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LTN 6L-V Forord

Forord

TA VARE PĹ DISSE INSTRUKSJONENE -Denne manualen inneholder viktige 
instruksjoner for maskinmodellene nedenfor. Disse instruksjonene har blitt skrevet 
av Wacker Neuson Production Americas LLC og mĺ fřlges under installasjon, 
drift og vedlikehold av maskinene.
Maskiner som dekkes av denne håndboken

Identifisering av maskin
Det er festet en merkeplate med modell-, produkt-, revisjons- og serienummer pĺ 
hver enhet. Plasseringen til navneplaten er vist ovenfor.

Serienummer (S/N)
For fremtidig bruk noteres serienummeret i feltet under. Du vil trenge dette serie-
nummeret nĺr du ber om deler eller service for denne maskinen.

Maskinens dokumentasjon
Heretter i denne dokumentasjonen vil Wacker Neuson Production Americas 
LLC bli kalt Wacker Neuson.
Oppbevar til enhver tid en kopi av Brukerhĺndboken ved maskinen. 
Bruk den separate Reservedelskatalogen som leveres med maskinen nĺr du 
skal bestille reservedeler. 
Se den separate Reparasjonshĺndboken for detaljerte anvisninger om service 
og reparasjon pĺ maskinen.
Hvis du mangler et av disse dokumentene, kan du kontakte Wacker Neuson for 
ĺ bestille en kopi eller besřke www.wackerneuson.com. 
Ved bestilling av deler eller forespřrsel om serviceinformasjon, vil du alltid bli 
bedt om ĺ oppgi modellnummer, produktnummer, revisjonsnummer og serie-
nummer pĺ enheten.

Maskin Produktnummer
LTN 6L-V 5200002716, 5200002717, 5200002718, 5200002719

Serienummer:
wc_tx003090no.fm
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Forord LTN 6L-V
Informasjonen i denne hĺndboken
Denne hĺndboken gir informasjon og prosedyrer for sikker bruk og sikkert ved-
likehold av Wacker Neuson-modellen(e) som er nevnt ovenfor. For egen sikker-
het, og for ĺ redusere risikoen for skade, ber vi deg lese hĺndboken nřye, forstĺ 
den og fřlge alle anvisninger som er beskrevet i den. 
Wacker Neuson forbeholder seg uttrykkelig retten til ĺ utfřre tekniske modifikas-
joner, selv uten varsel, som kan forbedre ytelsen og sikkerhetsstandarden pĺ 
maskinene sine.
Informasjonen i denne hĺndboken er basert pĺ de maskinene som var produsert 
frem til utgivelsestidspunktet. Wacker Neuson forbeholder seg retten til ĺ endre 
deler av denne informasjonen uten varsel.
Illustrasjonene, deler og prosedyrer i denne brukerhĺndboken viser til Wacker 
Neuson fabrikkinstallerte komponenter. Maskinen din kan variere avhengig av 
kravene til din spesifikke region.

Produsentens godkjenning
Denne hĺndboken inneholder flere referanser til godkjente deler, tilleggsutstyr og 
modifikasjoner. Fřlgende definisjoner gjelder:

Godkjente deler eller tilleggsutstyr er slike som enten produseres eller 
leveres av Wacker Neuson. 
Godkjente modifikasjoner er slike som gjennomfřres av et godkjent Wacker 
Neuson-servicesenter i henhold til skriftlige instruksjoner gitt av Wacker Neu-
son.
Ikke-godkjente deler, tilleggsutstyr og modifikasjoner er slike som ikke 
mřter de godkjente kriteriene.

Ikke-godkjente deler, tilleggsutstyr eller modifikasjoner kan fĺ fřlgende kon-
sekvenser:

Fare for alvorlige skader for operatřren og personer i arbeidsomrĺdet
Permanent skade pĺ maskinen, noe som ikke dekkes av garantien

Ta kontakt med Wacker Neuson-forhandleren straks hvis du har spřrsmĺl om god-
kjente eller ikke-godkjente deler, tilleggsutstyr eller modifikasjoner.
 wc_tx003090no.fm
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EU-Samsvarserklæring

Produsent
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, 
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 USA

Produkt

Produkt

Produktkategori

Produktfunksjon

Produktnummer

Elektrisk spenning

Målt lydeffektnivå

Garantert lydeffektnivå

LTN 6L-V

Lystårn LTN 6L

Lyse opp arbeidssteder

5200002716, 5200002717, 5200002718, 5200002719

6 kW

90 dB(A)

91 dB(A)

Konformitetsvurderingsprosedyre
Iht. vedlegg VIII

Meldt organ
Lloyds Register Quality Assurance Limited (Notified Body No 0088)
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom

Retningslinjer og normer
Vi bekrefter herved at dette produktet overholder gjeldende bestemmelser og krav i følgen-
de retningslinjer og normer:
2006/42/EC, 2000/14/EC, 2004/108/EC, IEC/EN 60204-1, EN 60 598-2-5, ISO 8528-8

Autorisert for tekniske underlag
Axel Häret, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, 80809 München

Menomonee Falls, WI, USA,  10.05.13

William Lahner
Managing Director

Dan Domanski
Technical Director

Travis Pound
Manager, Product Engineering

Oversettelser av den originale samsvarserklæringen
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LTN 6L-V Sikkerhetsinformasjon

1 Sikkerhetsinformasjon

1.1 Signal ord som finnes i denne håndboken
Denne håndboken inneholder varselordene FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, LES 
DETTE og MERK, som må følges for å redusere muligheten for personskade, 
maskinskade eller feil vedlikehold.

LES DETTE:  Brukt uten sikkerhetsvarselsymbolet indikerer LES DETTE en 
potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på 
eiendeler.

Merk: En merknad inneholder tilleggsinformasjon som er viktig for en prosedyre.

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes til å varsle deg om 
potensiellefarer for personlig skade.

Rett deg etter alle sikkerhetsanvisninger som følger dette symbolet.

FARE
FARE viser til en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller 
alvorlig personskade.

For å unngå dødsfall eller alvorlig skade, må du følge alle sikkerhetsmeldingene 
som følger signalordet.

ADVARSEL
ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

For å unngå mulig dødsfall eller alvorlig skade, må du følge alle 
sikkerhetsmeldingene som følger dette signalordet.

FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
mindre eller moderat personskade.

For å unngå mindre eller moderat personskade, må du følge alle 
sikkerhetsmeldinger som følger signalordet.
wc_si000700no.fm
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Sikkerhetsinformasjon LTN 6L-V

1.2 Maskinbeskrivelse og tiltenkt bruk

Beskrivelse av maskin
Denne maskinen er et mobilt, hengermontert lystårn. Wacker Neuson lystårn 
består av et hengermontert skap som inneholder en dieselmotor, en drivstofftank, 
et kontrollpanel og en generator. Et teleskopisk tårn med fire metallhalogenlamper 
er vertikalt montert på toppen av maskinen. En hydraulisk sylinder, kombinert med 
en kabel og trinsesystem hever og senker teleskoptårnet. Når motoren går, 
omdanner generatoren mekanisk energi til elektrisk strøm. Metallhalogenlampene 
får strøm på denne måten. Det finnes også ekstra kontakter som gir hjelpestrøm. 
Operatøren bruker kontrollpanelet til å styre og overvåke maskinen.

Tiltenkt bruk
Denne maskinen er beregnet på å lyse opp utendørsområder. Denne maskinen er 
også beregnet på å forsyne elektrisk strøm til tilkoblede enheter. Maskinens 
spesifikasjoner vil gi generatorens utgangsspenning og frekvens og maks 
utgangseffekt.

Denne maskinen er konstruert og bygd bare for den tiltenkte bruken som beskrives 
ovenfor. Hvis maskinen brukes til andre formål, kan den bli permanent ødelagt, og 
operatøren eller andre personer på arbeidsstedet kan bli alvorlig skadet. 
Maskinskader som skyldes feilaktig bruk dekkes ikke av garantien. Følgende er 
eksempler på misbruk:

Koble til en enhet som krever spenning og frekvens som ikke er forenlig med 
det generatoren produserer.
Overbelastning generatoren med enheter som trekker mye strøm, enten ved 
kontinuerlig drift eller oppstart.
Bruk av generatoren på en måte som bryter nasjonale eller lokale lover og 
forskrifter.
Bruk av maskinen som stige, støtte eller arbeidsunderlag
Bruk av maskinen til å flytte eller transportere passasjerer eller utstyr
Bruk av maskinen som vinsj eller til å henge objekter fra tårnet.
Bruk av maskinen utenfor fabrikkspesifikasjonene
Bruk av maskinen på en måte som ignorerer alle varslene som finnes på 
maskinen eller i Brukerhåndboken.

Denne maskinen er konstruert og bygd i samsvar med de nyeste globale 
sikkerhetsstandarder. Den er konstruert med tanke på å eliminere faremomenter 
så langt det er praktisk mulig og øke operatørens sikkerhet gjennom 
beskyttelsesanordninger og merking. Det kan imidlertid være noen gjenværende 
faremomenter selv om det er tatt nødvendige sikkerhetstiltak. Vi kaller disse for 
diverse faremomenter. På denne maskinen kan det for eksempel være 
eksponering for:

Varme, støy, eksos og karbonmonoksid fra motoren.
Varme fra lampene.
Ultrafiolett stråling fra lampene.
Brannfare forårsaket av feilaktig drivstoffpåfylling.
Drivstoff og drivstoffdamp.
 wc_si000700no.fm
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LTN 6L-V Sikkerhetsinformasjon

Elektrisk støt og buestrøm.
Personskade ved feilaktig løfting av hengerfestet.
Skinn fra lampene (lyset kan blende førere av andre motorkjøretøyer i nærheten 
hvis lampene er feil posisjonert).
Typiske farer forbundet med å slepe en henger på veien. 

1.3 Sikkerhet Retningslinjer for bruk Maskinen
Operatør-opplæring
Før bruk av maskinen:

Les og forstå driftsinstruksene i alle håndbøker som følger med denne 
maskinen.
Gjør deg kjent med plasseringen og riktig bruk av alle kontroller og 
sikkerhetsinnretninger. 
Kontakt Wacker Neuson for ytterligere opplæring ved behov.

Ved bruk av maskinen:
Ikke tillat personer med utilstrekkelig opplæring å bruke maskinen. Personer 
som bruker denne maskinen må være kjent med de potensielle risikoer og farer 
som er forbundet med den.

Operatørens kvalifikasjoner
Kun personell med opplæring kan starte, bruke og stenge av maskinen. De må 
også ha følgende egenskaper:

ha fått instruksjoner om hvordan de bruker maskinen på riktig måte.
kjenne godt til nødvendig sikkerhetsutstyr.

Maskinen må ikke kunne brukes eller nås av:
barn.
personer påvirket av alkohol eller narkotika.

Arbeidsområde
Vær oppmerksom på arbeidsområdet. 

Hold uautorisert personell, barn og kjæledyr borte fra maskinen.
Vær alltid oppmerksom på plasseringer i endring og på annet utstyr og personell 
som beveger seg på arbeidsplassen.

Vær oppmerksom på arbeidsområdet.
Bruk aldri maskinen i områder med brennbare gjenstander, drivstoff eller 
produkter som utvikler brennbar damp.

