 

Venderadius (over det hele): 2.450 mm 

Frihøjde: 180 mm 

Kapacitet: Brændstoftank 20 l  

 Motorolie SAE10W40 4,3 l under 0 °C: SAE10W, 0 °-25 °C: SAE20, over 25 °C: SAE30 

 Hydraulikolie 18 l HLP 46 

Kubota dieselmotor D 1105 Tekniske data se:  Kubota dieselmotor D 1105 

Sæde: Justerbar i højden i 3 trin eller kontinuerligt, frem og tilbage, ryglæn justerbar, affjedring justerbar 

 

* Med tilpasset kørehastighed og sænket last. 

**  VM-301-PAVERMAX 

***  VM-301-K-PAVERMAX 

①  Samlet vægt stiger f.eks. ved eftermontering af den hydrauliske vakuumenhed (HVE). 
 

  



Betjening 17 / 39 

 
 

51500020 / 51500023 V5 DK 
 

 

 

4 Betjening 

 

Afhængig af udetemperaturen skal følgende opvarmningstider iagttages og overholdes hver dag inden 
belægningsmaskinen startes, og før den første bevægelse udføres: 

• Udetemperaturer over 10 °C: 5 min 

• Udetemperaturer under 10 °C: 10 min 

 

Før opstart af belægningsmaskinen skal sikkerhedsforskrifterne tages i betragtning og 
vedligeholdelsesarbejdet udføres. 

For at garantere sikker og problemfri drift af belægningsmaskinen skal følgende daglige kontroller udføres: 

 

4.1 Daglige kontroller 

 

Før første idriftsættelse og generelt før hver start skal alle væskeniveauer (kølevæske og motor- og 
hydraulikolie) kontrolleres og om nødvendigt påfyldes. 

 

4.1.1 Brændstofkontrol 

• For at åbne motorhjelmen og folde den tilbage skal der 
trykkes på låseknappen  

• Foretag en visuel inspektion, da plastbrændstoftanken 
er gennemsigtig. 

• Tankindhold nok til ca. 10 til 12 arbejdstimer. 

 
 

4.1.2 Motoroliekontrol 

• Belægningsmaskinen skal stå på en fuldstændigt plan 
overflade. 

1. Åbn motorhjelmen som beskrevet under 
Brændstofkontrol. 

2. Træk oliemålepinden (1) ud. 

• Olieniveauet skal være mellem de to markeringer. 

• Hvis der ikke er nok olie, hældes olie i 
oliepåfyldningsstudsen (2). 

• Hvis der er for meget olie, skal olien aftappes 
gennem motorens bundprop. 

(2) Öleinfüll-
stutzen

(1) Ölmessstab

 
 

Låseknap 

Motorhjelm 
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4.1.3 Hydraulikoliekontrol 

• Belægningsmaskinen skal stå på en fuldstændigt plan 
overflade. 

• For at kontrollere hydraulikolien skal udliggerens 
hydrauliske cylinder være trukket helt ind, og udliggeren 
skal derfor være på jorden. 

• Olieniveauet skal være i midten af skueglasset (3). 

(3) Schauglas

 
 

4.1.4 Kølevandskontrol 

• Belægningsmaskinen skal stå på en fuldstændigt plan overflade. 

• Åbn motorhjelmen som beskrevet under brændstofkontrol. 
Det er vigtigt at overholde sikkerhedsanvisningerne i Kubota- driftsvejledningen! 

• Skru dækslet (7) af køleren (forsigtigt, når motoren er varm). 

• Kølevand skal dække kølefinner. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der efterfyldes frostvæske (tilføj ikke vand!) 

 
 

(4) Luftfilterdeckel

(7) Kühlwasserdeckel

(5) Kraftstoffvorfilter

(8) Kraftstoffpumpe

(6) Hydraulikölfilter
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4.1.5 Hovedafbryder 

• Sæt hovedafbryderen i før idriftsættelse, 
tag den altid ud, efter at arbejdet er 
afsluttet! 

• Hovedafbryderen er placeret under 
motorhjelmen på højre side. 

 
 

4.1.6 Kontrol af gashåndtag 

• Gashåndtaget skal holdes ved egen friktion 
af de forspændte tallerkenfjedre. 

• For at justere gashåndtaget skal den 
indvendige stopmøtrik pågashåndtaget 
strammes med en 13 mm nøgle. 

 
 

Hovedafbryder 

Gashåndtag 
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4.1.7 Kontrolvisninger 

Olietrykskontrol Olietrykskontrollampen skal lyse, når tændingen er indstillet til niveau I. Den skal slukkes, 
når motoren kører. 

Batterikontrol Batterikontrollampen skal lyse, når tændingen er indstillet til niveau I. Den skal slukkes, 
når motoren kører. 

Temperaturkontrol Hvis temperaturvisningen er i det røde område, skal luftfilteret rengøres eller udskiftes, 
eller kølefinnerne skal blæses ud med trykluft. 

Hvis temperaturvisningen stadig er i det røde område, skal maskinen undersøges på et 
egnet værksted. 

Forvarmning Når tændingen drejes til niveau II, lyser forvarmningsindikatoren (ca. 25 sekunder). Når 
forvarmningskontrollen slukkes, kan motoren startes på trin III. 

Sikringskasse Sikringskassen er placeret under kontrolpanelets panel. 

For at udskifte sikringer skal du fjerne fastgørelsesskruerne fra panelet. 

Horn/nulstilling af kørsel 
(sædekontakt) 

Horn/nulstillingsknap:  
Nulstillings-knappen til kørsel skal aktiveres hver gang maskinen startes, eller kørslen blev 
standset, fordi føreren rejser sig fra førersædet (udløst af sædekontakten). 

Nulstillings-knappen (og kørslen af maskinen) fungerer kun, når føreren sidder på 
førersædet. 

1 2 3 4 5

678910
 

1. Timetæller 

2. Temperaturvisning (kølevand) 

3. Olietryk-kontrollys 

4. Batterikontrollampe 

5. Forvarmningskontrol 

6. Tænding 

7. Sikringskasse 

8. Horn/nulstilstillingskørsel 

9. Advarselslampe 

10. Lys 
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4.2 Start af motoren 

• Inden motoren startes, skal den daglige kontrol udføres 

• Sæt hovedafbryderen i (fjern den altid ud efter arbejde er afsluttet, 
tyveribeskyttelse!) 

 
 

Føreren skal sidde på førersædet og skal have tage 
sikkerhedsselen på. 

• Træk i håndbremsen 

• Sæt tændingsnøglen i tændingslåsen 

• Drej tændingsnøglen til trin I, og kontroller, om kontrollamperne 
fungerer 

• Drej tændingsnøglen til trin II, indtil kontrollampen for forvarmning 
slukkes 

• Drej tændingsnøglen til trin III => motoren starter! 

• Indstil gashåndtaget til halv gas, så der opbygges tilstrækkeligt 
hydraulisk tryk til at betjene de påmonterede enheder.  

• Tryk på nulstillingsknappen (knap til horn).  
Føreren trykker kort på nulstillingsknappen 
Hornet lyder en gang for at advare personer, der står tæt på den, at 
maskinen snart begynder at køre.  

 

Slip kun håndbremsen (til venstre for førersædet), når føreren har sat sig på førersædet. For at gøre dette 
skal du trykke på knappen på håndbremsen for at frigøre håndbremsen. 

Når føreren forlader førersædet, skal håndbremsen trækkes igen! 

• Drej altid tændingskontakten til trin 0 for at stoppe motoren! 

 

Nulstillings-knappen til kørsel skal aktiveres hver gang belægningsmaskinen startes, eller kørslen blev 
standset, fordi føreren rejser sig fra førersædet (udløst af sædekontakten). 
Nulstillings-knappen (og kørslen af maskinen) fungerer kun, når føreren sidder på førersædet. 

 

4.3 Kørsel med belægningsmaskinen 

 

Ved bakning med belægningsmaskinen skal der tages højde for maskinens "døde vinkel"! Ellers er der risiko 
for ulykker og livsfare! 

Når belægningsmaskinen forlades, skal den påmonterede enhed (f.eks. HVZ) placeres på underlaget, 
håndbremsen trækkes og motoren slukkes! 

Ved kørsel i terræn med skråning skal følgende overholdes: 

• Sænk udliggerarmen med den påmonterede enhed (f.eks. HVZ) så meget som muligt, både med og 
uden last (f.eks. stenlag) 

• ekstremt omhyggelig og langsom (langsom skridthastighed) kørestil er påkrævet 

• pludselig opbremsning (ved at ændre kørselsretningen ved hjælp af fodpedalen) er forbudt! 

Ellers er der risiko for at vælte → og risiko for ulykker samt livsfare! 

Nødsituation: Hvis belægningsmaskinen truer med at vælte, sænk udliggerarmen med den fastmonterede 
enhed (f.eks. HVZ) med det samme! 

 

Håndbremse 

Hovedafbryder 
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4.4 Indstilling af førersædet 

Indstil det justerbare førersæde i forhold til kropsstørrelse og vægt: 

• Håndtag (1) (nederst til højre) til sæde frem og tilbage 

• 3-vejs højdejustering: Træk sædet helt op  

• Håndtag (2) (bagerst venstre) til ryglæn frem og tilbage 

• til justering af kropsvægt (skala) drejes drejehåndtaget (3) 
(nederst midt foran) til venstre eller højre. 

 

 

 
 

(2) 

(1) 

(3) Skala 
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4.5 Betjeningselementer 

• Start af motoren 

• Slip først håndbremsen, når føreren har taget plads i 
førersædet. Når føreren forlader førersædet, skal der trækkes i 
håndbremsen! 

• Betjeningspedalen til højre er beregnet til det hydrostatiske 
drev. Dette muliggør trinløst at køre fremad og bakke. 
Betjeningspedalen må under ingen omstændigheder 
forveksles med gaspedalen i et køretøj! 

• Vip betjeningspedalen fremad: Maskinen kører fremad 

• Vip kontrolpedalen bagud: Maskinen bakker 

 

 

Fremadkørsel/bakning med højre fodpedal. 

Pedalen må ikke kun betjenes med skosnuden! 

For at kunne reagere hurtigt i farlige situationer, skal 
hele skoen være placeret på betjeningspedalen. 

 

• Bremsen aktiveres ved langsomt at bringe betjeningspedalen i 
0-stilling. 
En kraftig opbremsning opnås ved at styre betjeningspedalen i 
modsat retning. 

• Den venstre betjeningspedal er til at løfte/sænke udliggeren. 

• Vip kontrolpedalen fremad: Udliggeren sænkes. 

• Vip kontrolpedalen bagud: Udliggeren løftes. 

• Betjen aldrig betjeningspedalerne i ryk, eller lad dem springe 
tilbage, ellers vil der opstå trykstød i frem- og tilbageløb, 
hvilket kan beskadige den hydrauliske motor! 

• Betjeningen af de påmonterede enheder styres med det 
mekaniske styrehåndtag (fig. 1A) eller den elektroniske joystick 
(fig. 2A). For eksempel åbning og lukning (se fig. A) af en 
hydraulisk universaltang (HVZ). 

 Figur 1A 

VM-301 version (5150.0020) med mekanisk 
styrehåndtag 

 

Betjeningspedal til højre 
frem/tilbage 

Betjeningspedal til 
venstre 
løft/sænk 

Krydshåndt
agsventil 

Trykknap til 
drejehoved 
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Vakuumdrift (kun muligt med elektronisk joystick): 

• Tænd for vakuum → Tryk på den blå knap på joysticket. 

• Sænk udliggerarmen ned med venstre fodpedal 
(fig. B). 

• Placer vakuumsugepladen på lasten (stenplade). 

• Løft udliggerarmen med venstre fodpedal 
(fig. B). 

• Kør lasten (stenpladen) forsigtigt til bestemmelsesstedet. 

• Sænk lasten (stenpladen) (med venstre fodpedal (fig. B)). 

• Placer lasten på underlaget, og flyt joysticket fremad (vakuum 
afbrydes). 

• Flyt udliggerarmen STRAKS op igen, ellers vil 
vakuumbetjeningen være aktiv igen straks efter at du har 
sluppet joysticket (i den midterste position)! 

• Sluk for vakuum → Tryk på den blå knap på joysticket. 

Figur 2A 

VM-301-KJ version (5150.0023) med elektronisk 
joystick 

 

Fig. A  

Fig. B 

 

Trykknap (blå) 
vakuumfunktion 
(fastsugning og 

løsning af last) 

Joystick 

Trykknap (rød) til 
højre/venstre rotation 
af det hydrauliske 
drejehoved 
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4.6 Montering af ekstra enheder 

 

Forskellige påmonterede dele (f.eks. HVZ) kan monteres på holderen. 

To separate oliekredsløb er tilgængelige til forsyningen af det hydrauliske system. 

Markierungsring gelb
(HVZ-Hauptspannung)

Markierungsring schwarz
(HVZ-Hauptspannung)

Hydraulikleitung
für Drehkopf

Markierungsring rot
(HVZ-Nebenspannung)

Markierungsring blau
(HVZ-Nebenspannung)
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5 Transport 

5.1 Transport af belægningsmaskinen 

 

Der kræves ingen løfteanordninger for at flytte belægningsmaskinen på traileren eller på ladet af en lastbil. 

Maskinen kan køres op på ladet. 

 

Brug sikre planker! Bemærk forskellen i sporvidden foran og bag! 

Håndbremsen skal trækkes, belægningsmaskinen skal fortsat sikres mod, at den ruller væk og flytter sig i 
overensstemmelse med de regler, virksomhedens forsikringsselskab udsteder! 

Som sikkerhed er der anbragt hver to surreøjer foran og bag på belægningsmaskinen: 
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Styringen af maskinen skal være låst inden transport! 

Låsning af styringen under transport: 

• fjern låsesplitten (1) 

• Tag bolten ud (2) 

• Drej trækstangen (3) på pladen (4), så boringerne flugter 

• Indsæt bolten (2) 

• Indsæt låsesplitten (1) 

  

 

Styrelåsen skal fjernes igen, før maskinen losses! 
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5.2 Løft af maskinen med en kran 

 

Surreøjerne må aldrig bruges som løftepunkter, når maskinen løftes! 

 

Løfteøjet må kun bruges til at løfte maskinen med en kran. 

  

 

Hvis maskinen er fastgjort til kranen, skal alle kranens bevægelser udføres med størst mulig omhu! 

• Der må ikke opholde sig personer i farezonen! 

• Maskinen skal svinge så lidt som muligt! 

• Maskinen eller dele af affjedringen må ikke støde sammen med andre genstande! 

• Alle sikkerhedsforskrifter for arbejde med løfteudstyr skal overholdes nøje! 
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5.3 Bugsering af belægningsmaskinen 

 

Til bugsering af belægningsmaskinen er det nødvendigt at åbne en såkaldt omløbsventil. 
Dette muliggør bugsering uden motordrev (f.eks. i tilfælde af motorfejl). 

• Åbn motorhjelmen ved at trykke på låseknappen (fig. A), og fold motorhjelmen bagud (fig. B). 

• Betjen førersædets låsehåndtag bagerst til højre i motorrummet (i kørselsretningen) (fig. C og D). Fold derefter 
førersædet væk til siden (fig. E) 
Før førersædet kan foldes til siden, skal det højre bageste vindue (i kørselsretningen) afmonteres, hvis det er 
monteret. 

• Bypass-skruen er placeret på hydrostaten. Åbn bypass-skruen 2-3 omgange med en passende gaffelnøgle (fig. F). 

Nu kan belægningsmaskinen uden motordrev (kun hjulene drejes) trækkes/skubbes op på ladet. 

 

Brug sikre planker! Bemærk forskellen i sporvidden foran og bag! 

