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1 GRUNNLEGGENDE INFORMASJON 
 

1.1 Produsent  KÜPPER-WEISSER GmbH 

Winter machines / Traffic safety systems 

In Stetten 2 

D-78199 Bräunlingen / Germany 

 

1.1.1 Opprinnelsesland  Tyskland 

 

1.1.2 Utstedelsesdato  30.08.1999 
   

1.1.3 Anvendte direktiver, standarder og andre bestemmelser 

 
 • EEC Maskindirektiv 

Direktiv av  14 juni, 1989 89/392/EEC 

inkludert tilleggene 91/368/EEC 

 93/44/EEC 

 93/68/EEC 
   

   

1.1.4 Kopirettighet  Kopirettighetene til disse tekniske opplysningene tilhører:  

KÜPPER-WEISSER GmbH / 78199 Bräunlingen Germany  

  Den tekniske dokumentasjonen er bare ment for operatøren og 

annet brukerpersonell. 

  Den inneholder bestemmelser og informasjon so verken helt 

eller delvis må 

 kopieres 

 distribueres eller 

 bringes videre på annen mate! 

  Overtredelser kan resultere i rettslig forfølgelse! 
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1.1.5 Betydningen av den tekniske dokumentasjonen 

 

Den tekniske dokumentasjonen inneholder: 

 

 1. Driftsinstruksjoner 

 2. Programinstruksjoner 

 3. Reservedelskatalog 

 4. Instruksjoner for komponenter fra underleverandører 

 5. Garantikort 

 6. Kort bruksanvisning for føreren 

 

Disse underlagene inneholder grunnleggende opplysninger som må leses før montering og 

igangkjøring av montør og ansvarlig teknisk personell / operatør. Den tekniske dokumentasjonen 

må alltid være tilgjengelig på det stedet hvor de-iceren er i bruk. 

 

Personell for drift, vedlikehold, ettersyn og montering må ha tilsvarende kvalifikasjoner for dette 

arbeidet. Ansvarsområdet, kompetansen og arbeidsledelsen må nøye reguleres av brukeren. 

Dersom personalet ikke har den nødvendige kompetansen, må man foreta nødvendig opplæring. 

Dette kan om nødvendig foretas av produsenten / leverandøren på oppdrag fra brukeren av 

Airport De-iceren. I utlandet er våre respektive nasjonale forhandlere ansvarlige. I tillegg må 

brukeren forsikre seg om at innholdet i den tekniske dokumentasjonen forstås fullt ut av 

personalet. 

 

 

1.1.6 Korrekt bruk 

 

Airport De-iceren er kun beregnet for spredning av flytende avisningsmiddel for å fjerne snø og 

is på trafikkerte områder i vintersesongen. 

 

Enhver annen bruk ligger utenfor bruksområdet. KÜPPER-WEISSER fraskriver seg ethvert 

ansvar for skader som oppstår i forbindelse med slik bruk. 

 

Korrekt bruk inkluderer også 

 

 Iakttakelse av all informasjon fra den tekniske dokumentasjonen og 

 Overholdelse av service- og vedlikeholdsarbeidet 

 

 

1.1.7 Feil bruk 

 

De tillatte aksellastene og vekter for bærekjøretøyet må ikke overskrides. Alt montert utstyr må 

medregnes. 

Med Airport De-iceren montert, må materialbeholderen bare fylles innenfor rammen av 

kjøretøyets nyttelast.  

 

              Hittil er ingen tilfeller av feil bruk av Airport De-iceren, på dette området, kjent.
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1.1.8 Garanti og ansvar 

 

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder våre “Generelle salgs- og leveringsbetingelser”  

Disse er tilgjengelige for brukeren og senest fremlagt under inngåelse av kontrakten. 

Garanti og ansvar for skader på personell og eiendom er utelukket dersom de beror på en eller 

flere av følgende årsaker: 

 

 Feil bruk av Airport De-iceren 

 Feil montering, igangkjøring, drift og vedlikehold av Airport De-iceren 

 Drift av Airport De-iceren med defekte sikkerhetsanordninger eller sikkerhets- og 

beskyttelsesanordninger som ikke er korrekt montert eller i ustand 

 Ikke i overensstemmelse med instruksjonene i den tekniske dokumentasjonen når det gjelder 

sikkerhet, transport, lagring, montering, igangkjøring, drift og vedlikehold av Airport De-

iceren 

 Ulovlige endringer av konstruksjonen på Airport De-iceren  

 Ulovlig endring av kjøreforholdene som effekt og hastigheter 

 Bare originale  KÜPPER-WEISSER reservedeler må benyttes slik at funksjonssikkerhet kan 

garanteres og garanti kan gis. 

