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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 
Max. werkhoogte 18,0 m 
  
Max. platformhoogte 16,0 m 
  
Max. zijdelings werkbereik 10,9 m 
  
Zwenken onbegrensd 
  
Roteerbereik platform 90° 
  
Draaicirkel zie vluchtdiagram 
  
Afstempelbreedte 3,80 m 
  
Breedte (bij transport) 1,78 m 
  
Lengte (bij transport) 6,55 m 
  
Hoogte (bij transport) 2,20 m 
  
Gewicht 2 100 kg 
  
Max. platformbelasting 215 kg 
  
Max. aantal personen en materieel 2 pers. + 55 Kg 
  
Max. toegestane zijwaartse belasting (door personen veroorzaakt) 400 N 
  
Max. scheefstand (chassis) ±0,3° 
  
Max. windsnelheid bij gebruik 12,5 m/s 
  
Min. omgevingstemperatuur bij gebruik - 20 °C 
  
Max. belasting op de stempels 16800 N 
  
Platformafmetingen 0,7 x 1,3 m 
  
Max. hellingspercentage 25 % 
  
Aandrijving:  

- netstroom 230V/ 50Hz/ 10A 
- aggregaat met benzinemotor (optie) 4,8 kW (6,5 pk) / 3600 

omw/min 
- Dieselaggregaat (optie) 4,4 kW (6 pk) / 2800 

omw/min 
  
Contactdozen op het platform 230V/ 50Hz/ 16A
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
Voor ingebruikname van de hoogwerker moet de gebruiker de bedieningshandleiding 
zorgvuldig doorgelezen en begrepen hebben. 
 
De gebruikershandleiding moet in de daarvoor bedoelde plaats bewaard worden. 
Informeer nieuwe gebruikers over de werking en bediening van de hoogwerker. 
Aanwijzingen van de fabrikant moeten zorgvuldig worden nageleefd. 
 
Alle voorschriften met betrekking tot de veiligheid en ter voorkoming van ongevallen moeten 
zorgvuldig nageleefd worden! 
 
Gebruik bij het afkoppelen van de lift van het voertuig altijd wielblokken. 
 
De hoogwerker mag alleen gebruikt worden door personen die zijn geïnstrueerd in het 
gebruik van de hoogwerker en met de machine vertrouwd zijn en ten minste achttien jaar of 
ouder zijn. 
 
 
De maximale totale belasting (inclusief personen) bedraagt tweehonderdvijftien (215) kg. 
 
Het platform mag alleen worden bediend als het chassis genoeg steun heeft en de wielen van de 
grond los zijn. 
 
Bij afstempeling van het chassis moet rekening worden gehouden met de draagkracht en de 
scheefheid van de ondergrond. 
 
Bij een zachte ondergrond moeten extra onderlegplaten van voldoende grootte gebruikt worden. Bij 
de keuze van de onderlegplaten moet erop worden gelet dat de metalen stempelplaat niet kan gaan 
glijden als deze op de onderlegplaat steunt. 
 
De hoogwerker mag alleen worden verplaatst als hij in de transportpositie staat. Tijdens het 
verplaatsen mogen zich geen personen of materieel op het platform bevinden. 
 
Bij gebruik van de hoogwerker moet altijd rekening worden gehouden met de 
weersomstandigheden, zoals wind, zichtbaarheid, regen etc., zodat geen van deze factoren 
gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. 
 
De hoogwerker mag niet worden gebruikt, als: 
- de temperatuur beneden de -20 °C ligt of 
- de windkracht groter is dan 12,5 m/s. 
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Er mogen op het platform geen ladders, trappen of ander soort klimmateriaal worden gebruikt om 
de werkhoogte te vergroten. 
 
Het uitstappen op hoogte uit de hoogwerker is niet toegestaan. 
 
De hoogwerker mag niet gebruikt worden om personen of voorwerpen tussen twee vloeren of 
werkhoogten te transporteren. 
 
De beveiligingen mogen in geen geval buiten werking worden gezet. 
 
Alvorens het laten dalen van het platform dient altijd gecontroleerd te worden, dat er geen obstakels 
en/of personen onder het platform aanwezig zijn. 
Het platform mag niet de bodem raken of in aanraking komen met andere voorwerpen. Gevaar voor 
beschadiging vermijden. 
 
Als de hoogwerker wordt gebruikt in gebieden waar verkeer en personen kunnen komen, moet het 
werkbereik worden beveiligd met waarschuwingslampen en/of indien nodig met een afzetting. 
Alle regels en voorschriften betreffende wegverkeer en arbeidsveiligheid moeten altijd worden 
nageleefd. 
 
Kijk uit met spanningvoerende bovengrondse elektriciteitsleidingen in de omgeving. Neem de 
volgende minimale veiligheidsafstanden in acht: 
 
Spanning Min. afstand onder (m) Min. afstand opzij (m) 
100-400 V hangende 
spiraalkabels 

0,5 0,5 

100-400 V luchtleidingen 2 2 
6 - 45 kV 2 3 
110 kV 3 5 
220 kV 4 5 
400 kV 5 5 
 
Houd de hoogwerker altijd schoon. Vuil kan de bediening onveilig maken en de inspectie van 
constructies bemoeilijken. 
 
De hoogwerker dient regelmatig geïnspecteerd en onderhouden te worden. 
Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide personen die 
bekend zijn met de onderhouds- en reparatievoorschriften. 
 
Het is verboden om een defecte hoogwerker te gebruiken. 
 
Er mogen geen veranderingen aan de machine worden gemaakt zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant. 
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REGELMATIGE INSPECTIE 

 
 
Een grondige inspectie moet minstens eenmaal in de twaalf (12) maanden plaatsvinden. 
 
De inspectie moet worden uitgevoerd door een technisch opgeleide monteur die met de functie, het 
gebruik en de constructie van de hoogwerker vertrouwd is. 
 
Stel een inspectierapport op en bewaar dit rapport op de daarvoor bestemde plek bij de hoogwerker. 
 
De inspecties moeten regelmatig uitgevoerd worden zolang de hoogwerker in gebruik is. 
 
De inspectie moet steeds binnen twaalf (12) maanden na de laatste inspectie uitgevoerd worden. 
 
Als de hoogwerker onder bijzonder zware omstandigheden wordt gebruikt dienen de inspectie-
intervallen te worden verkort. 
 
Bij de inspectie worden de algemene toestand van de hoogwerker en de stuurinrichtingen t.b.v. de 
veiligheid gecontroleerd. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan wijzigingen die de 
bedrijfszekerheid beïnvloeden. 
 
Er moet worden vastgesteld, in hoeverre de bevindingen bij voorgaande inspecties of door 
praktische ervaringen opgedaan bij gebruik van de machine, aanleiding kunnen geven tot verdere 
verbetering van de bedrijfszekerheid. 
 
LET OP! In de eerste plaats moet de nationale wetgeving in acht worden genomen. 
 
De regelmatige inspecties en onderhoudsmaatregelen zijn in het hoofdstuk “Service en onderhoud” 
nader beschreven. 
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INSPECTIE VAN DE WERKLOCATIE 

 
1. Algemeen 
- Is de hoogwerker voor het geplande werk geschikt? 
- Is het vermogen van de hoogwerker toereikend? (reikwijdte, max. belasting etc.) 
- Staat de hoogwerker veilig? 
- Is er voldoende licht op de werklocatie? 
 
2. Documenten 
- Zijn de bij de hoogwerker behorende bedienings- en onderhoudsinstructies aanwezig? 

(instructies van de fabrikant) 
- Zijn de voorgeschreven inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd? 

(inspectierapporten) 
 
3. Constructie (visuele inspectie en functietest) 
- Algemene toestand 
- Functie van de bedieningselementen 
- Noodstop, claxon en eindschakelaars 
- Kabels en elektrische apparatuur 
- Olielekkages 
- Markeringen voor de belasting en symbolen 
 
4. Bediener 
- Is de bediener oud genoeg? 
- Is de bediener voldoende geïnstrueerd? 
 
5. Bijzondere maatregelen op de werklocatie. 
- Gelden er op de plek van inzet bijzonder maatregelen die in acht moeten worden genomen? 



DINO 180XT 

 12 

 



DINO 180XT 

 13 

 

FUNCTIE VAN DE BEVEILIGINGEN 

 
1. Stempels figuur A 
Een veiligheidseindschakelaar (RK 3) blokkeert de stempels en het aandrijfmechanisme van de 
hoogwerker, als de hefarm uit de transportsteun is geheven. De schakelaar bevindt zich aan de 
dissel, bij de transportsteun. 
 
2. Heffen van de arm (figuur B) 
Alle stempels van de hoogwerker moeten in de steunpositie staan voordat de arm omhoog geheven 
wordt. Zorg ervoor dat de wielen vrij van de grond zijn. 
De veiligheidseindschakelaars RK 11, RK 12, RK 13 en RK 14 zijn gemonteerd bij de stempels 
van het voertuig. 
 
3. Overbelastingsschakelaars (figuren A en C) 
Deze veiligheidseindschakelaars verhinderen een overbelasting van de hoogwerker. Bij het bereiken 
van een bepaalde waarde onderbreekt de overbelastingsschakelaar RK4 het uitschuiven van de 
telescoop en het laten zakken van de arm. 
De overbelastingsschakelaar RK5 is bedoeld als back-up voor het geval de schakelaar RK4 niet 
werkt. 
Zolang het platform binnen het werkbereik blijft, brandt het groene lampje op het bedieningspaneel 
van het platform. Als de beweging door de RK4 wordt gestopt, licht het rode lampje op. Als het 
rode lampje brandt, zijn alleen bewegingen mogelijk, waarbij de arm zich binnen het werkbereik 
bevindt. RK5 dient als back-up voor RK4 door de claxon op het platform in werking te zetten. 
 
4. De noodstopknop stopt de beweging en schakelt het aggregaat onmiddellijk uit.  

Om het aggregaat weer te kunnen inschakelen moet de noodstopknop eerst worden 
gereset (knop 3 op pagina 14, knop 22 op pagina 18). 

 
Controleer de werking van de beveiligingen - sluit de afdekking van het bedieningspaneel op 
het chassis niet met de sleutel af terwijl de hoogwerker in bedrijf is.  
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BEDIENINGSELEMENTEN 

 

BEDIENINGSELEMENTEN OP HET BEDIENINGSPANEEL OP HET CHASSIS 

 
1. Keuzeschakelaar 

0  - ontsteking uit 

 1  - stempelcircuit, hydraulische aandrijving 

 2 - besturing van de arm vanuit het platformpaneel 

 3 - besturing van de arm vanuit het chassispaneel 

2. Startknop 

3. Noodstopknop 

4A. Groen signaallampje voor de eindschakelaars van de stempels. 

4B. Rood signaallampje voor de beveiliging (RK4) 

5. Startknop voor de nooddaalfunctie 

6. Telescoop intrekken, drukknop 

7. Schakelaar voor draaien 

8. Schakelaar voor het armsysteem 

9. Schakelaar voor de telescoopbediening 

10. Spanningsmeter 

16. Positie-indicator chassis 

29. Stopknop 

32. Kantelschakelaar voor het platform 

33. Schakelaar voor de knikarmbediening 

34. Urenteller 

40. Choke 
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BEDIENINGSELEMENTEN VOOR RIJDEN 

 
 
 
   
28A. Vooruit - achteruit   
28A + 28L: naar links rijden 
28A + 28R: naar rechts rijden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE 
STEMPELS 

 
12. Stempel rechts achter 
13. Stempel links achter 
14. Stempel links voor 
15. Stempel rechts voor 
16. Positie-indicator chassis 
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BEDIENINGSELEMENTEN OP HET PLATFORM 

 
Alvorens de bedieningselementen op het platform te gebruiken moet de afdekking van het 
bedieningspaneel op het chassis worden gesloten. 
Terwijl de hoogwerker in bedrijf is mag de afdekking niet worden afgesloten. 
 
 
17. Bedieningshendel 
 
 

  
TELESCOOP 

IN 

 

 

KNIKARMEN 

OMLAAG 

 

KNIKARMEN 

OMHOOG 

  TELESCOOP 

UIT 

 

 

 
 
 

  
ARM 

OMHOOG 

 

 

ARM 

NAAR LINKS 

 

ARM 

NAAR RECHTS 

  ARM 

OMLAAG 
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18. Signaallampjes 

- groen binnen het toegestane werkbereik 
- rood grens van het toegestane werkbereik bereikt 

20. Startknop nooddaalfunctie  
21. Telescoop inschuiven 
22. Noodstop 

- Indrukken om te stoppen 
- Uittrekken om te resetten 

23. Geluidssignaal 
24. Contactdoos 230 VAC (2 stuks) 
25. Motor stoppen 
26. Motor starten 
30. Platform roteren (wordt tegelijk gebruikt met drukknop 35) 
31. Platform zwenken 
35. Platform nivelleren (drukknop) 
36. Nivelleerschakelaar voor het platform (wordt tegelijk gebruikt met drukknop 35) 
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MAATREGELEN BIJ DREIGENDE INSTABILITEIT 

 
Instabiliteit kan worden veroorzaakt door onder andere een technische storing in de hoogwerker, 
wind of andere zijdelings werkende krachten, inzakken van het standvlak of onvoldoende 
ondersteuning van de hoogwerker. Een afname van de stabiliteit is meestal te merken aan een 
scheefstand van de hoogwerker. 
 

1. Probeer, als er genoeg tijd is, de oorzaak van het stabiliteitsverlies en de richting van het 
effect van de destabilisatie te achterhalen. Waarschuw personen op de werklocatie met 
behulp van de signaalhoorn. 

 
2. Schuif de telescoop in om het zijdelingse werkbereik te reduceren. Vermijd plotselinge 

bewegingen. 
 

3. Draai de arm weg uit de gevarenzone, d.w.z. naar een positie waar de stabiliteit normaal is. 
 

4. Laat de arm zakken. 
 
Als de destabilisatie is veroorzaakt door een technische fout in de hoogwerker moet deze 
onmiddellijk worden gerepareerd. 
 
De hoogwerker mag pas na herstel van het defect en deskundige inspectie weer in gebruik worden 
genomen. 
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Aantekeningen 
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INGEBRUIKNAME 

 
1. Stabiliteit van de ondergrond 

- Zorg ervoor dat de ondergrond vlak en hard genoeg is om de hoogwerker in een stabiele 
horizontale positie te kunnen opstellen. 

 
Grondsoort Dichtheid Max. gronddruk 

P     kg/cm² 
Grint Hoge dichtheid 6 
 Matige dichtheid 4 
 Lage dichtheid 2 
Zand Hoge dichtheid 5 
 Matige dichtheid 3 
 Lage dichtheid 1,5 
Fijn zand Hoge dichtheid 4 
 Matige dichtheid 2 
 Lage dichtheid 1 

Zand/modder 
Hoge dichtheid (zeer moeilijk 
bewerkbaar) 

1,00 

 
Matige dichtheid (moeilijk 
bewerkbaar) 

0,50 

 
Lage dichtheid (makkelijk 
bewerkbaar) 

0,25 

 
- als de ondergrond zacht is, moet er gebruik worden gemaakt van voldoende grote en stabiele 

onderlegplaten als steun onder de stempels 
 

 
- zorg er altijd voor dat de onderlegplaten niet kunnen wegglijden door ijs, regen of een 

scheve ondergrond 
- als de hoogwerker niet goed wordt ondersteund is en/of niet horizontaal staat, mag hij niet 

worden gebruikt 
 
 

2. Rijd of duw de hoogwerker naar de geïnspecteerde werklocatie. 
- trek de handrem aan 
- koppel de hoogwerker los van het trekkende voertuig 
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3. Aansluiten van de stroomvoorziening 

 
A. ELEKTRISCHE AANDRIJVING (WISSELSPANNINGSVOEDING)   

Terwijl de netspanning is aangesloten wordt de 12 VDC door een aparte voeding geleverd. 
- sluit de netkabel aan op de netspanning 
- schakel de hoofdschakelaar in (figuur A) 
- om de kracht van de elektromotor optimaal te benutten moet de spanning 230 VAC (-10%/ 

+6%) zijn, de frequentie 50 Hz bedragen en een 10A zekering worden gebruikt (ook de lengte 
van de kabel kan van invloed zijn) 

 
B. AANDRIJVING DOOR VERBRANDINGSMOTOR 
Als geen netspanning aanwezig is, wordt de 12 VDC door een accu geleverd. 
- sluit de netkabel NIET (230 VAC) aan 
- schakel de hoofdschakelaar in (figuur A) 
- open de brandstofkraan 
- stel om te starten de choke in werking door de knop op de afdekking van het bedieningspaneel 

in te drukken 
Als de accu leeg is, moet het aggregaat worden gestart door aan de startgreep te 
trekken en tegelijk de knop onder op het aggregaat ingedrukt te houden. 
Trek voorzichtig aan de startgreep tot u weerstand voelt en trek er dan kort en stevig 
aan. 
Let op dat de startgreep niet tegen de motor terugschiet. 