 

Før motoren startes igen, skal du UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER spænde bypass-skruen igen med en 
passende gaffelnøgle! 

 
 

  

A B C D

FE



Opbevaring 30 / 39 

 
 

51500020 / 51500023 V5 DK 
 

 

 

6 Opbevaring 

 

 

Hvis belægningsmaskinen opbevares i en længere periode: 

• Parker maskinen på et fladt og tørt sted i en hall. 

• Ved opbevaring udendørs skal belægningsmaskinen sættes på en træplatform på en plan og vandret overflade og 
dækkes helt med en mørk beskyttelsespresenning. 

• Træk i håndbremsen! 

• Brug underlagskiler eller lignende for at forhindre, at belægningsmaskinen utilsigtet ruller væk. 

• Beskyt maskinen mod direkte havluft (risiko for korrosion!) 

• Træk løftecylinderen tilbage. 

• Rengør og smør alle komponenter (samlinger) og motoren helt, eller smør dem i henhold til smøreskemaet. 

• Frakobl batteriet. 

• I vintermånederne skal der påfyldes tilstrækkeligt med kølervæske og tankes vinterdiesel. 

• Placer den påmonterede universaltang (HVZ) på gulvet, anbring træbjælker under gribestængerne. 

• Luk hovedspændingen på universaltangen (HVZ). 

• Åbn sidespændingen på universaltangen (HVZ). 

7 Service og vedligeholdelse 

7.1 Vedligeholdelse 

 

For at sikre upåklagelig funktion, driftssikkerhed og levetid for belægningsmaskinen skal 
vedligeholdelsesarbejdet i den nederste tabel udføres med de angivne intervaller. 

Der må kun bruges originale reservedele. Ellers mister garantien sin dækning. 

 

Alt arbejde må kun udføres, når belægningsmaskinen er slukket (træk i håndbremsen) og motoren er slået 
fra! Derudover skal den befinde sig på en vandret overflade.  
Uovervåget parkering af belægningsmaskinen på skrå overflader er ikke tilladt 

Ved alle arbejdsopgaver på påmonterede enheder (f.eks. HVZ-UNI) skal man sikre, at enheden ikke kan 
lukkes utilsigtet. Fare for kvæstelse!!! 
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7.1.1 Mekanik 

VEDLIGEHOLDELSESINTERVAL Obligatorisk arbejde 

Første inspektion efter  
25 driftstimer 

• Samtlige spændeskruer skal efterses og spændes efter 
(må kun foretages af en sagkyndig). 

For hver 50. driftstimer • Samtlige spændeskruer spændes (sørg for, at skruerne efterspændes i henhold 
til de relevante tilspændingsmomenter efter de relevante styrkeklasser). 

• Samtlige eksisterende beskyttende elementer (såsom sikringsstifter) skal 
kontrolleres for korrekt funktion, og defekte beskyttende elementer skal 
udskiftes. →  1) 

• Alle ledforbindelser, føringer, bolte og tandhjul, kæder funktionstestes og 
efterspændes eller udskiftes om nødvendigt 

• Gribekæberne (såfremt monteret) kontrolleres for slid og renses og udskiftes 
om nødvendigt. 

• Alle eksisterende føringer og ledforbindelser af bevægelige dele eller 
maskintekniske komponenter skal smøres for at reducere slid og for optimale 
bevægelsessekvenser. 

• Alle smørenipler (såfremt de findes) skal smøres med fedt. 

Mindst én gang om året  

(hvis der er hårde arbejdsbetingelser 
skal intervallet forkortes) 

• Kontroller alle ophængte dele, f.eks. bolte og lasker. Kontrol for ridser, slid, 
korrosion og funktionssikkerhed af en sagkyndig. 

 

 1)  

 
 

 
 

 

Efter 50 driftstimer • Efterspænd alle 5 fastgørelsesmøtrikker (M7) på lyddæmperen → 18-20 Nm. 

 
 

     

Sekvens for tilspænding af drejningsmomenter: se mærkning -  
 

Kubota D1105 
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7.1.2 Hydraulik 

VEDLIGEHOLDELSESINTERVAL Obligatorisk arbejde 

Første inspektion efter 
25 driftstimer 

• Samtlige spændeskruer skal efterses og spændes efter (må kun foretages af en 
sagkyndig). 

Første inspektion efter  
50 driftstimer 

• Udskift hydraulikvæske (anbefalet hydraulikolie: HLP 46 iht. DIN 51524 – 51535). 

• Udskift alle eksisterende hydraulikoliefiltre. 

For hver 50. driftstimer • Efterspænd samtlige hydrauliske tilslutninger 

• Kontrol af det hydrauliske anlæg for tæthed 

• Kontroller det hydrauliske oliefilter, rengør efter behov (såfremt det eksisterer) 

• Kontroller den hydrauliske væske og (iht. til producentens informationer) udskift 
(anbefalet hydraulisk olie: HLP 46 iht. DIN 51524 – 51535). 

• Kontrol af hydrauliske slanger for knæksteder og slidte steder. 
Beskadigede hydraulikslanger skal udskiftes 
(generelt anbefales det at udskifte hydraulikslanger hvert 6. år). 

 • Der må kun anvendes de foreskrevne oliesorter! 
 

Regelmæssig vedligeholdelse (det er vigtigt at overholde de yderligere oplysninger i den vedlagte betjeningsvejledning til KUBOTA-

dieselmotoren!)   

For at opretholde maskinens funktioner og for at sikre motoren en lang levetid, skal de regelmæssige kontroller udføres i henhold til nedenstående tabel. 

Garantien for denne maskine dækker kun, hvis følgende foreskrevne vedligeholdelsesarbejde er blevet udført (af et autoriseret 
specialværksted)! Efter hvert enkelt udført vedligeholdelsesinterval skal denne dokumentation for vedligeholdelsen (med underskrift og 
stempel) omgående sendes til os (pr. E-mail til service@probst-handling.de/pr. fax eller brev). 

Nr. Vedligeholdelsesarbejde (① ordrenummer se den vedlagte servicebog) Før hver 
ibrugtagni

ng 

Efter 
de 

første 
50 

timer 

Hver 
100 
t. 

Efter 
hver 
200 

t. 

Efter 
hver 
1000 

t. 

Hvert 
år 

Hvert 
2. år 

1 Kontroller hydraulikolieniveauet, påfyldes, om nødvendigt  ⚫       

2 Skift af motorolie (SAE 15W40 ~ 4 l)  ⚫  ⚫    

3 Udskiftning af motoroliefilter ①  ⚫  ⚫  ⚫  

4 Skift af hydraulikolie (RANDO HLP 46 ~ 25 l)  ⚫   ⚫ ⚫  

5 Kontrol af hydraulikolieniveauet, påfyldes, om nødvendigt (RANDO HLP 46 ~25 
l) 

⚫       

6 Udskiftning af hydraulik-oliefilteret ①  ⚫   ⚫ ⚫  

7 Rengøring af luftfiltret (udskiftes ved stærk forurening) ①  ⚫ ⚫   ⚫  

8 Udskift luftfiltret      ⚫  

9 Rengør brændstoffilteret ① / ③  ⚫ ⚫     

10 Udskiftning af brændstof-forfilteret ①  ⚫  ⚫    

11 Kontrol af brændstofrøret og klemmebåndet  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

12 Kontrol af kileremspændingen på blæserhjul  ⚫ ⚫     

13 Udskiftning af kileremmen på blæserhjulet ①     ⚫   

14 Kontrol af køleslangen og klemmebåndet, udskiftes, om nødvendigt    ⚫ ⚫ ⚫  

15 Fjern aflejringerne fra brændstoftanken     ⚫   

16 Kontroller køleribberne på tilsmudsning    ⚫ ⚫   

17 Kontroller elektriske ledninger for løse forbindelser  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

18 Kontrol af udstødningssystemet og klemmebåndet     ⚫ ⚫  
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Nr Vedligeholdelsesarbejde (① ordrenummer se den vedlagte servicebog) Før hver 
ibrugtagni

ng 

Efter 
de 

første 
50 

timer 

Hver 
100 
t. 

Efter 
hver 
200 

t. 

Efter 
hver 
1000 

t. 

Hvert 
år 

Hvert 
2. år 

19 Opladning af batteriet, udskiftes, om nødvendigt     ⚫ ⚫  

20 Kontrol af kølevæskeniveauet, påfyldes om nødvendigt  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

21 Udskiftning af kølevandet inklusive frostvæske (~ 4 l)       ⚫ 

22 Kontroller frostvæsken i kølevandet (før hver frostperiode)     ⚫ ⚫  

23 Kontroller åbningstrykket på kølerdækslet    ⚫ ⚫   

24 Kontroller dysens åbningstryk     ⚫   

25 Kontroller kompressionstrykket     ⚫   

26 Kontroller hydraulikslangerne for lækager (efterspænd tilslutninger)  ⚫ ②      

27 Kontrol af funktion af instrumenter og driftsanordninger  ⚫  ⚫ ⚫   

28 Kontrol af VM for beskadigede, deformerede komponenter og unormale lyde  ⚫  ⚫ ⚫   

29 Stram alle skruer og møtrikker, udskift manglende skrueforbindelser  ⚫  ⚫ ⚫   

30 Kontrol af dæktrykket (for 2,5 bar/36 psi, bag 2,2 bar/32 psi)  ⚫  ⚫ ⚫   

31 Smøring iht. smøreplan  ⚫  ⚫ ⚫   

32 Kontrol af kugleled for fasthed (135 Nm)  ⚫  ⚫ ⚫   

33 Kontrol af bærende komponenter for revner (aksler, chassis, rotationsarm,  

styrestang) 

   ⚫ ⚫ ⚫  

34 Efterspænd alle hjulmøtrikker (130 Nm)  ⚫  ⚫ ⚫   

35 Kontrol af håndbremsen (justeres evt. med 3-4 tænder)  ⚫  ⚫ ⚫   

36 Kontrol af hjullejet og aksellejet, justeres, om nødvendigt     ⚫   

37 Kontrol af slør i styringen, udskift, om nødvendigt, kuglehoved eller sporstang 
① 

    ⚫   

38 Kontrol af dynamoen     ⚫   

39 Indstil vippearmens ventilslør (0,15 mm)     ⚫   

Det elektriske system afbrydes fra batteriet ved hjælp af hovedafbryderen på højre side af VM-301-PAVERMAX-motoren under 
motorhjelmen og på venstre side af VM 204. 
Næsten samme sted er der en slå, der skal trækkes for at låse sædet op. 
Batteriets hovedafbryder skal generelt være slukket under svejsearbejde, ellers kan der opstå skader på elektronikken! 
Visuel inspektion før hver opstart: Kileremspænding. Motorolie. Hydraulikolie. Kølevand. Frostvæske. Batterisyre. 

② og udskiftes desuden hver 50 t.  /  ③ hver  400 t.  /   ④ udskiftes hver  500 t.    
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7.2 Genopladning af batteriet 

 

For at komme til batteriet skal førersædet foldes til siden. 

• Åbn motorhjelmen ved at trykke på låseknappen (fig. A), og fold motorhjelmen bagud (fig. B). 

• Betjen førersædets låsehåndtag bagerst til højre i motorrummet (i kørselsretningen) (fig. C og D). Fold derefter 
førersædet væk til siden (fig. E) 
Før førersædet kan foldes væk til siden, skal det højre bageste vindue (i kørselsretningen) afmonteres, hvis det er 
monteret. 

• Fold førersædet forsigtigt til siden for at undgå risiko for kvæstelser. 

A B C D

E
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7.3 Smøringsplan 
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7.4 Afhjælpning af fejl 

FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING 

Fejl i dieselmotoren  
Se dieselmotorens 
betjeningsvejledning 

Motoren kører, men 
belægningsmaskinen kører ikke 

Sædekontakt er aktiv 
Tryk én gang på nulstillingsknappen 
(hornet) 

Speederen er løs for lidt egen friktion, stopmøtrik er løs Spænd stopmøtrikken 

Håndbremsen fungerer ikke 
Bremsebelægninger slidt Udskift bremsebelægninger 

Håndbremsekabel løs Juster håndbremsekablet 

Belægningsmaskinen starter ikke 

Hovedafbryder sidder ikke på plads Sæt hovedafbryderen i 

Sikring sprunget Kontroller sikringer 

Batteri defekt Kontroller batteriet 

Tank tom Tank op 

Forvarmningsfase glemt Forvarm, start derefter 

Udliggeren kan ikke hæves 

Hydrauliksystem er utæt Fjern utætheden 

For lidt hydraulisk tryk 

Sæt gashåndtaget mindst til halv gas, 
så der kan opbygges tilstrækkeligt 
hydraulisk tryk 

Kontroller olieniveauet 
 

7.5 Reparationer 

 

• Enheden må kun repareres af fagfolk, der besidder den fornødne viden og ekspertise.  

• Før enheden genidriftsættes, skal der foretages en ekstraordinær kontrol af en sagkyndig person. 

 

7.6 Kontrolpligt 

• Den driftsansvarlige skal sørge for, at enheden mindst en gang årligt kontrolleres og 
efterses af en sagkyndig person. Eventuelle fejl og mangler skal straks afhjælpes (→ se 
DGUV bestemmelse 1-54 og DGUV bestemmelse 100-500). 

• De dermed forbundne relevante lovbestemmelser og overensstemmelseserklæringen skal 
overholdes til punkt og prikke! 

• Gennemførelse af kontrol af en sagkyndig kan også udføres af producenten selv, Probst 
GmbH. Kontakt os på: service@probst-handling.de 

• Når enheden er efterset, og fejl og mangler er afhjulpet, anbefaler vi, at kontrolmærkaten 
„ Sachkundigenprüfung / Expert inspection “ (sikkerhedskontrol) anbringes et synligt sted 
(ordre-nr.: 2904.0056+Tüv-klistermærke med årstal). 
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Fagmandskontrollen skal dokumenteres! 

 

Enhed År Dato Sagkyndig Virksomhed 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

7.7 Anvisning vedr. typeskilt 

 

 

Enhedstype, enhedsnummer og byggeår er vigtige oplysninger til identifikation af køretøjet. De skal altid 
opgives i forbindelse med reservedelsbestilling, garantikrav og andre forespørgsler.  

Den maksimale løftekapacitet angiver maksimumsbelastningen, som enheden er konstrueret til.  Den 
maksimale løftekapacitet må ikke overskrides.  

Der skal også tages højde for den på typeskiltet angivne egenvægt i forbindelse med anvendelse på 
løftegrejet/løfteanordningen (f.eks. kran, kædetræk, gaffeltruck, bagger...)  

 

Eksempel:    

7.8 Oplysninger om udlejning/leasing af PROBST udstyr 

 

 

Når PROBST udstyr lejes ud eller leases skal den tilhørende driftsvejledning altid medleveres (hvis sproget 
afviger fra brugerlandet, skal der desuden medfølge en oversættelse af originalvejledningen)! 
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Installation Machine VM301 PAVERMAX

Tragfähigkeit:          500 [kg]

Carrying Capacity:  500 [kg] / (1100 lbs.)