 Manglende overvåking av slitedeler 

 Feilaktig utførte reparasjoner 

 Katastrofer forårsaket av ytre påvirkning eller naturskade 
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1.2 Funksjoner for Airport De-icer 
 

KÜPPER-WEISSER Airport De-icer benyttes for spredning av avisingsvæske på rullebaner, 

taksebaner og oppstillingsområder for fly. 
 

Airport De-icer er konstruert som et vekselsystem montert på en tippramme eller lasteplan, eller 

montert direkte på kjøretøyets ramme. 
 

Avhengig av hva som er bestilt, Airport De-icere kan bli drevet av 

 dieselmotor (type SDA95 L3.......D) eller av 

 kjøretøyhydraulikk (type SDA95 L3.......H). 
 

De-iceren er forsynt med 3 sprederenheter for spredning av væske. En enhet er midtmontert og to  

er montert på 2 utsvingbare bommer. De to utsvingbare bommene svinges hydraulisk ut for å 

oppnå størst mulig spredningsbredde. Når bommene er foldet inn, får kjøretøyet en mer 

håndterbar bredde som passer bedre for tilførselsveier og garasje. 

 

Avisningsvæsken  doseres ved hjelp av en girpumpe for hver dispenser. På denne måten kan man 

nøyaktig stille inn væskemengden som skal spres per kvadratmeter. 

 

Den faktiske sprederbredden bestemmes av hastigheten og formen på spredertallerken samt 

sprederhøyden.  

Styringssystemet har på sin side til oppgave å holde den forhåndsbestemte hastigheten som er 

innstilt  konstant. Til dette benyttes en sensor med 10 pulser per omdreining. 

 

Spredningstettheten vil være konstant selv om det skulle oppstå forstyrrende faktorer (f.eks. 

oljelekkasje eller belastningsvariasjoner på drivmotoren), er det nødvendig at kjøretøyets 

hastighet er inkludert som en “feedback” til styringssystemet. For dette benyttes en lukket 

styrekrets. Til dette benyttes en sensor med 10 pulser per omdreining. 

 

Mikroprosessoren arbeider i en lukket styrekrets som styrer væskepumpene og spredertallerkene 

slik at mengden som spres måles kontinuerlig og tilbakemeldes til computeren. 

Sammenligning mellom innstilt verdi og virkelig verdi foreta kontinuerlig. 

 

Spredning av strømiddel er veiavhengig. Veiavhengigheten (hastighetsavhengigheten) for 

materialet garanteres ved hjelp av elektroniske takometre eller pulsgeneratorer i kjøretøyets 

girkasse. På denne måten er man alltid garantert at den innstilte spredningsmengden per 

kvadratmeter spres nøyaktig, uberoende av kjøretøyets hastighet. Det er også mulig å foreta 

spredning når man kjører i revers. 

 

Basisen for driften er sentralstyringspanelet med mikroprosessor og tilhørende CAN intefacer for 

de forskjellige styringsenhetene for utstyret som betjenes. I tillegg, er den utstyrt med en RS232 

interface for drift av en loggskriver eller en ekstern dataoppsamler (blackbox), for frekvensinput 

for overføring av avstandssignal og en bryterinput for overføring av driftstiden for en separat 

betjent plog. 

 

Sentralstyringspanelet er inndelt i et display og en styringsenhet. Displayet består av en LCD 

skjerm som alltid garanterer god visningskvalitet i både dagslys og mørke. Displayet er montert 

innenfor førerens synsfelt, normalt på dashbordet. For å foreta nødvendige endringer eller 

innstillinger, er styringspanelet med trykknapper og en joystick montert lett tilgjengelig for 

operatøren. 
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Enda en nyttig anordning er integrert 

dataregistrering på memory card. Dersom det 

vanlige “Dummy card”, som benyttes som 

hovedbryter, skiftes ut med et memory card , og 

driften av systemet med memory card foretas 

ved å velge et av programmene på 

styringspanelet, blir driftsdataene automatisk 

overført til memory card. 