Sikkerhetsenheter, kontroller og tilbehør
Maskinen skal kun brukes når:

Alle sikkerhetsenheter og vern er på plass og fungerer.
Alle kontroller virker som de skal.
wc_si000700no.fm
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Sikkerhetsinformasjon LTN 6L-V

Maskinen er satt opp riktig, i samsvar med instruksjonene i Brukerhåndboken.
Maskinen er ren.
Maskinens skilter kan leses.

For at bruken av maskinen skal være sikker:
Bruk ikke maskinen hvis sikkerhetsenheter eller -vern mangler eller 
ikke ungerer.
Sikkerhetsenheter må ikke endres eller omgås. 
Ikke bruk tilbehør som ikke anbefales av Wacker Neuson. 

Sikre bruksmetoder
Når du bruker maskinen:

Vær hele tiden oppmerksom på maskinens bevegelige deler. Hold alltid føtter, 
hender og løse klær på god avstand fra alle bevegelige deler.

Når du bruker maskinen:
Ikke bruk maskinen hvis den behøver reparasjoner.

Personal Protective Equipment (PPE- personlig verneutstyr)
Bruk følgende personlig verneutstyr (Personal Protective Equipment - PPE) når du 
bruker denne maskinen:

Tettsittende arbeidsklær som ikke hindrer bevegelse
Vernebriller med sidebekyttelse
Hørselvern
Arbeidssko eller -støvler med vernetå

Før oppstart
Pass alltid på at maskinen står på et hardt og flatt underlag slik at den ikke 
tipper, ruller, sklir eller detter under bruk.
Du må aldri kople maskinen til andre kraftkilder som f.eks. 
kraftforsyningssystemer fra andre strømleverandører.
Du må aldri bruke maskinen hvis isolasjonen på den elektriske ledningen har 
fått kutt eller er nedslitt.
Du må aldri heise masten eller bruke maskinen i sterk vind.
Tårnet kan forlenges til 8,7 m (28,54 ft.). Sørg for at området over hengeren er 
åpent og fritt for luftledninger og hindringer. 

Bruk
Pass på at det ikke er mennesker under og rundt lysene når du heiser eller 
senker masten. 
Ikke flytt på lystårnet når det er i bruk.
 wc_si000700no.fm
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LTN 6L-V Sikkerhetsinformasjon

Etter bruk

Stopp motoren når maskinen ikke brukes.
Lukk drivstoffventilen, hvis til stede, når maskinen ikke er i bruk.
Pass på at maskinen ikke tipper, ruller, sklir eller faller under bruk.
Lagre maskinen på et rent og tørt sted, utilgjengelig for barn.
Senk tårnet når det ikke er i bruk, eller hvis det er forventet sterk vind eller 
tordenvær.
Lyspærene blir ekstremt varme under bruk! La lyspærene og lampene kjøle seg 
ned i 10–15 minutter før du tar på dem.

1.4 Lampe Sikkerheit 
Beskrivelse
Lyspærene som leveres med lystårnet er lysstofflamper. De er kun beregnet på å 
brukes med metallhalogenlamper og krever litt tid for å nå full lysstyrke første gang 
de tennes og hver gang de har blitt slukket. Disse lampene oppfyller FDAs 
kvalitetsstandarder 21 CFR 1040-30. 

Driftssikkerhet
Skift ut all skadede lamper i samsvar med instruksjonene i avsnittet Fjerne/skifte 
lyspærer.
Alternative lamper som automatisk slukkes hvis det ytre laget sprekker eller 
perforeres finnes i salg. 

ADVARSEL
Fare for personskade. Ødelagte eller punkterte lamper kan forårsake alvorlige 
brannskader på huden og betennelse i øynene fra ultrafiolett kortbølgestråling.

Lystårnet må ikke brukes med en skadet lampe.
Du må straks skifte ødelagte lamper. 
wc_si000700no.fm
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Sikkerhetsinformasjon LTN 6L-V

1.5 Sikkerhet med hydraulikkvæske

Sikkerhetsanvisninger
Inspiser hydraulikksystemet nøye før maskinen tas i bruk.
Ikke berør hydraulikkvæsken eller hydrauliske komponenter mens maskinen er i 
drift. Vent til maskinen er kjølt ned.
Før du demonterer hydraulikktilkoplinger eller slanger, må du sikre at alt trykket 
er avlastet fra kretsen. Sett alle kontroller i nøytral, slå av motoren og la 
væskene kjøles ned før du løsner hydrauliske koplinger eller setter på 
testmanometre.
Hydraulikkvæske som slippes ut under trykk kan trenge gjennom huden, 
forårsake brannskader, blinde eller føre til andre alvorlige skader eller 
infeksjoner. Kontakt lege øyeblikkelig for behandling hvis huden din er 
gjennomtrengt av hydraulikkvæske, selv om skaden ser ut til å være liten.
Væskelekkasjer fra små hull er ofte praktisk talt usynlige. Du må ikke lete etter 
lekkasjer med bare hender. Kontroller for lekkasjer med en papp- eller trebit.
Hydraulikkvæske er svært antennelig. Stopp motoren øyeblikkelig hvis det 
oppdages en hydraulikklekkasje.
Etter service på hydraulikken må du påse at alle komponenter kobles korrekt 
igjen. Dersom ikke dette blir gjort, kan det føre til skade på maskinen og/eller 
personer på eller i nærheten av maskinen.

  

ADVARSEL
Fare for alvorlig skade. Hydraulikkvæsken er under høyt trykk og blir svært varm 
ved bruk.

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor for å unngå skade.
 wc_si000700no.fm
14



LTN 6L-V Sikkerhetsinformasjon

1.6 Servicesikkerhet

Opplæring iservice
Før service eller vedlikehold på maskinen:

Les og forstå instruksjonene i alle håndbøker som leveres sammen 
medmaskinen.
Gjør deg kjent med plasseringen og riktig bruk av alle kontroller og 
sikkerhetsanordninger.
Kun personer med opplæring kan feilsøke eller reparere problemer som oppstår 
på maskinen.
Kontakt Wacker Neuson for ytterligere opplæring ved behov.

Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:
Ikke la personer uten korrekt opplæring utføre service eller vedlikehold på 
maskinen. Personer som utfører service eller vedlikehold på maskinen må være 
kjent med tilknyttede risikoer og farer.

Forholdsregler
Følg forholdsreglene nedenfor ved service og vedlikehold på maskinen.

Les og forstå serviceprosedyrene før du utfører service på maskinen.
Alle justeringer og reparasjoner må fullføres før bruk. Bruk aldri maskinen hvis 
du vet at den har et problem eller en mangel.
Alle reparasjoner og justeringer skal utføres av en kvalifisert tekniker.
Slå av maskinen før du utfører reparasjoner eller vedlikehold.
Vær hele tiden oppmerksom på maskinens bevegelige deler. Hold alltid føtter, 
hender og løse klær på god avstand fra alle bevegelige deler.
Sikkerhetsutstyr og beskyttelsesenheter må alltid settes på plass etter 
reparasjon og vedlikehold.

Modifikasjoner på maskinen
Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:

Bruk kun tilbehør som anbefales av Wacker Neuson.

Når du utfører service eller vedlikehold på denne maskinen:
Ikke omgå/deaktiver sikkerhetsenheter. 
Ikke foreta endringer på maskinen uten uttrykkelig, skriftlig godkjennelse fra 
Wacker Neuson.

Skift deler og sikkerhets-skilt
Skift alle slitte eller ødelagte komponenter.
Alle skilt som mangler, eller er vanskelige å lese, skal erstattes.
Når du skifter en elektrisk komponent, må du bruke komponenter med samme 
spesifikasjon som de originale komponentene.
wc_si000700no.fm
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Sikkerhetsinformasjon LTN 6L-V

Når det er behov for reservedeler, må det kun benyttes originale deler fra 
Wacker Neuson eller deler av tilsvarende type og spesifikasjoner (fysiske 
dimensjoner, type, styrke og materialer).

Rengjøring 
Når du rengjør eller utfører service på maskinen:

Hold maskinen ren og fri for rester som løv, papir, kartong osv.
Sørg for at alle skilter kan leses.

Når du rengjør maskinen:
Ikke rengjør maskinen mens den er i gang.
Ikke bruke bensin eller andre typer drivstoff eller antennelige løsemidler til å 
rengjøre maskinen. Damp fra drivstoff og løsemidler kan bli eksplosiv.

Personal Protective Equipment (PPE- personlig verneutstyr)
Bruk følgende personlig verneutstyr ved service og vedlikehold på denne 
maskinen:

Tettsittende arbeidsklær som ikke hindrer bevegelse
Vernebriller med sidebekyttelse
Hørselvern
Arbeidssko eller -støvler med vernetå

I tillegg må du før du bruker maskinen:
Binde opp langt hår.
Fjerne alle smykker (inkludert ringer).
Før det blir foretatt service på lystårnet, må startbryteren til motoren være slått 
OFF, vernebryterne må være åpne (av), og minusklemmen på batteriet må 
være frakoplet. Foreta aldri rutinemessig vedlikehold (skifte olje/filter, rengjøre, 
osv.) med mindre alle elektriske komponenter er slått av.
Du må alltig slå av vernebryterne til lyset og slå av motoren før du kopler fra 
lampene eller skifter lyspærer.
 wc_si000700no.fm
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LTN 6L-V Sikkerhetsinformasjon

1.7 Sikkerhetsregler ved bruk av forbrenningsmotorer

Driftssikkerhet
Når motoren kjøres:

Hold området rundt eksosrøret fritt for antennelige materialer.
Sjekk drivstoffslangene og -tanken for lekkasjer og sprekker før du starter 
motoren. Ikke kjør motoren hvis den lekker drivstoff, eller hvis drivstoffslangene 
er løse.

Når motoren kjøres:
Ikke røyk mens du bruker maskinen.
Ikke kjør motoren i nærheten av åpen ild.
Ikke berør motoren eller lydpotten mens motoren er i gang, eller like etter at den 
er stoppet.
Ikke bruk en maskin med løst eller manglende drivstofflokk. 
Ikke start motoren hvis det er sølt drivstoff eller det lukter drivstoff. Flytt 
maskinen vekk fra eventuelt søl, og tørk av maskinen før den startes.

Sikkerhet ved fylling
Ved fylling av drivstoff på motoren:

Tørk øyeblikkelig opp drivstoffsøl.
Etterfyll drivstofftanken i godt ventilerte omgivelser.
Sett tanklokket tilbake på plass etter drivstoffylling.
Bruk egnede verktøy for påfylling (for eksempel, en drivstoffslange eller 
røykkanal).

Ved fylling av drivstoff på motoren:
Ikke røyk.
Ikke fyll drivstoff på varme motorer eller på motorer som er i gang.
Ikke fyll drivstoff på motoren i nærheten av åpen ild.

ADVARSEL
Forbrenningsmotorer medfører spesielle farer under kjøring og ved fylling av 
drivstoff. Hvis du ikke overholder advarslene og sikkerhetsreglene, kan det 
resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.

Les og følg advarselsanvisningene i brukerhåndboken for motoren, og 
sikkerhetsretningslinjene nedenfor. 

FARE
Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid, en dødelig gift. Eksponering til 
karbonmonoksid kan drepe deg i løpet av få minutter.