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

912,4 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

ohne Kabine, ohne HVZ-uni,mit Drehkopf GR10-2
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PAVERMAX
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5.2.2014 lukas.zannini

    
Ausstattungspaket >Kabine mit
Veglasung und Heizung<

E41500690
        

1

1

für Verlegemaschine VM301

    

Datum



20490008

20040007

20490009

21070095

33700906
20440004

20090055 21590053

21590072

21590053

26820024

21590053

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

8,1 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

( mit Scheibe, Halter und Dichtungen )
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15.1.2018

6.2.2014 lukas.zannini

M.Kaltenbach
Türscheibenrahmen, LINKS, 
vormontiert, für VM301

E41500711
    EA000071-017

1

1

( mit Scheibe, Schloßteile und Dichtungen )

    

Datum
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18,1 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

( mit Halter, Montagematerial und Dichtungen)
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Türscheibenrahmen, RECHTS, 
vormontiert, für VM301
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8,1 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

( mit Scheibe, Halter und Dichtungen )
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VM-301 /VM-203 Ersatzteile/Spare Parts 
Reparatursatz/Repair Set 
Kreuzhebelventil/Joystick valve (41600008)                    Rev.003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 24100007 
Kabelbinder / Cable fixer 

2 21590011 
Manschette 
Manschette (rubber cuff) 

3 20040030 
Senkkopfschraube (4x) 
countersunk head screw (4x) 

4 22090021 
Grundplatte / Base plate 

5 21550132 
O-Ring (2x) 
O-Ring seal (2x) 

6 00000000  
Blindstopfen / Dummy plug 

7 20020066 
Zylinderkopfschraube (3x) 
Cylinder head screw (3x) 

8 21610007 
Halter für Kugelgelenk 
Holder for ball and socket joint 

9 00000000  
Blindstopfen / Dummy plug 

10 20450004 
Federring (3x)  
Spring washer (3x) 

11 21550017 
O-Ring (4x) / O-Ring seal (4x) 

12 21610006 
Kugelgelenk (3x) 
Ball and socket joint (3x) 

13 22090003 
Betätigungsnocken 
Actuating cam 

14 20100047 
Schraubenmutter (3x) 
Screw nut (3x) 

15 22090007 
Haltenocken (2x) 
Holding cam (2x) 

 

15 

15 



Ersatzteile /  Spare Parts VM-301/VM-30-K 
Filterübersicht / Filter overview    
 

 

 

 

 

Filterübersicht / Filter overview  VM-301 
Motor/Engine (D1105) 

Art.-Nr. 
Hersteller & Bezeichnung 
Manufacturer&Designation 

Motorölfilter 
Engine oil filter 
 

26900019 Digöma - D105-BB-EC-1 

 

Kraftstofffilter(Vorfilter) 
Fuel filter (prefilter) 

26900022 Digöma - KL 63 (LH1) 

 

Kraftstoff-Filter-Einsatz 
Fuedl filter cartridge 

26900018 Digöma - DGM/K03185 

 

Hydraulik-Ölfilter-Einsatz 
 Hydraulic  filter cartridge 

26900011 Digöma - DGM/H 2301  

 

Luftfilter-Einsatz 
Air filter cartridge 

26900020 Digöma - 4510057104 

 

Belüftungsfilter 
Aeration filter 

26900002 Fritz Stiefel GmbH 

 

VM203: Hydrauliköl-Saugfilter (lang) 
Hydraulic suction filter (long) 
VM204: Hydrauliköl-Saugfilter (kurz) 
 Hydraulic suction filter (short) 

 
26900014 

 
26900010 

 

 
Argo – AS 040-01K 
 
Argo – 0 007 002 
 

 

Hydrauliköl-Einbausaugfilter 
Hydraulic assembly suctionn filter 

26900007 Argo – ES 074-6120 

 

Luft-Filter-Einsatz  
Air filter cartridge 

25000019 ELSÄSSER – CF 100 

 

Kraftstoff-Filter 
Fuel filter 

26900017 ELSÄSSER – C1112 
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Ersatzteile/Spare parts: Filter VM-301 PAVERMAX  
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VM-301-PAVERMAX (5150.0020 / 5150.0022) 

 

 

 

VM-301-k-PAVERMAX (5150.0021 / 5150.0023) 
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22140071 

30300079 

22000066 

22000105 

30310041 

33140006 

33750063 

22430002 

33140005 

41500001 

22140071 

33140004 

33140006 
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30300079 

 

22210023 

22000105 

30310041 

22140071 

41500386 

41500717 

41500286 

22000105 

41500385 
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20100018 

22000068 

22140071 

29040112 

22000105 

22000067 

20000084 

22140041 22140071 22000067 
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24130003 
12v 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26990004 

22140207 

29030008 

41500062 

22210023 

20090003 

20000034 

20450008 

20080003 

21850004 

21850016  

Rad kompl. 

tire compl. 

 

22000066 

22050005 

30310042 

41500048 

26990003 

 

41500033 

24200003 

24390002 

24110018 
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FORORD 

 
Du er nu den stolte ejer af en KUBOTA Motor. Denne motor er produktet af KUBOTA’s 

kvalitetskonstruktion og –fabrikation. Den er fremstillet af gode materialer og under streng kvalitetskontrol. 
Dette giver motoren en lang, driftssikker levetid. For at opnå det bedst mulige resultat med motoren bør 

denne manual læses grundigt. Dermed bliver du fortrolig med brugen af motoren og får mange råd til dens 
vedligeholdelse. Det er KUBOTA’s politik så hurtigt som muligt at indføre de nyheder, som fremkommer 

under den kontinuerlige produktudvikling. Dette kan medføre, at visse detaljer i manualen ikke stemmer helt 
overens med din motor. hvis der er behov for det, så tøv ikke med at kontakte KUBOTA’s repræsentant, som 

har tilgang til den nyeste information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 

1. IAGTTAG FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
 

• Læs og forstå til fulde denne Brugermanual og ”Mærkater på 
Motoren”, før du forsøger at starte og bruge motoren. 
 

• Lær, hvordan du anvender motoren og arbejder sikkert. 
Kend dit udstyr og dets begrænsninger. 
Hold altid motoren i god stand. 

 
• Før du tillader andre folk at bruge motoren, forklar dem,                        

hvordan motoren skal bruges, og få dem til at læse 
denne manual inden brugen. 

  
• Lav ingen ændringer på motoren, Uautoriserede ændringer  

af motoren kan påvirke motorens funktioner 
og/eller sikkerhed og forringe levetiden. Hvis motoren 
ikke virker tilfredsstilende, kontakt først din lokale 
Kubota forhandler. 

 
 
 
 

                                SIKKERHEDEN FØRST 
 
Dette symbol, branchens opmærksomhedssymbol, anvendes i denne manual og som mærkater på selve 
motoren for at advare om risikoen for personskade. Læs disse anvisninger grundigt. Det er vigtigt at læse 
anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne, inden man går i gang med at montere eller anvende denne motor. 
 

 FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, som vil medføre alvorlig                        
  skade eller dødsfald, hvis den ikke forhindres. 

            

 ADVARSEL: Angiver en situation, som muligvis kan medføre skade eller dødsfald, hvis 
den ikke forhindres. 

           

 OBS: Angiver en situation, som muligvis kan resultere i mindre eller moderat 
skade, hvis den ikke forhindres.                            

                     
VIGTIGT: Angiver, at skade på maskine eller ejendom kan opstå, hvis anvisningerne ikke 

følges nøje.  
 
ANM.:  Giver nyttig information. 
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  SIKKER BRUG    
    

 
 
 
Sikker brug er din bedste garanti mod ulykker. Læs og forstå derfor dette afsnit omhyggeligt, før 
motoren anvendes. Alle brugere, uanset erfaring, bør læse denne og andre relevante manualer, før 
motoren og andet udstyr hertil tages i brug. Det er ejers forpligtelse at forsyne alle brugere med 
disse informationer samt at instruere alle brugere i sikkerhedsforanstaltningerne. 
 
 

1. IAGTTAG FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
 
 

• Læs og forstå til fulde denne Brugermanual og ”Mærkater på 
Motoren”, før du forsøger at starte og bruge motoren. 
 

• Lær, hvordan du anvender motoren og arbejder sikkert. 
Kend dit udstyr og dets begrænsninger. 
Hold altid motoren i god stand. 

 
• Før du tillader andre folk at bruge motoren, forklar dem,                        

hvordan motoren skal bruges, og få dem til at læse 
denne manual inden brugen. 

  
• Lav ingen ændringer på motoren, Uautoriserede ændringer  

af motoren kan påvirke motorens funktioner 
og/eller sikkerhed og forringe levetiden. Hvis motoren 
ikke virker tilfredsstilende, kontakt først din lokale 
Kubota forhandler. 

2. BÆR SIKKERT TØJ OG PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR  

• BÆR IKKE løst, forrevet eller omfangsrigt tøj ved 
ved motoren. Det kan sætte sig fast i ventilatorer, 
taljer eller andre bevægelige dele med personskade 
til følge. 
 

• Brug ekstra personligt beskyttelsesudstyr, f.eks.    
hjelm, sikkerhedsbriller, handsker etc.  
 

• BRUG IKKE motoren eller udstyr tilsluttet motoren 
under indflydelse af alkohol, medicin eller andre 
stoffer. Brug heller ikke motoren, når du er træt. 

 
• LYT IKKE til radio eller musik gennem headset 

eller høreværn, når du bruger motoren.  
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3. KONTROLLÉR FØR DU STARTER OG BRUGER MOTOREN 

 

• Vær omhyggelig med at kontrollere motoren inden brug. Brug 
ikke motoren, hvis der er noget i vejen med den. Reparer 
den øjeblikkelig. 
  

• Kontroller, at alle afskærmninger og beskyttelseskjold er på 
plads, inden motoren anvendes. Udskift defekte eller manglende 
enheder. 
 

• Kontroller, at du selv og andre er i sikker afstand fra 
motoren, inden du starter den. 
 

• Hold altid motoren mindst 1 meter væk fra bygninger og andre 
faciliteter. 
 

• TILLAD IKKE børn eller husdyr at nærme sig motoren, 
når den er i brug. 
 

• START IKKE motoren ved at kortslutte startterminalerne. 
Motoren kan sætte sig i bevæglese, hvis den normale 
startprocedure ikke følges. Forsøg ikke at springe over 
eller ”snyde” sikkerhedsanordningerne. 

 
 

4. HOLD MOTOREN OG OMGIVELSERNE RENE 

 

• Kontroller, at motoren er standset inden rengøring. 
•  
• Hold motoren ren og fri for snavs, fedtstof og affald for at 

undgå brand. Opbevar brændbare væsker i dertil ind- 
rettede beholdere og skabe, som er placeret væk fra  
gnister og hede. 
 

• Kontroller for og reparer lækager øjeblikkelig. 
 

• STANDS IKKE motoren uden at lade den gå i tomgang. 
Lad først motoren køle ned. Lad motoren køre i tomgang 
i ca. 5 minutter, før den standses, med mindre der er et 
sikkerhedsproblem, som kræver øjeblikkelig standsning. 

            

     5.  SIKKER HÅNDTERING AF BRÆNDSTOF OG SMØREOLIER 

   - HOLD VÆK FRA ILD 

 

• Stands altid motoren før påfyldning og/eller smøring. 
 

• RYG IKKE og tillad ikke flammer eller gnister i dit arbejds- 
område. Brændstof er ekstremt letantændeligt og kan under 
visse omstændigheder føre til eksplosion. 

 
• Påfyldning skal ske et velventileret og åbent sted. Når  

brændstof og/eller smøreolier spildes, påfyldes igen efter 
at motoren er kølet ned. 
 

• BLAND IKKE benzin eller alkohol med dieselolie. Kombinationen 
kan føre til ildebrand eller skade motoren betydeligt. 
 

• Brug ikke uautoriserede beholdere, f.eks. spande, flasker, skåle. 
Brug godkendte beholdere til brændstofopbevaring 
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 6. UDSTØDNINGSGASSER & BRANDFOREBYGGELSE 

 

• Dampe fra udstødning kan være meget skadelige, 
hvis de får lov til at udvikle sig. Sørg for, at 
motoren kører et sted med god ventilation, 
hvor der ingen folk eller husdyr er i nærheden 
af motoren.  

 
• Udstødningsgassen fra udstødningsrøret 

er meget varm. For at undgå ildebrand må tørt 
græs, slået græs, olie eller alle letantændelige 
materialer ikke komme i berøring med udstødningsgas. 
 

• For at undgå ildebrand vær opmærksom på lækager 
af letantændelige stoffer fra slanger eller rør. Der kan 
for eksempel være tale om brændstof eller hydraulikvæske. 
Undgå dette ved at følge checklisten for vedligeholdelse. 
 

• For at undgå ildebrand undlad at kortslutte kraftkabler og 
ledninger. Kontroller, at alle kraftkabler og ledninger er i 
god stand.  Hold alle elektriske forbindelser rene. Blotlagte 
ledninger eller slidt isolering kan føre til elektrisk chok og 
personskade. 
 

7. LÆKKENDE VÆSKE 

 

• Frigør alt trykket i luft, olie og kølesystem, 
førend ledninger, kabler og andre relaterede 
dele afmonteres. 
 

• Vær forsigtig med den mulige trykudløsning, når  
et emne kobles fra et system under tryk. BRUG IKKE 
hånden til at kontrollere for tryklækager. Olie eller brændstof 
under højtryk kan føre til personskade. 

• Lækkende væske under tryk har tilstrækkelig styrke til at 
trænge igennem huden og medføre alvorlig personskade.  

 
• Væske, som lækker fra små huller, kan være usynlige. Brug  

et stykke papir eller træ til at lede efter formodede lækager: 
brug ikke hænderne eller kroppen. Brug sikkerhedsbriller eller 
anden øjenbeskyttelse, når du kontrollerer for lækager. 

 
• Hvis du kommer til skade på grund af lækkende væske, 

opsøg med det samme læge. Væsken kan fremkalde koldbrand 
eller en alvorlig allergisk reaktion. 
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8. RISIKO FOR FORBRÆNDING OG BATTERIEKSPLOSION 

 

• For at undgå forbrænding udvis forsigtighed med varme motordele 
som for eksempel udstødningen, køler, slanger, 
motorkrop, kølevæsker, motorolie osv. Dette gælder 
såvel under brug som efter motoren er standset. 
 

• FJERN IKKE kølerdækslet, mens motoren kører eller 
lige umiddelbart efter, at motoren er standset. I modsat fald 
vil det varme vand sprøjte op fra køleren. Vent til køleren er 
helt kølig at røre ved, førend dækslet tages af. Brug sikkerheds- 
briller. 

 
• Kontroller, at drænventilen er lukket, at trykdækslet er 

forsvarligt fastgjort samt at spændbåndet er forsvarligt spændt. 
Hvis disse dele tages af eller løsnes, vil det medføre alvorlig per- 
sonskade. 
 

• Batteriet udgør en eksplosionsfare. Når batteriet oplades, 
er hydrogen- og oxygengasserne ekstremt eksplosive. 
 

• BRUG IKKE og oplad ikke batteriet, hvis væskeniveauet 
befinder sig under det NEDERSTE mærke. I modsat fald 
forringes kompoentdelene tidligere end forventet, hvilket 
kan forringe levetiden eller fremkalde en eksplosion. Fyld 
øjeblikkelig destilleret vand på, til væskeniveauet befinder 
sig mellem det ØVERSTE og det NEDERSTE mærke. 
 

• Hold gnister og åben ild væk fra batteriet, særlig når det 
oplades. STRYG IKKE en tændstik nær batteriet. 

 
• KONTROLLER IKKE batteriopladningen ved at placere en 

metalgenstand hen over terminalerne. Brug et voltmeter  
eller et refraktometer. 
 

• OPLAD IKKE et frosset batteri. Der er risiko for, at batteriet 
eksploderer.  Når batteriet er frosset, skal det opvarmes til 
mindst 16 C, før det kan oplades. 

9. HOLD HÆNDERNE OG KROPPEN VÆK FRA ROTERENDE DELE 

 

• Motoren skal være standset, før remspænding og 
ventilatorvinge kontrolleres eller justeres. 
 

• Hold hænderne og kroppen væk fra roterende dele som for 
eksempel ventilatorvinge, v-rem, talje eller svinghjul. Kontakt  
med roterende dele kan medføre alvorlig personskade. 
 