 

Dersom anlegget i tillegg er utstyrt med en GPS 

mottaker, blir også kjøretøyets posisjoner også 

overført automatisk til memory card. 

 

Også utstyr med 

ThermoMAT er 

mulig. Temperaturen 

på veibanen avleses 

berøringsfritt og 

overføres til 

mikroprosessoren av et 

infrarødt kamera som 

er montert på 

kjøretøyet. Operatøren 

stiller bare inn det 

forhånds-definerte 

sprederprogrammet på 

panelet som tar hensyn 

til de forskjellige forholdene (væskemengde) for veibanen. 

 

Betjening av frontmontert snøplog (opsjon) 

Se engelsk versjon. 

 

 

Modulsystemet for Airport De-icer: 
 

 

Pos Betegnelse 

1 Display  

2 Sentralstyringspanel  

3 CAN bus kabelseparasjon  

4 Styringsenhet for Airport De-

icer 

5 GPS antenne (tillegg) 

6 Styringsenhet for snøplog 

(tillegg) 

7 ThermoMAT, infrarød 

sensor  

(tillegg) 

8 Styringsenhet for bom  

9 V signal  
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2 SIKKERHET 
 

2.1 Generelt 
 

 Den grunnleggende forutsetningen for sikker håndtering og problemfri drift av Airport De-

iceren, er kjennskap til de grunnleggende sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsreglene 

 Den tekniske dokumentasjonen inneholder de viktigste opplysningene for drift av Airport De-

iceren. 

 Den tekniske dokumentasjonen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, skal overholdes av alt 

personell som arbeider med Airport De-iceren. 

 I tillegg, må man rette seg etter gjeldene regelverk og forskrifter fra arbeidstilsynet og andre 

spesielle ulykkesforebyggende regler. 

 

 

2.1.1 Brukerens plikter 
 

Brukeren skal sørge for at Airport De-iceren bare betjenes av personell som 

 

 er kjent med de grunnleggende bestemmelsene angående arbeidssikkerhet og 

ulykkesforebygging og instruert angående håndtering av Airport De-iceren. 

 har lest og forstått sikkerhetskapittelet og advarselsopplysningene i den tekniske 

dokumentasjonen 

 

 

2.1.2 Opplæring av personell 
 

 Bare opplært personell må tillates å arbeide på Airport De-iceren. 

 Personellets ansvarsområder skal klart defineres for igangkjøring, drift, vedlikehold og 

reparasjon. 

 Personell under opplæring må bare arbeide på Airport De-iceren når de er under overvåking 

av en erfaren person. 

 Det årlige ettersynet av Airport De-iceren med tilhørende utstyr skal utføres av en spesialist 

eller av et autorisert verksted, eller av produsentens kundeservice. 

 

 

2.1.3 Organisatoriske forholdsregler 
 

 Nødvendig personlig verneutstyr for personell skal stilles til disposisjon av brukeren 

 Alt tilgjengelig sikkerhetsutstyr skal kontrolleres regelmessig. 

 

 

2.1.4 Forholdsregler for sikkerhetsinformasjon  
 

 I tillegg til den tekniske dokumentasjonen, de generelt gyldige- og de lokale bestemmelsene 

for ulykkesforebygging og for miljøbeskyttelse skal være tilgjengelig og følges. 

 Alle sikkerhets- og advarselsmerker som er festet på Airport De-iceren skal holdes i leselig 

stand. 
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2.1.5 Personlig verneutstyr 

 

 Ved håndtering av stoffer som oljer, fett, batterisyre, lakk, kjemikalier, etc. og også 

avisingsvæsker, skal anvisningene som er angitt på sikkerhetsdatabladene fra produsenten 

overholdes. 

 

 

2.1.6 Forklaring av symboler og advarsler 

 

Følgende symboler og kommentarer benyttes i den tekniske dokumentasjonen:  

 

 

 
 

Fare! 

Dette symbolet betyr at det er en direkte truende fare for live og helse 

for personer. 

Dersom advarselen ikke følges vil det føre til alvorlige skader eller død. 

 

Advarsel! 

Dette symbolet betyr at det er en mulig truende fare for liv og helse for 

personer. 

Dersom advarselen ikke følges kan det føre til alvorlige skader eller død 

 

Forsiktig! 