Bruk ALDRI maskinen i et lukket rom som f.eks. en tunnel, med mindre det 
finnes tilstrekkelig ventilasjon med vifter eller slanger.
wc_si000700no.fm
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1.8 Sikkerhetsinstruksjoner for løfting av maskinen

Når maskinen løftes:
Påse at stropper, kroker, ramper, jekker, gaffeltrucker, kraner, vinsjer og alle 
andre typer løfteutstyr som brukes, festes sikkert og har nok lastebærende 
kapasitet til å løfte og holde maskinen. Se avsnittet Tekniske data for 
maskinvekt.
Vær alltid oppmerksom på hvor andre personer befinner seg når maskinen 
løftes.
Bruk bare løftepunktene og festepunktene som beskrives i brukerhåndboken.
Påse at transportkjøretøyet har tilstrekkelig lastekapasitet og plattformstørrelse 
for å transportere maskinen på sikker måte.

Slik reduseres faren for skader:
Ikke stå under maskinen når den løftes eller flyttes.
Ikke gå opp på maskinen når den løftes eller flyttes.

  
1.9 Strålingssamsvar

Denne maskinen overholder kravene til utsending av radiostøy i Europeiske 
Standard EN 13309 for Konstruksjonsmaskineri. 

Lyspærene som leveres med denne maskinen er lysstofflamper. De er kun 
beregnet på å brukes med metallhalogenlamper og krever litt tid for å nå full 
lysstyrke første gang de tennes og hver gang de har blitt slukket. Disse lampene 
oppfyller FDAs kvalitetsstandarder 21 CFR 1040-30. 

  
 wc_si000700no.fm
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2 Skilt

2.1 Skiltplassering
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LTN 6L-V Skilt

2.2 Skilt betydninger

A ADVARSEL 
Unngå knuseområdet.

B FARE
Kontakt med elektriske kraftledninger som 
henger i luften vil forårsake alvorlig person-
skade eller dødsfall. Ikke plasser lystårnet 
under elektriske kraftledninger.

C Les og forstå den medfølgende brukerveiled-
ningen før bruk av denne maskinen. Hvis 
dette ikke gjøres, øker faren for å skade deg 
selv og andre.

D ADVARSEL
Ultrafiolett stråling fra lampen kan forårsake 
alvorlig irritasjon på hud og øyne. Må 
kun brukes med uskadde lamper. Må 
kun brukes med tilhørende linsedeksel eller 
fikstur fri for defekter.

E ADVARSEL! 
Knusefare.
Ikke stå rett foran eller rett bak maskinen når 
masten heves eller senkes.
wc_si000701no.fm 21
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F Gaffellomme

G ADVARSEL
Roll-over fare
For å unngå personskade eller skade på 
utstyr, unngå høye hastigheter og skarpe 
svinger når tauing.

H Se Brukerhåndboken for informasjon om og 
feilsøking av metallhalogenlamper.

FØR DU STARTER MASKINEN

1. Kontroller nivåene på
Motorolje
Drivstoff
Kjølemiddel

2. Flytt kretsbryterne til OFF-stillingen.

FOR Å STARTE MOTOREN:
1. På motorens kontrollpanel, vris 

nøkkelbryteren til posisjon PREHEAT; 
indikatoren vil lyse i løpet av 
forvarmingen.

2. Når indikatorlampen for PREHEAT 
slukkes, dreier du nøkkelbryteren til 
stillingen START i maksimalt 15 
sekunder.

3. Når motoren går, flyttes kretsbryterne til 
ON-stillingen.

SLÅ AV MASKINEN
Flytt kretsbryterne til OFF-stillingen.
Vri nøkkelbryteren til OFF-posisjon 
for å stoppe motoren.
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I ADVARSEL
Eksplosjonsfare. Ikke bruk startvæske som 
fordamper i denne motoren som f.eks. eter. 
Motoren er utstyrt med kaldstarthjelp. Bruk 
av startvæske som fordamper kan forårsake 
en eksplosjon, som kan føre til skade på 
motoren, personskade eller død.  Les og følg 
startanvisningene for motoren i denne bruk-
erhåndboken.

J FARE 
Strømførende deler på innsiden. Få en kvali-
fisert elektriker til å utføre service eller åpne 
el-skapet. Elektrisk støt fører til alvorlige 
skader eller dødsfall.

K Nødstoppbryteren 

L Heve masten og rotere lysene
1. Trykk på øvre halvdel av bryteren til ven-

stre for å heve masten.
2. Trykk på øvre halvdel av bryteren til høyre 

for å rotere lysene.

Les bruksanvisningen for mer informasjon.

M Sett i jekkens
låsebolt før du
forlenger
jekken.
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Skilt LTN 6L-V
N ADVARSEL 
Innhold under trykk. Må ikke åpnes hvis 
varm
Klemfare. Roterende maskineri.

O LES DETTE
Løftepunkt

P FARE
Innendørs bruk av lystårnet KAN DREPE 
DEG I LØPET AV MINUTTER. Eksosen fra 
lystårnet inneholder karbonmonoksid. Dette 
er en giftig gass du verken kan se eller lukte.
Må ALDRI brukes innendørs eller i garasjen, 
SELV OM dører og vinduer er åpne.
Må kun brukes UTENDØRS og langt fra vin-
duer, dører og ventiler.
Les brukerveiledningen.

R Festepunkt

178709
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LTN 6L-V Skilt
S Garantert lydstyrkenivå i dB(A).

T Brytere for justering av mast og lys. 

Bryteren til venstre kontrollerer mastens 
bevegelse opp eller ned. 
Bryteren til høyre kontrollerer automatisk 
rotasjon av masten (ekstrautstyr).

U FARE
Ingen gnister, flammer, eller brennende gjen-
stander i nærheten maskin. Stopp motoren 
før du legger drivstoff. Bruk kun diesel.

V Kun drivstoff med lavt svovelinnhold eller 
ultralavt svovelinnhold

X Overflødig kjølevæske, bare i flaske, ikke 
retursystem.

97
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Y

Z

W

ADVARSEL
Varm overflate

BB Skru av lysene og senke masten
1. Stopp motoren og slå av lysene.
2. Roter lysene slik at lamperøret er parallelt 

med maskinen. Trykk på øvre halvdel av 
bryteren til høyre for å rotere lysene.

3. Trykk på nedre halvdel av bryteren til ven-
stre for å senke masten.

4. Løsne håndtaket og roter lysene slik at de 
er jevne med bakken.

Les bruksanvisningen for mer informasjon.

CC Denne maskinen er beskyttet av en eller 
flere av følgende patenter.

DD ADVARSEL 
Knusefare.
Hold avstand fra fronten til maskinen når 
masten senkes med den hydrauliske man-
uelle overstyringsventilen.

52000037985200003798
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22 33

UTILITY 159116UTILITY 159116

U.S.PAT.Nos.: 6012285, 6471476, U.S.PAT.Nos.: 6012285, 6471476, 
D416858, D454357 OTHER U.S. AND D416858, D454357 OTHER U.S. AND 
FOREIGN PATENTS PENDINGFOREIGN PATENTS PENDING
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3 Løfte maskinen

Oversikt
Maskinen er utstyrt med gaffeltrucklommer(a) og et løfteøye (b).

Krav
Før maskinen løftes, må du passe på at følgende krav har blitt oppfylt.

Maskinen er stanset
Masten er helt senket
Lyset har blitt rotert slik det er jevnt med bakken.
Dørene er godt låst
Utliggerne har blitt returnert til flytteposisjon.
Utliggerstengene og jekkene er låst på plass.
Bakre jekk (c) er helt veivet inn og rotert 90°
Løfteutstyr har nok vektbærende kapasitet til å løfte og bevege maskinen. Se 
Tekniske data.

Løfte maskinen
Slik løfter du maskinen:

bruk en gaffeltruck og gaffeltrucklommene laget til det formålet
fest en slynge eller kjede til løfteøyet

wc_gr009316
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ADVARSEL
Fare for klemming. Maskinen kan falle ned hvis løfteutstyret er koblet til noen 
annen del av maskinen enn de spesiallagede løfteinnretningene. Bare de spesial-
lagede løfteinnretningene tåler vekten av maskinen. 

Bruk kun de leverte gaffeltrucklommene eller løfteøyene for å løfte maskinen.

ADVARSEL
Fare for klemming. 

Hold persoer på avstand fra en maskin som løftes. Ikke la noen stå under mask-
inen.
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4 Betjening

4.1 Klargjøring for første gangs bruk
1. Kontroller at alt løst innpakningsmateriale er fjernet fra maskinen.

2. Kontroller om det er skader på maskinen eller noen av komponentene. Hvis det 
er synlige skader, må maskinen ikke brukes! Ta kontakt med din Wacker 
Neuson-forhandler umiddelbart for å få hjelp.

3. Lag en fortegnelse over alle maskinens deler, og kontroller at alle løse 
komponenter og festeanordninger er gjort rede for.

4. Fest komponenter som ikke allerede er festet.

5. Fyll på nødvendige væsker, inkludert drivstoff, motorolje og batterisyre.

6. Flytt maskinen til stedet der den skal brukes.
 

4.2 Jorde maskinen
I samsvar med ISO 8528-8, er denne maskinen utstyrt med et IT-nettverk 
strømsystem. Denne maskinen må ikke jordes eksternt.

  

4.3 Generatorens belastningsreduksjon
Beskrivelse
Alle generatoraggregater kan bli utsatt for belastningsreduksjon, avhengig av 
høyder og temperaturer. Belastningsreduksjon skal ikke påvirke flomlysene, selv 
om det vil redusere tilgjengelig reservekraft til stikkontakten.

Belastningsreduksjonsprosenter
Motoreffekter reduseres typisk med følgende prosenter:

3 % per 300 m høyde over havet
2 % per 5,5°C (10°F)  økning i omgivelsestemperatur over 25°C (78°F).
 wc_tx003096no.fm
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4.4 Fylle maskinen

Krav
Maskinen slått av
Motoren avkjølt
Maskinen/drivstofftanken jevnt med bakken
Frisk, ren drivstofforsyning

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor til å fylle tanken på maskinen.

1. Ta av lokket på drivstofftanken (a).

2. Fyll drivstofftanken, men la det være 50 mm (2") rom for ekspansjon mellom 
drivstoffnivået og toppen på tanken. 

3. Sett på plass tanklokket.

Resultat
Prosedyren for å fylle tanken på maskinen er nå fullført.

ADVARSEL
Brannfare. Drivstoff og damp er ekstremt antennelige. Brennende drivstoff kan 
forårsake alvorlige brannskader.

Hold alle tennkilder på avstand fra maskinen når du fyller tanken.
Fyll tanken kun med maskinen utendørs.
Tørk øyeblikkelig opp drivstoffsøl.

a

wc_gr008825

D

FORSIKTIG
Brann- og helsefare. Drivstoff utvider seg når det varmes opp. Ekspanderende 
drivstoff i en overfylt tank kan føre til lekkasjer.

Ikke fyll drivstofftanken helt opp. 
wc_tx003096no.fm
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4.5 Stille inn lysene

Oversikt
Hvert lysarmatur kan peke opp, ned, til venstre eller til høyre, uavhengig av 
hverandre. Det er totalt fire lysarmatur på hver maskin.
Lamperørene, som har to lysarmatur hver, kan også vippes 45 grader i hver 
retning fra horisontalt.
Denne prosedyren er ikke for rotering av lysene som én enkeltenhet mens 
masten er hevet. Denne prosedyren krever at masten er senket og maskinen 
stoppet. Se emnet Rotere lysene for informasjonom rotasjon av lysene.

Krav
Før lysene justeres, må du passe på at følgende forhold har blitt oppfylt.