• ANVEND IKKE motoren uden sikkerhedsafskærmninger. Monter 
sikkerhedsafskærmningerne inden brug. 
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10. ANTIFROSTVÆSKE & BORTSKAFFELSE AF VÆSKER 

 
 

• Antifrostvæske indeholder gift. Brug gummihandkser  
for at undgå personskade. Ved hudkontakt vask det 
øjeblikkelig væk. 
 

• Bland ikke forskellige typer af antifrostvæske. Blandingen 
kan medføre en kemisk reaktion, som udvikler skadelige 
stoffer. Brug anerkendt frostvæske eller ægte KUBOTA 
antifrostvæske. 
 

• Vis hensyn over for miljøet og økologien. Før væsker  
aftappes, er det vigtigt at have bestemt den korrekte 
bortskaffelsesmåde. Overhold de relevante bestemmelser 
på miljøbeskyttelsesområdet, når du bortskaffer olie, 
brændstof, kølevæske, bremsevæske, filtre og batterier. 
 

• Når du aftapper væsker fra motoren, så placer en egnet  
beholder under motorkroppen 
 

• Hæld ikke væskeaffald på jorden, gennem et afløb eller i 
noget vandmiljø. Bortskaf affaldsvæsker i hehold til 
miljøbestemmelserne. 
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11. SIKKERHEDSKONTROL & VEDLIGEHOLDELSE 

 

• Ved eftersyn skal motoren placeres på et stort fladt underlag. 
ARBEJD IKKE på noget, som KUN er støttet af donkraft eller 
en talje. Brug altid blokke eller den korrekte motorstand til at støtte 
motoren med før og under eftersynet. 

 
• Kobl batteriet fra motoren, før der laves service. Sæt et 

”MÅ IKKE STARTES” mærkat på nøgleafbryderen for at 
undgå, at motoren startes ved et uheld. 

 
• For at undgå gnister fra en kortslutning skal batteriets 

jordkabel (-) altid frakobles først og tilkobles igen sidst. 
 

• Kontroller, at motoren er standset, og at nøglen er fjernet, 
når der udføres daglig og periodisk vedligeholdelse, service 
og rengøring. 

 
• Kontrol og vedligeholdelse må kun udføres, når motor, 

kølevæske og udstødning er kølet helt af. 
 

• Brug altid det rette værktøj og tilbehør. Check, at værktøjet 
og tilbehøret er i god stand, inden service udføres. Vær sikker 
på, du forstår den korrekte brug af værktøj og tilbehør, 
før service udføres. 

 
• Brug KUN den korrekte tørneteknik til at dreje 

motroren manuelt. FORSØG IKKE at dreje motroren ved 
at trække i eller løfte op i ventilatorvinge eller v-rem. 
Dette kan medføre betydelig personskade eller beskadige 
ventilatorvingen og remmen. 
 

• Udskift brændstofslanger og olieslanger med deres slange- 
bøjler hvert andet år eller tidligere, uanset om de beskadiget 
eller ej, De er lavet af gummi og nedslides gradvist. 

 
• Når service udføres af to eller flere personer sammen, 
       for, at alt arbejdes udføres sikkert. 
 
• Hav permanent en førstehjælpstaske og en ildslukker ved hånden 
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12.   ADVARSELSMÆRKATER 

 
Reservedelsnr..19077-8724-1 eller 16667-8724-1  

                                                                      (55mm i diameter) (37mm i diameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reservedelsnr..TA040-4957-1  
Hold hænderne væk fra 
motorvinge og ventilatorrem. 

 
 
 
 

13.   VEDLIGEHOLDELSE AF ADVARSELSMÆRKATER 
 
 

1. Hold advarselsmærkaterne rene og frie for andet materiale, som forstyrrer læsbarheden. 
2. Rengør advarselsmærkaterne med sæbe og vand. Tør med en blød klud. 
3. Erstat ødelagte eller manglende mærkater med nye mærkater fra din lokale KUBOTA forhandler. 
4. Hvis et mærkat udskiftes, sørg for, at det nye placeres nøjagtigt på samme sted som det, der 

udskiftes. 
5. Monter nye advarselsmærkater ved at placere dem på en ren, tør overflade og presse evt.  

luftbobler ud mod kanterne. 
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SERVICE PÅ MOTOREN 
 
 
 
Din forhandler hjælper dig gerne med til at få den 
maksimale nytte ud af motoren. Ved at læse 
denne brugermanual omhyggeligt finder du ud af, 
at noget af den normale vedligeholdelse kan 
klares af dig selv. 
Drejer det sig imidlertid om mere omfattende 
service, så kontakt din KUBOTA forhandler. 
Mangler du reservedele, så oplys motorens 
serienummer til din KUBOTA forhandler. Find 
serienummeret på din motor og indsæt 
oplysningerne i skemaet nedenunder. 
 
 Type Serienr. 
Motor   
Købsdato  
Forhandler  
(Udfyldes af køberen) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(1) Motorens serienummer 
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NAVNE PÅ MOTORDELE  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

1) Indsugningsmanifold 

2) Omdrejningsregulator 

3) Motorstoparm 

4) Indsprøjtningspumpe 

5) Fødepumpe 

6) Ventilatorvinge 

7) Remskive 

8) Oliefilter 

9) Afløbshane 

10) Oliedæksel 

11) Udstødningsmanifold 

12) Generator 

13) Starter 

14) Oliemålepind 

15) Olietrykskontakt 

16) Svinghjul 

17) Bundskrue 

18) Bundkar 

19) Løfteøje 
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KONTROL FØR BETJENING 

 

INDKØRING 
Vær i indkøringsperioden meget omhyggelig med at følge følgende instruktioner: 
 
Skift olie og oliefilter efter de første 50 timers brug (Se ”MOTOROLIE” i ”PERIODISK VEDLIGEHOLDE”-
sektionen. 
Når omgivelserne er kolde, brug kun motoren, når den er helt opvarmet. 
 
DAGLIG KONTROL 
 
For at undgå problemer er det vigtigt at kende motorens tilstand. Check den, før de startes. 
 
 

ADVARSEL

For at undgå personskade: 

Kontroller, at alle sikkerhedsskjolde- og afskærmninger er monteret på motoren, når den bruges. 
Når motoren kontrolleres, skal den være placeret på et fladt og bredt område. 
Hold støv eller brændstof væk fra batteri, ledninger, udstødning og motor for at undgå, at der opstår 
brand. Disse skal checkes og rengøres hver dag før brug. Vær særlig opmærksom på varmeudvikling 
fra udstødning eller udstødningsgasser, så disse ikke antænder affald. 

 
Emne Side i manual 

Dele, som har voldt problemer ved tidligere brug - 
 Olie- eller vandlækager 25 til 30 
Ved at gå rundt om motoren Motorolieniveau og forurening 25,26 
 Brændstofmængde 22 
 Kølevæskemængde 28 til 30 
 Støv i luffilter med støvhætte 31 
 Ødelagte dele; løse bolte og møtrikker - 
Ved at sætte nøglen i start-kontakt 
og slå den til tænding 

Korrekt funktion af viser- og lampefunktion  
- 

 Korrekt glødelampe-timer funktion - 
Ved at starte motoren Udstøfningsgassens farve 17 
 Usædvanlig motorlyd 17 
 Motorens starttilstand 15 
 Fartnedsættelses- og accelerationsopførsel 17 
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BETJENING AF MOTOREN 
 
START AF MOTOR   

  ADVARSEL 

For at undgå personskade: 
 

• Tillad ikke børn at komme i nærheden 
af maskinen, når motoren er i brug. 

• Maskinen, som motoren er installeret 
på, skal være placeret på et plant sted. 

• Brug ikke motoren på skråninger. 

• Brug ikke motoren i et lukket område. 
Udstødningsgas kan medføre 
luftforurening og forgiftning. 

• Brug ikke motoren under indflydelse af 
alkohol eller stoffer. 

• Bær ikke løst, iturevet eller 
omfangsrigt tøj. Det kan gribe fat i de 
bevægelige dele og medføre ulykker. 
Brug ekstra sikkerhedsudstyr, som for 
eksempel hjelm, sikkerhedsstøvler 
eller sikkerhedssko, øjen- og 
hørebeskyttelse, handsker osv., som 
passer til arbejdet eller er påbudt. 

• Brug ikke høremikrofoner til at lytte til 
musik eller radio, når motoren bruges. 

• Kontroller, at området omkring 
motoren er sikkert før start. 

• Monter sikkerhedsskjolde og 
afskærmninger igen og ryd alt 
værktøjet brug til vedligeholdelses- 
arbejdet væk, før motoren startes efter 
vedligeholdelse. 

 
VIGTIGT: 

 
• Brug ikke startvæske til at starte motoren. I 

modsat vil der opstå alvorlig skade. 

• Når motoren startes efter lang tids oplagring 
(mere end 3 måneder), sæt først stoparmen  på 
”STOP” position og aktiver så starteren i ca. 10 
sekunder for at olien kan nå ud til hver motordel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Brændstofhanen drejes på ”ON” 

 
 
 

 
 

(1) Brændstofhane (A)  ”ON” 
(B)  ”OFF” 
 

 
        
 

2. Motorens stoparm sættes på 
”START” position. 

3. Hastighedskontrolarmen sættes på 
lidt over halv kraft. 

 
 

 
   

(1) Hastighedskontrolarm  
(2) Motorens stoparm                                                                      

                                                                                                 
 (A) ”TOMGANG” 
 (B) ”I DRIFT = OPERATION” 
 (C) ”START” 
 (D) ”STOP”                                      
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4. Sæt nøglen i startkontakt og drej 
den til ”ON” position. 

 

 
 

 
(A) ”OFF” Afbrud t (A)  ”GL” Forvarmning 
(B) ”ON” I drift                (B)   ”OFF” Afbrudt 
(C)   ”GL” Forvarmning (C)  ”ON) I Drift 
(D) ”ST” START (D)  ”ST” START 

 
 

5. Drej startkontakten til ”Forvarm- 
ning”. Glødelampen bliver rød. 

 
 

Bemærk: 
    (med lampe-timer i brug) 

• Glødelampen går ud efter ca. 5 sekunder, 
når lampe-timeren er på. Selv med 
glødelampen i ”OFF” position kan 
glødestikket blive forvarmet ved at dreje 
startkontakten til ”Forvarmningsposition” 

 
6. Drej nøglen til ”START” position, 

og motoren bør starte. Slip nøglen 
øjeblikkelig, når motoren starter. 
 

7. Kontroller, at olietrykslampe og 
ladelampe slukker. Hvis dette ikke 
sker, standses motoren 
øjeblikkelig og årsagen findes. 
(Se ”KONTROL UNDER BETJENING i ”BETJENING  AF 

MOTOREN”).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Motoren varmes op ved medium 
kraft. 

 
VIGTIGT: 

• Hvis glødelampen bliver rød for hurtigt eller 
for langsomt, kontakt din KUBOTA 
forhandler og anmod ham om at 
kontrollere og reparere det. 

• Hvis motoren ikke starter 10 sekunder efter, 
at startkontakten er drejet  til ”START” 
position, vent da 30 sekunder og begynd 
så igen startproceduren  trin for trin. 
Startmotoren må ikke køre uafbrudt i mere 
end 20 sekunder. 

  
 

START VED LAV TEMPERATUR 
  
Hvis den omgivende temperatur er under -5 °C, 
og motoren er meget kold, start på følgende 
måde: 
Følg trinene 1. til 4. som beskrevet ovenfor. 
 
1. Drej nøglen til ”Forvarmning” og hold den 

der i et vist tidsinterval, som er angivet i 
skemaet nedenfor. 

 
VIGTIGT:  

• Vist nedenfor er standardforvarmningstiderne for 
forskellige temperaturer. Denne procedure er ikke 
nødvendig, når motoren er opvarmet. 

 

Omgivende temperatur Forvarmningstid 

Over 10 °C IKKE NØDVENDIGT 
10 °C til -5 °C Ca. 5 sekunder 
Under – 5 °C Ca. 10 sekunder 
Max uafbrudt brug 20 sekunder 
 
 
 

2. Drej nøglen til ”START” position, og 
motoren bør starte. (Hvis motoren ikke 
starter efter 10 sekunder, afbryd og vent 5 til 
30 sekunder. Gentag så trinene 5. og 6. 

 
 
VIGTIGT: 
 

• Tillad ikke, at startmotoren kører uafbrudt i 
mere end 20 sekunder. 

• Sørg for at opvarme motoren ikke blot i 
vintertiden, men også i varmere perioder. 
En utilstrækkeligt opvarmet motor kan få 
en kortere levetid. 

• Når der er fare for, at temperaturen falder til 
under -15 °C, afmonter batteriet og opbevar 
det indendørs, så det kan installeres igen 
lige før næste brug af motoren. 
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STANDSNING AF MOTOR 
 

1. Sæt hastighedskontrolarm tilbage til 
lav tomgang, og lad motoren køre i 
tomgang. 

 
2. Sæt motorstoparmen til ”STOP”. 

 
3. Med startkontakten på ”OFF” fjernes 

nøglen (husk at stille stoparmen 
tilbage til ”START” for at være klar til 
næste start. 

 

 
 

(1) Hastighedskontrolarm 
(2) Stoparm 

 
(A) ”TOMGANG” 
(B) ”I DRIFT” – ”OPERATION” 
(C) ”START” 
(D) ”STOP” 

 
 
VIGTIGT: 
 

• Hvis motoren er forsynet med en turbolader, 
lad motoren få lov til at gå i tomgang i 5 
minutter, før den standses efter intensiv brug. 
Hvis dette ikke følges, kan der opstå 
problemer med turboladeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROL UNDER BETJENING 
 
Når motoren kører, foretag følgende 
kontrolforanstaltninger for at se, om alle dele 
arbejder korrekt: 
 

 Kølevand (kølevæske) 
 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 

• Fjern aldrig kølerdækslet, før 
køletemperaturen er godt under 
kogepunktet. Løsn så dækslet en 
smule til stoppositionen, for at frigøre 
trykket, før dækslet fjernes helt. 

 
Når motoren overophedes, og varm kølevæske 
flyder over gennem køler og slanger, stands 
motoren øjeblikkelig og lav følgende kontrol for at 
afgøre årsagen til problemet: 
 
Tjekliste: 

1. Kontroller, om der er nogen utætheder i 
kølevandssystemet. 

2. Kontroller, om der er hindringer ved 
luftkanaler/kølerslanger. 

3. Kontroller, om køleribberne er tilstoppede 
af snavs og støv. 

4. Kontroller, om ventilatorremmen er for 
løs. 

5. Kontroller, om kølerslangerne er 
tilstoppede. 

6. Kontroller, om antifrostvæske er blandet 
med vand i forholdet 50/50 %. 

 
 Olietrykskontrollampe 

 
Lampen lyser for at advare brugeren om, at 
motorolietrykket er faldet til under det foreskrevne 
niveau. Hvis dette sker under brug, eller lyset ikke 
slukkes, når motorens hastighed er steget til over 
1000 omdrejninger, skal motoren straks standses 
og følgende tjekkes: 

1. Motorolieniveau (Se ”MOTOROLIE” i 
”PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE”. 

2. Smøreoliesystem (Se ”MOTOROLIE” i 
”PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE”. 
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 BRÆNDSTOF 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Væsker, som strømmer ud af små 
huller, kan være usynlig. Brug ikke 
hænderne til at søge efter formodede 
utætheder. Brug et stykke papir eller 
træ. Hvis du kommer til skade på 
grund af lækkende væske, opsøg 
straks læge. Denne væske kan 
resultere i koldbrand eller frembringe 
en alvorlig allergisk reaktion. 