Dette symbolet betyr en mulig faresituasjon. 

Dersom advarselen ikke følges kan det føre til lettere skader eller skader 

på materiell. 

 

i 

Informasjon! 

Dette symbolet varsler om viktig informasjon for korrekt håndtering av 

Airport De-iceren. 

Dersom advarselen ikke følges, kan det resultere i skader på Airport De-iceren 

eller miljøet. 

 

 

 

2.1.7 Arbeidsstasjoner for driftspersonalet 

 

 Alt utstyret styres fra førerhuset under spredning. 
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2.2 Sikkerhetsregler 

 

Airport De-iceren er produsert i henhold til de mest moderne produksjonsmetoder og med høyest 

mulig sikkerhetsstandard. Allikevel er det fare for operatørens eller tredje persons liv og helse i 

forbindelse med bruk av Airport De-iceren. Sprederen må bare benyttes:  

 

 for det bruksområdet den er konstruert for 

 in perfekt sikkerhetsmessig stand. 

 

Problemfri drift av sprederen kan bare garanteres dersom bærekjøretøyet er i perfekt stand. 

Kontroll av dette utføres av driftspersonalet for sprederen. Driftspersonalet støttes av verkstedet 

for å gjennomføre teknisk ettersyn. Før hver gangs start av kjøretøyet, må føreren foreta 

funksjonskontroll av drifts og sikkerhetsanordninger. 

 

Dersom det oppdages defekter på sikkerhetsanordninger, må disse utbedres omgående. Dette 

gjelder også for defekter som har med drift av maskinen å gjøre. 

 

Følgende instruksjoner må man være spesielt oppmerksom på: 

 

 Ved kjøring på rullebaner, taksebaner eller på oppstillingsplasser, må det roterende 

varsellyset på sprederen alltid være på. De roterende varsellysene på bommene, tennes 

automatisk så snart disse felles ut. 

 Alt opphold i bommenes svingområde og strøenhetenes spredeområde, er strengt forbudt. 

 Når bommene er foldet ut, må man under kjøring utvise den største forsiktighet slik at disse 

går klar av hindringer. 

 Vedlikehold og reparasjonsarbeider må bare utføres når kjøretøyet står stille og motoren slått 

av. Dette kan bare fravikes dersom arbeidet ikke kan utføres med mindre motoren er i gang. 

“Dummy” eller “memory” kortet må trekkes ut fra styringspanelet og oppbevares på et trygt 

sted, slik at sprederen ikke kan benyttes. 

 Etter at vedlikehold eller reparasjoner er utført, må sikkerhetsanordninger som eventuelt er 

blitt demontert monteres korrekt tilbake på plass. Foreta deretter testkjøring med stor 

varsomhet. 

 Originale reservedeler garanterer for sikkerheten. Ved bruk av andre deler bortfaller 

produsentens garantiansvar.  

 Sprederen må ikke demonteres og fjernes dersom den er fylt opp til mer enn 1/4 av 

kapasiteten. 

 De generelle ulykkesforebyggende bestemmelsene fra arbeidstilsynet må følges! 

 Ytterligere spesielle beskyttelsesanordninger eller farekilder er nevnt nedenfor. 

 

 

 

Ulykker forebygges best ved å være FORSIKTIG! 
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2.2.1 Ekstra forholdsregler ved kjøring 
 

 Ved kjøring på offentlig vei, må dispenserne på bommene felles inn ettersom kjøretøyets 

totale bredde blir for stor. 

 Bommene må bare felles ut ved kjøring på rullebaner!  

 Under drift på rullebaner, taksebaner eller oppstillingsområder for fly, må ingen andre 

kjøretøy befinne seg innenfor maskinens arbeidsområde. 

 Bommene må ikke stikke utenfor rullebanens sidekanter.  
 

 

2.2.2 Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger 
 

 Alle beskyttelsesanordninger må være korrekt montert og funksjonere korrekt før hver gangs 

bruk av Airport De-iceren. 

 Beskyttelsesanordninger må bare fjernes etter at kjøretøyet og Airport De-iceren står stille og 

etter at Airport De-iceren er sikret mot å bli startet i vannvare. 

 Ved levering av beskyttelsesanordninger, skal disse besørges montert i henhold til 

instruksjonene av brukeren. 