Maskinen er stanset
Masten er helt senket
Lysene er kalde ved berøring

Stille inn lysarmaturene
Peke opp eller ned.
Bruk prosedyren nedenfor for å stille inn et enkelt lysarmatur opp eller ned.

1. Løsne T-håndtaket (a) og still inn lyset opp eller ned. 

LES DETTE: Løsne ikke mutteren (b). Det kan oppstå skade på lysarmaturet.

2. Stram T-håndtaket (a) når lyset er riktig stilt inn.

3. Gjenta trinn 1—3 for hvert gjenværente lysarmatur, hvis ønskelig.
Denne fremgangsmåten fortsetter på neste side.

wc_gr009317
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Fortsatt fra forrige side.

Stille inn venstre eller høyre.
1. Grip lysarmaturet og sikt det inn til lyset til venstre eller høyre. Løsne om 

nødvendig brakettmutteren  (c) slik at lysarmaturet kan beveges.

LES DETTE: Løsne ikke mutteren (b). Det kan oppstå skade på lysarmaturet.

2. Hvis den er løsnet, strammes brakettmutteren (c) når lyset er riktig stilt inn. 
Merk: Brakettmutteren (c) må bare være akkurat så stram at litt motstand er til 
stede når lysarmatuen rettes inn.

3. Gjenta trinn 1—2 for hvert gjenværente lysarmatur, hvis ønskelig.

Denne fremgangsmåten fortsetter på neste side.

wc_gr010507
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Fortsatt fra forrige side.

Stille inn lysrørene
Bruk prosedyren nedenfor til å stille inn lysrørene.

1. Løsne knotten (d), grip håndtakene (e), og løft lysrøret til ønsket vinkel. 

2. Stram knotten (d) når lamperøret er i ønsket posisjon.

3. Gjenta trinn 1—2 for det andre lamperøret, hvis ønskelig.
  
 wc_tx003096no.fm
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4.6 Kontrollpaneler

  

EM
ERGENCY
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230V 115V

b c d

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
1 Kontrollpanel til flomlys k Driftsstans ved høy 

kjølevannstemperatur
2 Kontrollpanel til motor m Reservelys (ikke brukt)
3 Bryterpanel til mast n Indikator for glødeplugg
a 25 A vernebryter o Indikator for luftfilterrestriksjon
b 30 A vernebryter til lys p Reservelys (ikke brukt)
c 16 A vernebryter q Adgang til nøkkel
d 16 A stikkontakt t Nødstoppbryter
e Timeteller u Mastbryter (hev/senk)
f Indikator for lite drivstoff (ikke 

brukt)
v Rotasjonsbryter for lys

g Indikator for sikkerhetsmessig 
driftstans

x Indikator for dynamo

h Driftstans for lavt oljetrykk — —
wc_tx003096no.fm
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4.7 Før oppstart

Før du tar i bruk lystårnet, må du gå gjennom alle punktene på følgende sjekkliste. 
Lystårn virker ofte uten tilsyn over lange perioder. Derfor er det viktig å sørge for 
at maskinen er korrekt satt opp, for å unngå mulige driftsproblemer.

Sjekk maskinens tilstand
Kontroller at maskinen står vannrett og på et stabilt underlag.
Utfør en visuell inspeksjon av hele maskinen.
Inspiser lamper og pærer, sjekk at glassene ikke er knust eller sprukket.
Påse at alle elektriske koblinger sitter godt.
Sjekk at alle elektriske ledninger er i god stand, uten eksponerte ledninger, 
kutt eller sprekker i isolasjonen. 
Lukk og sikre tilgangsdekslene før maskinen startes.

Sjekk motoren
Kontroller nivå på motorolje, drivstoff og kjølevæske. Fyll på etter behov.
Kontroller at luftfilterelementet er rent og uten skade. Skift ut om nødvendig.
Påse at det ikke sitter rester i ventilåpningene nær radiatoren, eller rundt viften. 
Påse at eksosanlegget er rent og at ikke noe berører eksospotte eller eksosrør.
Sjekk viftereimen og slangene på motoren for løse koblinger eller slitasje. Stram 
til eller erstatt etter behov.

Les sikkerhets
informasjonen

Les og følg instruksjonene i avsnittet «Sikkerhetsinformasjon» i begynnelsen 
av denne brukerhåndboken.

  

FORSIKTIG
Feil oppsett kan føre til skade på personer eller utstyr.

Gjennomfør alle sjekkene nedenfor før start. Ikke bruk maskinen før alle punk-
tene på sjekklisten er gjennomgått.
 wc_tx003096no.fm
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4.8 Plassere maskinen

CO-alarmer
Siden denne maskinen utvikler karbonmonoksid (CO), anbefaler Wacker Neuson at CO-alarmer 
installeres i alle strukturer i nærheten av maskinen. CO-alarmer gir en ekstra beskyttelse mot 
denne giften du verken kan se eller lukte.

Installer batteridrevne CO-alarmer eller plugg inn CO-alarmer med reservebatteri, i henhold til 
produsentens instrukser. CO-alarmer må overholde kravene i de siste sikkerhetsstandarder (UL 
2034, IAS 6-96, eller CSA 6.19.01). Test CO-alarmbatterier månedlig.

Krav
Plassere maskinen:

slik at maskineksosen ikke vil komme inn i omkringliggende struktur.
Slik at maskinen ikke blokkerer trafikken.
slik at maskinen ikke er nær noe brennbart materiale eller brennbar damp.
slik at det kan gis tilgang til alle maskintilgangsdører/paneler.
slik at området som skal lyses på eller under nivået til lysene.
slik at det er plass rundt maskinen til at utriggerne kan forlenges.

  

FARE Fare for kvelning. Eksosgass fra maskinen inneholder karbonmonoksid som 
er en dødelig gift du ikke kan se eller lukte. Eksponering til karbonmonoksid kan 
drepe deg i løpet av få minutter.

Plasser maskinen slik at eksosen ikke vil komme inn i omkringliggende struktur. 

ADVARSEL Brannfare. Ikke flytt maskinen mens den er i gang.
Slå av maskine før den beveges eller flyttes.

ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Masten kan forlenges opptil 9 m og kan komme 
i kontakt med overhengende ledninger og hindringer.

Plasser tilhengeren på et solid, flatt underlag uten overhengende kabler og hindringer.

ADVARSEL Brannfare. Maskiner plassert på en bakke eller helning kan gli, rive 
seg løs eller velte.

Plasser ikke maskinen på en bakke eller helning.

ADVARSEL Fare for brann og eksplosjon. Risiko for alvorlig skade eller dødsfall.
Ikke bruk maskinen nær brennbar damp, drivstoff eller brennbare stoffer.
wc_tx003096no.fm
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4.9 Starte maskinen

Sjekkliste før start
Sjekk følgende elementer før maskinen startes.

At motorolje, drivstoff og kjølevæske er fylt til riktige nivåer.
Elektriske kabler er i god stand uten brudd eller slitasje på isolasjonen. 
Kretsbrytere (a, b, c) er i OFF-posisjoner.
Nødstoppbryteren (t) er dratt ut.
Alle laster er koblet fra maskinen.

MERKNADER
Ikke bruk startvæske som fordamper (som f.eks eter) for å starte motoren.
Start ikke motoren ved belastning.
Hvis drivstofftanken var tom, må du kanskje måtte lufte ut drivstofflinjene. Se 
motorprodusentens dokumentasjon.

Prosedyre
Følg prosedyren nedenfor for å starte maskinen.

1. Vri startnøkkelen (q) ett klikk mot høyre. 
Indikatoren for glødepluggen (n) vil lyse.
Indikatoren for glødepluggen vil skrus av når motoren er forvarmet. 

2. Startnøkkelen må umiddelbart roteres, hold den i START-posisjon til motoren 
startes, og slipp nøkkelen. 

LES DETTE:  Hvis du starter motoren lenger enn 20 sekunder kan det medføre 
skade på den. Hvis motoren ikke starter, stiller du startnøkkelen tilbake til OFF-
posisjon, vent 1 minutt for at startermotoren avkjøles før du fortsetter.

3. Motoren må varmes opp før du bruker lysene. 

Merk: Hvis oljen ikke når driftstrykk innen 30 sekunder, vil motoren stanse. Du må 
sette nøkkelen tilbake til OFF-stilling i 30 sekunder før motoren startes på nytt.
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4.10 Bruke lysene

Krav
Alle elementer i "Før start"-sjekklisten har blitt undersøkt
Masten er hevet til ønsket høyde
Motoren kjører og er varmet opp

Prosedyre
Følg prosedyren nedenfor for å bruke lampene.

1. Skru på den overordnede kretsbryterne (a).

2. Skru på de individuelle kretsbryterne (b) én av gangen.

Merknader:
Metallhalogenlamper har behov for oppvarming i 5–15 minutter før de oppnår 
full lysstyrke. 
Etter at lysene er skrudd av, er det nødvendig med en nedkjølingstid på 10 
minutter før de kan skrus på igjen. 
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4.11 Heve masten

Oversikt
Masten heves med en hydraulisk sylinder (c). 
Merk: Masten kan heves uten at motoren er i gang. 

Prosedyre
Utfør prosedyren nedenfor for å heve tårnet.

1. Koble inn parkeringsbremsen på hengeren hvis den har det. 
Merk: Masten vil ikke heves hvis bremsen ikke er innkoblet.

2. Stille inn lysene. Se avsnittet Stille inn lysene.

3. Starte motoren. Se avsnittet Starte maskinen.

4. Skru på kretsbryterne (a, b). Se avsnittet Bruke lysene.

5. Trykk og hold inn på øvre halvdel av mastens bryter (d). Når masten når ønsket 
høyde, slippes bryteren. Se emnet Rotere masten for mer informasjon.

  

ADVARSEL
Fare for personskade. Hvis masten heves eller senkes kan situasjoner som kan 
forårsake død eller alvorlig skade pga. slag, knusing, klemming, elektrisk støt, osv.

Pass på at det ikke er mennesker eller gjenstander under og rundt lysene når 
du heiser eller senker masten. 
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4.12 Rotere lysene

Oversikt
En elektrisk motor lar operatøren rotere lamperøret 360° mens masten er hevet. 

Prosedyre
For å rotere lamperøret, trykkes lysrotasjonsbryteren (a) på kontrollpanelet.

Hvis du trykker øvre halvdel av bryteren vil det føre til at lamperøret roterer med 
klokken.
Hvis du trykker nedre halvdel av bryteren vil det føre til at lamperøret roterer mot 
klokken. 
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4.13 Senke masten

Oversikt
En lavspennings elektrisk krets kontrollerer trykkavlastningen i den hydraulisk 
sylinderen (c). Når trykket avlastes, vil masten senkes. 

Merknader:
Motoren må ikke være i gang for at masten skal kunne senkes.
Den hydrauliske kretsen har en trykkbegrensningsventil som senker masten i en 
nødsituasjon. Se emnet Nødavstengingsprosedyre.
Hvis parkeringsbremsen på hengeren ikke er koblet inn mens masten er hevet, 
vil den automatisk senkes.

Prosedyre
Følg prosedyren nedenfor for å senke tårnet.

1. Stopp motoren.

2. Skru av kretsbryterne (a, b).

3. Trykk og hold inn nedre halvdel av mastens bryter (d). Slipp opp bryteren etter 
at masten er helt senket.

  

ADVARSEL
Fare for personskade. Hvis masten heves eller senkes kan situasjoner som kan 
forårsake død eller alvorlig skade pga. slag, knusing, klemming, elektrisk støt, osv.