• Tjek utætheder fra brændstofslanger 
eller indsprøjtningsslanger. Brug 
øjenværn, når du kontrollerer for 
utætheder. 

 

Vær forsigtig med ikke at tømme brændstoftanken 
helt. I modsat fald kan der komme luft ind i 
brændstofsystemet, der så skal udluftes. 
 
 

 Udstødningsgassens farve 
 
Når motoren arbejder inden for den fastsatte ydeevne: 
 

• Udstødningsgassen bliver ved med at 
være farveløs. 

• Ved en mindre overskridelse af motorens 
fastsatte ydeevne kan udstødningsgassen 
farves en smule med konstant ydeevne. 

• Hvis motoren kører kontinuerligt med 
mørk udstødningsgas, kan det medføre 
motorproblemer. 

 

 Stands motoren øjeblikkelig hvis: 
 

• Motoren pludselig går ned i fart eller 
accelererer. 

• Der høres usædvanlig støj fra motoren. 
• Udstødningsgassen bliver meget mørk. 
• Olietrykslampe eller lampen for 

vandtemperatursalarm lyser op. 
 
 

 
 
 
 

 
 
OMVEND ROTATIONSRETNING OG  
FORHOLDSREGLER 
 

 ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Omvendt motorrotationsretning kan få 
maskinen til at skifte retning og køre 
baglæns. Dette kan føre alvorlig skade 
med sig. 

• Omvendt rotationsretning kan få 
udstødningsgassen til at strømme ud 
af indtagssiden og antænde luftfiltret. 
Dette kan medføre ildebrand. 

 
Omvendt rotationsretning skal standses øjeblikkelig, da 
det fører til afbrydelse af cirkulationen af motorolie og 
fører til alvorlig skade. 
 

 HVORDAN AFGØR MAN, AT EN 
MOTOR BEGYNDER AT GÅ BAGLÆNS 

 
1. Trykket på smøringsolie falder brat. 

Olietryksalarmen lyser (hvis lys anvendes 
som advarsel) 

2. Eftersom indtags- og udtagssiderne 
byttes rundt, ændres motorlyden, og der 
vil komme udstødningsgas ud af luftfiltret. 

3. En højere, bankende lyd høres, når 
motoren begynder at køre baglæns. 

 
 

 Forholdsregler 
 

1. Motorens stoparm sættes øjeblikkelig på 
”STOP” position for at stands motoren. 

2. Efter at motoren er standset, undersøges 
luftfiltret, indsugningsgummislangen og 
andre dele og udskiftes efter behov. 
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VEDLIGEHOLDELSE 
 
 
 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Vær omhyggelig med at gennemføre 
daglig kontrol, periodisk 
vedligeholdelse, at genopfylde og 
rengøre på en plan overflade med 
motoren standset og nøglen fjernet. 

 

• Før du tillader andre at bruge din 
motor, forklar dem, hvordan den 
fungerer, og få dem til at læse denne 
brugermanual. 

 

• Når du renser motordele, så undlad at 
bruge benzin, men brug i stedet for 
almindeligt rensemiddel. 

 

• Når du monterer, så vær omhyggelig 
med at spænde alle bolte, med mindre 
de skal være løse. Spænd boltene med 
det anviste moment. 

 

• Læg ikke værktøj på batteriet eller på 
batteriterminalerne. Der kan ske 
kortslutning med alvorlige 
forbrændinger og brand til følge. 
Afmonter batteriet fra motoren før 
vedligeholdelsesarbejde. 

 

• Rør ikke lydpotte eller udstødningsrør, 
mens de er varme. Resultatet kan være 
alvorlige forbrændinger. 
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SERVICEINTERVALLER 

Observer det følgende for service og vedligeholdelse. 
Olieskifteintervallerne anført i tabellen nedenfor er for Klasse CF motorolie ud fra API klassifikationen med brug af 
brændstof med lavt svovlindhold. Hvis motorolietyperne CF-4, CH-4 eller CI-4 anvendes sammen med brændstof med 
højt svovlindhold, skal motorolien skiftes med et kortere interval end anbefalet i tabellen nedenfor alt afhængig af brugen 
af motoren (ca. halvt så lange intervaller). 
 
 

Interval 
 

Handling Side i 
manual 

 

Fo hver 50 timer Tjek brændstofslanger og spændbånd 24  @ 
Se bemærkninger Udskift motorolie (afhængig af bundkar) 25 til 27 Ο  
 Rens luftfilterindsats 31 *1 @ 
 Rens brændstoffilter 24   
For hver 100 timer Tjek batteriets akkumulatorvæskeniveau 32,33   
 Tjek ventilatorkilerems tilspænding 34   
 Aftap vandseparator -   
 Tjek kølerslanger og spændbånd 29   
For hver 200 timer Udskift oliefilter (afhængig af bundkar) 27 Ο  
 Tjek luftindtagsslange -  @ 
For hver 400 timer Udskift brændstoffilterelement 25  @ 
 Rens vandseparator -   
 Fjern bundfald fra dieseltank -   
For hver 500 timer Rens kølerkappe (køleren indvendigt) 28    
 Udskift ventilatorkilerem 34   
For hver 1-2 måneder Oplad batteri 32,33   
Hvert år Skift luftfilterelement 31 *2 @ 
For hver 800 timer Tjek ventilspillerum 36   
For hver 1500 timer Tjek brændstofindsprøjtning, brændstofdyse og tryk - *3 @ 
For hver 3000 timer Tjek turbooplader - *3 @ 
 Tjek fødepumpe - *3 @ 
 Udskift kølevæske 28 til 30   
 Udskift batteri 32,33   
For hvert andet år Udskift kølerslanger og spændbånd 29   
 Udskift brændstofslanger og spændbånd 24 *3 @ 
 Udskift luftindtagsslange - *4 @ 
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VIGTIGT: 
• De handlinger, som er afmærket med symbolet Ο, skal udføres efter de første 50 timers betjening af motoren. 
*1: Luftfiltret skal renses oftere i støvede omgivelser end i normale omgivelser. 
*2: Efter 6 rensninger. 
*3: Kontakt din KUBOTA forhandler vedr. denne service. 
*4: Udskift kun, hvis det er nødvendigt.  

 
• Når batteriet bruges mindre end 100 timer på ét år, tjek akkumulatorvæskeniveauet årligt (kun for 

genopfyldelige batterier). 
• Handlinger, som ovenfor er afmærket med symbolet @, er af KUBOTA registreret som udledningskritiske dele  i 

USA’s EPA udledningsregulativ for  ikke-vejkørsel. Som ejer af motoren er du ansvarlig for, at vedligeholdelsen 
af motoren sker i overensstemmelse med de ovenfor anførte instruktioner. Se venligst Erklæring om 
Reklamationsret for en detaljeret gennemgang. 
 

Bemærk:  
• Udskiftningsintervaller – motorolie 

Modeller *Bundkarsdybde 
 Over 125 mm *Under 101 mm 

 
 
 
Alle modeller 
 

 
 
 

200 timer 

 
 
 

150 timer 

Første gang                  50 timer  
 

* 101 mm bundkarsdybde er ekstratilbehør. 
 ** Standardudskiftningsinterval 

• Det amerikanske Olieinstituts (API) klassifikation: over CF 
• Omgivende temperatur under 35 °C. 

Bemærk: 
  Smøreolier 
Med de strenge udledningsregulativer, som nu er trådt i kraft, er CF-4 og CG-4 motorolierne blevet udviklet til at bruges 
sammen med brændstoffer med lavt svovlindhold til vejkørende motorer. Når en ikke vejkørende motor kører på 
brændstof med højt svovlindhold, tilrådes det at bruge en motorolie, som er klassificeret ”CF eller bedre” med en høj 
Total Basisværdi/Total Base Number (en minimum basisværdi på 10 anbefales). 
 

• Smøreolier, som anbefales, når enten brændstof med lavt svovlindhold eller højt svovlindhold anvendes. 
Ο : Anbefalet � : Ikke anbefalet 

Motorolieklassifikation **Brændstof Bemærkninger 
 Lavt svovlindhold Højt svovlindhold  
CF Ο Ο Totale Basisværdi (TBN) ≥ 10 
CF-4 Ο ×  
CG-4 Ο ×  
CH-4 Ο ×  
CI-4 Ο ×  
*TBN : Totale Basisværdi = Total Base Number 
**Brændstof 

• Dieselbrændstoffets specifikationstype og svovlindholdet i % (ppm) må være i overensstemmelse med alle foreskrevne 
udledningsbestemmelser i det område, hvor motoren anvendes. 

• Det anbefales stærkt at bruge et dieselbrændstof med et svovlindhold, som er mindre end 0,10 % (1.000 ppm). 
• Hvis brændstof med højt svovlindhold (svovlindhold 0,50 % til 1,0 % (5.000 ppm til 10.000 ppm) anvendes, udskift motorolie 

og motoroliefilter med kortere intervaller (ca. halvt så lange). 
• BRUG IKKE brændstoffer med et svovlindhold højere end 1,0 % (10.000 ppm). 
• Eftersom KUBOTA dieselmotorer med mindre end 56 kW (75 HK) bruger EPA  benytter EPA Niveau 4 og Provisorisk Niveau 

4 standarder, er det  lovpligtigt for disse motorer, når de bruges i USA EPA regulerede områder , at anvende brændstof med 
lavt svovlindhold. Derfor brug venligst Nr. 2-D S500 eller S 15 dieselbrændstof som alternativ til Nr. 2-D, og brug Nr. 1-D S500 
eller S15 dieselbrændstof som alternativ til Nr. 1-D for  temperaturer under -10 °C. 

1. Nr. 1-D eller Nr. 2-D, S500: Lavsvovl Diesel (LSD) med et svovlindhold mindre end 0,05 % (500 ppm) 
 

• CJ-4 klassificeret olie er beregnet til at bruges i motorer udstyret med DPF (Diesel Partikel Filter) og anbefales IKKE til brug i 
Kubota E3 motorer. 
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• Olie anvendt i motoren bør have API klassifikation og den korrekte SAE Motor Olie i forhold til den omgivende 
temperatur som vist nedenfor: 
 
Over 25 °C SAE30, SAE10W—30 eller 15W-40 
0 til 25 °C SAE20, SAE10W-30 eller 15W-40 
Under 0 °C SAE10W, SAE10W-30 eller 15W-40 

 
• Anbefalet API klassifikation 

Den følgende tabel viser klassifikationer af motorolie opstillet af Det amerikanske Olieinstitut (American 
Petroleum Institute). Klassifikationen er udført i henhold til motortype: med intern EGR 
(udstødningsgasrecirkulation ), med ekstern EGR eller uden EGR og den anvendte brændstoftype (lavt 
svovlindhold, ultralavt svovlindhold  eller højt svovlindhold). 
 

Brændstoftype Motorolie Klassifikation 
Brændstof med højt svovlindhold 
(0,05 % (500 ppm) ≤ 
Svovlindhold < 
0,50 % (5.000 ppm) 

Motorer uden EGR 
Motorer med internt EGR 

Motorer med eksternt EGR 

 
Brændstof med lavt svovlindhold 
(Svovlindholdet < 
0,05 % (500 ppm) eller brændstof 
med ultralavt svovlindhold 
(svovlindholdet < 0,0015 % 
(15 ppm) 
 

CF 
 
(Hvis CF-4, CG-4, CH-4 eller CI-4 
motorolie anvendes sammen med 
brændstof med højt svovlindhold, 
udskift motorolien med et kortere 
interval (ca. halvt så langt) 
 

 
 
 
 

--- 

  
 
CF, CF-4, CG-4, CH-4 eller CI-4 

 
 
CF eller CI-4 
(klasse CF-4, CG-4 og CH-4 
motorolier kan ikke anvendes med 
EGR motorer 
 
 
 
 

 
EGR: Udstødningsgasrecirkulation 
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PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

 
 
BRÆNDSTOF 
Brændstof er let antændeligt og kan være farligt. Du bør 
omgås brændstof med omtanke. 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 

• Bland ikke benzin eller alkohol med 
dieselbrændstof. Denne kombination kan føre til 
eksplosion. 

• Spild ikke brændstof under tankning. Hvis 
brændstof spildes, tør det op med det samme. 
Ellers kan der opstå brand. 

• Stands altid motoren før påfyldning. Hold 
motoren væk fra ild. 

• Kontroller, at motoren er standset, når du tanker 
brændstof eller udlufter motoren. Motoren skal 
også være standset, når du renser eller udskifter 
brændstoffilter eller brændstofslanger. Ryg 
ALDRIG, når du arbejder i nærheden af batteriet 
eller tanker brændstof. 

• Tjek brændstofsystemet et velventileret sted 
med god plads omkring motoren. 

• Når brændstof og smøreolier spildes, fyld først 
på igen, når motoren er kølet ned. 

• Hold altid spildt brændstof og smøreolie væk fra 
motoren. 

 

 Brændstoftjek og –tankning 
1. Kontroller, at brændstofniveuaet står over 

brændstofmålerens laveste grænse. 
2. Hvis brændstofniveauet er for lavt, tank 

brændstof på til den øverste grænse. 
 

Flammepunkt 
°C 

Vand- og 
bundfalds- 
volumen 

 
% 

Kulstof- 
aflejring 

10 procent 
koncentration 

% 
 

Aske, 
Vægt 

 
 

% 

Minimum Max Max Max 
52 0,05 0,35 0,01 

 
Destillations- 
Temperaturer 

°C 
90 % 
Punkt 

Viskositet 
Kinematisk 

cSt eller 
mm/s ved 

40 °C 

Viskositet 
Saybolt 

SUS ved 
37,8  °C 

Min Max Min Max Min Max 
282 338 1,9 4,1 32,6 40,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svovl, 
Vægt 

Kobber 
Stykke 

Korrosion 

Cetan 
Tal 

Max Max Max 
0,50 Nr. 3 40 

 
• Cetan rating: Det anbefales, at brændstof cetantallet 

som minimum er 45. Et cetantal større end 50 er at 
foretrække, særlig med temperaturer under -20  C 
eller i højder, som overstiger 1.500 meter. 

• Specifikationer vedr. dieselbrændstof og 
svovlindhold % (ppm) skal være i overensstemmelse 
med de bestemmelser, som gælder i det område, 
hvor motoren  bruges. 

• Brug af dieselbrændstof med et svovlindhold mindre 
end 0,10 % (1.000 ppm) anbefales stærkt. 

• Hvis brændstof med et højt svovlindhold 
(svovlindhold fra 0,5 % (5.000 ppm)  til 1,0 % 
(10.000 ppm) anvendes som  dieselbrændstof, 
udskift motorolie og oliefilter med kortere intervaller 
(ca. halvt så lange). 

• BRUG IKKE brændstof med et svovlindhold , som er 
større end 1,0 % (10.000 ppm). 

• Dieselbrændstof  specificeret til EN 590 eller ASTM 
D975 anbefales. 

• Nr. 2-D er et destilleret brændstof med lavere 
flygtighed til motorer i industrien og tungere service. 

• Eftersom KUBOTA dieselmotorer med mindre end 
56 kW (75 HK) bruger EPA  benytter EPA Niveau 4 
og Provisorisk Niveau 4 standarder, er det  lovpligtigt 
for disse motorer, når de bruges i USA EPA 
regulerede områder , at anvende brændstof med lavt 
svovlindhold. Derfor brug venligst Nr. 2-D S500 eller 
S 15 dieselbrændstof som alternativ til Nr. 2-D, og 
brug Nr. 1-D S500 eller S15 dieselbrændstof som 
alternativ til Nr. 1-D for  temperaturer under -10 C. 