 Sikkerhetssymboler må være uskadet og lette å lese. Operatøren må regelmessig kontrollere 

at disse er på plass. 

 
 

 

2.2.3 Stige 
 

 Fare for å falle  Benytt alltid stigen når det er behov for å klatre opp på sprederen!  

Alvorlige skader kan oppstå, dersom dette ikke følges. (personskade f.eks. ved at man faller 

ned fra de-iceren). 

 Fest stigen! 

Låseanordningene må festes i holderne, slik at stigen er forsvarlig festet. Også i transport- og 

bruksstilling må stigen festes forsvarlig i holderne. Dersom dette ikke følges kan alvorlige 

skader oppstå på grunn av sleng på stigen (personskade eller skade på materiell). 
 

 

2.2.4 Deksel over strøtallerken 
 

 Fare for skade  Roterende strøtallerken! 

Det er forbudt å fjerne dekselet! 

De roterende strøtallerkenene er beskyttet så godt som mulig med deksel. Å oppholde seg i 

arbeidsområdet til strøtallerkenene er forbudt. Alvorlige skader, slik som kutt og itrekking av 

klær osv. kan oppstå hvis man er uoppmerksom! 
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2.2.5 Transportsikring for bommene 
 

 Fare for skade  Det er forbudt å oppholde seg i bommenes svingområde!  

Under transport og når bommene ikke er i bruk, må de festes i transportsikringene. Dersom 

dette ikke gjøres, kan alvorlige skader oppstå ved at bommene folder seg ut utilsiktet 

(personskader, materialskader). 

 
 

 

2.2.6 NØDSTOPP 
 

 Dersom det oppstår en nødsituasjon kan drivmotoren slås av ved hjelp av den venstre eller 

høyre NØDSTOPPBRYTEREN som befinner seg på sidene bak på sprederen. De røde 

nødstoppknappene frikobles ved å trekke ut bryterknappene. Det er ikke mulig å starte 

dieselmotoren før begge nødstoppknappene er frikoblet. 
 

2.2.7 Drift med intern forbrenningsmotor 
 

 Fare for å brenne seg   Ikke berør motoren eller eksossystemet!  

Det er forbudt å fjerne dekslet for eksossystemet! 

Fare for å falle  Ved kontroll og etterfylling av drivstoff, motorolje eller hydraulikkolje 

må man alltid benytte stigen eller en egnet plattform som stilles til disposisjon av brukeren. 
 

 
 
 

2.3 Ytterligere sikkerhetsregler for vedlikehold, reparasjon, feilsøking 
 

 Foreta de angitte innstillinger, vedlikehold og ettersyn til de angitte tidene (intervallene). 

 Driftspersonalet må informeres før vedlikehold og reparasjoner igangsettes. 

 Sørg for at sprederen ikke kan settes utilsiktet i drift, før arbeidene igangsettes. 

 Ved alt vedlikehold, ettersyn og reparasjoner skal strømforsyningen til sprederen frakobles og 

sikres mot å bli slått på igjen av uvedkommende. 

  - Lås døren til førerhuset og ta ut nøkkelen 

  - Fest et varselskilt for å hindre utilsiktet adgang og start. 

 Store og tunge komponenter skal festes til en egnet heiseanordning, før løsning og utskifting. 

 Kontroller at alle skrueforbindelser som har vært løsnet er ordentlig tilstrammet. 

 Kontroller at alle sikkerhetsanordninger funksjonerer, etter at vedlikeholdsarbeider er utført. 
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2.3.1 Farer ved hydrauliske systemer 
 

 Bare personell med spesialkunnskaper og erfaring med hydraulikk, har tillatelse til å utføre 

arbeider på det hydrauliske anlegget 

 Før reparasjonsarbeider igangsettes, må systemets trykkledninger gjøres trykkløse. 

 Olje som strømmer ut kan føre til skader og brann. 
 

Følgende sikkerhetsregler for hydrauliske slangeforbindelser må følges: 

 Skadede hydraulikkslanger må skiftes omgående. 

 Hydraulikkslanger må kontrolleres og testes av en ekspert minst en gang i året for å kunne 

garantere en sikker drift. 

 Brukeren må sørge for at hydraulikkslanger blir skiftet ut etter fastsatte intervaller, selv om 

de ikke bærer preg av å være skadet. 