Pass på at det ikke er mennesker eller gjenstander under og rundt lysene når 
du heiser eller senker masten. 
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4.14 Automatisk avstengning.

Beskrivelse
Denne maskinen er utstyrt med et automatisk driftsstoppsystem for lite olje og høy 
temperatur. Dette systemet vil automatisk stoppe drivstofftilførselen til motoren hvis 
oljetrykket blir for lavt eller hvis motoren overgår normal brukstemperatur.

Nullstilling etter automatisk driftsstopp
Hvis en automatisk driftsstopp oppstår, vil motoren stoppe. Skru nøkkelbryteren 
tilbake til av-posisjon for å nullstille systemet.

Se Feilsøking eller kontakt Wacker Neuson Product Support hvis automatisk 
driftsstopp skjer ofte.

  

4.15 Stanse maskinen
LES DETTE:  Stopp ikke maskinen uten å slå av lysene. Dette skader den 
elektriske generatoren.

Prosedyre
Følg prosedyren nedenfor for å stoppe maskinen.

1. Kople fra all last fra maskinen.

2. Skru av kretsbryterne (a, b, c).

3. Vri startnøkkelen (q) til OFF-posisjon.
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  4.16 Prosedyre for nødstans

Generelle prosedyrer
Hvis maskinen bryter sammen eller det oppstår et uhell under bruk, følger du 
fremgangsmåten nedenfor:

1. Trykk på nødstoppknappen (a).
2. Stopp motoren.

3. Koble fra verktøyene.

4. Senk tårnet.

5. La maskinen kjøles ned før du åpner skapet.

6. Ta kontakt med utleier eller eier av maskinen for videre instruksjoner.

Hydraulisk utløsingsventil
Den hydrauliske pumpen (b) er utstyrt med en trykkbegrensningsventil (c). Denne 
ventilen gjør at masten kan senkes manuelt.

Hvis strømmen går eller mastens bryter ikke kan brukes, må knotten på 
trykkbegrensningsventilen trekkes ut og holdes. Den hydrauliske sylinderen vil 
trekkes tilbake og masten vil senkes. Slipp opp knotten etter at masten er helt 
senket.

  

ADVARSEL
Fare for knusing/slag.

Pass på at ikke noen står ved siden av maskinen mens masten senkes. 
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4.17 Stikkontakt - 50 Hz

Beskrivelse
Denne maskinen er utstyrt med en anvendelig stikkontakt (d) på generatoren som kan 
brukes til elektrisk tilbehør og verktøy. En vernebryter (c) beskytter stikkontakten. 
Sikkontakten kan brukes når motoren er på og vernebryteren er “PÅ”.

MERKNADER
Overhold instruksene nedenfor for å unngå skade på maskinen, tilbehør eller verktøy.

Ikke bruk tynnslitte eller ødelagte ledninger og støpsler sammen med 
stikkontakten.
Maksimumseffekt (lys på) som trekkes fra stikkontakten må ikke overskride:

115 V stikkontakt - 840 W 
230 V stikkontakt -1680W 

Bruk kun sterk gummimantlet fleksibel kabel eller tilsvarende. (per 1EC245-4).
Når du bruker skjøteledninger eller et mobilt fordelingsnett må en kabel med 
tverrsnitt på 1,5 mm2 (0,002 in2) ikke være lenger enn 60 m (197 ft).  Når du 
bruker skjøteledninger må en kabel med tverrsnitt på 2,5 mm2 (0,004 in2) ikke 
være lenger enn 100 m (328 ft). 

Denne maskinen genererer økt spenning mens lysene når full lysstyrke. For å 
unngå skade på sensitivt elektronisk utstyr, må ikke like enheter kobles til den 
ekstra kontakten før maskinen og lysene har blitt drevet i minst ti minutter.
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5 Vedlikehold

5.1 Forberedelse for vedlikehold
Foreta aldri rutinemessig vedlikehold (skifte olje/filter, rengjøre, osv.) med mindre 
alle elektriske komponenter er slått av. Bruk sjekklisten nedenfor for å klargjøre 
maskinen for vedlikehold.

Flytte startbryteren til « OFF »
Åpne kretsbryterne (flytt til OFF-stillingen).
Lukk nødstoppbryteren (skyv inn).
Koble fra den negative polen på batteriet. 
Fest et skilt på kontrollpanelet som sier « DO NOT START ». 
Hvis enheten er koblet til en ekstern starter eller overføringsbryter, må du passe 
på at den eksterne starteren også er slått av og merket.

  

ADVARSEL
En dårlig vedlikeholdt maskin fungere feil, forårsake personskade eller permanent 
skade på maskinen.

Hold maskinen i god driftsstand ved å utføre periodisk vedlikehold og reparas-
joner etter behov. 
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5.2 Rutinemessig vedlikehold

Tabellen nedenfor lister opp grunnleggende vedlikehold for motoren. Oppgaver 
med hakemerker kan utføres av operatøren. Oppgaver merket med firkanter krever 
spesialopplæring og -utstyr.

Før
hver
bruk

Hver
250
time

Hver
500
time

Hver
1000. 
time eller 
annethve
rt år 

Rengjør maskinen.

Inspiser maskinen.

Se etter væskelekkasje.

Kontroller alle væskenivåer.

Kontroller motorolje.

Kontroller drivstoffnivået.

Skift luftfilter hvis varsellampen lyser.*

Skifte motorolje.**

Kontroller tilstand og stramming på viftereimen.

Kontroller tilstanden på kjølerslangene.

Skift ut oljefilter.*

Skift drivstoffilteret.

Skift ut viftereimen.

Kontroller ventilklaringen.

Skyll radiatoren og skift ut kjølemiddel.

Fjern sedimenter i drivstofftanken.

Skift batteri.

Skift kjølerslanger og klemmer.

Skift drivstoffrør og klemmer.

* Skift luftfilter hvis restriksjonsbryteren til luftfilteret indikerer dette, eller etter ett år. Lombardini anbefal-
er ikke at luftfilterkomponenter blir fjernet for å underlette inspeksjon.

** Skift motorolje og filter etter de første 50 driftstimene.
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5.3 Rengjøre maskinen

Når
Etter behov

Krav
Ren vannforsyning
Mildt rengjøringsmiddel
Rene, tørre filler

LES DETTE:  Ikke bruk høytrykksvasker til å rengjøre denne maskinen. Trykkvann 
kan påføre stor skade til generatoren og sensitive elektroniske komponenter.
 

Innside
Rengjøre innsiden av maskinen.

Fjern filler, beholdere eller andre fremmedlegemer fra kabinettet Det må ikke 
lagres noe inni maskinen.

Fjern løv og grener fra eksosrøret. 
Tørk av indre overflater for olje, støv og skitt.

Ytre
Rengjør maskinens ytre med rent vann og et mildt rengjøringsmiddel.
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5.4 Inspisere maskinen

Når
Daglig

Oversikt
Inspiser maskinen før hver gangs bruk. En grundig inspeksjon vil hjelpe til med å 
identifisere mekaniske feil eller potensielt usikre driftsforhold. Korriger disse 
problemene før du bruker maskinen. 

Ekstern inspeksjon
Foreta en ekstern inspeksjon av maskinen. Kontroller følgende:

Ekstern skade (bulker, sprekker, ødelagte dørhåndtak, osv.) 
Løse eller manglende festemidler.
Løse eller manglende deler
Kuttet eller slitt isolasjon på elektriske ledninger
Ødelagte lysarmatur eller lamper
Væskelekkasjer
Begrenset luftflyt på motorens eksosrør
Problemer med hengeren (hvis til stede) — se "Vedlikeholde hengeren"

Intern inspeksjon
Åpne tilgangsdørene på begge sider av maskinen. Kontroller følgende:

Skade på kontrollpaneler, brytere, eller ekstra stikkontakter
Løse eller manglende festemidler.
Løse eller manglende deler
Løse eller ødelagte slanger
Væskelekkasjer 
Filler, beholdere eller andre fremmedlegemer i kabinettet
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5.5 Sjekk av motoroljenivået

Når
Daglig før du starter motoren

Krav
Motoren stanset og kjennes kald ved berøring
Maskinen på et flatt underlag
Ren, tørr klut
Ny olje

Prosedyre
Utfør prosedyren nedenfor for å sjekke motoroljenivået.

1. Fjern peilepinnen (a) fra motoren.

2. Tørk av peilepinnen og sett den inn igjen. 

3. Fjern peilepinnen igjen kontroller oljenivået (b). Oljenivået er akseptabelt hvis 
det er mellom merkene “MAX” og “MIN” på peilestaven.

4. Hvis oljenivået er under merket “MIN” på peilestaven, må ikke motoren brukes. 
Fyll på mer olje om nødvendig gjennom oljefylling (c) for å nå et akseptabelt 
nivå. 

Resultat
Oljenivået har nå blitt sjekket.

  

ADVARSEL
Fare for brannskader. Motor, motorolje, lyddemper og eksosrør blir ekstremt varme 
under drift.

Stopp motoren, og la maskinen avkjøles før motoroljenivået sjekkes.
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5.6 Skylle radiatoren

Når
Hver 1000 timer eller etter to år

Krav
Motoren stanset og kjennes kald ved berøring
Plastduk
Beholder av egnet størrelse for å samle inn uttappet kjølevæske
Fersk 50/50 kjølevæske/vann-løsning

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor til å skylle radiatoren.

LES DETTE: Tilsett ikke væske til overflytsbeholderen.

1. Åpne én av kabinettdørene.

2. Roter radiatorlokket sakte (a) mot klokken for å slippe ut eventuelt gjenværende 
systemtrykk. Skru ut og fjern radiatorlokket etter at trykket har blitt sluppet ut. 

3. Plasser en plastduk og beholder under radiatoren. 

Denne fremgangsmåten fortsetter på neste side.

ADVARSEL
Fare for brannskader. Motorens kjølevæske er varm og trykksatt ved 
driftstemperatur.

Stopp motoren og la den avkjøle seg før radiatoren skylles.
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Fortsatt fra forrige side.

4. Åpne radiatordreneringen (b) og la kjølevæsken drenere ut i beholderen. 

5. Lukk radiatorens tappekran.

6. Fjern motorblokkens kjølevæskeplugg og la gjenværende kjølevæske drenere 
ut i beholderen.

7. Sett på koppertetningen og sett på pluggen igjen. Stram til pluggen til 22 Nm.

8. Fyll radiatoren til omtrent 19 mm under bunnen til fyllehalsen. Fyll på mer 
kjølevæske ved behov for å opprettholde dette nivået.

LES DETTE: Ikke overfyll radiatoren. Maskinen vil kunne skades.

9. Inspiser radiatorens fyllelokk og -segl, slanger, klemmer, og plugger for skade. 
Skift ut eventuelle ødelagte deler. 

10.Rengjør radiatorfyllingslokket og sett på plass. 

Viktig
Bruk kjølevæske av etylenglykol med lang levetid på denne motoren. Se 
motorprodusentens brukerhåndbok for ytterligere informasjon.
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ADVARSEL
Fare for brannskader. Kjølevæsken kan inneholde alkali.