• SAE: Selskabet af Motoringeniører. 
• EN: Europæisk Norm. 
• ASTM: Det amerikanske Selskab for Test og 

Materialer. 
• US EPA: De forenede Staters  

Miljøbeskyttelsesagentur. 
• Nr. 1-D eller Nr. 2-D, S500: Lavsvovl Diesel (LSD) 

med et svovlindhold mindre end 0,05 % (500 ppm). 
Nr. 1-D eller Nr. 2-D, S-15:  Dieselbrændstof med 
ultralavt svovlindhold på 0,0015 % (15 ppm). 
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VIGTIGT: 

• Benyt altid en si eller et filter, når du 
tanker, da snavs eller sand kan skabe 
problemer i indsprøjtningspumpen. 

• Brug altid dieselbrændstof som 
brændstof. Det er påkrævet, at du ikke 
bruger alternativt brændstof, fordi 
kvaliteten er ukendt, og det kan vise sig at 
være af dårlig kvalitet. Petroleum, som 
har et meget lavt cetantal, er skadelig for 
motoren. Dieselolien varierer i kvalitet alt 
afhængig af temperaturen. 

 

 Udluftning af brændstofsystemet 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 

• Udluftning må ikke foretages, når 
motoren er varm. Det kan medføre, at 
brændstof spildes på en gloende 
udstødningsmanifold, hvilket kan føre 
til brand. 

Udluftning ad brændstofsystemet er påkrævet i 
disse tilfælde: 

• Efter at brændstoffilter og 
brændstofslanger har været afmonteret 
og derefter påmonteret. 

• Hvis brændstoftanket er løbet tør. 
• Før motoren skal bruges efter lang tids 

opbevaring. 
PROCEDURE  A (kun brændstoftanke, som 
forsynes  ved tyngdekraft). Tanken fyldes helt, og 
der åbnes for brændstofhanen. 

1. Åbn udluftningsskruen på toppen af 
indsprøjtningspumpen. 

2. Drej motoren, fortsæt i ca. 10 sekunder, 
stop den så, eller bevæg 
fødepumpearmen med hånden (valgfrit). 

3. Udluftningsskruen på toppen af 
indsprøjtningspumpen lukkes til igen. 

VIGTIGT:  

• Hold altid udluftningsskruen på 
indsprøjtningspumpen lukket med 
undtagelse af de situationer, hvor luft 
udledes. I modsat fald risikerer motoren at 
stoppe. 

 
 
 
 
 

 
 
Brændstoftank - tyngdekraftsforsynet 

 
 
PROCEDURE B (Brændstoftanke placeret lavere 
end indsprøjtningspumpen). 

1. Brændstoftanke, som er placeret lavere 
end indsprøjtningspumpen, sættes under 
tryk ved hjælp af brændstofsystemets 
elektriske brændstofpumpe. 

2. Hvis en elektrisk brændstofpumpe ikke 
anvendes, skal pumpen aktiveres manuelt 
ved at sætte håndtaget til udluftning. 

3. Det primære luftfilter skal være på 
pumpens trykside, hvis brændstoftanken 
er placeret lavere end 
indsprøjtningspumpen. 

4. For udluftning følg trinene 2. til 4. 
 

VIGTIGT: 

• Udluftningsskruen på 
indsprøjtningspumpen skal altid være 
spændt på nær, når der udluftes. Ellers 
kan motoren pludseligt standse. 
 

             Tanken placeret under indsprøjtningspumpen 

 
 

(1) Brændstoftanken under indsprøjtningspumpen 
(2) Forfilter 
(3) Elektrisk eller mekanisk pumpe 
(4) Hovedfilter 
(5) Indsprøjtningspumpe 
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 Kontrol af brændstofslanger 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Stands motoren, før du tjekker og 
udskifter brændstofslanger. Ødelagte 
brændstofslanger føre til ildebrand. 
 

Tjek brændstofslangerne for hver 50 timers brug. 
 

1. Hvis spændbåndene er løse, tilsæt olie til 
båndets skrue og stram båndet forsvarligt. 

2. Hvis brændstofslangerne, som er lavet af 
gummi, er nedslidte, skal de udskiftes 
sammen med spændbåndene hvert andet 
år. 

3. Hvis brændstofslangerne og 
spændbåndene virker nedslidt inden 2 års 
perioden er gået, skal de straks udskiftes 
eller repareres. 

4. Efter udskiftning af brændstofslanger og 
spændbånd skal brændstofsystemet 
udluftes. 
 

VIGTIGT: 
 

• Når brændstofslangerne ikke er monteret, 
skal de lukkes i begge ender med rene 
klude eller papir for at forhindre, at snavs 
trænger ind. Snavs i slangerne kan 
medføre, at indsprøjtningspumpe 
udsættes for funktionsfejl. 

 

 
 

(1) Spændbånd 
(2) Brændstofslange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rensning af brændstoffilter 
For hver 100 timers brug skal brændstoffiltres 
renses. Dette skal ske et rent sted for at undgå, at 
støv trænger ind i filtret. 
 

1. Brændstofhanen lukkes. 
 
 

 
 

(1) Brændstofhane (A)  ”OFF” 
(2) Brændstoffilter (B)  ”ON”  

 
2. Fjern filterglasset/-dækslet og skyl 

indvendigt med dieselolie. 
3. Filterelementet tages ud og renses i 

dieselolie. 
4. Efter rensning samles filtret igen. Du bør 

passe på, at der ikke kommer urenheder i 
filtret. 

5. Indsprøjtningspumpen udluftes. 
 
VIGTIGT: 
 

• Indtrængende støv og snavs kan 
medføre, at indsprøjtningspumpe og 
indsprøjtningsdyse udsættes for 
funktionsfejl 

 
 

 
 

(1) O-ring 
(2) Filterelement 
(3) Fjeder 
(4) Filterglas/-dæksel 
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 Udskiftning af brændstoffilterelement 
1. Udskift brændstoffilterelementet med et 

nyt for hver 400 timers brug. 
2. Smør brændstofolie  i et tyndt lag over 

pakningen og spænd brændstofelementet 
på plads. Brug kun hænderne til dette. 

3. Til sidst udluftes. 
 

    
  

(1) Brændstoffilterelement 
(2) Udluftningsprop 
(3) O-ring 
(4) Rørtilslutning 
(5) Låg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTOROLIE 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Kontroller, at motoren er standset, før du 
tjekker og udskifter motorolie og oliefilter. 

• Rør ikke lydpotte eller udstødningsrør, 
mens de er varme. Dette kan resultere i 
svære forbrændinger. Stands altid motoren 
og lad den køle ned, før du tjekker motoren, 
udfører vedligeholdelse eller rengør.  

• Kontakt med motorolie kan skade din hud . 
Tag handsker på, når du bruger motorolie. 
Hvis du kommer i kontakt med motorolie, 
så vask det af øjeblikkelig 

 
Bemærk: 
 

• Motoren skal være placeret på et plant 
underlag. Hvis motoren er placeret på en 
skråning, kan det medføre, at den nøjagtige 
mængde motorolie ikke kan udmåles. 

 
 Kontrol af olieniveau og 

påfyldning 
 

1. Tjek olieniveauet før start eller mere end 5 
minutter efter standsning. 

2. Oliepinden trækkes ud, tørres af og sættes i 
igen. 

3. Derefter tages oliepinden ud igen, og 
olieniveauet aflæses. 

 
 

 
 

(1) Oliedæksel  (Nederste del af oliepind) 
(2) Oliepind (A)  Et olieniveau 

  inden for dette interval  
er korrekt. 
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4. Hvis olieniveauet er for lavt, fjern oliedækslet og 
påfyld ny olie til det foreskrevne niveau. 

5. Vent ca. 5 minutter efter påfyldning af olie og tjek 
så olieniveauet igen. Det kan tage lidt tid for olien 
at komme ned til bundkarret. 
 

Motoroliemængde 
 

Model Mængde

D1005-E, D1105-E3, D1105-TE3  5,1 L 
D1305-E3 5,7 L 
V1505-E3 6,0 L 
V1505-TE3 6,7 L 
 
 
 
De viste oliemængder er for standardbundkar 
. 
 
VIGTIGT: 

• Motorolien bør være MIL-L-2104C eller 
have API klassifikation CF eller højere. 
Skifte motorolietype afhængig af den 
omgivende temperatur. 
 

Over 25 °C SAE30               eller  SAE10W-30 
                                   SAE15W-40 

0 til 25 °C SAE20               eller  SAE10W-30  
                                   SAE15W-40   

Under 0 °C SAE10W           eller  SAE10W-30  
                                   SAE15W-40   

 
• Hvis du bruger olie af et andet mærke end det 

sidst anvendte, vær omhyggelig med at 
aftappe alt det gamle olie, før den nye olie 
påfyldes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udskiftning af motorolie 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Kontroller, at motoren er standset, 
før motorolien aftappes. 

• Når du aftapper motorolie, sørg for at 
placere en beholder under motoren og 
bortskaf olien i henhold til gældende 
bestemmelser på området. 

• Aftap ikke olie, lige efter motoren har kørt. 
Lad motoren køle ned i tilstrækkelig grad. 
 

1. Skift olie efter de første 50 timers brug. 
Derefter for hver 200 timers brug. 

 
 
 
 
 

2. Fjern bundskruen i motorens bund og lad alt 
det gamle olie løbe ud. Det gamle olie løber 
lettest ud, mens motoren stadig er varm. 

 
 

 
(1) Bundskrue 

 
 

3. Ny motorolie påfyldes op til målepindens 
øverste grænse. 
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 Udskiftning af oliefilter

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Motoren skal være standset før 
udskiftning af oliefilter. 

• Lad motoren køle tilstrækkeligt af. Olie 
kan være meget varm og medføre 
forbrændinger. 

 

1. Udskift oliefilter. Oliefilter bør udskiftes 
efter følgende tidsintervaller (timers brug).  

2. Det gamle oliefilter fjernes med en filternøgle. 
3. Et tyndt lag olie smøres på den nye 

filterpakning. 
4. Det nye filter skrues på med hånden.. Når 

pakningen kommer i kontakt med sluttefladen, 
er det tilstrækkeligt at spænde det til med 
håndkraft. Brug ikke filternøgle, da filtret i så 
fald bliver spændt for meget til. 

 
 

 
 

(1) Oliefilter 
(2) Afmonteres med filternøgle, men skrues på igen 

med hånden. 
 
 

5. Når filtret er blevet skiftet, falder niveauet 
for motorolien normalt en smule. Lad 
motoren køre lidt for at se, om pakningen 
er tæt, før olieniveauet tjekkes. Motorolie 
tilføres om nødvendigt. 

 
Bemærk: 

• Motoren tørres helt ren for evt. spildt olie. 
 
 

 KØLER 
Kølevæsken rækker til en hel dags kørsel, hvis der er 
fyldt helt op med kølevæske ved start. Gør det til en 
regel altid at tjekke kølevæskemængden, inden 
motoren startes. 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Stands ikke motoren pludseligt. 
Stands den efter 5 minutters tomgang. 

• Før der arbejdes på motoren, lad 
motoren og køleren køle fuldstændigt 
af (i mere end 30 minutter), efter 
motoren er standset. 

• Fjern aldrig kølerdækslet, mens 
motoren er varm. Når dækslet er så 
afkølet, at det kan berøres, drej 
dækslet til første stop, som giver 
mulighed for at frigøre overskydende 
tryk. Derefter fjernes dækslet helt. 
Hvis overophedning opstår, kan damp 
strømme ud fra køler reservetank. 
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 Kontrol af kølevæskeniveau, 
påfyldning af kølevæske 
 

1. Fjern kølerdækslet, efter at motoren er 
kølet helt af, og tjek, om væsken når helt 
op til påfyldningsåbningen. 

 
 

 
            (1)  Kølerdæksel/trykdæksel 
 
 

2. Hvis køleren er forsynet med en 
reservetank, tjek også kølevæsken i 
denne. Hvis niveauet er mellem ”FULL” 
og ”LOW” mærkerne, er der kølevæske 
nok til én dags kørsel. 

 

 
(1) Reservetank (A)  ”FULL” 

(B)  ”LOW” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Når kølevæskeniveauet falder som følge 
af fordampning, fyldes vand på, men kun 
op til ”FULL”. 

4. Husk at tjekke, at de to 
vandtapningshaner, den ene på siden af 
krumtaphuset og den anden i bunden af 
køleren, er forsvarligt lukkede. 

 
 

 
 
 
 

 
(1) Aftapningshane 

 
 
Vigtigt: 

• Hvis kølerdækslet skal fjernes, udvis 
forsigtighed og sæt dækslet omhyggeligt på 
igen. 

• I tilfælde af utætheder i kølersystemet kontakt 
din KUBOTA forhandler. 

• Mudret vand eller saltvand må aldrig komme 
ind i køleren. 

• Brug rent, frisk vand og 50 % antifrostvæske til 
at fylde reservetanken med. 

• Fyld ikke reservetanken længere end til 
”FULL” mærket. 

• Sæt kølerdækslet omhyggeligt på. Hvis 
dækslet er løst eller utilstrækkeligt skruet på, 
kan kølevæskeniveauet hurtigt falde. 
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 Udskiftning af kølevæske 
 

1. For at aftappe kølevæske åbnes begge 
aftapningshaner og samtidigt fjernes 
kølerdækslet. Hvis kølerdækslet forbliver 
lukket, er det umuligt at få kølevæsken 
aftappet helt. 

2. Overløbsslangen fjernes fra køleren ved 
tømning af reservetanken. 

3. Den foreskrevne kølevæskevolumen: 
 

Modeller Mængde

D1005-E, D1105-E3, 
 D1105-TE3, D1305-E3  

3,1 L 

V1505-E3 6,0 L 
V1505-TE3 6,7 L 
 
 
Bemærk: 

• De viste mængder er for standardkølere. 
 

4. Et kølerdæksel, som ikke er lukket 
korrekt, eller et mellemrum mellem 
dæksel og leje, medfører et øget tab af 
kølevæske. 

5. Kølevæske (kølerens og frostvæske) 
 
Sæson Kølevæske

Sommer Rent vand og kølerens 
Vinter (når temperaturen 

kommer under 0 °C) 
eller alle sæsoner 

Rent vand og 
antifrostvæske 

Se ” Antifrostvæske” i 
”KØLESYSTEM” 

sektionen 
 
 
 

 Forholdsregler ved hurtigt fald i 
kølevæskeniveau 

 
• Tjek, om der er snavs på kølergitteret og 

mellem køleribbene. Hvis snavs findes, 
fjernes det fra kølergitter og køleribbe. 

• Ventilatorremmen efterspændes om 
nødvendigt. 

• Tjek, om kølerøret er tilstoppet. Er der 
dannet kedelsten, rens med scale 
inhibitor eller tilsvarende kølerens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kontrol af kølerslanger og 
spændbånd 

 ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Vær omhyggelig med periodisk at 
tjekke kølerslanger og spændbånd. 
Hvis en kølerslange er beskadiget, 
eller der lækker kølevæske, kan 
overophedning eller alvorlige 
forbrændinger indtræffe. 
 

Tjek, at kølerslangerne er ordentligt fastspændt for hver 
200 timers brug eller hver 6 måned, alt efter hvad der 
kommer først. 

1. Hvis spændbånd sidder løst, eller vand 
lækker, spændes båndene omhyggeligt. 

2. Udskift slanger og spænd spændbåndene 
omhyggeligt, hvis kølerslangerne svulmer op, 
er blevet stive eller knækkede. 

Udskift kølerslanger og spændbånd hvert andet år 
eller tidligere, hvis de er beskadigede. 