 Hydraulikkslanger skal ikke benyttes i mer enn 6 år, inkludert en lagringstid på maks. 2 år. 

 

2.3.2 Farer ved elektriske installasjoner 
 

 Arbeider på strømtilførselen skal kun utføres av kvalifisert elektriker. 

 Foreta regelmessig kontroll av det elektriske utstyret på sprederen. Løse koblinger og skadede 

kabler skal omgående utbedres. 

 Koblingsskapet skal alltid være låst. Kun autorisert personell skal ha adgang. 

 Dersom det er påkrevet å foreta arbeider på strømførende komponenter, må man alltid ha 

med seg en annen person som omgående kan slå av strømmen. 

 Fare for kabelbrann  Slå alltid av tenningen ved arbeider på kjøretøyet og på sprederen! 

 Benytt bare originale sikringer! 

 Startmotoren skal bare benyttes i en begrenset periode! 
 

 

 

 

2.3.3 Farer på grunn av gasser, damper og væsker. 
 

2.3.3.1 Farer fra eksosgasser 
 

 Fare for forgiftning  Forgiftning av eksosgasser kan føre til død! 

Ved arbeider innomhus, må man sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Eksos fra motorene 

skal ledes direkte ut i friskluft via godkjent avtrekksanlegg. 
 

 



2 SIKKERHET 

 12 

 

2.3.3.2 Farer i forbindelse med lakkreparasjoner 
 

 Fare for eksplosjon og brann   Røking og åpen ild er strengt forbudt!  

Alle materialer (uherdet lakk, herder, tynner, etc.) er klassifisert i henhold til regelverket 

for brennbare og eksplosjonsfarlige væsker, i fareklasse AI til AIII. Tilstrekkelig 

ventilasjon må besørges. Ved sprøyting, må ventilasjonsanlegget være forsynt med 

filtersystem. Lakkrester og andre skadelige stoffer må avhendes i henhold til gjeldende 

lover og bestemmelser. 

 De skadelige stoffene kan irritere hud og luftveier og frembringe allergiske reaksjoner. 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under og etter arbeidet. Personer som er plaget av allergi, 

bør ikke settes til å utføre arbeider som dette. 
 

 

2.3.3.3 Farer i forbindelse med oljer, fett, batterisyre, kjemikalier, etc. 
 

 Fare for brann  Ikke skift hydraulikkolje og motorolje direkte etter at drift eller 

lengre tids kjøring. 

 Ved håndtering av oljer, fett, batterisyre, kjemikalier etc. må man følge 

sikkerhetsforskriftene for det aktuelle stoffet. 

 Benytt egnede beholdere for lagring og oppsamling. 
 

 

2.3.3.4 Farer i forbindelse med batteriet 

 

 Eksplosjonsfare  Hold åpen ild borte fra batteriet, ikke røyk, unngå gnistdannelse, 

ikke kortslutt batteriet! 

 Farer for etsing  Batterisyre er etsende og må ikke komme i kontakt med øyne, 

hud eller bekledning. 

 Dersom man søler batterisyre på seg, må man umiddelbart skylle med store mengder rent 

vann og deretter oppsøke lege! 

 Fare for kabelbrann  Frakoble batteriet frastrømforsyningen til kjøretøyet eller 

sprederen når dette tilkobles batterilader! 

 Dersom battericellene er forsynt med plastlokk, skal disse fjernes ved lading! 
 

 

2.3.3.5 Farer ved sveising, skjærebrenning og sliping 
 

 Eksplosjonsfare  Sveising, skjærebrenning og sliping må bare utføres på 

sprederen dersom dette er uttrykkelig godkjent. 

 Eksplosjonsfare  Før sveising, skjærebrenning og sliping foretas må man fjerne 

støv og eksplosjonsfarlige stoffer fra sprederen og sørge for tilfredsstillende 

ventilasjon 

 Fare for kabelbrann  Frakoble batteriet, sentralstyringspanelet og 

styringsenhetene fra strømforsyningen for kjøretøyet eller sprederen før 

sveisearbeider igangsettes! 

 Personell som utfører sveisearbeider, må være utstyrt med tilfredsstillende personlig 

verneutstyr! 

 Ved bruk av slipeutstyr eller vinkelsliper må man benytte nødvendig personlig 

verneutstyr!  
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2.4 Konstruksjonsendringer på Airport De-iceren 
 

 Ikke foreta påbygg eller endringer på sprederen uten at dette er godkjent av produsenten. 