Unngå kontakt med hud og øyne.
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5.7 Sjekk av motorkjølevæskenivå

Når
Daglig

Krav
Maskinen slått av
Motoren avkjølt
50/50 kjølemiddel/vannløsning (etter behov)

LES DETTE: Bruk ikke bare vann for å fylle radiatoren. Bruk kjølevæske av 
etylenglykol med lang levetid.

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor for å sjekke motorens kjølevæskenivå.

LES DETTE: Tilsett ikke væske til overflytsbeholderen. 

1. Åpne én av kabinettdørene.

2. Roter radiatorlokket sakte (a) mot 
klokken for å slippe ut systemtrykk. 
Skru ut og fjern radiatorlokket etter at 
trykket har blitt sluppet ut.

3. Påse at kjølemiddelnivået til 
radiatoren er 19 mm under bunnen til 
fyllehalsen. Fyll på mer kjølevæske 
ved behov for å opprettholde dette 
nivået.

LES DETTE: Ikke overfyll radiatoren. 
Maskinen vil kunne skades.

4. Inspiser radiatorens fyllelokk og -segl for skade. Rengjør radiatorfyllingslokket 
eller skift ut om nødvendig.

5. Sett på radiatorfyllingslokket igjen.

ADVARSEL
Fare for brannskader. Motorens kjølevæske er varm og trykksatt ved 
driftstemperatur.

Ikke kontroller kjølevæskens pH-nivå før motoren har blitt slått av og er kald.
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ADVARSEL
Fare for brannskader. Kjølevæsken kan inneholde alkali.

Unngå at kjølevæsken kommer i kontakt med hud og øyne.
wc_tx003099no.fm
51



Vedlikehold LTN 6L-V

5.8 Sjekke luftrensingssystemet

Når
Daglig

Oversikt
Luftrensingssystemet består av en luftrenser med et plissert element og inntaksrør. 

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor for å sjekke luftrensingssystemet.

1. Pass på at dekselet på luftrenseren(a) er installert og riktig låst.

2. Sørg for at inntaket (b) er fritt for blokkeringer.

3. Sjekk alle slanger og koblinger. Skift ut eventuelle ødelagte deler.

4. Hvis luftrenseren eller inntaket er knust eller skadet, skal disse skiftes straks.

Resultat
Luftrensingssystemet har nå blitt sjekket.
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5.9 Skifte ut luftfilter

Når
Skift ut luftfilterelementene når varsellampen for luftfilterrestriksjonen på 
kontrollpanelet lyser.

Krav
Maskinen slått av
Rene, tørre filler
Utskifting av elementer (etter behov)

Bakgrunn
Luftfiltermontasjen består av en innkapsling med et foldet filterelement. Skift 
elementet hvis det er skittent eller tilstoppet. Innkapslingen må også tørkes av for 
støv.

 

Prosedyre
Følg prosedyren nedenfor for å vedlikeholde luftfilteret.

1. Åpne metallukene og fjern dekselet fra innkapslingen.
2. Fjern filterelementet og kast det.

3. Rengjør innsiden av innkapslingen med en ren og tørr klut.

4. Plasser et nytt filterelement i innkapslingen.

MERKNADER
Ikke bruk et skadet filterelement på nytt. Skift ut elementet selv om skaden er 
liten.
Ikke bank eller slå på filterelementet for å gjøre det rent.
Ikke vask filterelementet.

5. Sett tilbake dekslet og lukk lukene.

Resultat
Det har nå blitt utført vedlikehold på luftfilteret.

ADVARSEL
Brannfare. 

Bruk aldri bensin eller løsninger med lavt flammepunkt ved rensing av luftfilter.
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5.10 Vedlikehold av batteriet

Plassering
Batteriet (a) befinner seg under kontrollpanelet.

Sikkerhetsregler
Overhold følgende sikkerhetsreglene for å unngå alvorlig skade på maskinens 
elektriske system:

Ikke koble fra batteriet med motoren i 
gang.
Gjør aldri forsøk på å kjøre maskinen 
uten batteriet. 
Ikke gjør noe forsøk på å starte 
maskinen med startkabler.
Hvis maskinens batteri er utladet, 
skal det enten skiftes ut med et 
fulladet batteri ellers må batteriet 
lades med en passende batterilader. 
Utbrukte batterier må avhendes i 
følge de lokale miljøforskriftene.

Batterikoblinger
Slik kobler du til batteriet:

Koble den røde positive (+) batterikabelen til batteriet.
Koble den sorte negative (-) batterikabelen til batteriet.

Slik kobler du fra batteriet:
Stopp motoren.
Sett alle elektriske brytere i OFF-stilling.
Koble den sorte negative (-) batterikabelen fra batteriet.
Koble den røde positive (+) batterikabelen fra batteriet.

Vedlikeholde batteritilstanden
Følg batteriprodusentens anbefalinger for vedlikehold.
Hold batteripolene rene og koblingene stramme.
Ved behov skal kablene strammes og kabelklemmene smøres med vaselin.
Hold batteriet fullt oppladet for å gi bedre start i kaldt vær.

ADVARSEL
Eksplosjonsfare. Batteriene kan slippe ut eksplosiv knallgass. 

Hold alle gnister og flammer på god avstand fra batteriet. 
Ikke kortslutt batteripolene.
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5.11 Skifte motorolje

Når
Skift olje og oljefilter (d) hver 250. time. 
På nye maskiner skal oljen skiftes etter de 50 første driftstimene. 

Krav
Maskinen stanset, men fortsatt varm.
Plastduk
Beholder av egnet størrelse for å samle inn uttappet olje
Ny motorolje (se Tekniske data)

Prosedyrer
Følg prosedyren nedenfor for å skifte motoroljen.

1. Åpne dørene og ta av oljefyllingslokket (a).

2. Plasser en plastduk og oppsamlingsbeholder under oljetappingen (b).
3. Fjern tappepluggen og åpne ventilen (c), for å tappe oljen. 

4. Lukk ventilen (c) og sett på oljetappingspluggen.

5. Fyll veivhuset med anbefalt olje, og fyll til oljenivået når MAX-linjen på 
peilepinnen (d). 

6. Monter oljefyllokket igjen.
Denne fremgangsmåten fortsetter på neste side.

b

a

c

MAX

MIN

d
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Fortsatt fra forrige side.

Følg prosedyren nedenfor for å skifte oljefilteret (e).
1. La motoroljen renne ut som beskrevet ovenfor.

2. Bruk en filternøkkel og fjern det installerte oljefilteret (e). 

3. Påfør et tynt lag med olje på 
gummipakningen på det nye oljefilteret. 

4. Skru på filteret til det kommer i 
kontakt med filteradapteren, deretter 
skrur du en ½ omgang til.

LES DETTE: Bruk ikke filternøkkelen til 
å stramme filteret. Hvis dette gjøres kan 
det overtette filteret og skade 
pakningsoverflaten.

5. Tørk av filterområdet.

6. Fyll på med olje slik som beskrevet ovenfor.

7. Kjør motoren i omtrent fem minutter, og sjekk for oljelekkasjer på pakningen.

Resultat
Motoroljen har blitt skiftet.
Merk: Tappet olje skal avhendes i følge miljøforskriftene.
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ADVARSEL
De fleste brukte oljer inneholder små mengder av materialer som kan føre til kreft 
og andre helseproblemer hvis inhalert, svelget eller latt være i kontakt med hud 
over lengre tidsperioder.

Ta forholdsregler for å unngå inhalering eller svelging av brukt motorolje. 
Vask hud grundig etter kontakt med brukt motorolje.
 wc_tx003099no.fm
56



LTN 6L-V Vedlikehold
5.12 Sjekke vifteremmens stramhet
Når
Sjekk vifteremmen for tilstrekkelig stramhet og slitasje hver 250. time.

Oversikt
Riktig stramhet på vifteremmen er avgjørende for at motoren skal virke korrekt. En 
overstrammet vifterem kan skade remmen og lagrene. En vifterem som er for løs 
eller slitt kan slure, som fører til forkortet levetid til remmen, økt støy, og tap av 
strøm til viften.

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor for å sjekke vifteremmens stramhet og slitasje.

1. Åpne tilgangsdøren på drivstofftanksiden på maskinen.
2. Inspiser vifteremmen (a) for kutt, raknede kanter, slitasjer eller blanke overflater. 

3. Påfør 10 kg kraft mellom vifteskiven og dynamoen. Hvis defleksjonen (b) er 
større enn 1 cm, må beltets stramhet justeres.

4. Skift ut vifteremmen hvis den er skadet, slitt eller vingler mer enn akseptabel 
avstand.

Resultat
Vifteremmens stramhet har nå blitt sjekket.

  

ADVARSEL
Klemme- og knusefare.

Stopp motoren før sjekker vifteremmens stramhet.
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5.13 Sjekke radiatorslanger

Når
Sjekk tilstanden til radiatorslangene hver 250. time.

Oversikt
Tørre, sprukkede radiatorslanger eller løse klemmer kan forårsake 
kjølevæskelekkasje. Kjølevæskelekkasje vil gjøre at motoren overopphetes, og vil 
muligens føre til permanent skade. Jevnlig inspeksjon av radiatorslangene vil 
hjelpe til med å identifisere kjølevæskelekkasjer.

Det er to radiatorslanger på LTN. Den øvre slangen (a) leverer kjølevæske til 
motoren. Den nedre slangen (b) returnerer kjølevæske til radiatoren.

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor til å sjekke radiatorslangene.

1. Inspiser hver slange for kutt, sprekker, slitasje eller bulker. Bytt ut slangene hvis 
noen av disse forholdene eksisterer.

2. Klem hver slange for å sjekke elastisiteten. En slange i serviceklar stand vil gi 
etter for lett trykk. Skift ut hvis slangen virker stiv eller sprø.

3. Sjekk slangens klemmer (c) for å påse at de er stramme. Sjekk for 
kjølevæskelekkasje på slangetilkoblingene. Stram løse klemmer etter behov.

Resultat
Radiatorslangene har nå blitt sjekket.
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5.14 Utføre analyse av kjølevæskeløsningen

Når
Hver 500 timer eller 12 måneder, det som kommer først.

Oversikt
Kjølevæsken for motoren må regelmessig testes for å sikre at den holder seg på et 
akseptabelt pH-nivå. Uakseptable pH-nivåer i kjølevæsken danner en syreblanding 
som vil permanent ødelegge radiatoren, motoren, og motorrelaterte komponenter.

Krav
Maskinen slått av
Motoren avkjølt
Teststriper for kjølevæske (leveres av eier/operatør)

Prosedyre
Bruk prosedyren nedenfor for å sjekke motorens kjølevæskenivå.

1. Roter radiatorlokket sakte (a) mot klokken for å slippe ut eventuelt gjenværende 
systemtrykk. Skru ut og fjern radiatorlokket etter at trykket har blitt sluppet ut. 

2. Dypp en teststripe for kjølevæske i fyllehalsen og les av pH-nivået.

LES DETTE: Bruk ikke vanlig vann eller annen væske som motorkjølevæske. Hvis 
dette gjøres vil det raskt oksidere og permanent skade kjølevæskesystemet. 
Skader som bruk av feil kjølevæske dekkes ikke av garantien. 

ADVARSEL Fare for brannskader.
Motorens kjølevæske er varm og trykksatt ved driftstemperatur.

Ikke test kjølevæskens pH-nivå før motoren har blitt slått av og er kald.