- stel het toerental in op de helft 
Schakel de motor tussen de werkzaamheden door niet uit, de accu laadt alleen op bij lopende motor. 
Als de motor wordt uitgeschakeld, moet de brandstofkraan weer worden gesloten. 
Let op! Tijdens het slepen van de hoogwerker moet de brandstofkraan altijd gesloten zijn. 
 
C. GEBRUIK MET DIESELMOTOR 
- sluit de netkabel NIET (230 VAC) aan 
- schakel de hoofdschakelaar in (figuur A) 

Zie de aparte handleiding van de dieselmotor, die met de hoogwerker wordt 
meegeleverd, voor aanwijzingen m.b.t. het starten van de motor in geval de accu 
leeg is. 

Schakel de motor tussen de werkzaamheden door niet uit, de accu laadt alleen op bij lopende motor. 
Om schade aan de elektronica van de dieselmotor te voorkomen mag de netspanning nooit worden 
uitgeschakeld terwijl de motor draait! 
 
4. Open de afdekking op het chassis om toegang tot de bedieningselementen te verkrijgen. 
Controleer de toestand van de accu om een betrouwbare werking van de nooddaalfunctie te 
garanderen. 
De laadtoestand van de accu wordt door middel van LED’s aangegeven. 
Tijdens het laden brandt de rode LED en is de groene LED uit. 
- als de accu bijna vol is, branden beide LED’s 
- als de accu vol is brand de groene LED, terwijl de rode LED knippert 
- als beide LED’s tijdens het laden branden, is de accu niet meer bruikbaar 
 
 

5. Zet de keuzeschakelaar (1) in stand 1 (figuur B). 



DINO 180XT 

 24 

 



DINO 180XT 

 25 

 
6. Start de motor met drukknop 2 (groen). 

 
De elektrische timer van de machine schakelt de voedingsspanning (12 VDC) één uur na het laatste 
gebruik van de elektro- of verbrandingsmotor automatisch uit. 
Druk op de startknop op het chassispaneel of de startknop op het platformpaneel om de voeding 
weer in te schakelen. 
 
Benzinemotor: 

- zet de choke uit 
- stel het toerental in 

 
7. Laat de voorste stempels (aan de kant van de dissel) zakken. 

 
8. Laat de achterste stempels zakken (steunwiel aan de dissel niet beschadigen!!) 

 
9. Stel het chassis met behulp van de waterpas (16) en de stempels waterpas op (figuur C). 

 
ZORG ERVOOR DAT DE WIELEN VRIJ VAN DE GROND ZIJN (FIGUUR D)! 
- als alle stempels op de grond staan en het circuit voor de stempeleindschakelaar is aangesloten, 

licht het (groene) signaallampje 4A op het chassispaneel op 
- controleer of alle stempels stevig op de grond staan 
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BEDIENING VIA HET CHASSISPANEEL 

 
10. Zet de keuzeschakelaar (1) in stand 3. 
 
- u kunt nu de arm met behulp van de schakelaars 7, 8, 9, 33 en het platform met behulp van 

schakelaar 32 op het chassispaneel bedienen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- test de nooddaalfunctie als volgt: 

 
1. breng de arm ongeveer 1-2 m omhoog (met schakelaar 8) en schuif daarna de telescoop 1-2 

m uit (met schakelaar 9) - houd hierbij de noodstopknop ingedrukt - de beweging wordt 
gestopt 

 
2. schakel het aggregaat van de nooddaalfunctie in (drukknop 5), schuif de telescoop in 

(schakelaar 9) en laat de arm zakken (schakelaar 8) 
 

3. trek de noodstopknop uit 
 

4. breng het platform van de dissel omhoog en draai het opzij zodat de arm kan zakken 
 

5. schuif de telescoop zover mogelijk uit zodat het platform veilig kan worden betreden  
 
LET OP: STEUNWIEL AAN DE DISSEL NIET BESCHADIGEN! 
 
Met ingeschakelde nooddaalfunctie wordt het dalen van de arm aanzienlijk vertraagd. 
Bij bediening via het chassispaneel kan de snelheid waarmee de armbewegingen uitgevoerd worden 
niet traploos worden geregeld. 
 
Blokkeer de keuzeschakelaar (1) in stand (1) (stempels) alvorens werkzaamheden onder de arm te 
verrichten. 
Zorg ervoor dat geen personen of materieel op het platform aanwezig zijn. 
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BEDIENING VIA HET PLATFORMPANEEL 

 
11. Zet de keuzeschakelaar (1) in stand 2 en verwijder de sleutel. 
De afdekking van het bedieningspaneel op het chassis mag niet met de sleutel worden afgesloten. 
 
 
- de arm kan nu met behulp van hendel 17 op het platformpaneel worden bestuurd 
Druk eerst de wipschakelaar aan het einde van de hendel in en beweeg de hendel dan voorzichtig in 
de gewenste bewegingsrichting. Als de hendel wordt gebruikt zonder eerst de wipschakelaar in te 
drukken, werkt de hendel niet. 
 
- test de nooddaalfunctie als volgt: 
 

- breng de arm ongeveer 1-2 m omhoog (met hendel 17) en schuif daarna de telescoop 1-2 
m uit - houd hierbij de noodstopknop ingedrukt-  de beweging wordt gestopt 
 

- schakel het aggregaat van de nooddaalfunctie in (drukknop 20), schuif de telescoop in en 
laat de arm zakken (hendel 17) 
 

- trek de noodstopknop uit 
 
LET OP: STEUNWIEL AAN DE DISSEL NIET BESCHADIGEN! 
 
De snelheid waarmee de platformbewegingen worden uitgevoerd is met hendel 17 traploos 
regelbaar. 
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12. Test de werking van overbelastingsschakelaar RK4. 
 

- gebruik een platformbelasting van ca. 120 kg 
- zet de arm in een horizontale positie 

 
 

- schuif de telescoop uit 
Als de beweging stopt, moet het rode overbelastingslampje (18) oplichten. 

- vergelijk het werkbereik met de cijfers in het vluchtdiagram (pagina 58) in deze handleiding 
 
12A. Maatregelen in geval van overbelasting 

- (De overbelastingsschakelaar RK5 schakelt het elektrische circuit van de 
bedieningselementen uit en zet de claxon op het platform in werking.) 

- druk op de knop ‘Telescoop intrekken’ (31 of 36) om het platform terug binnen het 
bereik van schakelaar RK4 te brengen (het groene lampje licht op) 

- daarna kan de hoogwerker normaal worden bediend 
 
WAARSCHUWING! 
Als het rode overbelastingslampje (18) oplicht, mag er geen extra gewicht meer op het platform 
worden geplaatst (b.v. een tweede persoon). 
 
Voorbeeld: Een persoon die alleen op het platform werkt schuift de telescoop uit of een leeg 
platform wordt via het chassispaneel laag bij de grond zover mogelijk uitgeschoven. Als het 
overbelastingslampje nu oplicht, moet de telescoop eerst worden ingeschoven voordat er extra 
gewicht op het platform mag worden geplaatst. 
 
ALS DE NOODDAALFUNCTIE OF ANDERE BEVEILIGINGEN NIET GOED 
FUNCTIONEREN, MOETEN DEZE WORDEN GEREPAREERD VOORDAT DE 
HOOGWERKER IN GEBRUIK WORDT GENOMEN! 
 
13. Voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit, zie ‘Dagelijkse inspectie’. 
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14. Controleer met een licht geheven arm en een licht uitgeschoven telescoop of het platform 

niet uit zichzelf zakt, zonder dat de bedieningselementen worden gebruikt. 
 
15. Als de werkzaamheden in koud weer plaatsvinden, moet de motor eerst een tijdje 

onbelast draaien om de hydraulische olie op te warmen. Maak daarna aan het begin 
alleen langzame bewegingen met een onbelast platform vanuit het chassispaneel. 

 
16. Verplaats het platform naar de werkplek. 
Via het platformpaneel kunnen de bewegingen van het platform met een traploos instelbare snelheid 
geregeld worden. Er is maar een beweging tegelijk mogelijk. Als er meerdere schakelaars tegelijk 
worden bediend, werkt alleen de beweging die de minste kracht vereist. 
 
LET OP! 
Platform in de transportpositie brengen: Schuif eerst de telescoop helemaal in en zorg ervoor dat het 
platform loodrecht op de arm staat voordat u de arm laat zakken tot op de transportsteun. 
 
LET OP: STEUNWIEL AAN DE DISSEL NIET BESCHADIGEN! 
GEEN EXTRA GEWICHT VAN BOVEN MEENEMEN! 
 
 
17. Belangrijk bij het heffen van het platform 

 
- Het werkbereik van het platform is afhankelijk van de belasting van het platform (zie de 

technische specificaties) en wordt door twee, onder de afscherming geplaatste, 
veiligheidseindschakelaars (RK4 en RK5) bewaakt. 
De eindschakelaars mogen niet anders worden ingesteld of aangepast. De inspectie en 
aanpassingen dienen uitsluitend door bevoegde servicemonteurs uitgevoerd. 

 
 
18. Langdurig werken in dezelfde positie 

- er bevindt zich een start- en stopdrukknop zowel op het platformpaneel als op het 
chassispaneel 
bij warm weer is het niet nodig om de motor continu te laten draaien, als het platform 
langere tijd in dezelfde positie staat 

- bij koud weer is het aan te bevelen om de motor te laten draaien zodat de hydraulische olie 
warm wordt gehouden 
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- het is aan te bevelen om de verbrandingsmotor tussen de werkzaamheden door te laten 
draaien om te garanderen dat de accu altijd goed opgeladen is 

- de stabiliteit en de toestand van het standvlak moeten tijdens het werk regelmatig worden 
gecontroleerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de weersomstandigheden en de 
gesteldheid van de ondergrond 

- de elektrische timer van de machine schakelt de voedingsspanning (12 VDC) één uur na het 
laatste gebruik van de elektro- of verbrandingsmotor automatisch uit 
Druk op de startknop op het chassispaneel of de startknop op het platformpaneel om de 
voeding weer in te schakelen. 

 
 
 
 
 
 
19. Let bij het bewegen van het platform op het volgende: 
 

- voorzichtig in de buurt van hoogspanningskabels 
 

- de maximaal toelaatbare zijdelingse kracht (400 N) 
niet overschrijden 

 
- ongeïsoleerde elektrische kabels niet aanraken 

 
- geen objecten van het platform naar beneden gooien 

 
- de hoogwerker niet beschadigen 

 
- geen extra belasting van boven op het platform 

meenemen 
 

- andere apparatuur niet beschadigen 
 

- maximale verticale belasting van het platform niet 
overschrijden 

 
 
 
 
 
 
 
 
20. Als de hoogwerker wordt achtergelaten: 
 

- rijd de hoogwerker naar een veilige plek, liefst in transportpositie 
- schakel het aggregaat uit 
- sluit de afdekking van het bedieningspaneel met de sleutel af om onbevoegd gebruik van de 

hoogwerker te voorkomen 
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21. Instellen van de platformpositie 
 
Via het bedieningspaneel op het chassis (LCB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De positie van het platform kan via het chassispaneel als volgt worden aangepast: 

 
- zet de keuzeschakelaar (1) in stand 3 
 
- kies de gewenste richting voor het aanpassen van de positie met schakelaar 32 

 
Tijdens het aanpassen van de platformpositie moet de arm horizontaal staan. 
 
Nivelleer het platform, hierbij moeten de stempels van de hoogwerker op de grond staan 
(steunpositie). 
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Via het bedieningspaneel op het platform (UCB): 
 

 
 
 
De positie van het platform kan via het platformpaneel als volgt worden aangepast: 

 
- zet de keuzeschakelaar (1) in stand 2 
- druk op de knop ‘Platform nivelleren’ (35) 
- kies de gewenste richting voor het aanpassen van de positie met schakelaar 36 
 
Tijdens het aanpassen van de platformpositie moet de arm horizontaal staan. 
 
Nivelleer het platform, hierbij moeten de stempels van de hoogwerker op de grond staan 
(steunpositie). 
 
 
 



DINO 180XT 

 33 

 

NOODDAALFUNCTIE 

 
Als voorzorgsmaatregel voor het geval van een stroomstoring is de hoogwerker uitgerust met een 
nooddaalfunctie met accuvoeding. 
 
1. Opbouw van het nooddaalsysteem 

- 12V 44Ah 
- lader 
- 12 VDC hydrauliekunit 

 
2. onderhoud van de accu 

- in het systeem is een automatische acculader met een kortsluitbeveiliging en een 
oververhittingsbeveiliging geïntegreerd 

- laadspanning druppelladen 13,8 V, opladen 14,7 V 
- nominale stroom 3A 

- vul het elektrolyt zonodig bij met gedestilleerd water. 
 
3. De hydrauliekunit bestaat uit: 

- Overdrukventiel, instelwaarde 15 MPa (150 bar) 
- keerklep 
- 800 W gelijkstroommotor 

 
Druk voor het starten van de nooddaalfunctie op drukknop 20 op het platformpaneel of drukknop 5 
op het chassispaneel. 
Het systeem werkt alleen met ingedrukte drukknop. 
 
LET OP! 
 
Trek eerst de telescoop in, laat de arm zakken en draai dan de arm. 
 
De nooddaalfunctie kan ook worden gebruikt om de stempels in de transportpositie te brengen. Let 
op! Voor de bediening van de nooddaalfunctie van de stempels zijn twee personen nodig omdat 
hiervoor meerdere handelingen tegelijk moeten worden uitgevoerd. 
Start de nooddaalfunctie met knop 5 op het chassispaneel, druk de ventielstift omlaag (zie 
afbeelding) en bestuur de stempels met behulp van de daarvoor bedoelde schakelaars. Voer al deze 
handelingen tegelijk uit.    

 
Als de nooddaalfunctie niet werkt, moeten andere personen 
die zich ook op de werkplek bevinden worden 
gewaarschuwd, zodat deze de motor van de hoogwerker of 
de nooddaalfunctie weer bedrijfsklaar kunnen maken, bijv. 
door de accu te vervangen. 
 
Controleer vóór de inbedrijfstelling van de hoogwerker 
altijd de toestand van de accu voor de nooddaalfunctie. 
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HET AANDRIJFMECHANISME 

 
Het hydraulische aandrijfmechanisme is bedoeld voor het verplaatsen van de hoogwerker op de 
werkplek, als het trekkende voertuig niet kan worden gebruikt. 
 

- start het aggregaat  
- voer het toerental op naar ¾ van het maximum (bij aandrijving door een verbrandingsmotor)  

De rijsnelheid hangt af van de snelheid waarmee aggregaat loopt. 
 

- draai de keuzeschakelaar in stand (1) voor de bediening van de stempels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zorg ervoor dat het platform in de transportpositie staat en dat de stempels geheel 
ingetrokken zijn 

- zorg ervoor dat de netkabel lang genoeg is om de gehele rijafstand te overbruggen (voeding 
met netstroom) 

- plaats het aandrijfmechanisme tegen het wiel 
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- haal de handrem van de machine af 

 
- bestuur de hoogwerker met behulp van de drukknoppen 

 
vooruit/achteruit 28A 
 
naar links 28A + 28L 
 
naar rechts 28A + 28R 
 

- rij het steunwiel niet tegen obstakels of in kuilen 
 

- trek de handrem weer aan, als de gewenste plek is bereikt 
 

- verwijder het aandrijfmechanisme van het wiel 
 

 
Het mechanisme kan ook op afstand bediend worden (optioneel). 

- sluit hiervoor de kabel van de afstandbediening aan op de contactdoos in de schakelkast van 
het aandrijfmechanisme 

 
LET OP! 
Draai de buis van het steunwiel niet te ver uit om beschadiging van het wiel te vermijden. 
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Voor het verplaatsen van de hoogwerker d.m.v. het aandrijfmechanisme verdient het aanbeveling 
minstens 1 tot 3 cm ruimte te houden tussen de bovenkant van de wielen en de onderkant van de 
dissel/remstang zodat het wiel vrij kan draaien. 
 
 

SPECIALE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK IN DE WINTER 

 
- de hoogwerker mag niet worden gebruikt bij temperaturen van minder dan -20 °C 

 
- als de temperatuur onder het vriespunt ligt, moet het aggregaat enkele minuten warm lopen 

alvorens de machine in gebruik te nemen 
 

- voer eerst enkele bewegingen uit om de olie in de cilinders op te warmen en om voor een 
goede werking van de ventielen te zorgen 

 
- controleer of de eind- en noodschakelaars correct functioneren en vrij van ijs, sneeuw, 

modder of ander vuil zijn 
 

- als de hoogwerker buiten gebruik is, moeten het bedieningspaneel en het platform te worden 
afgedekt tegen sneeuw en ijs 

 
 
HOOGWERKER ALTIJD VRIJ VAN VUIL, SNEEUW ETC. HOUDEN 
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MAATREGELEN AAN HET EINDE VAN DE WERKDAG 

 
1. Schuif de telescooparm helemaal in. 

 
2. Zorg ervoor dat het platform loodrecht op de arm staat. 

 
3. Laat de arm met het platform op de steun aan de dissel zakken. 

- de eindschakelaar op de transportsteun blokkeert de functie van de stempels, als het 
platform niet beneden is 

 
4. Sluit de afdekking van het bedieningspaneel op het platform. 

 
5. Draai de keuzeschakelaar in stand 0. 

 
6. Als de accu geladen moet worden, moet de netkabel aangesloten blijven. Koppel in alle 

andere gevallen de hoogwerker af van de netspanning. 
 