 
 Forholdsregler ved overophedning 

Tag følgende forholdsregler i tilfælde af, at 
kølevæskens temperatur kommer næsten op på eller 
overstiger kogepunktet, hvilket kaldes ”Overophedning”. 
Gør følgende, hvis motoralarmen summer eller 
alarmlampen lyser: 

1. Stands motoren på et sikkert sted og lad  
motoren gå i tomgang uden belastning. 

2. Motoren må ikke standses pludseligt, men 
vent ca. 5 minutter, efter den har gået i 
tomgang. 

3. Hvis motoren staller inden for de 5 minutter i 
tomgang, skal du straks forlade maskinen og 
holde dig væk fra den. Åbn aldrig hjelmen eller 
andre dele. 

4. Hold dig selv og andre væk fra maskinen i 
mindst 10 minutter, indtil dampen er væk. 

5. Når du er sikker på, at faren er drevet over, 
fjernes årsagen til overophedningen i 
overensstemmelse med brugermanualen, se 
”FEJLFINDING” sektionen. Derefter startes 
motoren igen. 
 

 Rensning af kølerlegeme og køler 
Samler der sig urenheder mellem køleribberne, vaskes 
det væk med almindeligt vand. Motorens kølesystem 
renses for hver 500 timers brug samt før af 
antifrostvæske, og når brug af frostvæske ophører. 
 
 
VIGTIGT: 
Man bør ikke bruge spartel, skruetrækker eller andet 
hårdt instrument til rensning af kølerlegemet, da det kan 
beskadige køleribbene. 
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 Antifrostvæske 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Ved brug af antifrostvæske skal man 
anvende for eksempel gummihandsker 
til at beskytte sig med (antifrostvæske 
indeholder gift), 

• Skulle du ved et uheld komme til at 
drikke antifrostvæske, så kast med det 
samme op og opsøg lægelig hjælp. 

• Hvis antifrostvæske kommer i kontakt 
med huden eller tøjet, vask det af med 
det samme. 

• Bland ikke forskellige typer af 
antifrostvæske. Blandingen kan 
medføre kemiske reaktioner, som 
danner skadelige stoffer. 

• Antifrostvæske er ekstremt brandfarlig 
og eksplosiv under visse 
omstændigheder. Hold ild og børn væk 
fra antifrostvæsken. 

• Når væsker aftappes fra motoren, 
placer en beholder under 
motorkroppen. 

• Hæld ikke affald på jorden, gennem et 
afløb eller i nogen vandkilde. 

• Overhold de relevante 
miljøbestemmelser, når du skiller dig 
af med antifrostvæske. 

 
Anvend altid en 50/50 blanding af langtidsholdbar 
kølevæske og rent, blødt vand i KUBOTA 
motorer. 
Kontakt KUBOTA vedr. kølevæske til ekstreme 
forhold. 

1. Langtidsholdbar kølevæske, herefter 
benævnt LK, findes i mange typer. Brug 
ætylenglukol (ÆG) typen til denne motor. 

2. Før tilsætning af frostvæske første gang 
skal køleren skylles igennem med frisk 
vand. Gentag denne procedure 2 eller 3 
gange for at rense køleren og 
motorblokken indvendigt. 

3. At blande LK: 
Forbland 50 % LK med 50 % rent, blødt 
vand. Rør blandingen godt rundt og fyld 
den på køleren. 

4. Proceduren for at blande vand og 
antifrostvæske varierer afhængig af 
antifrostvæskens fabrikat og mærke. Der 
henvises til SAE J1034 standard, 
herunder mere specifikt også til SAE 
J814c. 
 
 

 
 

Volumen % Frysepunkt *Kogepunkt 
Antifrostvæske  

°C 
 

°C 
 

50 -37 108 
 
*Ved 760 mm kviksølvsøjle ( mm Hg). 
Højere kogepunkt opnås ved at bruge et 
kølerdæksel, som tillader, at der opstår 
tryk i kølersystemet. 
 

5. Tilsætning af LK 
(1) Tilsæt kun vand, hvis 
kølevæskeniveauet falder som følge af 
fordampning. 
(2) Hvis der er en utæthed i systemet, 
tilsæt LK af samme fabrikat og type og 
med samme kølevandsprocent. 
*Tilsæt aldrig LK af et andet fabrikat 
(forskellige mærker kan have forskellige 
komponentsammensætninger). Gøres 
dette, kan det føre til, at motoren ikke 
fungerer, som den skal i henhold til 
specifikationerne. 

6. Når LK er blandet, så tilsæt ikke et 
kølerensemiddel. LK indeholder et 
antikorrosivt stof. Hvis det blandes med 
kølerensemidlet, kan det påvirke 
motordelene i skadelig retning. 

7. Kubotas ægte LK har en holdbarhed på 2 
år. Vær omhyggelig med at skifte inden 
for den periode. 
 

BEMÆRK: 

• De ovenfor anførte data repræsenterer 
industrielle standarder, der kræver et 
minimalt indhold af glykol i den 
koncentrerede frostvæske. 

 
 Kølercement 

Da køleren er solidt konstrueret , er 
sandsynligheden for vandlækage meget lille. 
Skulle det alligevel opstå, kan kølercement  nemt 
klare problemet. Hvis lækagen er alvorlig, bør 
man kontakte forhandleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUFTFILTER  
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Da luftfiltret, som anvendes i denne motor, er af 
tørfiltertypen, må der aldrig bruges olie til det. 
 

1. Åben vacuumventilen ugentligt eller hver 
dag, når motoren kører i støvede 
omgivelser. Dette vil fjerne store partikler 
af støv og snavs. 

2. Tør luftfiltret af indvendigt med en klud, 
hvis det er beskidt eller vådt. 

3. Undgå at berøre indsatsen bortset fra ved 
rengøring. 

4. Hvis tørt støv binder til indsatsen, blæses 
det væk med trykluft indefra ved at dreje 
det. Det anvendte lufttryk skal være 
mindre end 2,1 kgf/cm2, 30 psi (205 kPa). 

5. Indsatsen udskiftes én gang årligt eller 
efter seks rensninger. 

 
 

 
         
              (1) Luftfilterhus 
                 (2) Indsats 
 (3) Vingebolt 
 (4) Vacuumventil 
 
 
VIGTIGT: 

• Vær sikker på, at vingebolten på 
indsatsen er fastspændt ordentligt. Hvis 
den er løs, kan støv og snavs blive suget 
ind og slide cylinderforinger og 
stempelringe ned før tiden og dermed 
føre til en dårligere motorydelse. 

• Overservicer ikke luftfilterindsatsen.  
Det kan føre til, at snavs kommer ind i 
motoren med nedslidning før tiden til 
følge. Brug støvindikatoren som en 
rettesnor for, hvornår service skal 
udføres. 

 
 
 
 

 Vacuumventil 

 
Åben vacuumventilen én gang om ugen under 
normale forhold – dagligt, hvis motoren bruges i 
støvede omgivelser – for at fjerne store partikler af 
støv og snavs. 
 

 Luftfilter med støvhætte (ekstratilbehør) 
 

Fjern og rens støv og støv af støvhætten, før den 
er halvt fyldt op med snavs. Sædvanligvis skal det 
ske én gang om ugen, eller hver dag, hvis 
motoren kører i støvede omgivelser. 
Luftfilterets støvhætte, som er mærket med ”TOP”  
monteres, så pilen vender opad (man kan se bort 
fra dette, hvis luftfiltret er monteret med 
støvhætten nedad). 
 
VIGTIGT: 

• Hvis støvhætten er monteret forkert, vil 
støv eller snavs ikke blive opsamlet i 
hætten. Støv og snavs vil derfor gå 
direkte til indsatsen med en betydelig 
forkortelse af levetiden til følge. 

 

 
 
(1) Luftfilterhus 

                 (2) Indsats 
 (3) Vingebolt 
 (4) Støvhætte 
 (5) ”TOP” mærke 
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 Støvindikator (ekstratilbehør) 
 
Hvis det røde signal på støvindikatoren, som er 
forbundet med luftfiltret, er synligt, er luftfiltret klar 
til service. 
Rens indsatsen med det samme og nulstil signalet 
med ”RESET” knappen. 
 
 

 
                       (1) ”RESET” knap 
 (2) Støvindikator 
 (3) Serviceniveau 
 (4) Signal 
 
 

 BATTERI 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Udvis forsigtighed, så batterivæske 
ikke kommer i kontakt med din krop 
eller dit tøj.  

• Brug øjenbeskyttelse og 
gummihandsker, da batterisyren 
brænder huden samt laver huller i 
tøjet. Skulle det ske, vaskes området 
øjeblikkelig med rindende vand og 
lægelig hjælp opsøges. 

 
Hvis batteriet behandles forkert, forkorter det 
batteriets levetid og fører til ekstra 
vedligeholdelsesomkostninger. Opnå den bedste 
ydeevne og længste levetid ved at behandle 
batteriet korrekt og omhyggeligt. 
Start af motoren er vanskeligere, hvis 
batteriniveauet er lavt. Sørg for, at det bliver 
genopladet, før det er for sent. 
 
 
 

 
 Opladning af batteri 

 
 

FARE 
Batteriet findes i to typer: genopfyldelige og ikke-
genopfyldelige 
 

• For brug af den genopfyldelige type 
batteri følg instruktionerne nedenfor. 
Brug ikke og genoplad ikke batteriet, 
hvis akkumulatorvæskeniveauet står 
under LAVESTE mærket (laveste 
grænseniveau).  
I modsat fald vil batteriets 
komponentdele forringes tidligere end 
forventet, hvilket igen kan forkorte 
batteriets levetid og fremkalde en 
eksplosion. 
Tilsæt øjeblikkelig destilleret vand, til 
batteriets væskeniveau står mellem 
ØVERSTE (UPPER) og LAVESTE 
(LOWER) niveau. 

 

 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Når batteriet aktiveres, er hydrogen- og 
oxygen gasserne i batteriet ekstremt 
eksplosive. Hold altid åbne gnister og 
flammer væk fra batteriet, i særlig grad 
når batteriet genoplades. 

• Når batteriet skal genoplades, fjernes 
batteriets (ventilations-) propper. 

• Når kablet skal fjernes fra batteriet, 
skal man starte med den negative 
terminal, og når kables skal monteres 
igen, starter man først med den 
positive terminal. 

• Tjek ikke batteriet ved at placere en 
metalgenstand over terminalerne. Brug 
et voltmeter eller et refraktometer. 
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1. Kontroller, at batteriets 
akkumulatorvæskeniveau er til bunden af 
propperne. Tilfør, om nødvendigt, kun 
destilleret vand på et velventilleret sted. 

 

 
       
(1) Akkumulatorvæskeniveau (A)  ”FOR LAVT” 
  (B)  ”PASSENDE” 
  (C)  ”FOR HØJT” 
 
 

2. For langsom opladning af batteriet forbind 
opladerens positive terminal med 
batteriets positive terminal, og den 
negative til den negative.  

3. Lynopladning genoplader batteriet meget 
kraftigt i en kort periode. Dette bør kun 
ske i nødstilfælde. 

4. Genoplad batteriet så tidligt som muligt. I 
modsat fald forkortes batteriets levetid 
ekstremt. 

5. Når et gammelt batteri udskiftes med et 
nyt, brug batterier med samme 
specifikationer. 

 
 

 
     (1)  Tykt kabel rødt (+) 
 (2)  Batteri 
 (3)  Jordkable sort (-) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
          (1) Prop  (A) ”HØJESTE NIVEAU” 
  (B) ”LAVESTE NIVEAU” 
 
VIGTIGT: 

• Forbind opladerens positive terminal med batteriets 
positive terminal, og de negative til den negative. 

• Når kablet afmonteres fra batteriet, start først med 
den positive terminal. 

• Hvis det sker i omvendt rækkefølge, kan værktøj, 
som kommer i kontakt med batteriet, føre til 
kortslutning. 

 
 Anvisning for langtidsoplagring 

 
1. Oplagres motoren i en længere periode, fjernes 
og oplades batteriet, akkumulatorvæsken 
justeres, og batteriet anbringes et tørt og mørkt 
sted. 
 
2. Batteriet aflades naturligvis også, selv om det 
ikke bruges. Genoplad derfor batteriet én gang 
om måneden om sommeren og hver anden 
måned i vinterperioden 
 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 

 Kortslutning af elektrisk kabler og 
ledninger kan føre til ildebrand. 

• Kontroller, at de elektriske kabler ikke 
buler ud, er stive eller knækkede.  

• Hold støv og vand væk fra alle 
elektriske forbindelser. Sørg for at 
reparere eller udskifte alle dele, før 
motoren startes. 

 
En beskadiget ledningsforbindelse formindsker de 
elektriske deles kapacitet. Udskift eller reparer 
beskadigede ledningsforbindelser øjeblikkelig. 
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VENTILATORKILEREM 
 

 Justering og tilspænding 

 
 

 

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Motoren skal være standset og nøglen 
fjernet, før ventilatorkileremmens 
tilspænding tjekkes. 

• Vær sikker på, at den afmonterede 
sikkerhedsafskærmning er kommet på 
plads igen efter vedligeholdelse og 
servicetjek. 

 
 
 
Korrekt tilspænding af 
ventilatorkilerem. 

Kileremmen skal give ca. 
7-9 mm efter (ved tryk af 10 
kgf), når der trykkes med 
en finger midt på 
kileremmen. 

 
 

1. Stands motoren og fjern nøglen. 
2. Pres moderat med tommelfingeren på 

remmen mellem remhjulene. 
3. Hvis tilspændingen ikke er korrekt, løsnes  

generatorboltene, og ved at bruge et 
håndtag placeret mellem generator og 
motorblok trækkes generatoren ud, til 
remmens afvigelse falder inden for 
acceptable grænser. 
 

VIGTIGT: 

• Hvis ventilatorkileremmen er løs eller 
beskadiget og ventilatorvingen er 
beskadiget, kan det føre til overophedning 
eller utilstrækkelig opladning af batteriet. 
Juster eller udskift kileremmen. 

 
 

 
 
          (1) Ventilatorkilerem (A) 7 til 9 mm 
 
             (2) Bolt og møtrik          (ved et tryk på 10 kgf) 
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TRANSPORT OG OPLAGRING 

 
TRANSPORT 

  

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Fastspænd motoren forsvarligt, så den 
ikke styrter under brug. 

• Stå ikke nær eller under motoren under 
transport. 

• Motoren er tung. Når du håndterer den, 
så vær meget forsigtig med ikke at få 
dine hænder og din krop fanget i den. 

 
1. Brug et løfteredskab såsom en kran, når 

du skal transportere motoren. Ellers kan 
du beskadige hoften eller andre steder af 
kroppen. Fastspænd motoren sikkert med 
reb, så den ikke styrter under transport. 

2. Når motoren skal løftes, sættes krogen 
forsvarligt i løfteøjet, som er monteret på 
motoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPLAGRING 

  

ADVARSEL 
For at undgå personskade: 
 

• Rengør ikke maskinen med motoren 
kørende. 

• For at undgå faren for 
udstødningsgasforgiftning brug ikke 
motoren i en lukket bygning uden 
ordentlig ventilation. 

• Når maskinen skal oplagres lige efter 
brug, lad motoren køle af først. 

 
Når motoren skal oplagres i mere end bare et par 
måneder, skal alt snavs fjernes fra maskinen og: 
 

1. Motoren tømmes for kølevæske. Hanen i bunden af 
køleren åbnes og kølerdækslet fjernes for at få al 
kølevæsken ud. Lad aftapningshanen stå åben. 
Hæng et skilt på køleren med teksten: ”INGEN 
VAND”. Eftersom vand kan fryse, når temperaturen 
når under 0 °C, er det meget vigtigt, at alt vand 
tømmes fra maskinen. 

 
BEMÆRK: 

• Når antifrostvæske anvendes, er det ikke nødvendigt 
at følge trin 1. ovenfor. 