If Then
pH-nivå på kjølevæsken under 8,5
eller over 10,5,

kjølevæsken er ikke akseptabel for bruk.
Drener, skyll og fyll systemet på nytt med 
en ny etylenglykolløsning (50/50).

pH-nivå på kjølevæsken er mellom 8,5 og 
10,5,

kjølevæsken er ikke akseptabel for bruk.
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5.15 Teste kjølesystemets trykk

Når
Test kjølesystemets trykk hver 1200. time, eller 24 måneder (det som kommer 
først).

Bakgrunn
Kjølesystemet er trykksatt mens motoren kjører. Interne eller eksterne lekkasjer vil 
føre til at kjølesystemet mister trykket. Disse lekkasjene kan oppdages ved å tvinge 
trykksatt luft inn i radiatorlokket og kjølesystemet mens motoren er stoppet.

Krav
Motoren stanset og kjennes kald ved berøring
Sett for testing av trykk
Kjølesystem fylt (se Sjekke nivået til motorens kjølevæske)

Prosedyre
Bruk følgende prosedyre for å teste trykket i kjølesystemet.

1. Roter radiatorlokket sakte (a) mot klokken for å slippe ut eventuelt gjenværende 
systemtrykk. Skru ut og fjern radiatorlokket etter at trykket har blitt sluppet ut.

2. Merk deg nominelt driftstrykk merket på utsiden av radiatorlokket. Når dette 
trykknivået oppnås, slipper en trykkbegrensningsventil kjølemiddel inn i 
overflytflasken.

Denne fremgangsmåten fortsetter på neste side.

ADVARSEL
Fare for brannskader. Motorens kjølevæske er varm og trykksatt ved 
driftstemperatur.

Ikke test kjølesystemets trykk før motoren er stoppet og radiatoren kjennes kald 
ut ved berøring.

ADVARSEL
Fare for brannskader. Motorens kjølevæske kan inneholde alkali.

Unngå at kjølevæsken kommer i kontakt med hud og øyne.
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Fortsatt fra forrige side.

3. Fest radiatorlokket (b) til trykktesteren (c) i henhold til produsentens instrukser. 

4. Trykktest radiatorlokket, merk deg trykkavlesningen på testeren.

 

5. Fest trykktesteren til radiatorens påfyllingshals (d). 
6. Trykktest kjølesystemet på litt over nominelt driftstrykk merket på radiatorlokket. 

Merk deg trykkavlesningen. 

Resultat
Kjølesystemets trykk har nå blitt testet.

If Then
Trykket holdes akkurat under nominelt 
driftstrykk markert på lokket,

radiatorlokket er akseptabelt for bruk.

Trykkfall, eller nominelt driftstrykk kan ikke 
nås,

radiatorlokket må skiftes ut. Ta kontakt med 
din Wacker Neuson-forhandler. 

If Then
Trykket holdes jevnt, det er ikke noen lekkasjer i kjølesystemet.
Trykkfall, eller nominelt driftstrykk kan ikke 
nås,

det er en intern eller ekstern lekkasje i 
kjølesystemet. Reparer lekkasjen før 
maskinen settes i drift igjen. 
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5.16  Fjerne og skifte lyspærer

Forutsetninger
Motoren slått av
Lampebryterne slått AV
Lamper og armaturer nedkjølt
Øyebeskyttelse og hansker

Denne fremgangsmåten fortsetter på neste side.

ADVARSEL
Fare fo brannskader. Lampene blir ekstremt varme under bruk.

La lampene og armaturen kjøle seg ned i 10–15 minutter før du tar på dem.

ADVARSEL
Fare for personskade. Ultrafiolett stråling fra lampene kan forårsake alvorlig 
irritasjon på hud og øyne.

Bruk kun uskadde lamper.
Bruk lampene kun sammen med originale glass og armaturer.

ADVARSEL
Eksplosjonsfare. Fett eller olje på lampen kan få det ytre laget til å sprekke. Varme, 
flyvende glasspartikler kan skade personer, eiendom og forårsake brann.

Ikke bruk lampene uten glass eller med glass med sprekker eller skader.
Ikke rip lampen eller utsett den for påkjenninger.
Bruk vernebriller og hansker når du fjerner eller skifter lamper.
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Fortsatt fra forrige side.

Følg prosedyrene nedenfor for å ta ut og installere lamper.
Fjerne lamper
1. Fjern skruene (a) som holder flensringene (b) og fjern flensringene.

2. Fjern glasset (c) med pakningen (d) sittende på.

3. Fjern anordningen som holder en side av lampestabilisatoren (e). Når denne er 
fjernet, svinger du lampestabilisatoren til side og skrur ut lampen (f).

Installere lampen
1. Skru lampen bestemt inn, men ikke med for mye kraft, for å unngå at den løsner 

med vibrasjon. Fest den med lampestabilisatoren.

2. Sett pakningen rundt glasset og fest glasset til reflektoren med flenseringene og 
skruene.
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5.17 Langtidslagring

Innledning 
Ved langvarig lagring av utstyret kreves preventivt vedlikehold. Ved å utføre disse 
trinnene, bevarer du maskinkomponentene og sørger for at maskinen vil være klar 
til bruk senere. Selv om kanskje ikke alle disse trinnene gjelder denne maskinen, er 
den grunnleggende prosedyren den samme. 

Når 
Klargjør maskinen for langvarig lagring hvis den ikke skal brukes på 30 dager 
eller mer.

Klargjøring for lagring
Følg prosedyrene nedenfor for å klargjøre maskinen for lagring.

Utfør alle nødvendige reparasjoner.
Etterfyll eller skift olje (motor, stimuleringsenhet, hydraulikk og girkasse) med 
intervallene om spesifiseres i vedlikeholdstabellen. 
Smør alle nipler og fyll nytt fett i eventuelle lagre.
Sjekk motorens kjølevæske. Skift kjølevæske hvis den er tåkete, mer enn to 
sesonger gammel eller ikke håndterer laveste gjennomsnittstemperatur der 
du er.
Hvis maskinen har en motor med drivstoffventil, start motoren, steng 
drivstoffventilen og kjør motoren til den stopper.
Se motorens brukerhåndbok for instruksjoner om klargjøring av motoren 
for oppbevaring.

Stabilisering av drivstoffet
Etter å ha gått gjennom prosedyrene ovenfor, fyller du tanken helt opp og tilsetter 
en et stabiliserende middel.

Velg et stabiliserende middel som inneholder rensestoff og tilsetningsstoffer 
som beskytter sylinderveggene.
Påse at det stabiliserende midlet du bruker er kompatibelt med drivstoffet der du 
befinner deg, samt drivstofftype og temperaturområde. Ikke tilsett ekstra alkohol 
i drivstoffer som allerede inneholder alkohol (f.eks. E10).
For dieselmotorer, bruk et stabiliserende middel med et biocid som begrenser 
eller hindrer bakterier og sopp.
Tilsett en passende mengde stabiliserende middel i samsvar med produsentens 
anbefalinger. 

Lagre maskinen
Utfør de følgende oppgavene for å oppbevare maskinen.

Vask maskinen og la den tørke.
Flytt maskinen til et rent, tørt og sikkert oppbevaringssted. Blokker hjulene slik 
at maskinen ikke vil bevege seg.
Bruk maling etter behov for å beskytte eksponert metall mot rust. 
Hvis maskinen har et batteri, må dette fjernes eller frakobles. 
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LES DETTE: Hvis batteriet fryser eller lades helt ut, kan det bli skadet. Lad opp 
batteriet med jevne mellom når maskinen ikke brukes. I kaldt vær bør batterier 
oppbevares og lades innendørs eller på et varmt sted. 

Dekk til maskinen. Dekk og andre eksponerte deler av gummi bør beskyttes mot 
været. Dekk dem til eller bruk et beskyttende middel.

5.18 Maskinavhending/driftsnedleggelse
Innledning
Denne maskinen må tas ut av drift på riktig måte på slutten av sin levetid. Ansvarlig 
avhending av resirkulerbare komponenter, sånn som plast og metall, sikrer at disse 
materialene kan gjenbrukes — og dette begrenser søppelfyllingbelastningen og 
bevarer dyrebare naturressurser.

Ansvarlig avhending hindrer også at giftige kjemikalier og materialer skader 
miljøet. Driftsvæskene i denne maskinen, inkludert drivstoff, motorolje og 
smurning, kan betraktes som skadelig avfall i mange områder. Før driftsnedlegging 
av maskinen, må lokale sikkerhets- og miljøbestemmelser i forhold til avhendig av 
byggeutstyr leses.

Forberedelse
Utfør følgende oppgaver for å forberede maskinen for avhending.

Flytt maskinen til et beskyttet sted der den ikke vil utgjøre en sikkerhetsrisiko og 
ikke kan nås av uatoriserte personer.
Pass på at maskinen ikke kan brukes i perioden fra endelig avstenging til 
avheneding.
Tøm for alle væsker, inkludert drivstoff, motorolje, og kjølevæske. 
Forsegle eventuelle væskelekkasjer.

Avhending
Utfør følgende oppgaver for å avhende maskinen.

Demonter maskinen og sorter alle deler etter materialtype.
Resirkulerbare deler må avhendes som spesifisert i lokale forskrifter.
Alle ufarlige komponenter som ikke kan resirkuleres må kastes.
Kast avfallsdrivstoff og smurning i samsvar med gjeldende miljøforskrifter.
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6 Feilsøking

ADVARSEL
HØYSPENNING! Denne maskinen bruker en høyspenningskrets som kan 
forårsake alvorlig skade eller dødsfall. 

Hvis elektriske problemer skulle oppstå må en godkjent elektriker feilsøke eller 
reparere dette utstyret.

Problem Årsak Løsning

Motoren starter ikke Batteriet utladet Lad opp batteriet.

Batterikoblingene er korrodert Rengjør batterikontaktene.

Sikringen gått Skift sikring.

Defekt starter Skift starter.

Motoren forsøker å 
starte, men stopper

Tomt for drivstoff Fyll drivstofftanken med drivstoff.
Tappe drivstoffslanger.

Tilstoppet drivstoffilter Skift drivstoffilteret.

Svikt i drivstoffkretsen Sjekk drivstoffslangene.

Ingen 
utgangsspenning fra 
generatoren

Hovedvernebryter åpen Lukk hovedvernebryter.

Feil på spenningsregulatoren Kontakt Wacker Neuson for service.

Lavt oljetrykk Lavt drivstoffnivå Fyll motorsumpen med olje.

Tilstoppet oljefilter Skift oljefilter.

Feil på oljepumpen Kontakt Wacker Neuson for service.

Høy kjøletemperatur Elektrisk overbelastning Reduser lasten.

Lavt kjølemiddelnivå Fyll på kjølevæske.

Lavt drivstoffnivå Fyll sumpen med olje.

Tilstoppet oljefilter Skift oljefilter.

Motoren avgir svart 
røyk

Tilstoppet luftfilter Rengjør/skift ut filterpatroner.

Elektrisk overbelastning Reduser lasten.

Høyt oljenivå Fjern overskytende olje.

Svikt i drivstoffkretsen Kontakt Wacker Neuson for service.
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Lampen vil ikke lyse Lampen er for varm La lampen kjøle seg ned i 10–15 minutter 
før du starter på nytt.

Lampen er koplet feil Kontroller at lampen sitter godt fast i 
holderen. Kontroller koblingene i 
koblingsboksene på lampene og masten.