7. Zorg ervoor dat de afdekkingen gesloten zijn. 
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VOORBEREIDINGEN VOOR TRANSPORT 

 
1. Schuif de telescooparm helemaal in. 

 
2. Zorg ervoor dat het platform loodrecht op de arm staat. 

 
3. Laat de arm met het platform op de steun aan de dissel zakken. 

- de eindschakelaar op de transportsteun blokkeert de functie van de stempels, als het 
platform niet beneden is 

 
4. Sluit de afdekking van het bedieningspaneel op het platform. 

 
5. Draai de keuzeschakelaar in stand (1) - stempels. 

 
6. Trek de stempels in. 

- begin met de achterste stempels (achterlichten niet beschadigen) 
- trek daarna de voorste stempels in (steunwiel niet beschadigen) 

 
7. Trek de handrem aan. 

 
8. Zorg ervoor dat het aandrijfmechanisme is losgekoppeld. 

 
9. Draai de keuzeschakelaar in stand 0 draaien en koppel de hoogwerker van de voeding los. 

 
10. Zorg ervoor dat de afdekkingen gesloten zijn. 
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KOPPELING AAN HET TREKKENDE VOERTUIG 

 
1. Trek de handgreep van de kogelkoppeling omhoog en duw hem naar voren (in rijrichting). 

De kogelkoppeling is nu geopend. 
 
2. Druk de kogelkoppeling op de koppelkogel; gebruik hierbij niet te veel kracht. De koppeling 

en vergrendeling vinden automatisch plaats. 
 
LET OP! CONTROLEER NA HET AANKOPPELEN ALTIJD DAT DE 
KOGELKOPPELING GOED IS VERGRENDELD! 
 
Reinig en smeer de kogelkoppeling regelmatig. 
 

3. Sluit de breekkabels en de stekker aan op het voertuig. Controleer de kabel op 
schuurplekken en een goede werking van de draden. 

 
4. Controleer dat de verlichting goed werkt. 
 
5. Haal de handrem voorzichtig eraf, let op dat de remhendel in de onderste stand blijft staan. 
 
6. Breng het steunwiel omhoog in de transportpositie. 
 

 
TIJDENS HET VERPLAATSEN VAN DE HOOGWERKER MAG HET PLATFORM NIET 
BELAST ZIJN! 
 
 
Bij het parkeren of loskoppelen van de hoogwerker van het trekkende voertuig op een helling moet 
de handrem zover mogelijk worden aangetrokken. Verplaats de hoogwerker na het aantrekken van 
de handrem naar achteren zodat de terugrijautomaat de remschoenen los maakt. De veercilinder 
trekt de handrem vaster aan zodat de remmen van het voertuig weer goed aangetrokken zijn. 
Stel de remmen in volgens de onderhoudsinstructies. 
Gebruik als extra voorzorgsmaatregel wielblokken. 
 
Als de hoogwerker langere tijd ongebruikt blijft, bijv. gedurende de winter, raden wij aan de 
machine te stutten om de wielen te ontlasten. 
 
LET OP! 
- Controleer: 

- of de stempels in transportpositie zijn 
- of de kogelkoppeling is vergrendeld 
- of de verlichting goed functioneert 
- de handrem 
- toestand en druk van de banden 

- achteras 450 kPa (4,5 bar) 
- steunwiel 250 kPa (2,5 bar) 

- de breekkabels 
- de vergrendeling van de remmen na het verplaatsen 
- de bevestiging van het steunwiel 
- of het aandrijfmechanisme van het wiel los is 
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SERVICE EN ONDERHOUD 

 

ALGEMEEN 

 
- inspecties en onderhoud van de hoogwerker moeten altijd worden uitgevoerd zoals in deze 

handleiding beschreven 
 

- ga voor moeilijkere reparaties naar een expert of neem contact op met de leverancier of de 
fabrikant 

 
- het is verboden wijzingen aan de hoogwerker door te voeren zonder schriftelijke 

toestemming van de fabrikant 
 

- defecten die de bedrijfszekerheid kunnen beïnvloeden moeten voor het volgende gebruik 
van de hoogwerker worden gerepareerd 

 
- let op dat geen olie op de grond terecht komt 

 
- houd de hoogwerker schoon dit geldt in het bijzonder voor het platform 

 
- reinig de hoogwerker voor het uitvoeren van reparaties of onderhoud 

 
- gebruik alleen originele reserveonderdelen 

 
- stel het platform, de armconstructie en de stempels zo op dat geen belastende kracht op het 

te repareren onderdeel werkt of andere gevaarlijke situaties ontstaan (bijv. in de 
transportpositie, of gebruik steunconstructies) 

 
- de machine kan met twee hijsbanden, elk met een minimale draagkracht van 2000 kg, of aan 

de vier hefogen (zie tekening) worden opgetild 
Let op dat de machine tijdens het optillen niet beschadigd raakt! 

 

230 mm 
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INSPECTIE EN ONDERHOUD 

 
1. De eerste onderhoudsbeurt moet na 20 arbeidsuren plaatsvinden. 

- vervang het drukfilterelement 
- stel de remmen bij volgens de aanwijzingen op pagina 46 
- controleer na ca. 100 km of de wielbouten goed vastzitten (aanhaalmoment 325 Nm) 

 
2. Dagelijks onderhoud 

- controleer het oliepeil in het hydraulische systeem, en vul zonodig bij 
- controleer de hydraulische koppelingen 
- voer een visuele inspectie uit van de machine 
- controleer de nooddaal- en de noodstopfunctie 
- controleer de werking van de beveiligingen 

 
3. Wekelijks onderhoud 

- ontroleer de bandendruk (450 kPa, steunwiel 250 kPa) 
- smeer de draaipennen (zie schmeerschema, pagina 42) 
- controleer het glijvlak van de telescoop en smeer het zonodig in met siliconenvet 
- controleer de speling tussen de glijblokken en de glijvlakken en stel de glijblokken 

zonodig bij 
- belast het platform met ca. 120 kg en breng de arm in een horizontale positie 
Schuif de telescoop nu uit totdat het rode lampje oplicht en de beweging stopt. Meet de 
slaglengte zoals beschreven op pagina 57 en vergelijk de meetwaarde met de instelling voor 
het maximale werkbereik RK4. Als de slaglengte de maximale waarde overschrijdt, neem 
dan contact op met de onderhoudsmonteur. 

 
4. Halfjaarlijks onderhoud 

- vervang de hydraulische olie en de filterpatroon 
- controleer de toestand van de remmen 
- controleer of de wielbouten goed vastzitten (aanhaalmoment 325 Nm) 
- smeer de tandkrans van het draaimechanisme 

 
5. Alle 12 maanden dient planmatig onderhoud volgens de aanwijzingen verderop in deze 

handleiding plaats te vinden. 
 
ALS DE HOOGWERKER WORDT GEBRUIKT ONDER ZWARE CONDITIES 
(EXTREEM VOCHTIGE OF STOFFIGE OMGEVING, CORROSIEVE 
OMSTANDIGHEDEN ETC.), MOETEN DE ONDERHOUDSINTERVALLEN IN 
AANPASSING AAN DE OMSTANDIGHEDEN KORTER ZIJN OM 
BEDRIJFSZEKERHEID EN DE BETROUWBARE WERKING VAN DE MACHINE TE 
WAARBORGEN. 
 
HET PLANMATIGE ONDERHOUD EN DE INSPECTIES ZIJN ABSOLUUT 
VERPLICHT, OMDAT ANDERS DE BEDRIJFSZEKERHEID IN GEVAAR KAN 
KOMEN. 
 
ALS HET ONDERHOUD EN DE REGELMATIGE INSPECTIES NIET WORDEN 
DOORGEVOERD, KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN. 
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SMEERSCHEMA 
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IEDERE 50 UUR 
 
1. Lagers van de beveiliging 
2. Lagers van de stempelcilinders 
3. Lagers van de stempels 
4. Lagers van de stempelplaten 
5. Lagers van de arm en knikarmen 
6. Lagers van het platform 
7. Lagers van de nivelleercilinders (behalve het lager aan de zuigerstangzijde van de bovenste 

nivelleercilinder) 
8. Lagers van de hefcilinder 
9. Glijvlakken/rollen van de telescoop 
10. Glijvlak/schroefdraden van het steunwiel 
 
 
TWEE KEER PER JAAR 
 
11. Lager van de telescoopcilinder 
12. Aandrijvingsmechanisme 
13. Oplooprem 
14. Lagers* en tandkrans van het draaimechanisme 
15. Lager aan de zuigerstangzijde van de bovenste nivelleercilinder 
 
 
Smeermiddel: Esso Beacon EP2 of gelijkwaardig middel 
 
De overbelastingsbeveiliging (punt 1) moet regelmatig worden gesmeerd, ook altijd direct na het 
schoonmaken van de machine. 
 
De bewegende delen van het mechanisme van het eindschakelaarsysteem voor de stempels moet 
iedere 50 uur worden gesmeerd. 
 
Breng zonodig een dunne laag smeervet aan op de bewegende delen van de kogelkoppeling. 
 
Smeer de hoogwerker direct na elke reiniging en breng een beschermende vetlaag aan. 
 
*Verwijder de sikkelvormige deksels van de onderkant van de hoogwerker om toegang tot de 
smeernippels (vier stuks) van het draailager te verkrijgen. 
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LASTHOUDVENTIELEN EN LASTREGELVENTIELEN 

 
Functiecontrole 
 
1. Meet bij elke stempel apart de afstand tussen het chassis en de grond om de afsluiting van de 

lasthoudventielen van de stempelcilinder te controleren. Meet de afstand na een paar minuten 
nog een keer. 

 
2. Breng de arm van de hoogwerker in een positie waarin de armbeweging betrouwbaar gemeten 

kan worden om de afsluiting van de lastregelventielen van de armcilinder en de 
knikarmcilinders te controleren. Observeer de eventuele armbewegingen enkele minuten lang. 

 
3. Schuif de telescoop uit en stop de beweging in een willekeurige positie, meet de slaglengte en 

let enkele minuten op of de slaglengte niet veranderd om de afsluiting van de lastregelventielen 
van de telescoopcilinder te controleren. (Let op! Breng de arm in een bijna verticale positie). 

 
4. Belast het platform met ca. 100-200 kg en meet de afstand van de achterkant van het platform 

tot de grond om de afsluiting van het lastregelventiel van het platform-nivelleersysteem te 
controleren. Let enkele minuten op of de hoogte niet veranderd. 

 
 
Onderhoudsinstructies 
 
1. Demonteer en reinig het ventiel. 
 
2. Controleer de o-ringen en vervang deze zonodig. 
 
3. Monteer de ventielen voorzichtig. 
 
4. Vervang zonodig het ventiel. 
 
5. Verander de ventielinstellingen niet. 
 
Stel het platform, de armconstructie en de stempels zo op dat geen belastende kracht op het te 
gerepareerde onderdeel werkt. Zorg ervoor dat in de cilinders geen restdruk aanwezig is. 
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WIELREMMEN EN -LAGERS 

 
Instellen van de remmen 
 
Til de hoogwerker met een hefboom op tot de wielen van de grond los zijn en ondersteun de 
machine in deze positie. 
 
Zorg ervoor dat de wielen vrij kunnen draaien. 
 
 
De remstangen moeten doorhangen 
(met de handrem eraf). 
 
Controleer de bevestiging van de 
remstangen. 
 
 
 
 
 
 
Verdraai het stelwiel achter het gat (met de pijl aangegeven) tot het rad met de hand niet meer 
verder kan worden gedraaid. 
 
Draai het stelwiel tegen de klok in tot het wiel vrij kan draaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄÄTÖINSTELLEN  
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Stel de remkracht in met behulp van de 
moeren die ervoor zorgen dat de 
balansstang loodrecht op de dissel staat, 
zodat beide wielen worden geremd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als het remsysteem te strak is gesteld, kan dit oververhitting van de remmen tijdens het verplaatsen 
veroorzaken en de vereiste trekkracht verhogen. 
 
Wij raden aan om na het instellen een remtest door te voeren. Controleer de probleemloze werking 
door tijdens het proefdraaien 2 à 3 keer te remmen. 
 

 

STELBOUTEN 

 

LOODRECHT 



DINO 180XT 

 48 

 
Instellen van de lagerspeling 
 
De wiellagers zijn levenslang gesmeerd en onderhoudsvrij. 
(De lagers hoeven niet te worden gesmeerd en zijn niet verstelbaar.) 
 
 
Onderhoudsintervallen 
 
500 km (inlopen) 
 
5000 km remmen instellen, bewegende delen van de oplooprem smeren 
 
13000 - 15000 km of elke zes maanden: 

a) remvoeringen op slijtage controleren 
b) werking van de overlooprem controleren 
c) glijdelen van de overlooprem smeren 

 
De compacte hoekcontactlagers hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsvrij. Daarom 
breken de lagers onder normale bedrijfsomstandigheden slechts zeer zelden. Als een lager, door 
buitengewone omstandigheden, toch defect raakt, moet de gehele remtrommel, compleet met de 
ingeperste lagers en de borgmoer, worden vervangen. 
 
LET OP! 
Laat deze werkzaamheden uitvoeren door een gespecialiseerd reparatiebedrijf. 
 
Draai de wielen minstens één keer per drie maanden om de smeerfilm intact te houden. 
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NIVELLEERSYSTEEM VOOR HET PLATFORM 

 
- Voor de nivellering van het platform wordt gebruik gemaakt van een slave-cilinder: 

- De slave-cilinder onder het platform wordt aangestuurd door een master-cilinder. 
- Het platform blijft alleen dan waterpas staan, als de ventielen in het systeem goed 

afsluiten. 
- Het nivelleersysteem bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Master-cilinder 
2. Slave-cilinder 
3. Lastregelventiel 
4. Tweeweg-lastregelventiel 
5. Elektrisch wegventiel 

 
 

- Als het platform, vanuit de bediener gezien, naar voren schuift, kan dit de volgende 
oorzaken hebben: 

1) een lek in het tweeweg-lastregelventiel van de slave-cilinder (aan de zuigerstangzijde) in 
richting van het elektrische wegventiel (dat niet goed afsluit) 

2) interne lekkage in de cilinder 
- Als het platform, vanuit de bediener gezien, naar achteren schuift, kan dit de volgende 

oorzaken hebben: 
1) een lek in het lastregelventiel (4) aan de zuigerzijde (onderkant) van de slave-cilinder in 

richting van het elektrische wegventiel (5) (dat niet goed afsluit) 
2) interne lekkage in de cilinder 

 
Het lek veroorzaakt een verschuiving van het platform totdat het lastregelventiel (3) onder het 
platform gesloten is. Het sluiten van het ventiel wordt bereikt door de druk aan de zuigerstangzijde 
terug te brengen naar de openingsverhouding van 5:1. 
 
Als de ventielen niet goed afsluiten, volg dan de onderhoudsinstructies in het hoofdstuk 
“Lasthoudventielen en lastregelventielen”. 
 
Instellingen van de lastregelventielen: 
- de openingsdruk van de tweeweg-lastregelventielen (4) is 25 MPa (250 bar) 
- de openingsdruk van het lastregelventiel (3) onder het platform is 21,5 MPa (215 bar) 
De vooringestelde waarden niet veranderen! 
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PLANMATIG ONDERHOUD 

 
De hoogwerker moet regelmatig om de 11-12 maanden worden onderhouden. 
 
Onder zware omstandigheden, waarbij vocht, corrosieve middelen of corrosieve omstandigheden 
een versnelde slijtage van de constructie en storingen kunnen veroorzaken, moeten de inspecties 
vaker plaatsvinden en moeten passende maatregelen worden getroffen om corrosie en storingen te 
voorkomen. 
 
Onderhoud aan de hoogwerker mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde 
onderhoudsmonteurs die met de constructie en het gebruik van de machine vertrouwd zijn. 
 
Wij raden aan om het onderhoudspersoneel van uw leverancier te gebruiken. 
 
 
PLANMATIG ONDERHOUDSSCHEMA 
 
1. Reinig de hoogwerker grondig voor begin van het onderhoud. 
 
De elektrische en hydraulische apparatuur mag niet worden gedemonteerd als deze niet schoon is. 
Vervuilingen in het systeem kunnen later defecten veroorzaken. Was de buitenkant van de machine. 
 