 
2. Aftap beskidt motorolie, ny olie påfyldes og lad 

motoren køre i ca. 5 minutter, så olien kan nå frem til 
alle motordele. 

3.  Tjek bolte og møtrikker og spænd dem om 
nødvendigt. 

4.  Fjern batteriet fra motoren, juster 
akkumulatorvæskeniveau og genoplad det. Batteriet 
skal oplagres et mørkt og tørt sted. 

5. Når motoren ikke skal bruges i en lang periode, lad 
den køre ca. 5 minutter i tomgang uden belastning 
hver 2. eller 3. måned for at undgå rustdannelser. 

6. Såfremt dette ikke gøres, kan luftfugtighed danne 
dug på motorens sliddele og forårsage rust. 

7. Motoren skal oplagres på et fladt underlag, og 
nøglen skal fjernes. 

8. Motoren må ikke oplagres et sted, hvor der er 
brændbare materialer såsom tørt græs eller strå. 

9. Når motoren skal dækkes af med henblik på 
oplagring skal motor og udstødning være helt kølet 
af. 

10. Brug først motoren igen, når beskadigede ledninger 
eller slanger er repareret, og når brændbare 
materialer bragt til af mus er fjernet. 
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FEJLFINDING 
 
Hvis motoren ikke fungerer korrekt, brug følgende skema til at finde og udbedre årsagen. 
 
   

 Hvis motoren er svær at starte 

 
Årsag Modforholdsregler 

Brændstoffet er for tykt og 
flyder ikke. 

• Tjek brændstoftank og 
brændstoffilter. 

• Vand, snavs og andre 
urenheder fjernes. 

• Skulle der være vand 
eller andre urenheder 
på filteret, renses det 
med petroleum. 

Luft eller vand i 
brændstofsystemet. 

• Hvis der er luft i 
brændstoffilteret eller 
indsprøjtningslinierne 
vil brændstofpumpen 
ikke fungere ordentligt. 
For at opretholde det 
nødvendige 
indsprøjtningstryk 
tjekkes omhyggeligt  
for løse 
sammenkoblinger i 
brændstofledninger. 

• Udluftningsskruen 
oven på 
brændstoffiltret og på 
indsprøjtningsskruen 
løsnes for at få luften 
ud af 
brændstofsystemet. 

Ventilspillerummet er ikke 
som specificeret. 

• Juster 
ventilspillerummet til 
0,18 til 0,22 mm. 

Utætte ventiler • Ventilerne slibes. 
Timing af brændstofind- 
sprøjtning er ikke som 
specificeret. 

• Tjek 
indsprøjtningspunktet 
 

Motorolien bliver tyk i koldt 
vejr, og motoren går ned i 
fart. 

• Skift til en motorolie, 
der passer til den 
omgivende 
temperatur. 

For lav kompression. • Dårlige ventiler eller 
slidte stempelringe, 
stempler og foringer 
fører til utilstrækkelig 
kompression. Der 
udskiftes med nye 
dele. 

Fladt batteri, og motoren 
vil ikke starte. 

• Batteriet oplades. 
• Om vinteren skal 

batteriet afmonteres, 
oplades og opbevares 
indendørs. Monteres 
på maskinen, når den 
skal bruges igen. 

BEMÆRK: 

• Hvis årsagen til problemet ikke kan findes, kontaktes 
din KUBOTA forhandler. 
 

 
 
 

 

 
 Hvis motorydelsen er utilstrækkelig 

 
 

Årsag Modforholdsregler 

Utilstrækkelig 
kompression. 
Ventilerne utætte. 

• Dårlige ventiler eller 
slidte stempelringe, 
stempler og foringer 
fører til utilstrækkelig 
kompression. Der 
udskiftes med nye dele. 

Utilstrækkeligt 
brændstof. 

• Tjek brændstof- 
Systemet. 

Overophedning af 
bevægelige dele. 

• Smøreoliesystemet 
tjekkes. 

• Tjek, om oliefiltret 
fungerer tilfredsstillende 

• Aflejringer af urenheder 
i filterskærme og 
elementer medfører 
dårlig smøring. Disse 
renses. 

• Undersøg, om lejetole- 
rancerne er inden for de 
opgivne 
fabriksspecifikationer. 

• Tjek 
indsprøjtningstiming. 

• Juster timing. 
Ventilspillerumme
t er ikke som 
specificeret. 

• Juster 
ventilspillerummet til 
0,18 til 0,22 mm. 

Urent luftfilter. • Rens 
indsatsen/elementet for 
hver 100 timers brug. 

Forkert 
indsprøjtningstryk. 

• Juster til korrekt tryk. 
140 kgf/cm2, 1991 psi 
(13,7 MPa) 

Slidt 
indsprøjtnings- 
pumpe 

• Brug ikke brændstof af 
dårlig kvalitet, da det vil 
slide på pumpen. Brug 
kun Nr. 2-D dieselolie 
(Se ”BRÆNDSTOF” i 
”PERIODISK 
VEDLIGEHOLDEL- 
SE” sektionen). 

• Indsprøjtningspumpens 
filter og trykventil 
tjekkes og udskiftes om 
nødvendigt. 
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 Hvis motoren pludselig stopper 

 

Årsag Modforholdsregler 

Brændstofmangel. • Tjek, om der er brændstof i 
tanken. Fyld på, hvis der er 
behov for det. 

• Brændstofsystemet tjekkes 
også for luft og utætheder. 

Dårlig dyse. • Udskift om nødvendigt 
med ny dyse. 

Bevægelige dele er 
overophedede på 
grund af for lidt eller 
forkert smøreolie. 

• Olie tjekkes ved hjælp af 
oliemålepinden. 

• Smøreoliesystem tjekkes. 
• Hver anden gang, der 

skiftes olie, skal oliefiltret 
også udskiftes. 

• Tjek, om lejetolerancer er 
inden for de opgive 
fabriksspecifikationer. 

 

 Hvis farven på udstødningsgassen er særlig 
dårlig 
 

Årsag Modforholdsregler 

Brændstofregulerings- 
anordningen fungerer 
ikke. 

• Kontakt KUBOTA forhandler 

Brændstoffet er af 
meget dårlig kvalitet. 

• Vælg brændstof af god 
kvalitet. Brug kun Nr. 2-D 
Diesel 

Dårlig dyse. • Udskift om nødvendigt med 
ny dyse. 

Ufuldstændig 
forbrænding 

• Forårsages af dårlig 
forstøvning, forkert 
indsprøjtningstiming osv. på 
grund af fejl i 
indsprøjtningssystemet, 
dårlig ventiljustering, dårlig 
kompression osv. De 
forskellige muligheder 
tjekkes 

 

 Tilfælde hvor motoren skal standses øjeblikkelig 
 

Årsag Modforholdsregler 

Motorens 
omdrejningstal 
stiger eller falder 
pludseligt. 

• Justering og timing af 
indsprøjtning tjekkes. 

En pludselig 
unormal lyd høres. 

• Alle bevægelige dele tjekkes 
omhyggeligt. 

Udstødningsgassen 
farves pludselig 
mørk. 

• Brændstofindsprøjtningssyste- 
met  tjekkes, specielt dyserne. 

Overophedede 
lejedele. 

• Smøreoliesystemet tjekkes. 

Olieadvarselslampe 
tænder under 
kørsel. 

• Smøreoliesystemet tjekkes. 
• Tjek, at alle motorens lejetole- 

rancer er inden for de opgivne 
fabriksspecifikationer. 

• Reguleringsventilens funktion i 
oliefilter tjekkes. 

• Olietrykskontakten tjekkes. 
• Filterpakning tjekkes. 

 
 
 
 

 Hvis motoren løber varm/overophedes 

 
 

Årsag Forholdsregler 

Utilstrækkelig 
motorolie. 

• Tjek olieniveau. Påfyld olie 
som foreskrevet. 

Ventilatorkilerem 
ødelagt eller 
beskadiget 

• Skift kilerem og juster 
spænding af kilerem. 

Utilstrækkelig 
mængde køle- 
Væske. 

 
• Påfyld kølevæske. 

For meget 
antifrostvæske i 
køler 

• Påfyld kun vand eller skift til 
kølevæske tilsat 
antifrostvæske i det 
foreskrevne forhold. 

Kølernet eller 
køleribbe er 
tilstoppede. 

 
• Rens kølernet eller køleribbe 

omhyggeligt. 
Det indvendige af 
køleren eller 
kølevæskeslangen 
er tæret. 

 
• Rens eller udskift køler samt 

dele. 

Vinge, køler eller 
kølerdæksel er 
defekt. 

 
• Udskift den defekte del/de 

defekte dele. 
Termostat virker 
ikke. 

• Tjek termostat og udskift om 
nødvendigt. 

Temperaturmåler 
eller sensor defekt. 

• Tjek temperatur med 
termometer og udskift om 
nødvendigt. 

Motoren er 
overbelastet. 

•  
• Nedsæt belastning. 

Hovedpakning er 
defekt, eller vand 
lækker. 

 
• Udskift dele. 

Indsprøjtningstiming 
er ikke korrekt. 

 
• Juster til korrekt timing. 

Der er anvendt 
forkert brændstof. 

• Skift til foreskreven 
brændstof som tidligere 
nævnt. 
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SPECIFIKATIONER  

SPECIFIKATIONER 
 

  
Model D1005-E3 D1105-E3 

Type Vertikal. vandkølet 4-takts diesel motor 
Antal cylindre 3 
Borevidde og slaglængde 76 x 73.6 

 
78 x 78.4 

Slagvolumen cm3 1001 1123 
Forbrændingskammer Kugleformet type (E-TVCS) 
SAE netto, ikke kontinuerlig 
kW/omdr. 
(SAE1349) 
(HK/omdr. 

 
16.8 / 3000 

 
(22.5 / 3000) 

 
17.5 / 3600 

 
(23.5 / 3600) 

 
17.8 / 3000 

 
(23.9 / 3000) 

SAE netto, ikke kontinuerlig 
kW/omdr. 
(SAE1349) 
(HK/omdr. 

 
14.6 / 3000 

 
(19.6 / 3000) 

 
15.2 / 3600 

 
(20.4 / 3600) 

 
15.5 / 3000 

 
(20.8 / 3000) 

Max. ubelastet hastighed 
Omdr. 

3200 3800 3200 

Min. ubelastet tomgangs- 
Hastighed omdr. 

 
850 ~ 950 

Tændingsrækkefølge   1-2-3 
Omdrejningsretning Mod uret (set fra svinghjulsiden) 
Indsprøjtningspumpe Bosch type minipumpe 
Indsprøjtningstryk 140 kgf/cm2 (13.73 MPa. 1991 psi) 
Indsprøjtningstidspunkt 18° 21° 18° 
Kompressionsforhold 24 : 1 
Brændstof Diesel olie nr. 2-D (ASTM D975) 
Smøreolie 
(API klassifikation) 

 
Over CF kvalitet 

Mål i mm 
(længde x bredde x højde) 

497.8 x 396.0 x 602.0 
 

Tørvægt i kg 93 
Startsystem Cellestarter (med gløderør) 
Startermotor 12 V. 1.0 kW 
Genopladningsgenerator 12 V. 360 W 
Anbefalet batterikapacitet 12 V, 65 AH ækvivalent 

 

 
BEMÆRK: 

• Specifikationerne kan ændres uden varsel. 
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SPECIFIKATIONER  

 

  
Model V1505-E3 V1505-TE3 

Type Vertikal, vandkølet 4-takts diesel motor 
Antal cylindre 4 
Borevidde og slaglængde 78 x 78.4 

 
Slagvolumen cm3 1498 
Forbrændingskammer Kugleformet type (E-TVCS) 
SAE netto, ikke kontinuerlig 
kW/omdr. 
(SAE1349) 
(HK/omdr. 

 
25.0 / 3000 

 
(33.5 / 3000) 

 
27.5 / 3600 

 
(36.9 / 3600) 

 
31.3 / 3000 

 
(42.0 / 3000) 

SAE netto, ikke kontinuerlig 
kW/omdr. 
(SAE1349) 
(HK/omdr. 

 
21.7 / 3000 

 
(29.1 / 3000) 

 
23.9 / 3600 

 
(32.0 / 3600) 

 
27.2 /3000 

 
(36,5 / 3000) 

Max. ubelastet hastighed 
Omdr. 

 
3200 

Min. ubelastet tomgangs- 
Hastighed omdr. 

850 ~ 950 1000 ~ 1100 

Tændingsrækkefølge   1-3-4-2 
Omdrejningsretning Mod uret (set fra svinghjulsiden) 
Indsprøjtningspumpe Bosch type minipumpe 
Indsprøjtningstryk 140 kgf/cm2 (13,73 MPa, 1991 psi) 
Indsprøjtningstidspunkt 18° 21° 18° 
Kompressionsforhold 24 : 1 23 : 1 
Brændstof Diesel olie nr. 2-D (ASTM D975) 
Smøreolie 
(API klassifikation) 

 
Over CF kvalitet 

Mål i mm 
(længde x bredde x højde) 

591.3 x 396.0 x 607.0 591.3 x 433.0 x 621.0 

Tørvægt i kg 110 114 
Startsystem Cellestarter (med gløderør) 
Startermotor 12 V, 1.2 kW 
Genopladningsgenerator 12 V, 360 W 
Anbefalet batterikapacitet 12 V, 70 AH, ækvivalent 

 
BEMÆRK: 

• Specifikationerne kan ændres uden varsel. 
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SPECIFIKATIONER  

  
Model D1005-E3 D1105-E3 

Type Vertikal, vandkølet 4-takts diesel motor 
Antal cylindre 3 
Borevidde og slaglængde 76 x 73.6 

 
78 x 78.4 

Slagvolumen cm3 1001 1123 
Forbrændingskammer Kugleformet type (E-TVCS) 
SAE netto, ikke kontinuerlig 
kW/omdr. 
(SAE1349) 
(HK/omdr. 

 
16.8 / 3000 

 
(22.5 / 3000) 

 
17.5 / 3600 

 
(23.5 / 3600) 

 
17.8 / 3000 

 
(23.9 / 3000) 

SAE netto, ikke kontinuerlig 
kW/omdr. 
(SAE1349) 
(HK/omdr. 

 
14.6 / 3000 

 
(19.6 / 3000) 

 
15.2 / 3600 

 
(20.4 / 3600) 

 
15.5 / 3000 

 
(20.8 / 3000) 

Max. ubelastet hastighed 
Omdr. 

3200 3800 3200 

Min. ubelastet tomgangs- 
Hastighed omdr. 

 
850 ~ 950 

Tændingsrækkefølge   1-2-3 
Omdrejningsretning Mod uret (set fra svinghjulsiden) 
Indsprøjtningspumpe Bosch type minipumpe 
Indsprøjtningstryk 140 kgf/cm2 (13.73 MPa. 1991 psi) 
Indsprøjtningstidspunkt 18° 21° 18° 
Kompressionsforhold 24 : 1 
Brændstof Diesel olie nr. 2-D (ASTM D975) 
Smøreolie 
(API klassifikation) 

 
Over CF kvalitet 

Mål i mm 
(længde x bredde x højde) 

497.8 x 396.0 x 602.0 
 

Tørvægt i kg 93 
Startsystem Cellestarter (med gløderør) 
Startermotor 12 V. 1.0 kW 
Genopladningsgenerator 12 V. 360 W 
Anbefalet batterikapacitet 12 V, 65 AH ækvivalent 

 

 
BEMÆRK: 

• Specifikationerne kan ændres uden varsel. 
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El. DIAGRAM (MED ENGELSK TEKST)  
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El. DIAGRAM (MED ENGELSK TEKST) 
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