ONDERHOUDSSCHEMA
Tabel
Onderhoudswerk moet regelmatig worden uitgevoerd. Indien dit niet gebeurt, zullen overmatige slijtage en vroegtijdige
defecten optreden. Het onderhoudsschema is een richtlijn voor correct onderhoud van de Bobcat-graafmachine.

WAARSCHUWING

Alvorens met de machine te werken, moet u over de correcte instructies beschikken. Lees en
begrijp de bedienings- en onderhoudshandleiding, het bestuurdershandboek en de waarschuwingssymbolen (stickers) op de machine. Volg bij het uitvoeren van reparaties, afstellingen of
onderhoud de waarschuwingen en instructies uit de handleidingen op. Controleer of de
machine correct functioneert na reparaties, afstellingen of onderhoud. Onbevoegde bestuurders en het niet naleven van deze instructies kan verwondingen of zelfs dood veroorzaken.
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ONDERHOUDSSCHEMA
ONDERHOUDSELEMENT
Motorkoelvloeistof
Motorolie
Hydraulische vloeistof,
slangen en leidingen
Motorluchtfilter en
luchtinlaatsysteem
Rupsbanden
Indicatorlampjes en
lampen
Uitschakelinrichting
bedieningsconsole
Overdekte
bestuurdersplaats
Veiligheidsgordel

BEDRIJFSUREN

VOORGESCHREVEN ONDERHOUD

8-10 50 100 250 500

[3]
1000

Controleer het koelvloeistofpeil. Vul zo nodig voorgemengde
koelvloeistof bij.
Controleer het motoroliepeil en vul zo nodig olie bij.
Controleer het peil van de hydraulische vloeistof en vul zo
nodig bij. Controleer op beschadiging en lekken. Repareer of
vervang indien nodig.
Controleer de vervuilingsindicator en leeg de stofbeker indien
nodig. Controleer het luchtinlaatsysteem op lekkage.
Controleer de spanning van de rupsbanden en stel deze
indien nodig af.
Controleer of alle indicatorlampjes en lampen goed werken.

Controleer of deze correct functioneert. Repareer of vervang
indien nodig.
Controleer de staat ervan. Controleer de
bevestigingselementen.
Controleer de staat ervan. Controleer de
bevestigingselementen.
Waarschuwingstekens en Controleer op beschadigde waarschuwingstekens (stickers)
veiligheidstreden
en -treden (opstapjes). Vervang alle stickers of treden die
beschadigd of afgesleten zijn.
Scharnierpunten
Breng vet aan op alle scharnierpunten van de machine.
Zwenkkrans en -tandwiel Vet beide fittings in.
Brandstoftank en -filter
Voer water en bezinksel af uit de brandstoftank en de
brandstoffilter.
Accu
Controleer de accu, kabels, aansluitingen en het
elektrolytpeil. Vul zo nodig gedistilleerd water bij.
Dynamo-/ventilatorriem
Controleer de staat van de riem en stel deze zo nodig af.
Uitlaatdemper met
Reinig de vonkenkamer.
vonkenvanger
Brandstoffilter
Vervang de brandstoffilter.
Aandrijfmotor
Controleer het smeermiddelpeil in beide aandrijfmotoren.
Motorolie en oliefilter
Vervang de olie en de filter. Gebruik olie van het type CD of
beter en een Bobcat-filter.
Radiator en oliekoeler
Verwijder het gruis van de koelvinnen van de radiator.
Hydraulische-oliefilter
Vervang de filter.
Dynamo en startmotor
Controleer de dynamo- en startmotoraansluitingen.
Motorkleppen
Controleer de klepspeling van de motor en stel deze af.
Aandrijfmotor
Ververs het smeermiddel in beide aandrijfmotoren.
Hydraulisch systeem
Ververs de hydraulische vloeistof en de filters. Reinig de tank.
Motorkoelsysteem
Tap het koelsysteem af en spoel het door. Ververs de
voorgemengde koelvloeistof om de 2 jaar.
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[1] Ook na de eerste 50 bedrijfsuren.
[2] Ook na de eerste 100 bedrijfsuren.
[3] Of om de 12 maand.
Uw dealer kan het inspectieboek (logboek) voor u bestellen.
Onderdeelnummer: 4420310.
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