LET OP!  
Richt de hogedrukwaterstraal in geen geval direct op de elektrische apparatuur, zoals de 
bedieningspanelen op het chassis en het platform, relais, magneetventielen en eindschakelaars. 
 
- gebruik perslucht om de elektrische apparatuur, hydraulische koppelingen etc. te drogen 

alvorens deze te openen 
 
- breng na het drogen een geschikt vochtwerend middel aan op de elektrische componenten 
 
- na reiniging met een oplosmiddel moeten de zuigerstangen altijd worden voorzien van een 

beschermende laag, gebruik hiervoor bijv. corrosievertrager CRC 3-36 
 
ALTIJD SCHOON WERKEN! 
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2. Vervang de hydraulische olie en de filter. 
(bescherm uw huid tegen de hydraulische olie) 
 
- verwijder de stop en leeg de olietank - daarbij moeten de cilinders van de hoogwerker geheel 

zijn ingetrokken 
 
- reinig en spoel de olietank met een hiervoor geschikt middel 
 
- vervang de drukfilter 
 

 
- breng de stop weer aan 
 
- vul de tank met verse olie - hiervoor zijn ca. 20 l olie nodig 
De machine wordt in de fabriek standaard gevuld met Neste Hydrauli 28 Super of Esso Univis 
J26 of de milieuvriendelijke olie Raisio Biosafe Hydraulic oil 32 NE. 
 
- meng nooit verschillende oliesoorten met elkaar 

 
- vul zonodig hydraulische olie bij tot de bovenkant van het of pijlglas, terwijl de hoogwerker in 

de transportpositie staat 
 
 
3. Controleer de hydraulische slangen en leidingen. 
 
Slangen en leidingen die zichtbaar beschadigd zijn moeten worden vervangen. Controleer de 
aansluitingen. 
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4. Inspecteer de scharnieren van de stempels. 
 

- laat de stempels een beetje zakken 
 

- draai de stempels horizontaal naar voren en naar achteren en controleer de scharnieren 
op speling 

 

 
- controleer de functie en de toestand van de eindschakelaars op de stempels 

 
- versleten onderdelen moeten worden vervangen 

 
- smeer de scharnieren (zie smeerschema) 

 
Zet de stempels op de grond. 
 

 
 
5. Inspecteer de cilinders en smeer de scharnierlagers (zie smeerschema). 
 
- breng de hefcilinder via het chassispaneel in de bovenste positie, inspecteer de toestand van de 

zuigerstang en controleer of de aansluitingen goed vast zitten 
- breng de cilinder van de hoogwerker via het chassispaneel in de onderste positie en controleer 

of de aansluitingen goed vast zitten 
- schuif de telescoopcilinder via het chassispaneel in en weer uit, inspecteer de toestand van de 

cilinder en controleer of de cilinder goed vast zit 
- smeer de scharnieren van de hef-, telescoop- en nivelleercilinder 
- schuif de knikarmcilinders via het chassispaneel uit, inspecteer de toestand van de cilinders en 

controleer of zij vast zitten 
- inspecteer de stempelcilinders en smeer hun scharnieren 
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6. Inspecteer van de arm en het chassis 
 

- schuif de telescoop uit en controleer het platform en de bevestiging aan de arm 
 

- inspecteer de armscharnieren en de speling van de glijblokken, zonodig bijstellen Smeer de 
glijvlakken. 

 
- controleer de toestand, de borging en de 

instelling van de flyerketting 
 

- trek bij geheel uitgeschoven arm aan de 
onbelaste flyerketting om te controleren 
of de ketting goed aan de arm vastzit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  controleer het draaimechanisme en de 
bevestiging ervan, smeer het draailager en de tandkrans  
Verwijder de sikkelvormige deksels van de onderkant van de hoogwerker om toegang tot de 
smeernippels (vier stuks) van het draailager te verkrijgen. 

 
LET OP! Overtollig vet kan door de dichting van het draailager naar buiten worden geperst. 
 

- Controleer de speling van het draailager. 
De maximaal toelaatbare axiale speling bedraagt ca. 1 mm. 

 
- controleer of de bevestigingsbouten van het draaimechanisme goed vast zitten  
 280 Nm (M16) 

  150 Nm (M12) 
 
Als u de bevestigingsbouten los of vast moet draaien, vergeet dan niet om een vloeibaar borgmiddel 
te gebruiken (kruislings vastdraaien). 
 

- controleer het chassis en de lasnaden van het chassis, in het bijzonder rond het 
draaimechanisme en de bevestigingspunten van de stempels 

 
- inspecteer de stempels 

 
- controleer de dissel, in het bijzonder de bevestiging aan het chassis 

 
- smeer de lagers van de arm en de stempelscharnieren 
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7. Controleer de oplooprem: 
 

- bevestiging van de oplooprem 
 

- speling 
 

- toestand van de kogelkoppeling 
 

- toestand van de borging 
 

- dat het oploopremmechanisme vrij kan bewegen 
 
 
8. Inspecteer de as en de ophanging. 
 

- controleer de bevestiging van de assen 
 

- controleer de toestand van de rubber schokdempers en de torsiearmen 
 
 
9. Inspecteer de beveiligingen. 
 

- controleer de bevestiging en de uiterlijke toestand van de eindschakelaars 
 

 
- van de dissel (transportpositie van het platform, RK3) 

 
- beveiligingen (RK4 en RK5) 

 
- stempels (RK11, RK12, RK13 en RK14) 

 
- arm (RK7 en RK8) 
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10. Functie van de beveiligingen terwijl zij worden aangestuurd vanuit het chassispaneel 
 

- hef het platform een beetje omhoog vanuit de transportpositie 
 

- de stempels mogen niet worden bewogen, in welke stand de keuzeschakelaar ook staat 
 

- heft de arm en test het volgende: 
1. noodstop (3) 
2. nooddaalfunctie, intrekken van de telescoop (6) 
3. nooddaalfunctie, laten zakken van de arm (5 en 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- breng de arm in de transportpositie en hef de stempels terwijl het aandrijvingsmechanisme is 
aangekoppeld 

 
- de arm mag niet worden bewogen, in welke stand de keuzeschakelaar ook staat 

 
- koppel het aandrijvingsmechanisme af en laat de stempels afzakken (breng de hoogwerker 

in een horizontale positie) 
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- belast het platform met ca. 120 kg 
 
 
 

 
 

- heft de arm en schuif de telescoop uit   
De beweging stopt zodra het rode signaallampje oplicht dat aangeeft dat het max. 
werkbereik is bereikt. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nu: 

- zou het heffen van de arm moeten functioneren – het laten zakken van de arm mag NIET 
functioneren; 

- zou het intrekken van de telescoop moeten functioneren – het uitschuiven van de telescoop 
mag NIET functioneren. 

 
 
 

120 kg 

100 mm 
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TESTEN VAN DE EINDSCHAKELAARS RK4 EN RK 5 

 
Zet een zorgvuldig afgewogen last (120 kg) op het platform. Plaats de last 100 mm van de 
achterkant van het platform verwijderd. 

 
 
Breng de arm via het chassispaneel in een horizontale positie. 
 
Kantel de achterkant van het platform omhoog en omlaag met behulp van de kantelschakelaar.  
 
 
 
 
1. Achterkant van het platform omlaag kantelen. 
2. Achterkant van het platform omhoog kantelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng het platform met behulp van de kantelschakelaar in een horizontale positie en kantel dan als 
laatste de achterkant van het platform omhoog. 
 

120 kg 

100 mm 
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Afstelmethode I: 
 
Schuif de telescoop uit tot hij niet meer verder gaat. (Corrigeer de positie van het platform niet). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Meet de lengte van het uitgeschoven gedeelte van de telescoop (L). De lengte moet 2450 mm ±50 
mm bedragen. 
Verzeker u ervan dat op het platform een rood signaallampje brandt. 

- als de eerste eindschakelaar voor het werkbereik niet aanspreekt (RK4) treedt de tweede 
eindschakelaar (RK5) in werking 

- stel schakelaar RK4 voor het testen buiten werking door de geleider van 43 los te maken en 
de klemmen X3:12 en X1:41 in het chassispaneel d.m.v. een jumperkabel met elkaar te 
verbinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- trek de arm in, schuif hem weer uit en meet de lengte van het uitgeschoven deel van de 
telescoop 
De lengte moet 2900 mm ±50 mm bedragen. 

- als het uitgeschoven deel te lang is, pas dan de instelling van de eindschakelaars aan en zet 
ze met een zegel vast in de goede positie 

 
LET OP! Vergeet niet de schakelaar RK4 weer functioneel te maken door de geleider aan te 
sluiten op klem 43 en de jumperkabel te verwijderen. 

X1:41, X1:43 
X3:12 
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AFSTELLEN VAN DE OVERBELASTINGSSCHAKELAARS 

 

 
Controleer tijdens onderhoud altijd de werking van beide overbelastingsschakelaars. 
 
 
Afstelmethode II: 
 

- zorg ervoor dat de schakelaar RK5 zeker vóór schakelaar RK4 in werking wordt gesteld 
door schakelaar RK4 aan te passen 

 
- schuif de arm uit en meet de lengte van het uitgeschoven deel van de telescoop (slaglengte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- de lengte moet 2900 mm ±50 mm bedragen 
 

- draai de stelschroef vast en controleer de instellingen nog een keer 
 

- stel RK4 zo in dat hij vóór RK5 in werking wordt gesteld 
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- schuif de arm uit en meet de slaglengte 

 
- de lengte moet 2450 mm ±50 mm bedragen 

 
- draai de stelschroef vast en controleer de instellingen nog een keer 

 
- zet de stelschroeven met borgdraad zo vast dat het niet mogelijk is de schroeven van de 

schakelaars los te draaien 
 

- voorzie de draad van een zegel 
 

- breng de afdekking aan 
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11. Drukmeting 
 
- sluit de drukmeter aan op het meetpunt 
 

 
- de max. druk van de warme (40-60 °C) olie is 21-21,5 MPa (210-215 bar) 
 
- de draaidruk is 6 MPa (60 bar) 
 
- als de druk opnieuw moet worden bijgesteld, beveilig dan de nieuwe instelling met een zegel 
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12. Controleer de bedieningselementen op het platform. 
 

- controleer de algemene toestand van de elektrische componenten in de schakelkast en 
bespuit zonodig met een vochtwerend middel 

 
- controleer de kabels en of de kabelklemmen goed vastzitten 

 
- test het geluidssignaal (23), de noodstop (22) en de nooddaalfunctie (20) 

 
- test alle bewegingen 

 
- test de werking van de overbelastingsschakelaars alvorens de arm te heffen 
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13. Waarschuwingsborden en stickers 
 
- zorg ervoor dat alle waarschuwingsborden en stickers goed leesbaar zijn en vervang deze 

zonodig 
 
 
14. Inspecteer de remmen en het aandrijvingsmechanisme. 
 
- demonteer de wielen 
 
- reinig het remsysteem en controleer de instellingen 
 
- controleer of de remschoenen vrij kunnen bewegen, controleer ook de werking van de 

retourveren 
 
- vervang versleten voeringen 
 
- controleer de toestand van het aandrijvingsmechanisme en smeer de scharnieren 
 
- breng de wielen weer aan en draai de wielbouten vast 

Controleer na ca. 100 km nog een keer of de wielbouten goed vastzitten (aanhaalmoment 325 
Nm). 

 
- controleer de bandendruk:  450 kPa (4,5 bar) voor de achteras 

250 kPa (2,5 bar) voor het steunwiel 
 
- controleer of de oplooprem en de handrem vrij kunnen bewegen 
 
- controleer de borgdraden 
 
 
15. Controleer de toestand van de lampen en reflectoren. 
 
 
16. Breng nog een keer een corrosiebeschermende laag aan, bijv. van Tectyl 210R. 
 
 
17. Laat de machine met een last van 120 kg volgens de aanwijzingen proefdraaien. 

Controleer na het proefdraaien alle constructies. 
 
 
18. Stel een testrapport op, bewaar een exemplaar zelf en geef een kopie aan de klant. 
 



DINO 180XT 

 64 

 

INSPECTIE 

 
Alle hefinrichtingen en hefmiddelen voor gebruik op een bouwplaats moeten voor gebruik worden 
geïnspecteerd. Hoogwerkers en de bijbehorende hefmiddelen voor gebruik op een bouwplaats 
moeten regelmatig worden geïnspecteerd, indien mogelijk elke week. 
Vastgestelde mankementen en defecten moeten worden genoteerd in een logboek en aan de 
opzichter worden gerapporteerd. 
 
 

EERSTE INSPECTIE 

 
De Dino hoogwerkers hebben bij de fabrikant een eerste inspectie en een belastingsproef 
ondergaan. De resultaten zijn genoteerd in een inspectierapport dat wordt meegeleverd bij de 
hoogwerker. 
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DAGELIJKSE INSPECTIE (STARTINSPECTIE) 

 
Deze inspectie moet op elke nieuwe werkplek en aan het begin van elke werkdag worden 
uitgevoerd.  
De inspectie is door de gebruiker uit te voeren.  
Let tijdens de inspectie op de volgende punten: 
 

- bepaal de draagkracht van de grond op de werkplek (zie de tabel op pagina 22 waarin de 
maximale grondruk voor verschillende grondsoorten is aangegeven) 

 
- controleer dat de afstempeling van de hoogwerker stabiel is 

 
- controleer of de positie-indicator naar behoren werkt 

 
- test de werking van de noodstopfunctie, zowel via het platformpaneel als via het 

chassispaneel 
 

- test de werking van de nooddaalfunctie, zowel via het platformpaneel als via het 
chassispaneel 

 
- test het alarmsignaal 

 
- controleer de waarschuwings- en signaallampjes 

 
- controleer of de lampen en reflectoren goed werken en schoon zijn 

 
- controller de toestand van de bedieningselementen en test alle bewegingen 

 
- controleer de toestand van de toegangswegen, het platformhek en de leuning 

 
- controleer de werking van de overbelastingsschakelaars (zie onderhoudsinstructies) 

 
- controleer de eindschakelaars die de armbewegingen verhinderen (zie de 

onderhoudsinstructies) 
 

- controleer de eindschakelaars die de stempelbewegingen verhinderen (zie de 
onderhoudsinstructies) 

 
- controleer het hydraulische systeem op lekkages 

 
- test de remmen 

 
- voer een visuele inspectie uit van de machine 

 
- kijk waar zich in de omgeving elektriciteitsleidingen bevinden (zie de minimale 

veiligheidsafstanden in de tabel op pagina 9) 
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MAANDELIJKSE INSPECTIE (ONDERHOUDSINSPECTIE) 

 
Deze inspectie moet worden uitgevoerd door iemand die bekend is met de hoogwerker. 
Het volgende moet worden gecontroleerd: 
 

- alle boven genoemde punten van de dagelijkse inspectie 
 

- controleer de bevestigingspunten van de arm en het platform 
 

- controleer de werking en de toestand van het nivelleersysteem voor het platform 
 

- voer een visuele inspectie uit van de dragende constructies 
- chassis 
- draaimechanisme 
- telescoop (uitgeschoven) 
- stempels en scharnierpunten 
- alle lasnaden, op scheuren, breuken of roestplekken en 
- controleer of eventuele lasnaden ter reparatie naar behoren zijn uitgevoerd 

 
- controleer of het platform in zijn positie blijft (zie de onderhoudsinstructies) 

 
- controleer of de stempels niet verschuiven (zie de onderhoudsinstructies) 

 
- controleer het peil van de hydraulische olie 

 
- controleer de elektrohydraulische draaiadapter op lekkage en klemmen 

 
- controleer de banden en de bandendruk 

 
- controleer de wielbouten en de velgen 

 
- controleer de speling van de draaikrans 

 
- controleer de werking van het aandrijvingsmechanisme 

 
- controleer de toestand en de bevestiging van de elektrische leidingen 

 
- controleer de toestand en de bevestiging van de accu 

 
- controleer de toestand van de oplooprem 

 
- zorg ervoor dat alle waarschuwingsborden, stickers en pictogrammen voor de 

bedieningselementen en besturingsapparatuur aanwezig, schoon en goed leesbaar zijn 
 

- controleer dat de hoogwerker schoon is 
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JAARLIJKSE INSPECTIE (PLANMATIGE INSPECTIE) 

 
Deze inspectie moet worden uitgevoerd door een vakbekwame monteur of een 
gespecialiseerde keuringsinstelling in het bezit van een bewijs van bekwaamheid volgens de op 
pagina 10 genoemde eisen. Tijdens de inspectie moet speciale aandacht worden besteed aan de 
toestand van de staalconstructies, de beveiligingen en het besturingssysteem. 
 