Kontaktkoblingen på lampen er løs 
eller ødelagt

Reparer eller skift ut pluggtilkoblingen.

Ødelagt eller utbrent lyspære Kontroller følgende:
brudd på lysbue eller ytre lampeskall
brukne eller løse komponenter i pærens 
ytre,
eller svart farge eller avsetninger i lys-
røret.

Vernebryter slått på Slå av vernebryter.

Vernebryter er løs eller defekt Reparer eller skift ut vernebryter.

Generatoren har feil 
utgangsspenning

Kontroller innkommende spenning til 
ballasten. Innkommende spenning bør 
være 120V ± 5V. Hvis spenningen er feil, 
må kanskje motorturtallet bli justert eller 
generatoren kan trenge service.

Lav eller ingen ballastutgang Spenningen skal måle 400 til 445 VAC 
etter at lampeledningen er fjernet fra 
kontakten. Hvis ikke spenningen er riktig, 
må du kontrollere kondensatoren for å 
avgjøre om kondensatoren eller spolen 
bør skiftes ut.

Svak lysstyrke Lyspæren er svak. Skift lampe pga. lampens normale 
brukstimer.

Lav ballastutgang Kontroller at ballasten har riktig 
utgangsspenning.

Armaturen eller linsen er skitten Rengjør speilflaten på innsiden av lampen, 
og innsiden og utsiden av glasslinsen.

Problem Årsak Løsning
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7 Tekniske data

7.1 Motor
Motorens nominelle effekt
Nominell nettoeffekt i samsvar med ISO 3046 IFN. Faktisk effekt kan 
variere med spesifikke driftsforhold.

Modell Delenummer

LTN 6L-V 5200002716, 5200002717, 5200002718, 5200002719

Motor

Merke Kohler

Modell LDW 1003

Type 3 sylinder, 4-takts, væskeavkjølt diesel

Maks. nominell effekt @ nom-
inell hastighet

kW 8,5 @ 1800 o/min

Driftshastighet 
(ubelastet)

o/min 1500

Vekselstrømgenerator V / A / W 12 / 45 / 540

Batteri V/ccA 12 / 650

Luftfilter type tørt element

Drivstoff type Dieselolje nr. 2

Kapasitet på drivstofftank L 123

Drivstofforbruk L / t 1,68

Driftstid timer 68

Kjølevæskekapasitet L 4,7

Oljeklasse service-klasse type AGIP SINT 2000 5W-40
API SJ / CF 4

ACEA A3-96 B3-96
MIL-L-46152 D/E

Oljekapasitet L 2,4
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7.2 Generator

   

7.3 Maskin

Delenummer: LTN 6L, LTN 6L-V

Generator

Frekvens Hz 50 ± 2

Kontinuerlig utgangsef-
fekt

kW 6.0

Utgang volt 230

Ampere A 26.1

Magnetiseringstype Kondensator / Børsteløs

Effektfaktor 1,0

Spenningsregulering - 
ubelastet til fullbelastet

% ± 6,0

Hastighet o/min 1500

Modell Varenummeret

LTN 6L-V Unit 5200002716, 5200002717 5200002718, 5200002719

Dimensjoner
(Lengde X Bredde X Høyde)

cm
(in)

299.8 x 126.5 x 230.5 
(78.7 x 49.8 x 90.7)

299.8 x 126.5 x 230.5 
(78.7 x 49.8 x 90.7)

Opererer vekt uten trailer kg (lbs) 821.9 (1812) 821.9 (1812)

Opererer vekt med trailer kg (lbs) 979.3 (2159) 979.3 (2159)

Høyde mast utvidet m (ft) 8.5 (335) 8.5 (335)

Utgang kW 6 6

AC Spenning V 230 115

Strømstyrken A 26.1 26.1

Frekvens Hz 50 50

Maktfaktor # 1 1

Lampe type Metal halide Metal halide

Lampe utgang W 1000 1000

NEMA bjelke spredt type 6 6
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7.4 Strålingssamsvar
Denne maskinen overholder kravene til utsending av radiostøy i 
Europeiske Standard EN 13309 for Konstruksjonsmaskineri. 

Lyspærene som leveres med denne maskinen er lysstofflamper. De 
er kun beregnet på å brukes med metallhalogenlamper og krever litt 
tid for å nå full lysstyrke første gang de tennes og hver gang de har 
blitt slukket. Disse lampene oppfyller FDAs kvalitetsstandarder 21 
CFR 1040-30. 

7.5 Dimensjoner
mm (in.)

Maksimal belysning dekning m2 (ft2) 1204 (12,960) 1204 (12,960)

Lydeffektnivå ved operatørens 
plassering

dB(A) 90 90

Garantert lydeffektnivå dB(A) 91 91

Hydraulisk væske type SAE 10W30 SAE 10W30

Hydraulikkvæske kapasitet L (qt) 2.13 (2.25) 2.13 (2.25)

Stikkontakt beholdere V,  A
type

230, 16
Schuko

115, 16
CEE

Convenience utløp mottaket  V — 115

Modell Varenummeret

1270
(48)

3000
(118)

2300
(90.5)

wc_gr010797
70                                       wc_td000528no.fm



LTN 6L-V Tekniske data

Merknader:
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8 Diagrammer

8.1 50 Hz, 115V
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LTN 6L-V Diagrammer
Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
a Generator h Batteri o Overstrøm tur spole
b Koplingsplint i Kontrollpanel til motor p Shunt tur spole
c Hovedvernebryter, 240V 

25 ampere
j Motor r Nødstoppbryter

d Stikkontakt til flomlys k Timeteller s Drivstoffmagnet
e Stikkontakt, 115V 16 

ampere
l Omformere t Kondensator, 31,5 mF

f Vernebryter, 250V 30 
ampere

m Kondensatorer, 30 mF u Dupp bytte

g Vernebryter, 250V 16 
ampere

n Lys bar — —

Farger

BK Svart VIO Fiolett OR Oransje

GN Grønn WH Hvit PU Lilla

BU Blå YL Gul SH Skjerm

PK Rosa BR Brun LB  Blue

RD Rød CL Klar

TN Lys Brun GY Grå
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8.2 50 Hz, 230V
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LTN 6L-V Diagrammer
Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
a Generator h Batteri o Overstrøm tur spole
b Koplingsplint i Kontrollpanel til motor p Shunt tur spole
c Hovedvernebryter, 240V 

25 ampere
j Motor r Nødstoppbryter

d Stikkontakt til flomlys k Timeteller s Drivstoffmagnet
e Stikkontakt, 230V 16 

ampere
l Omformere t Kondensator, 31,5 mF

f Vernebryter, 250V 30 
ampere

m Kondensatorer, 30 mF u Dupp bytte

g Vernebryter, 250V 16 
ampere

n Lys bar — —

Farger

BK Svart VIO Fiolett OR Oransje

GN Grønn WH Hvit PU Lilla

BU Blå YL Gul SH Skjerm

PK Rosa BR Brun LB  Blue

RD Rød CL Klar

TN Lys Brun GY Grå
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8.3 Skjema for magnetisering av generatorkondensator 50 Hz

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
1 Rotor 4 Kondensator
2 Stator 5 Generator/Rekkeklemme
3 Magnetiseringsspoler 6 Kontaktskap - hovedvernebryter

P3

P2

P1

1

1

2

2

3

5

4

6
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8.4 Hydraulikkskjema

Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse
a Hydraulisk pumpe e Alarm
b Brems bytte f Timing motstand
c Timer g Mast bytte
d Hydrauliske ventil —

1-
R

D

3-
R

D

7-
R

D

8-
R

D

4-
R

D

3-
R

D

6-
R

D

5-
R

D

6-
R

D

7-
R

D

1-
R

D

6-
R

D

5-
R

D

8-
R

D
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Important: For spare parts information, please see your Wacker Neuson Dealer, or visit the 
Wacker Neuson website at http://www.wackerneuson.com/.

Wichtig! Informationen über Ersatzteile erhalten Sie von Ihrem Wacker Neuson Händler oder 
besuchen Sie die Wacker Neuson Website unter http://www.wackerneuson.com/.

Important : Pour des informations sur les pièces détachées, merci de consulter votre 
distributeur Wacker Neuson, ou de visiter le site Internet de Wacker Neuson sur 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su 
distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Per informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il rivenditore Wacker Neuson o 
visitare il sito di Wacker Neuson all’indirizzo www.wackerneuson.com.

Viktigt : För information om reservdelar, kontakta din Wacker Neuson-leverantör eller besök 
Wacker Neusons webbplats på http://www.wackerneuson.com/.

Tärkeää : Pyydä varaosatietoja Wacker Neusonin jälleenmyyjältä tai vieraile Wacker Neusonin 
web-sivustolla osoitteessa http://www.wackerneuson.com/

Viktig : For informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din Wacker Neuson-forhandler, eller 
besøk Wacker Neusons nettside på http://www.wackerneuson.com/.

Vigtigt : Hvis du ønsker oplysninger om reservedele, bedes du kontakte din Wacker Neuson 
forhandler eller besøg Wacker Neuson websiden på http://www.wackerneuson.com/.

Belangrijk! Neem contact op met uw Wacker Neuson dealer of bezoek de website van Wacker 
Neuson op http://www.wackerneuson.com/ voor meer informatie over reserveonderdelen.

Importante : Para obter informações sobre as peças sobresselentes, consulte o seu 
fornecedor da Wacker Neuson ou aceda ao site Web da Wacker Neuson em 
http://www.wackerneuson.com

Ważne : W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Wacker Neuson lub skorzystaj z witryny internetowej 
http://wackerneuson.com/.

Důležité upozornění! Pro informace o náhradních dílech, prosím, kontaktujte svého Wacker 
Neuson dealera, nebo navštivte webové stránky http://www.wackerneuson.com/.

FONTOS: A pótalkatrészekre vonatkozó információkért kérjük, forduljon Wacker Neuson 
kereskedőjéhez vagy látogasson el a Wacker Neuson weboldalára a következő címen: 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно! Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста, обратитесь к 
местному торговому представителю компании Wacker Neuson или посетите веб-сайт 
http://www.wackerneuson.com/.

Σημαντικό : Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μιλήστε με τον αντιπρόσωπό σας της 
Wacker Neuson, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.wackerneuson.com/.

Važno : Za rezervne dijelove obratite se svom Wacker Neuson prodavaču ili posjetite mrežne 
stranice tvrtke Wacker Neuson: http://www.wackerneuson.com/.

Önemli : Yedek parça bilgileri için Wacker Neuson Bayinize bakın veya Wacker Neuson web 
sitesini ziyaret edin. http://www.wackerneuson.com/ 

重要 交換部品の情報については、ワッカーノイソンディーラーにお問い合わせ頂くか、ワッ
カーノイソンウェブサイト http://www.wackerneuson.com/ をご覧ください。

重要 有关备件信息，请咨询您的威克诺森经销商或访问威克诺森网站：
http://www.wackerneuson.com/。

Important : Pentru informaţii referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresaţi 
distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitaţi site-ul web Wacker Neuson la adresa 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно : За информация относно резервни части, моля, обърнете се към местния дилър 
на Wacker Neuson или посетете уебсайта на Wacker Neuson на адрес 
http://www.wackerneuson.com/.

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, D-80809 München, 
Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0   Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390

Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI. 53051
Tel.: (262) 255-0500   Fax: (262) 255-0550   Tel.: (800) 770-0957

Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward 
Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong. Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032
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