Maak de machine voor de inspectie schoon. 
De inspectie omvat de volgende punten: 
 
- alle boven genoemde punten van de dagelijkse en maandelijkse inspectie 
 
- een grondige inspectie van het hydraulische systeem 
 

- aggregaat 
- sluit de drukmeter aan op het meetpunt in het hydraulische systeem 
- voer een van de bewegingen uit tot de eindaanslag om olie door het overdrukventiel 

te laten vloeien 
- lees de gemeten druk uit; als de olie warm is, moet de druk 21-21,5 MPa (210-215 

bar) bedragen 
 

- lasthoudventielen op de stempels 
- hef de machine met behulp van de stempels van de grond en meet bij elke stempel de 

afstand tot het chassis 
- ga op het platform staan en schuif de telescoop uit; hierbij moet de arm horizontaal 

worden gehouden 
draai de arm een paar keer rond, stop op de beginpositie en controleer of de afstand 
tussen grond en stempels niet is veranderd 

- trek de stempels in en houd ze ca. 10 minuten in deze positie 
Controleer of de stempels niet vanzelf naar de grond zakken. 

 
- lasthoudventiel op de hefcilinder 

- hef de arm via het chassispaneel ca. 45° omhoog en schuif de telescoop uit 
Wacht ca. 10 minuten om te controleren dat de arm niet vanzelf weer zakt. 

 
- lastregelventiel op de telescoopcilinder 

- hef de arm via het chassispaneel en schuif de telescoop een beetje uit, houd hem ca. 
5 minuten in deze positie 

- let op dat de telescoop niet terug inschuift 
 

- lastregelventiel op het nivelleersysteem 
- belast het platform met ca. 120 kg 
- breng de arm 4 à 5 keer omhoog en omlaag 
- verzeker u ervan dat de platformpositie niet veranderd 

 
- elektrische wegventielen 

- voer alle arm- en draaibewegingen uit en controleer of al deze bewegingen naar 
behoren werken en of de bewegingen bij het loslaten van de schakelaars direct 
stoppen 
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- handbediende wegventielen 

- controleer of de ventielen van de stempels en het aandrijvingsmechanisme goed 
werken en dat geen bewegingen plaatsvinden, als de ventielstiften in de neutrale 
stand staan 

 
- elektrohydraulische draaiadapter 

- controleer de adapter op lekkages 
- controleer of de hendelarm niet te los of te vast zit 

 
- cilinders 

- breng de stempels omlaag in de steunpositie en controleer de toestand van de 
zuigerstangen en de afstrijkers 

- breng de arm in de bovenste positie en controleer de toestand van de zuigerstang en 
de afstrijker van de hefcilinder 

- hef de knikarmen en controleer de toestand van de zuigerstangen en de afstrijkers 
van de cilinders 

- controleer de toestand van de zuigerstang en de afstrijker van de master-cilinder in 
het slave-cilindersysteem 

- laat de arm zakken en controleer de toestand van de zuigerstang en de afstrijker van 
de slave-cilinder onder het platform 

 
- slangen 

- controller de slangen op lekkage en schuurplekken 
 

- leidingen 
- controleer de leidingen op deuken, lekkage, roestplekken of schuurplekken bij de 

klemmen 
Controleer of de leidingen goed vast zitten. 

 
- aansluitingen 

- controleer de slang- en leidingaansluitingen op lekkage 
 
- een grondige inspectie van het elektrische systeem 

- controleer dat de schakelkasten droog, schoon en dicht zijn 
- controleer de toestand en de bescherming tegen vocht van de kabelaansluitingen 
- controleer de toestand en de bevestiging van de eindschakelaars 
- controleer dat de doorvoeringen van de eindschakelaars goed afdicht zijn 
- controleer de aansluitingen van de elektrische ventielen 
- controleer de aansluitingen van de magneetventielen 
- voer een visuele inspectie uit van de elektrische bedrading 
- controleer de toestand van de netstroomstekker 
- controleer de toestand van de elektromotor 

 
- controle van de bevestigingspunten van de hydraulische cilinders 

- controleer de toestand van de lagers en pennen van de stempelcilinders en de borging 
van de pennen 

- controleer de toestand van de lagers en pennen van de hefcilinder en de borging van 
de pennen 

- controleer de toestand van de lagers en pennen van de knikarmcilinder en de borging 
van de pennen 

- controleer de toestand van de lagers en pennen van de telescoopcilinder en de 
borging van de pennen 
Controleer de toestand van de gasveren. 
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- controleer de toestand van de lagers en pennen van de master- en slave-cilinders en 
de borging van de pennen 

 
- controle van de toestand van het armscharnier 

- controleer de toestand van de lager en de pen van het armscharnier en de borging van 
de pen 

- controleer de toestand en de bevestiging van de lagers en pennen van de knikarm 
 
- controle van de stempels en de stempelplaten 

- controleer de mechanische onderdelen van de stempels en de lasnaden 
De mechanische onderdelen mogen geen vervormingen of barsten vertonen. De 
lasnaden mogen geen breuken of barsten hebben. 

- controleer de stempelplaten op vervormingen, barsten en breuken 
Controleer ook of de stempelplaten vrij kunnen scharnieren. 

 
- inspectie van de arm 

- schuif de telescoop uit en controleer de arm op permanente vervormingen, deuken en 
ernstige slijtage 

- controller ook de lasnaden op slijtage, barsten en breuken 
- controleer de armbevestiging op barsten en breuken 
- controleer de toestand van de platformsteunen 
- controleer dat de borgpen van het platform goed vast zit 
- controleer de toestand en de bevestiging van de flyerketting, de borging van de 

pennen en de spanning van de veer 
- controleer de toestand van de kabelketting en de klembeugels en of de 

schroefverbindingen goed vast zitten 
- controleer de speling en de bevestiging van de glijvlakken van de arm 

 
- inspectie van het platform 

- algemene toestand 
- controleer het platform op vervormingen, ernstige slijtage en knikken 
- controleer dat de leuning, de treden, het hek en de hekbevestiging in goede toestand 

verkeren 
- controleer de toestand van het slot van het hek en de gasveer 
- controleer de toestand van de platformvloer 
- controleer de platformdrager op zichtbare knikken en vervormingen 

 
- controleer alle afdekkingen en beschermkappen 

- controleer de toestand van de afschermingen van de stempelcilinders 
- controleer de toestand van de afscherming van de slave-cilinder 
-  controleer de toestand van de afdekkingen van het armeinde, het draaimechanisme, 

het chassispaneel, de beveiligingen, het platformpaneel en het achterlicht 
 
- visuele inspectie uit van alle schroefverbindingen 
 
- inspectie van het draaimechanisme 

- algemene toestand 
- controleer de speling en de bevestiging van het conische tandwiel 
- controleer de toestand van de tandkrans 
- controleer de speling van de tandkrans 
- controleer het aanhaalmoment van de bevestigingsschroeven van het draailager 

(M16 280 Nm, M12 150 Nm) 
- controleer de bevestiging van de draaimotor 
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- controle van de toestand van het chassis 

- algemene toestand 
- controleer de bevestiging van de dissel aan het chassis 
- controleer de conditie van de overlooprem en de bevestiging van de rem aan het 

chassis 
- controleer de as en de bevestiging van de as aan het chassis 
- controleer de bevestiging en de toestand van de remkabels en –stangen 
- controleer de velgen, de banden, de bandendruk en dat de wielbouten goed vast 

zitten 
- controleer de toestand van het aandrijvingsmechanisme, de bevestiging van de 

onderdelen en de toestand van de afdekkingen van de elektrische componenten 
- controleer de toestand van de transportsteun voor de arm 

 
- laat de machine proefdraaien, test alle bedieningselementen en controleer het werkbereik met 

een belasting van 120 kg volgens de instructies op pagina 57 
 
- controleer tijdens het proefdraaien ook de werking van de eindschakelaars (zie de 

onderhoudsinstructies) 
- de overbelastingsschakelaars op de beveiligingen 
- de eindschakelaars op de stempels die de armbewegingen verhinderen 
- de eindschakelaars op de dissel die het gebruik van de stempels verhinderen 

 
- na de belastingproef moet worden gecontroleerd dat de proefbelasting geen defecten heeft 

veroorzaakt, bijv. breuken of gevaarlijke permanente vervormingen van de staalconstructies of 
andere belaste onderdelen 

 
- stel een rapport op van de planmatige inspecties - dit rapport moet het volgende omvatten: 
 

1. inspectieformulier 
2. informatie over reparatielassen 

a) reparatiedatum 
b) uitvoerende reparateur 
c) wat er is gerepareerd 

 
- na de jaarlijkse inspectie is de machine klaar voor gebruik - geef de inspectiedatum aan op het 

inspectieplaatje dat aan de lift is bevestigd 
 
 

BUITENGEWONE INSPECTIE 

(INSPECTIE NA EEN UITZONDERLIJKE GEBEURTENIS) 
 
Deze inspectie is noodzakelijk, nadat de hoogwerker schade heeft opgelopen die de hefcapaciteit of 
het veilige gebruik van de machine kan beïnvloeden. 
 

- in dit geval moeten de instructies voor de jaarlijkse inspectie worden gevolgd 
- de lift moet worden onderworpen aan een belastingproef en een stabiliteitsproef 
- er moet een inspectierapport worden opgesteld 
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BELASTINGPROEF IN HET KADER VAN DE PLANMATIGE INSPECTIE 

 
1. Plaats de hoogwerker op een vlakke ondergrond met voldoende draagkracht. Breng de 

stempels in de onderste positie (minimale afstempelbreedte). 
 

2. Draai de arm vanuit de dissel gezien opzij en laat hem naar de grond zakken. 
 

3. Zet een afgewogen last van 215 kg op het platform (I). 
 

4. Hef de arm zo hoog mogelijk en schuif de telescoop zover mogelijk uit (maximale 
hefhoogte). 

 
5. Laat de arm zakken tot de beweging door de beveiliging wordt gestopt. 

 
6. Draai de arm helemaal rond (360°). 

 
7. Trek de telescoop in en laat de arm zakken naar een horizontale positie. 

 
8. Schuif de telescoop uit tot de beweging door veiligheidseindschakelaar RK4 wordt gestopt. 

Stel vast hoe stabiel de afstempeling in deze situatie is door de hoogwerker 360° te draaien. 
 

9. Herhaal dit met een platformbelasting van 120 kg (II). 
 

10. Vergelijk het werkbereik met het vluchtdiagram. Pas de instellingen indien nodig aan zoals 
beschreven op pagina 59 onder “Afstellen van de overbelastingsschakelaars”. 

 
Nadat de boven beschreven belastingproeven (I en II) en de daarop volgende inspectie zijn 
afgesloten, zonder dat enig defect is gevonden m.b.t. de constructie of stabiliteit van de hoogwerker, 
mag de hoogwerker worden gebruikt, voor zover het maximale werkbereik en de maximale 
platformbelasting zoals in deze handleiding aangegeven in acht worden genomen. 
 
De maximaal toelaatbare platformbelasting is 215 kg. 
 

- in het kader van de eerste inspectie/startinspectie moet de hoogwerker aan een 
belastingproef meet een overbelasting van 25% worden onderworpen - daarna moeten de 
steunconstructies grondig worden geïnspecteerd 

 
- in het kader van de jaarlijkse inspectie moet de hoogwerker een planmatige inspectie 

ondergaan, proefdraaien en aan een belastingproef met de maximaal toelaatbare belasting 
worden onderworpen - als laatste moeten de steunconstructies grondig worden geïnspecteerd 

 
- de eerste inspectie moet worden vastgelegd in het startinspectierapport en het proefdraaien 

moet worden vastgelegd in de rapporten van de jaarlijkse en de planmatige inspectie 
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STORINGEN VERHELPEN 

 
FOUT OPLOSSING 
 
1. Keuzeschakelaar in stand 1, 2 of stand 3 en startknop ingedrukt maar de elektromotor 

start niet. 
Noodstopknop zit vast. Trek de noodstop uit en start de motor opnieuw 

met de startknop. 
 

Zekering F1 is doorgeslagen. Vervang de zekering (10 A). 
 

De keuzeschakelaar (230 VAC) heeft geen 
voeding. 

Controleer de verlengsnoeren en eventuele 
verdeelborden en zekeringen 
 

Aardlekschakelaar aangesproken. Reset de aardlekschakelaar. 
 

De schakelaar heeft voeding maar daarna is de 
spanning onderbroken. 
 

Controleer de werking van de keuzeschakelaar 
en vervang zonodig de schakelaar. 

Er is wel spanning voor en na de schakelaar Controleer de werking van de motorcontactor en 
het thermorelais evenals de werking van het 
relais die de contactoren aansturen. 

Eindschakelaar RK7 (telescoopketting) heeft de 
contactorschakeling onderbroken. 

Controleer de werking van RK7 en stel bij zoals 
getoond op de afbeelding op pagina 53.   
 

Geen gelijkstroomtoevoer (12 VDC). Netstroom uitgeschakeld, schakel de schakelaar 
in. 

 
 
2. De elektromotor loopt en de keuzeschakelaar staat in stand 2 of 3 maar het platform kan 

niet worden bewogen. 
Het groene signaallampje voor de stempels 
brandt niet. 

Controleer de werking van de 
veiligheidseindschakelaars RK11, RK12, RK13 
en RK14 
 

Het gele signaallampje voor de eindschakelaars 
van de stempels brandt maar de arm kan niet 
worden bewogen. 

Controleer de werking van het veiligheidsrelais 
SR2 voor de stempelcircuit. 

Overbelasting van de arm. Breng het platform met knop 6 of 21 terug 
binnen het juiste werkbereik van het platform 
(het groene lampje op het platformpaneel licht 
op). 

 
3. De stempels bewegen niet. 
De arm rust niet op de transportsteun Breng de arm omlaag op de transportsteun. 
De keuzeschakelaar staat in de verkeerde stand. Draai de keuzeschakelaar in stand 1. 
De eindschakelaar op de steun is niet gesloten. Breng de arm neer op de transportsteun en 

controleer de werking van eindschakelaar RK3. 
 
4. Platformrotatie werkt niet. 
Automatische zekering F6 is aangesproken. Reset de automatische zekering met de 

resetknop. 
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FOUT OPLOSSING 
 
5. Geen stroomtoevoer naar de hoogwerker terwijl de netschakelaar aan staat en de 

keuzestand in stand 1, 2 of 3 staat. 
Activering van de stroomtoevoer niet voltooid. Druk op de startknop om de stroomtoevoer te 

activeren. 
Een van de zekeringen F1, F11 of F12 is 
doorgeslagen. 

Vervang de betreffende zekering en druk op de 
startknop. 

De accu is leeg. Laad de accu. 
 
Controleer of de fout elektrisch of hydraulisch is. 
 
6.  Problemen met de platformbeweging, alleen één beweging kan worden uitgevoerd. 
Onregelmatige en ongespecificeerde fouten. 
 
 

Controleer of de hydraulische olie en de filter op 
tijd zijn vervangen. 
 
Reinig de magneetventielstiften en -huizen 
grondig (ga zeer schoon te werk, niet elke 
vervuilende substantie is zichtbaar met het blote 
oog). 
 
Ook losse of slechte kontakten in de joysticks 
kunnen storingen veroorzaken. 
 
Bespuit met een vochtwerend middel. 
 

Arm heffen, laten zakken en telescoop 
uitschuiven werken niet. Het rode lampje op het 
platform brandt en de claxon in het chassispaneel 
geeft een geluidssignaal af. 

De arm is overbelast, trek de telescoop in en 
probeer het nog een keer (automatische reset). 

 
7. De arm zakt langzaam omlaag. 
De afsluiter, dus de drukgestuurde keerklep lekt. 
 

Demonteer en reinig de klep. 
 
Controleer de toestand van de o-ringen. 
 
Installeer de klep voorzichtig weer met een 
aanhaalmoment van 60 Nm. 
 
Vervang de klep indien nodig. 
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FOUT OPLOSSING 

 
8. Aggregaat start niet. 
De accu is leeg. Laad de accu. 

 
De netkabel is aangesloten. Trek de stekker uit. 

 
Geen gelijkstroomtoevoer (12 VDC). Netstroom uitgeschakeld, schakel de schakelaar 

in. 
 
9. Aggregaat slaat aan maar start niet. 
De brandstoftank is leeg. Vul de tank. 

 
Choke is uit. Druk op de chokeknop (koude motor). 

 
De gashendel staat op leegloop. Verhoog het toerental. 
 
 
10. Arm heffen werkt niet. 
 Zie punt 4. 

 
Elektrisch ventiel is open. 
 
Ga te werk zoals boven beschreven, mogelijk zit 
de ventielstift vast. 
 

Bij heffen van de arm draait de hoogwerker. Magneetventiel klemt in de draaistand 
 
Ventielstift en -blok voorzichtig wassen. 

 
11. Telescoop functioneert niet. 
 Zie punt 4. 

 
Controleer of het magneetventiel van de 
telescoop niet in het midden (open) staat. 
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FOUT OPLOSSING 
 
12. Telescoop intrekken gaat langzaam. 
 
 

Lastregelventiel lekt. Zie punt 7 (afsluiter). 
 
13. Platform beweegt langzaam naar achteren. 
Tweeweg-lastregelventiel aan de onderkant lekt. 
 

Zie punt 7 (afsluiter). 

Lastregelventiel onder het platform lekt. Zie punt 7 (afsluiter). 
 
14. Platform beweegt langzaam naar voren. 
Tweeweg-lastregelventiel aan de stangzijde lekt. Zie punt 7 (afsluiter). 
 
15. Stempels bewegen niet, terwijl de keuzeschakelaar in stand 1 staat. 
De arm rust niet op de transportsteun Breng de arm op de transportsteun. 

 
Het elektrische ventiel voor de arm-
/stempelbeweging werkt niet (blijft in het 
midden steken). 

Zie punt 4. 
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FOUT OPLOSSING 
 
16. Stempels blijven niet in de steunpositie staan (zie afbeelding). 
Lastregelventiel aan de onderkant lekt. Zie punt 5 (afsluiter). Aanhaalmoment 55 Nm. 
 

 
 
17. Stempels blijven niet in de transportpositie staan (zie afbeelding). 
Lastregelventiel aan de stangzijde lekt. Zie boven. 
 
18. Het aandrijvingsmechanisme werkt niet terwijl de keuzeschakelaar in stand 1 staat. 
De arm rust niet op de transportsteun Breng de arm op de transportsteun. 

 
Het elektrische ventiel voor de arm-
/stempelbeweging werkt niet (blijft in het 
midden steken). 

Zie punt 4. 

 
 
19. Onvoldoende remkracht. 
Teveel speling in het remsysteem. Stel de remmen bij (zie pagina 46). 

 
De remvoeringen zijn nog niet ingelopen. Trek licht aan de handremhendel en rijd en 2-3 

km. 
 

De remschoenen “glanzen”, er zit vuil of olie op 
de wrijvingsvlakken. 

Vervang de remschoensets. 
Reinig de wrijvingsvlakken van de remtrommel. 
 

Oplooprem is blijven steken. Smeren. 
 

De remstang klemt of is verbogen. Repareren. 
 

Remkabels zijn roestig of gebroken. Vervang de kabels. 
 

 
 

14 

15 
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FOUT OPLOSSING 
 
20. Remmen gaat ongelijkmatig en schokkerig. 
Teveel speling in het remsysteem. Stel de remmen bij (zie pagina 46). 

 
Schokdemper van de oploopinrichting is defect. Vervang de schokdemper. 

 
Terugrijautomaat - remschoen blijft hangen op 
de ankerplaat. 
 

Vervang de remschoen op de ankerplaat. 

 
21. De remmen slepen (alleen één van de wielen wordt geremd). 
Remmen verkeerd ingesteld. Stel de remmen opnieuw in volgens de 

instructies. 
 
Zie ook punt 17 voor mogelijke oorzaken. 

 
22. De hoogwerker wordt geremd bij afnemend motortoerental. 
Schokdemper van de oploopinrichting is defect. Vervang de schokdemper. 

 
 
23.  Terugrijden alleen met geweld of niet helemaal mogelijk. 
Te strak ingestelde remmen. Pas het remsysteem aan zoals beschreven op 

pagina 46. 
 
 

 
24. Oververhitte wielremmen. 
Remsysteem verkeerd ingesteld. Pas het remsysteem aan zoals beschreven op 

pagina 46. 
 

Vervuilde wielremmen. Reinig de wielremmen. 
 

Oplooprem - overbrenghevel klemt. Demonteer, reinig en smeer de overbrenghevel. 
 

Handrem niet helemaal los. Haal de handrem helemaal eraf. 
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FOUT OPLOSSING 
 
25. Kogelkoppeling niet vergrendeld 
De kogelkoppeling is van binnen vuil. Reinigen en smeren. 

 
De trekhaakkogel van het trekkende voertuig is 
te groot. 

Meet de kogel na. Volgens DIN 74058 mag de 
diameter van de kogel minimaal 49,5 mm en 
maximaal 50 mm groot zijn. 
Als de maat niet klopt of als de kogel niet perfect 
rond is, moet de kogel worden vervangen. 

 
Bij vervanging van de remschoenen moeten altijd alle bij de as behorende schoenen worden 
vervangen. 
Let bij het monteren van de remmen altijd op dat de veren, de remschoenen en het spreidslot op de 
juiste manier worden geïnstalleerd. 
Draai de wielen tijdens het instellen van de remmen vooruit (in rijrichting))! 
 
 
Een storing kan natuurlijk veel verschillende oorzaken hebben, maar de volgende oorzaken 
komen het meest voor: 
 

- te weinig voedingsspanning (voedingskabel te lang en te dun) 
 

- de accu is leeg (lage spanning) 
 

- vervuild hydraulisch systeem 
 

- losse elektrische contacten en/of slecht contact door vocht 
 
DE HOOGWERKER SCHOON HOUDEN EN TEGEN VOCHT BESCHERMEN. 
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ALLGEMENE INFORMATIE OVER DE HYDRAULIEK 

 
Voor de bewegingen moeten altijd twee elektrische ventielen tegelijk worden bediend: 
 

- wisselklep en arm 
 

- wisselklep en telescoop 
 

- wisselklep en platform 
 

- wisselklep en draaien 
 

- wisselklep en knikarmen 

 

 

STEMPELS/ARM 
(PROPORTIONEEL) 

  

     

 

 

KNIKARMEN 

  

     

 

 

ARM 

  

     

 

 

TELESCOOP 

  

     

 

 

NIVELLEREN VAN HET PLATFORM 

  

     

 

 

DRAAIEN 

  

      

          

 
Druk op de pen aan het einde van de elektrische ventielen. 
 

 
Als de bewegingen werken, ligt de fout bij de bedieningselementen van het elektrische óf zijn de 
ventielstiften vervuild waardoor zij blijven hangen (zie punt 6 van het storingsschema). 
 
Als geen bewegingen plaatsvinden, ligt de fout in het hydraulische systeem. 



DINO 180XT 

 80 

 

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN 

CHASSISPANEEL (LCB), RELAIS 

 
K1: MOTORSTARTER (M1) 

Zekering F2 10 A, besturingscircuit 
 
K2: HULPRELAIS VOOR NOODSTOPKNOP 

Schakelt de netvoeding (230 VAC) uit. 
Zekering F2 10 A, besturingscircuit 

 
K3: ARM NAAR LINKS DRAAIEN 

Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 
K4: ARM NAAR RECHTS DRAAIEN 

Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 
K5: HULPRELAIS VOOR ARM LATEN ZAKKEN 

Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 
K6: VERTRAGING VAN ARM LATEN ZAKKEN 

Verlaagt de maximale snelheid waarmee de arm omlaag gaat door de stuurkaart van de 
weerstand te verbinden met het besturingscircuit. 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 

 
K7: HULPRELAIS VOOR ARM HEFFEN 

Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 

K9: HULPRELAIS VOOR TELESCOOP INTREKKEN 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 

K10: HULPRELAIS VOOR TELESCOOP UITSCHUIVEN 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 

 
K11:  KNIKARMEN LATEN ZAKKEN 

Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 
K12: VERTRAGING VAN KNIKARMEN LATEN ZAKKEN 

Verlaagt de maximale snelheid waarmee de knikarmen omlaag gaan door de stuurkaart van de 
weerstand te verbinden met het besturingscircuit. 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 

 
K13:  KNIKARMEN HEFFEN 

Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
 
K15: NIVELLEREN VAN HET PLATFORM 

Platform nivelleren; naar achteren. 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 

 
K16: NIVELLEREN VAN HET PLATFORM 

Platform nivelleren; naar voren. 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 
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K17: ACTIVERING VAN DE MIDDELSTE STAND VAN DE JOYSTICK 

Schakelt de spanning van de microschakelaars van de joystick uit, als de 
dodemansschakelaar DMK niet is ingedrukt terwijl de joystick in het midden stond. 

 
K18: STUURRELAIS VOOR EXTRA WEERSTANDEN VOOR DE BEWEGINGSSNELHEID 

Dit relais wordt gebruikt om de stuurspanning van de kaart voor het proportionele ventiel over 
te schakelen naar de instelbare weerstand van de arm-/platformnivellering. 

Als het relais actief is, wordt de stuurspanning geleverd via weerstand TR10 
(bewegingssnelheid van de arm vanuit het chassispaneel). 
Als het relais niet actief is, wordt de stuurspanning geleverd via weerstand TR9 
(platformnivellering). 
Zekering van het besturingscircuit, F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel). 

 
K19: Wisselrelais voor de stuurspanning van de kaart voor het proportionele ventiel. 

Als het relais actief is, wordt de stuurspanning aan de kaart voor het proportionele ventiel 
geleverd via extra weerstanden. Als het relais niet actief is, wordt de stuurspanning aan de 
joystick geleverd, waardoor de stuurspanning met behulp van instelbare weerstanden in de 
joystick wordt afgesteld op de gewenste waarde. 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 

 
K20: FUNCTIERELAIS FOR EINDSCHAKELAAR RK4 

Schakelt het uitschuiven van de telescoop uit als RK4 in werking is gesteld. Vertraging ca. 1,2 
sec. 

Zekering F2 10 A, besturingscircuit 
 
K21: HULPRELAIS VOOR HET UITSCHAKELEN VAN HET ARM LATEN ZAKKEN 

Veiligheidseindschakelaar RK4 stuurt het relais aan dat het spoelbesturingscircuit van relais 
K5 uitschakelt. 
Zekering F2 10 A, besturingscircuit 

 
K22: HULPRELAIS VOOR HET UITSCHAKELEN VAN HET TELESCOOP UITSCHUIVEN 

Het sluitpunt van veiligheidseindschakelaar RK4 stuurt het relais aan dat de 
spoelstuurspanning van relais K10 uitschakelt, vertraging 2,5 sec. 
Zekering F2 10 A, besturingscircuit 

 
K23: KEUZERELAIS VOOR BEDIENING VANUIT HET CHASSIS 

Stuurt het magneetventiel voor de keuze van het chassis aan. 
Zekering F2 10 A 

 
K24: ACTIVERING VAN DE MIDDELSTE STAND VAN DE JOYSTICK 

Door indrukken van dodemansschakelaar DMK wordt de stuurspanning vanuit de spoel van 
relais K17 onderbroken; anders zou dit relais de stuurspanning van de microschakelaars op 
de joystick uitschakelen. 

 
K25: AANSTURING VAN DE STUURKAART 

Schakelt de voedingsspanning naar de stuurkaart in. 
Zekering F3 10 A 

 
K26: TOERENTALRELAIS 

Regelt het toerental van de verbrandingsmotor. Verhoogt de snelheid tijdens het uitvoeren van 
de stuurbeweging. 
Zekering F9 1,6 A (platformpaneel) en F4 10 A (chassispaneel), besturingscircuit 

 
K27: HULPRELAIS VOOR DE VOEDING VAN HET AANDRIJVINGSMECHANISME 
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Dit relais wordt aangestuurd door eindschakelaar RK3. 
Zekering F3 10 A 

 
K28: STUURRELAIS VOOR HET MAGNEETVENTIEL VAN DE NOODDAALFUNCTIE 

Schakelt de voedingsspanning naar magneetventiel SR1 van de nooddaalfunctie in. 
Zekering F7 10 A 

K29: VOORKOMEN VAN DUBBELE BEDIENING 
Dit relais wordt aangestuurd door de nooddaalknoppen S11 en S13. 
Zekering F7 10 A, besturingscircuit 

 
K30: Stuurt de wisselstroomdynamo van de Honda motor aan. 

Bekrachtigt de wisselstroomdynamo van de Honda motor. 
Zekering F2 10 A 

 
K31: UITSCHAKELRELAIS VOOR DE VERBRANDINGSMOTOR 

Zekering F2 10 A 
 
K32: UITSCHAKELRELAIS VOOR DE VERBRANDINGSMOTOR 

Zekering F2 10 A 
 

K33: Extra relais 
 

K34: RELAIS TER VOORKOMING VAN EEN HERSTART VAN DE ELEKTROMOTOR 
Verhindert dat de elektromotormotor na een fout in de wisselstroomvoorziening weer wordt 
gestart door de stuurspanning vanuit de motorcontactor uit te schakelen. 

 
K35: RELAIS TER VOORKOMING VAN EEN HERSTART VAN DE ELEKTROMOTOR 

Sluit de voedingsspanning aan op relais K34, als de spanning van het besturingscircuit van 
de contactor is uitgeschakeld. 
 

K390: WISSELRELAIS VOOR OPTIONELE FUNCTIES 
Als dit relais actief is, worden de hef- en daalbewegingen van de knikarmen overgeschakeld 
naar de joystickbewegingen in X-richting. Als het relais niet actief is, sturen de 
joystickbewegingen in X-richting het draaien van de arm naar rechts en naar links aan. 

 
K391: WISSELRELAIS VOOR OPTIONELE FUNCTIES 

Als het relais actief is, worden de intrek- en uitschuifbewegingen van de telescoop 
overgeschakeld naar de joystickbewegingen in Y-richting. Als het relais niet actief is, 
worden de hef- en daalbewegingen van de knikarmen arm overgeschakeld naar de 
joystickbewegingen in Y-richting. 

 
K40: AANSTURING VAN DE CHOKE VAN DE VERBRANDINGSMOTOR 

Schakelt de choke van de verbrandingsmotor in. 
Zekering F2 10 A 

 
K41: SENSORRELAIS VOOR DE WISSELSPANNINGSVOEDING 

Als de hoogwerker is aangesloten op een wisselspanningsvoeding, schakelt dit relais het 
startcircuit uit en het stopcircuit van de verbrandingsmotor in. De relaisspoel wordt door de 
wisselspanning aangestuurd. 

 
K42: STARTRELAIS VOOR DE VERBRANDINGSMOTOR 

Zekering F2 10 A 
 
K43: REGELING VAN DE LAADSPANNING VAN DE DIESELMOTOR 

Zekering F2 10 A 
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SR2: Veiligheidsrelais ter bewaking van de werking van de stempels. 

Het veiligheidsrelais reset zich zodra alle veiligheidseindschakelaars van de stempels 
(RK11, RK12, RK13 en RK14) zijn gesloten. Daarna kan de arm worden bediend. 

 
SR3: VEILIGHEIDSRELAIS TER WAARNEMING VAN OVERBELASTING VAN DE ARM 

Veiligheidseindschakelaar RK5 regelt de werking van het veiligheidsrelais. 
 

 
Overbelasting van de arm: SR3 is niet aangesloten. Het veiligheidsrelais wordt automatisch 

gereset, zodra het normale werkbereik weer is bereikt. De vertraging 
die m.b.v. de condensatoren is ingesteld beïnvloed het 
aanspreekmoment van SR3. 

 
Als RK5 faalt: SR3 is niet aangesloten. Het veiligheidsrelais wordt niet automatisch gereset; 

er moet echter worden gecontroleerd of de elektrische apparatuur naar 
behoren functioneert. De vertraging die m.b.v. de condensatoren is 
ingesteld beïnvloed het aanspreekmoment van SR3. 
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CHASSISPANEEL (LCB), SCHAKELAARS 

 
S1: VERGRENDELENDE NOODSTOPSCHAKELAAR 

Schakelt alle functies uit, behalve de nooddaalfunctie en het geluidssignaal. 
 
S2: STARTSCHAKELAAR 
 Stuurt de contactor van de elektromotor en start het magneetventiel van de verbrandingsmotor 

(indien toepasselijk). 
 
S3: STOPSCHAKELAAR 
 Neemt de stuurspanning weg van de contactor van de elektromotor en het stoprelais van de 

verbrandingsmotor. 
 
S13: STARTSCHAKELAAR VOOR DE NOODDAALFUNCTIE 
 Regelt het magneetventiel voor de nooddaalfunctie dat de functie start en de stuurspanning 

levert aan de bedieningshendels, als de nooddaalfunctie in bedrijf is. 
 
S16: DRAAIEN VAN DE ARM NAAR LINKS/RECHTS 

Niet-vergrendelende hefboomschakelaar (chassispaneel). 
 
S17: ARM OMHOOG/OMLAAG 

Niet-vergrendelende hefboomschakelaar (chassispaneel). 
 
S18: TELESCOOP IN/UIT 

Niet-vergrendelende hefboomschakelaar (chassispaneel). 
 
S19: KNIKARMEN OMLAAG/OMHOOG 

Niet-vergrendelende hefboomschakelaar (chassispaneel). 
 
S20: PLATFORMNIVELLERING NAAR VOREN/ACHTEREN 

Niet-vergrendelende hefboomschakelaar (chassispaneel). 
 
S32: TELESCOOP INTREKKEN 

Niet-vergrendelende knopschakelaar. Nadat SR3 is aangesproken kan de telescoop worden 
ingetrokken door deze knop in te drukken. 

 
S40: CHOKE VAN DE VERBRANDINGSMOTOR 

Niet-vergrendelende knopschakelaar. Door deze knop in te drukken wordt de choke van de 
verbrandingsmotor geactiveerd. 
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CHASSISPANEEL (LCB), OVERIGE ELEMENTEN 

 
F1: ZEKERING 1,6 A VOOR HET ACTIVERINGSCIRCUIT VAN DE TIMERKAART 
 
F2: STUURZEKERING 10 A VOOR HET STARTCIRCUIT EN 
WERKBEREIKBEWAKINGSCIRCUIT 
 
F3: STUURZEKERING 10 A VOOR HET AANDRIJVINGSMECHANISME 
 
F4: ZEKERING 5 A VOOR DE BEDIENINGSHENDELS EN DE JOYSTICK OP HET 
CHASSISPANEEL EN PLATFORMPANEEL 
 
F5: STUURZEKERING 1,6 A VOOR HET AANDRIJVINGSMECHANISME 
 
F6: ZEKERING 10 A VOOR MAGNEETVENTIELEN 
 
F7: STUURZEKERING 10 A VOOR NOODDAALFUNCTIE 
 
F8: ZEKERING 10 A VOOR DE AANSTURING VAN DE VERBRANDINGSMOTOR 
 
F12: ZEKERING 16 A VOOR DE TIMERKAART 
 
H3: GEEL SIGNAALLAMPJE 

Geeft de werking van eindschakelaars RK11-RK14 van de stempels aan. 
 
H4: ROOD SIGNAALLAMPJE 

Geeft aan dat SR3 is aangesproken. 
 
HM1: URENTELLER 

Telt de bedrijfsuren van de machine. 
 
Q1: DRAAISCHAKELAAR MET SLEUTEL 

Keuzeschakelaar waarmee wordt gekozen van waaruit de bediening plaatsvindt. 
1 = chassis 
2 = platform 
3 = chassispaneel 

 
T1: VOEDING 

Voedt het systeem met stuurspanning (12 VDC), als de machine wordt aangedreven d.m.v. 
een wisselspanningsvoeding. 

 
TC: TIMERKAART 

Stuurkaart voor de voedingsspanning. 
Sluit de stuurspanningsvoeding van de spanningsbron aan terwijl de wisselspanningsvoeding 
is aangesloten. 
Schakelt van accuspanning om op netspanning. 
Schakelt de voedingsspanning van de hoogwerker uit na een vooringestelde periode 
(normaliter 1 uur). 
Met de startknoppen S2 en S6 wordt de stuurspanning weer geactiveerd. 

 
TR9: WEERSTAND 

Instelbare weerstand voor de bewegingssnelheid voor bediening via het chassispaneel. 
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TR10: WEERSTAND 
Instelbare weerstand voor vertraging van de armbeweging. 

 
TR11: WEERSTAND 

Instelbare weerstand voor de bewegingssnelheid voor bediening via het chassispaneel. 
 
TR12: WEERSTAND 

Aanpassing van daalsnelheid van de knikarmen. 
 

 
U1:  SPANNINGSMETER 

Als de stuurspanning is ingeschakeld, kan de waarde van de wisselspanning worden afgelezen 
van de spanningsmeter. 

 

 

 

 

PLATFORMPANEEL (UCB), RELAIS 

 
K50: STUURRELAIS VOOR DE SIGNAALLAMPJES DIE DE BELASTING VAN HET 
PLATFORM AANGEVEN 
Dit relais wordt aangestuurd door het sluitpunt van eindschakelaar RK4. 
 
K51: PLATFORMROTATIE NAAR LINKS 
Wordt aangestuurd door de niet-vergrendelende hefboomschakelaar S36. 
De stuurbeweging wordt gestopt door de inductieve eindschakelaar RK9 van de lineaire motor. 
 
K52: PLATFORMROTATIE NAAR RECHTS 
Wordt aangestuurd door de niet-vergrendelende hefboomschakelaar S36. 
De stuurbeweging wordt gestopt door de inductieve eindschakelaar RK10 van de lineaire motor. 
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PLATFORMPANEEL (UCB), SCHAKELAARS 

 
DMK: DODEMANSSCHAKELAAR 
 
JST: JOYSTICK 
Als de rechter kant van de wipschakelaar is ingedrukt, zijn de bewegingen als volgt: arm 
omhoog/omlaag en draaien naar rechts/links 
Als de linker kant van de wipschakelaar is ingedrukt, zijn de bewegingen als volgt: telescoop uit/in 
en knikarmen omhoog/omlaag 
 
S4: VERGRENDELENDE NOODSTOPSCHAKELAAR 
Schakelt alle functies uit, behalve de nooddaalfunctie en het geluidssignaal. 
 
S5: STOPSCHAKELAAR 
Neemt de stuurspanning weg van de contactor van de elektromotor en het stoprelais van de 
verbrandingsmotor. 
 
S6: STARTSCHAKELAAR 
Stuurt de contactor van de elektromotor en start het magneetventiel van de verbrandingsmotor 

(indien toepasselijk). 
 
S10: SCHAKELAAR VOOR GELUIDSSIGNAAL 
 
S11: SCHAKELAAR VOOR NOODDAALFUNCTIE 
Regelt het magneetventiel voor de nooddaalfunctie dat de functie start en de stuurspanning levert 
aan de bedieningshendel, als de nooddaalfunctie in bedrijf is. 
 
S12: PLATFORMNIVELLERING NAAR VOREN/ACHTEREN 
Stuurschakelaar, niet-vergrendelende hefboomschakelaar. 
Voor de nivellering wordt hefboomschakelaar S12 gedraaid, terwijl knop S29 ingedrukt wordt 
gehouden. 
 
S29: KEUZESCHAKELAAR VOOR PLATFORMNIVELLERING EN -ROTATIE 
Niet-vergrendelende knopschakelaar. 
Schakelt de stuurspanning naar de schakelaars S12 en S36 in, als de knop wordt ingedrukt. 
 
S31: TELESCOOP INTREKKEN 
Niet-vergrendelende knopschakelaar, bij indrukken van de knop wordt de telescoop ingetrokken. 
 
S36: PLATFORMROTATIE NAAR LINKS EN RECHTS 
Niet-vergrendelende hefboomschakelaar. 
Stuurt de relais K14 en K15 aan. 
Voor de rotatie wordt hefboomschakelaar S36 gedraaid, terwijl knop S29 ingedrukt wordt 
gehouden. 
 
S41: CHOKE VAN DE VERBRANDINGSMOTOR 

Niet-vergrendelende knopschakelaar. Door deze knop in te drukken wordt de choke van de 
verbrandingsmotor geactiveerd. 
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PLATFORMPANEEL (UCB), OVERIGE ELEMENTEN 

H1: GROEN SIGNAALLAMPJE 
Platform binnen het werkbereik. 

 
H2: ROOD SIGNAALLAMPJE 

Platform op de grens van het werkbereik. 
F10: AUTOMATISCHE ZEKERING 4 A VOOR PLATFORMROTATIE 
F9: JOYSTICKZEKERING FUSE 1,6 A 
PR: CONTACTDOOS OP HET PLATFORM 230 VAC 16 A. 
ÄM2: CLAXON 

Geeft de bekrachtiging van veiligheidseindschakelaar RK5 en de noodstopschakelaars S1 en 
S4 aan. 

EINDSCHAKELAARS 

 
RK3: EINDSCHAKELAAR VOOR DE ARMSTEUN 

Voorkomt dat de stempels en het aandrijvingsmechanisme kunnen worden gebruikt, als de 
arm niet in de transportpositie op de steun rust. 
Stuurt relais K30 aan. 

 
RK4: VEILIGHEIDSEINDSCHAKELAAR VOOR HET AANGEPASTE WERKBEREIK 

Bij bekrachtiging van de eindschakelaar worden het zakken van de arm en het uitschuiven 
van de telescoop gestopt. 
 

RK5: BACKUP-EINDSCHAKELAAR VOOR VEILIGHEIDSEINDSCHAKELAAR RK4. 
Stelt na de vooringestelde vertraging (2,4 seconden) veiligheidsrelais SR3 in werking dat het 
geluidssignaal AM2 regelt en de stuurspanning naar eindschakelaar RK4 uitschakelt.  

 
RK7:  VEILIGHEIDSEINDSCHAKELAAR VOOR DE TELESCOOPKETTING. 

Bij bekrachtiging van de veiligheidseindschakelaar wordt de elektromotor gestopt. De 
eindschakelaar schakelt de stuurspanning naar contactor K1 uit, waarna enkel nog de 
nooddaalfunctie werkt. 

 
RK8: VEILIGHEIDSEINDSCHAKELAAR "TELESCOOP BINNEN" 

Deze eindschakelaar wordt gesloten, als de telescoop geheel ingetrokken is. 
Als RK4 of RK5 heeft gefaald, kan de arm niet omlaag gaan totdat de telescoop geheel is 
ingetrokken en de eindschakelaar RK8 gesloten is. 

 
RK9: INDUCTIEVE EINDSCHAKELAAR 

Begrenst de platformrotatie naar links door het stuurspanningscircuit voor relais K51 te 
ontkoppelen. 

 
RK10: INDUCTIEVE EINDSCHAKELAAR 

Begrenst de platformrotatie naar rechts door het stuurspanningscircuit voor relais K52 te 
ontkoppelen. 

 
RK11-RK14: EINDSCHAKELAARS OP DE STEMPELS 

De eindschakelaar wordt gesloten zodra genoeg kracht op de stempel wordt uitgeoefend. 
Voorkomt dat de arm kan worden bediend, als de hoogwerker niet stevig is afgestempeld en 
niet alle eindschakelaars gesloten zijn. 
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BEDIENINGSPANEEL VOOR HET AANDRIJVINGSMECHANISME (DCB) 

 
S24: RECHTDOOR RIJDEN, VOORUIT EN ACHTERUIT 
 Niet-vergrendelende hefboomschakelaar. 
 
S25: NAAR LINKS  
Niet-vergrendelende knopschakelaar. 
 
S26: NAAR RECHTS  
Niet-vergrendelende knopschakelaar. 
 

OVERIGE ELEMENTEN 

 
B1: ACCU 12 VDC 44 AH 
 
E1: THERMORELAIS VOOR DE ELEKTROMOTOR 
 
F11: HOOFDZEKERING ACCU 125 A 
 
J1: STEKKER 
 
M1:  ELEKTMOTOR 230 VAC 1,5 kW 
 
M2: MOTOR NOODDAALFUNCTIE 12 VDC 
 MAX. BEDRIJFSTIJD 10 MIN. 
 
M3: MOTOR VOOR PLATFORMROTATIE 
 
PL: DRAAIADAPTER 
De elektrische circuits tussen het chassis en het draaimechanisme passeren door de elektrische 
draaiadapter. 
 
SR1: Magneetventiel voor de nooddaalfunctie. 
Bij bekrachtiging start de motor van de nooddaalfunctie M2. 
 
SPV: Netschakelaar 

Ontkoppelt de pluspool van de accu. 
 
T2: Acculader 
Laadspanning 13,8 VDC 6 A 
Laadt de accu als de netvoeding is aangesloten. 
 
VVK: AARDLEKSCHAKELAAR 25 A 30 ms. 
 
ÄM1: GELUIDSSIGNAAL 
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INSTELWAARDEN 
BEWEGINGSSNELHEDEN 

 
 
1. Voor de afstelling vereiste meetapparatuur: 

- multimeter (om de spanning te meten) 
- meetadapter (om de stroom te meten) 

 
2. Trek het proportionele ventiel uit het contact 

en sluit de meetadapter aan tussen het ventiel 
en het contact. 

 
3. Sluit de meetcontacten aan op de multimeter en 

selecteer het gewenste gelijkstroombereik 
(max. meetstroom Imax=2 A) 

 
4. Draai de sleutelschakelaar in stand 3. 
 
5. Zorg ervoor dat de instelbare weerstanden 

TR9, TR10, TR11 en TR12 op de circuitkaart zover mogelijk tegen de klok in zijn 
gedraaid. 

 
6. Instelling van de min. stroom van de kaart voor het proportionele ventiel 
 

- de min. stroom wordt met schroef 2 ingesteld 
 

- door verdraaien van de schroef met de klok mee wordt de stroomsterkte verhoogd 
 
 
 
1. Maximale stroom Imax 
2. Minimale stroom Imin 
3. Frequentie-instelling 
4. Intensiteit van de frequentie 
5. Stijgende ramp 
6. Dalende ramp 
 
 
 
 
 

 
- stel de minimale stroom in op Imin=330 mA 

 
7. Instelling van de max. stroom van de kaart voor het proportionele ventiel 

    
- de max. stroom wordt met schroef 1 ingesteld 

 
- breng de arm omhoog 

- voer de instelling uit tijdens het heffen, als de schroef met de klok mee wordt 
gedraaid, neemt de stroomsterkte toe 

 
-  stel de max. stroom in op Imax=1300 mA 

3 4 

5 
6 

1 2 
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8. De bewegingssnelheden worden met de 

instelbare weerstanden in het 
hoofdbedieningspaneel afgesteld. Voor de 
volgende bewegingen kan de snelheid 
worden ingesteld: 

- TR9 = nivellering van het platform 
- TR10 = de snelheid van de bewegingen in het 

geval van bediening via het chassispaneel 
(beïnvloed de snelheid van alle bewegingen 
die via het chassispaneel worden bediend) 

- TR11 = laten zakken van de arm 
- TR12 = laten zakken van de knikarmen 

 
9. Instelling van de bewegingssnelheid via het chassispaneel. 

- Breng de arm omhoog. 
 

- Stel tegelijk m.b.v. de instelbare weerstand TR10 de stroomsterkte in op 
Ilower=1250 mA. 

 
10. De daalsnelheid van de arm wordt als volgt ingesteld: 

- Laat de arm zakken en stel tegelijk m.b.v. de instelbare weerstand TR11 de stroomsterkte in op 
Ilasku= 1230 mA 

 
- Controleer de daalsnelheid van de arm; hef de arm totdat (de bodem van) het platform zich op 

een hoogte van 2,8 m bevindt. 
 
- Breng de arm omlaag naar de laagst mogelijke positie (over een afstand van 2 m), dit moet ca. 

12 seconden in beslag nemen. 
 

11. Laten zakken van de knikarmen 
- Laat de knikarmen zakken en stel tegelijk m.b.v. de instelbare weerstand TR11 de 

stroomsterkte in op Ilower= 1230 mA 
 

12. Nivellering van het platform 
- Hef de arm zover als nodig is om te verhinderen dat het platform tijdens de beweging botst met 

het chassis. 
- Activeer de platformnivellering 

- Stel de stroomsterkte m.b.v. de instelbare weerstand TR9 tijdens het 
nivelleringsproces in op Ilevelling= 910 mA 

- Het draaien van het platform van de bovenste positie naar de onderste positie moet 
ca. 23 seconden in beslag nemen. 

 

13. Frequentie-instelling 
- Draai als eerste stelschroef 3 in de minimale stand (zover mogelijk tegen de klok in) en draai 

hem daarna een kwartslag met de klok mee. 
 

14. Instellen van de frequentie 
- Draai als eerste stelschroef 4 in de minimale stand (zover mogelijk tegen de klok 

in) en draai hem daarna een kwartslag met de klok mee. 
 
15. Instellen van de stijgende ramp 

- Draai als eerste stelschroef 5 in de minimale stand (zover mogelijk tegen de klok 
in) en draai hem daarna een kwartslag met de klok mee. 

 



DINO 180XT 

 92 

16. Instellen van de dalende ramp 

- Draai stelschroef 6 in de minimale stand (zover mogelijk tegen de klok in), de 
dalende ramp wordt niet gebruikt. 

17. Verwijder als laatste de meetadapter en sluit de kaart weer aan. 
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ELEKTRISCHE KOMPONENTEN  18358-18363,18370 > 

 
Elektrische componenten 4CB2460-4CB2473 
 
Boom=arm CH=chassis DCB=bedieningspaneel aandrijvingsmechanisme HN=Honda 
LCB=chassispaneel OT=stempel PL=platform RU=draaimechanisme UCB=platformpaneel  
 

ID Diagram  Positie Onderdeel nr. Bestemming Functiebeschrijving 
B1 123 RU 48.2276 Accu Accu 

CC1 833 RU 48.2340 Stuurkaart Stuurkaart voor proportioneel ventiel 
E1 134 LCB 48.2169 Thermorelais Thermorelais voor elektromotor 
F1 223 LCB 48.3030 Zekering 1,6 A Zekering besturingscircuit voor 

stroomverzorging  
F2 226 LCB 48.647 Zekering 10A Zekering startcircuit  

 
F3 229 LCB 48.647 Zekering 10A Zekering chassispaneel  
F4 231 LCB 48.3035 Zekering 5A Zekering stuurschakelaar 
F5 233 LCB 48.3030 Zekering 1,6A Zekering stuurkaart 
F6 1131 LCB 48.647 Zekering 10 A Zekering magneetventielen  
F7 236 UCB 48.647 Zekering 10A Zekering nooddaalcircuit 
F8 128 LCB 48.647 Zekering 10A Stuurzekering verbrandingsmotor 
F9 812 UCB 48.3030 Zekering 1,6A Joystickzekering 

 
F10 1229 LCB 48.3036 Zekering 4A Zekering platformzwenkmotor 
F11 126 RU 48.3041 Zekering 125A Hoofdzekering accu 
F12 218 LCB 48.3038 Zekering 16A Zekering timerkaart 
H1 933 UCB 48.2204 LED-signaallampje Signaallampje werkbereik, binnen bereik 
H2 932 UCB 48.2203 LED-signaallampje Signaallampje werkbereik, op de grens 
H3 422 LCB 48.2152 LED-signaallampje Signaallampje stempelcircuit, 

eindschakelaars gesloten 
H4 934 LCB 48.2207 LED-signaallampje Signaallampje voor veiligheidsrelais 

SR3, veiligheidsrelais is aangesproken, 
veiligheidseindschakelaar RK5 voor het 
werkbereik is aangesproken 

HM1 321 LCB 48.0111 Urenteller Urenteller voor de looptijd van de motor 
J1 111 CH 48.2085 Contact Stekker 

JST 811 UCB 48.2195 Joystick Joystick, bediening van de arm 
K1 335 LCB 48.2162 Contactor Contactor voor de elektromotor 
K2 323 LCB 48.2216 Relais Hulprelais voor noodstopknop 
K3 512 LCB 48.2374 Wisselrelais Arm draaien naar links 
K4 516 LCB 48.2374 Wisselrelais Arm draaien naar rechts 
K5 520 LCB 48.2374 Wisselrelais Arm laten zakken 
K6 523 LCB 48.2374 Wisselrelais Arm omlaag, vertragingsrelais 
K7 527 LCB 48.2374 Wisselrelais Heffen van de arm 
K9 612 LCB 48.2374 Wisselrelais Telescoop inschuiven 

K10 617 LCB 48.2374 Wisselrelais Uitschuiven van de telescoop 
K11 622 LCB 48.2374 Wisselrelais Laten zakken van de knikarmen 
K12 625 LCB 48.2374 Wisselrelais Knikarmen omlaag, vertraging 
K13 628 LCB 48.2374 Wisselrelais Heffen van de knikarmen 
K15 717 LCB 48.2374 Wisselrelais Platform nivelleren, naar achteren 

kantelen 
K16 721 LCB 48.2374 Wisselrelais Platform nivelleren, naar voren kantelen 
K17 635 LCB 48.2374 Wisselrelais Activering van de joystick in de 

middelste stand 
K18 714 LCB 48.2374 Wisselrelais Keuzerelais, 

platformnivellering/chassispaneel 
K19 726 LCB 48.2374 Wisselrelais Keuzerelais, bediening vanuit 

chassis/platform 
K20 918 LCB 48.2374 Wisselrelais Blokkeerrelais voor telescoop 

uitschuiven 
K21 922 LCB 48.2374 Wisselrelais Blokkeerrelais voor de armbeweging 
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K22 926 LCB 48.2375 Wisselrelais Blokkeerrelais voor telescoop 
uitschuiven 

K23 1017 LCB 48.2374 Wisselrelais Regeling van de voedingsspanning naar 
het bedieningspaneel op het chassis 

K24 1022 LCB 48.2375 Wisselrelais Activering van de middelste stand van de 
joystick 

 
Elektrische componenten 4CB2460-4CB2473 
 
Boom=arm CH=chassis DCB=bedieningspaneel aandrijvingsmechanisme HN=Honda 
LCB=chassispaneel OT=stempel PL=platform RU=draaimechanisme UCB=platformpaneel  
 

ID Diagram  Positie Onderdeel nr. Bestemming Functiebeschrijving 
K25 1026 LCB 48.2374 Wisselrelais Stuurrelais voor stuurkaart 
K26 1033 LCB 48.2374 Wisselrelais Stuurrelais voor toerental van de 

verbrandingsmotor 
K27 1135 LCB 48.2374 Wisselrelais Regeling van de voedingsspanning naar het 

bedieningspaneel op het chassis 
K28 1413 LCB 48.2374 Wisselrelais Stuurrelais voor extra aggregaat  
K29 1416 LCB 48.2374 Wisselrelais Blokkeerrelais voor dubbele bediening, 

elektromotor/motor nooddaalfunctie 
K30 111 HN/HZ LCB 48.2374 Wisselrelais Stuurt de wisselstroomdynamo van de Honda 

motor aan. 
K31 114 HN/HZ LCB 48.2374 Wisselrelais Uitschakeling van de verbrandingsmotor 
K32 117 HN/HZ LCB 48.2374 Wisselrelais Uitschakeling van de verbrandingsmotor 
K33 120 HN/HZ LCB 48.2374 Wisselrelais Relais voor optioneel toebehoor 
K34 327 LCB 48.2374 Wisselrelais Blokkeerrelais voor herstart, als de 

stuurspanning is uitgeschakeld 
K35 331 LCB 48.2375 Wisselrelais Blokkeerrelais voor herstart, als de 

stuurspanning is uitgeschakeld 
K390 535 LCB 48.2375 Wisselrelais Wisselrelais voor secundaire functies van de 

joystick 
K391 535 LCB 48.2375 Wisselrelais Wisselrelais voor secundaire functies van de 

joystick 
K40 125 HN LCB 48.2374 Wisselrelais Stuurrelais voor choke 
K41 113 LCB 48.2133 Wisselrelais Keuzerelais, 

hoofdstroomvoorziening/verbrandingsmotor 
K42 123 HN/HZ LCB 48.2277 Wisselrelais Startrelais voor verbrandingsmotor 
K43 134 HZ LCB 48.650 Wisselrelais Hatz diesel, regeling van de laadspanning 
K50 931 UCB 48.2367 Wisselrelais Stuurrelais voor werkbereik-signaallampjes 
K51 1222 UCB 48.2367 Wisselrelais Platformrotatie naar links 
K52 1224 UCB 48.2367 Wisselrelais Platformrotatie naar rechts  
M1 134 RU 47.828 Elektromotor AC elektromotor 
M2 130 RU 47.2318 Aggregaat (extra 

stroomvoorziening) 
DC motor voor nooddaalfunctie 

M3 1229 PL 48.2332 Lineaire motor Draaimotor van het platform 
PL 114,419, 

1133,1316 
CH 48.3550 Draaiadapter (elektrisch 

onderdeel) 
Draaiadapter, elektrische overbrenging 
tussen chassis en draaimechanisme 

PR 115 UCB 48.2145 Contactdoos Contactdoos op het platform 230 VAC 16 A 
Q1 128, 221, 

416, 1133 
LCB 48.2316 Draaischakelaar Draaischakelaar met sleutel, keuze van 

bedieningslocatie LCB/OK/AK 
RK3 1133 CH 48.1936 + 48.2142 Eindschakelaar Eindschakelaar voor armsteun NC 
RK4 918 Boom 48.2068 + 48.2142 Eindschakelaar Eindschakelaar voor werkbereikcontrole 

NC/NO 
RK5 915 Boom 48.2068 + 48.2142 Eindschakelaar Eindschakelaar voor werkbereikcontrole NC 
RK7 335 Boom 48.2116 Eindschakelaar Eindschakelaar voor ketting NC, gaat open 

als de ketting doorhangt 
RK8 1112 Boom 48.1936 + 48.2142 Eindschakelaar Eindschakelaar, telescoop geheel 

ingetrokken NC 
RK9 1222 PL 48.2170 Slagbegrenzer Inductieve eindschakelaar voor draaimotor 

van het platform NC 
RK10 1224 PL 48.2170 Slagbegrenzer Inductieve eindschakelaar voor draaimotor 

van het platform NC 
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RK11 422 OT 48.2248 Eindschakelaar Stempeleindschakelaar NC, word gesloten, 
als de stempel op de grond staat 

RK12 426 OT 48.2248 Eindschakelaar Stempeleindschakelaar NC, word gesloten, 
als de stempel op de grond staat 

RK13 426 OT 48.2248 Eindschakelaar Stempeleindschakelaar NC, word gesloten, 
als de stempel op de grond staat 

RK14 422 OT 48.2248 Eindschakelaar Stempeleindschakelaar NC, word gesloten, 
als de stempel op de grond staat 

S1 312 LCB 48.2311+48.2313+48.
2303 

Vergrendelende noodstopknop Noodstopknop NC 

S2 314 LCB 48.2309+48.2312+48.
2302 

Drukknop, groen Motorstartknop NO 

S3 312 LCB 48.2310+48.2313 Drukknop, rood Motorstopknop NC 

Elektrische componenten 4CB2460-4CB2473 
 
Boom=arm CH=chassis DCB=bedieningspaneel aandrijvingsmechanisme HN=Honda 
LCB=chassispaneel OT=stempel PL=platform RU=draaimechanisme UCB=platformpaneel  
 

ID Diagram  Positie Onderdeel nr. Bestemming Functiebeschrijving 
S4 316 UCB 48.2311+48.2313+48.2303 Vergrendelende noodstopknop Noodstopknop NC 
S5 316 UCB 48.2310+48.2313 Drukknop, rood Motorstopknop NC 
S6 318 UCB 48.2309+48.2312+48.2302 Drukknop, groen Motorstartknop NO 

S10 1420 UCB 48.2309+48.2312 Drukknop, groen Geluidssignaalregelaar NO 
S11 1417 UCB 48.2309+48.2312 Drukknop, groen Startknop voor motor nooddaalfunctie 

NO, platform 
S12 1217 UCB 48.616+48.1007 Hefboomschakelaar Platformnivellering naar voren/achteren, 

platform 
S13 1413 LCB 48.2309+48.2312 Drukknop, groen Startknop voor motor nooddaalfunctie 

NO, chassis 
S16 511 LCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Arm draaien naar rechts/links, chassis 
S17 519 LCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Arm omhoog/omlaag, chassis 
S18 611 LCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Telescoop in/uit, chassis 
S19 620 LCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Knikarmen omhoog/omlaag, chassis 
S20 715 LCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Platformnivellering naar voren/achteren, 

chassis 
S24 1316 DCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Naar achteren rijden 
S25 1316 DCB 48.2309+48.2313+48.2303 Drukknop, groen Draaien van het chassis 
S26 1322 DCB 48.2309+48.2313+48.2303 Drukknop, groen Draaien van het chassis 
S29 1217 UCB 48.2309+48.2312 Drukknop, groen Bedieningsknop met twee functies voor 

platformnivellering, platform 
S31 1427 UCB 48.2309+48.2312 Drukknop, groen Intrekken van de telescoop, wordt 

gebruikt na aanspreken van 
veiligheidseindschakelaar RK5, platform 

S32 1424 LCB 48.2309+48.2312 Drukknop, groen Intrekken van de telescoop, wordt 
gebruikt na aanspreken van 
veiligheidseindschakelaar RK5, chassis 

S36 1220 UCB 48.616 + 48.1007 Hefboomschakelaar Platformrotatie naar links/rechts, 
platform 

SR1 1434 RU  Magneetventiel Magneetventiel voor motor 
nooddaalfunctie 

SR2 416 LCB 48.2264 Veiligheidsrelais Veiligheidsrelais van het stempelcircuit, 
is actief als de eindschakelaars op de 
stempels gesloten zijn 

SR3 915 LCB 48.2264 Veiligheidsrelais Veiligheidsrelais voor de eindschakelaar 
voor werkbereikcontrole, is actief als de 
eindschakelaars RK4 en RK5 gesloten 
zijn 

SPV 124 RU 48.2139 Netschakelaar Ontkoppelt de accu van het systeem 
T1 125 LCB 47.863 Voeding  Voeding, levert de stuurspanning, indien 

aangedreven door wisselspanning 
T2 120 RU 48.2130 Acculader, automatisch Acculader 230 VAC 6 A 
TC 214 LCB 48.3506 Timerkaart De timerkaart sluit de hoogwerker na een 

vooringestelde vertraging af van de 
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voeding, als de contactor niet meer actief 
is 

TR9 830 LCB  Instelbare weerstand Instelling van de nivelleringssnelheid 
van het platform  

TR10 830 LCB  Instelbare weerstand Instelling van de daalsnelheid van de 
arm  

TR11 830 LCB  Instelbare weerstand Universele instelling van de 
bewegingssnelheid bij bediening via het 
chassispaneel. 

TR12 830 LCB  Instelbare weerstand Instelling van de daalsnelheid van de 
knikarmen 

U1 128 LCB 48.2063 Spanningsmeter Spanningsmeter 
VVK 113 CH 48.2128 Aardlekschakelaar Aardlekschakelaar, schakelt in geval van 

foutstroom de toevoer van wisselstroom 
uit 

ÄM1 1420 RU 48.049 Geluidssignaal Geluidssignaal, bediening d.m.v. 
druknop S10 

ÄM2 936 UCB 48.0108 Geluidssignaal Claxon, treedt in werking als de 
noodstopknop wordt ingedrukt en 
veiligheidseindschakelaar RK5 wordt 
aangesproken 

 
 
Hatz diesel-componenten (optioneel) 4CB2476-4CB2477 
 
Boom=arm CH=chassis DCB=bedieningspaneel aandrijvingsmechanisme HN=Honda 
LCB=chassispaneel OT=stempel PL=platform RU=draaimechanisme UCB=platformpaneel  
 

ID Diagram  Positie Onderdeel nr. Bestemming Functiebeschrijving 
G3 114 HZ    

K43  HZ  Wisselrelais Regeling van de lading 
M4 230 HZ  Lineaire motor Instelmotor voor het toerental 
S6 125 HZ  Temperatuursensor De schakelaar aardt het circuit in geval 

van oververhitting van de motor 
S7 123 HZ  Oliedruksensor De schakelaar aardt het circuit, als de 

oliedruk daalt 
STM1 119 HZ  Starter Starter van de dieselmotor 

Y4 129 HZ  Stopmagneetventiel Nadat de motor is gestopt wordt de 
stroom uitgeschakeld en het ventiel 
gesloten 

GL 133 HZ  Gloeiplug Gloeiplug van de dieselmotor 

 
 
 
Honda componenten (optioneel) 4CB2474-4CB2475 
 

ID Diagram  Positie Onderdeel nr. Bestemming Functiebeschrijving 
S37 121 HN  Drukknop, groen Bypassknop voor het stopcircuit van de 

Honda motor 
SR4 215 HN  Magneetventiel Choke-magneetklep 
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AANSLUITSCHEMA 
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ELEKTRISCH SCHEMA  18358-18363, 18370 > 
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ELEKTRISCH SCHEMA; AGGREGAAT MET BENZINEMOTOR 
 18318 >
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 ELEKTRISCH SCHEMA, HATZ DIESEL  18350 > 
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HYDRAULISCHE COMPONENTEN  18460 > 

 
Ref.nr. Onderdeel nr. Beschrijving Aantal 

1 47.171 Drukfilter 1 
2 47.2049 Hydraulische pomp 1 
3 47.2273 Hydraulische motor 1 
    

5 47.2659 Stroomregelklep 4 
    

6 47.2576 Stroomregelklep 4 
7 47.2858 Lastregelventiel 2 
8 47.2720B Handbediend wegventiel 1 
9 47.2335 Hydraulische motor 2 

10 47.2722 Lastregelventiel 1 
    

11 47.2722 Lastregelventiel 1 
12 47.2722 Lastregelventiel 1 
13 47.2733 Prioriteitsventiel 1 
14 47.2827 Magneetventiel 1 
15 47.2749 Overdrukventiel 1 

    
16 47.2808 Overdrukventiel 1 
17 47.2769 Tweeweg-lastregelventiel 1 
18 47.377 Keerklep, drukgestuurd 8 

19 47.2318 
Aggregaat (extra 
stroomvoorziening) 

1 

20 47.2630 Magneetventiel 3 
    

21 47.2713 Magneetventiel 1 
22 47.2731 Magneetventiel 1 
23 47.2630 Magneetventiel 1 
24 47.2766 Lastregelventiel 2 
25 4CB1944 Draaiadapter 1 

    
26 DL5.029 Cilinder (telescoop) 1 
27 DL6.018 Cilinder (heffen) 1 
28 DL7.006 Cilinder (stempel) 4 
29 DL10.007 Cilinder (master) 1 
30 DL10.005 Cilinder (slave) 1 

    
31 47.811 Elektromotor 1 
32 47.2917 Overdrukventiel 1 
33 47.190 Beluchter 1 
34 DL6.026 Cilinder (knikarmen) 2 
35 47.2893 Magneet- en stroomregelklep 1 

    
36 47.2053 Hydraulische pomp 1 
37 47.877 Verbrandingsmotor (Honda) 1 
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HYDRAULISCH SCHEMA  18358-18363, 18370 > 

 

 



DINO 180XT 

 118 

 

Aantekeningen 

 