Dette gjelder også sveising på bærende konstruksjoner. 

 Alle former for ombygging eller endringer krever skriftlig godkjennelse fra KÜPPER-

WEISSER. 

 Deler som ikke er i fullgod stand, skal skiftes omgående, 

 Benytt bare originale reservedeler. 

Dersom uoriginale deler benyttes, er det ikke sikkert at disse er konstruert og 

produsert etter de samme sikkerhetsstandarder og for de samme belastninger som 

de originale delene. 

 
 

2.5 Informasjon angående lydnivå 
 

2.5.1 Drift med kjøretøyets hydraulikksystem type SDA95 L3.....H 
 

 Lydnivået, eller støyutstrålingen til arbeidsplassen i førerhuset målt i dB(A) avhenger av 

typen kjøretøy. Airport De-iceren utvikler selv ingen støy når den er drevet av kjøretøyets 

hydraulikksystem. 
 

 

 

2.5.2 Drift med separat motor type SDA95 L3.....D 
 

 Ved kjøring med separat motor, er støyutstrålingen til arbeidsplassen i førerhuset bekreftet 

til en verdi på 70 dB(A). Den øvre grensen er 85 dB(A). 

 
 

2.6 Rengjøring av Airport De-iceren og avfallshåndtering 
 

 Håndtering og avhending av stoffer og materialer må utføres korrekt, spesielt  

 - ved arbeider med smøreanordninger 

 - ved rengjøring med løsningsmidler 

 Benytt bare steder som er utstyrt med oljeseparator, når rengjøring utføres! 

 Oljeholdig avfall som filler, oljefiltre, etc. skal kastes i separate beholdere. 

 Oljer og fett må avhendes på en korrekt økologisk måte. 

Hydraulikkoljer må samles opp og avhendes separat! 

Spørsmål angående blanding av syntetiske- og mineralholdige oljer må diskuteres med 

bedriften som utfører avfallshåndteringen. 

 

 

 

2.7 Bestemmelser angående beskyttelse av grunnvannet 
 

2.7.1 Fremgangsmåte ved spill av oljer og drivstoff 
 

 Tett lekkasjen omgående og forsøk å samle opp den oljen som er gått til spille i en 

beholder. Overskytende olje må man forsøke å absorbere med egnet stoff. Dersom man 

spiller drivstoff på bakken, må man varsle aktuell myndighetsinstans, politi eller 

brannvesen. 

 
 

2.7.2 Avisningsvæske 
 

 Sørg for å sette deg inn i tilhørende sikkerhetsdatablad fra produsenten, ved håndtering av 

avisningsvæsker



3 TRANSPORT 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 TRANSPORT 

 15 

 
 

3 TRANSPORT FRA PRODUSENTENS FABRIKK 
 

3.1 Opplysninger og forholdsregler for transport 
 

 Sprederen blir oftest transportert på tilhørende kjøretøy, på egen aksler. Spesielle 

forholdsregler må benyttes dersom en lav tilhenger benyttes. Generelt må alle gjeldende 

forholdsregler for transport tas hensyn til ved transport av sprederen. Se spesielt kapittel 2.2 

og 2.2.1. 
 

 

 
 

Fare 
Glidning  Sikre lasten 

Medtrafikanter kan skades livsfarlig! 

f.eks. ved at deler av lasten stikker ut, misting av last, etc. 

 

 Airport De-iceren må sikres i henhold til bestemmelsene om sikring av last. 

 Løse kolli og elektriske deler må beskyttes mot fuktighet. 

 Vi gir ingen garanti på lakkskader og følger av dette som oppstår under transport av 

sprederen. 

 

 

3.2 Emballasje 
 

 Airport De-iceren overleveres til transportøren uemballert. Dersom transportemballasje er 

avtalt, er dette i samsvar med emballasjedirektivet HPE. Opplysninger som finnes på 

emballasjen og på sprederen må følges. 

 

Pictogrammer som f.eks. kan benyttes: 
 



  
 

 

Opp Forsiktig Beskytt mot fuktighet Beskytt mot varme 

  
 

 

 

 Håndkrok forbudt Tyngdepunkt Festepunkt 
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3.3 Lossing og lasting 
 

 

 
 

Fare! 
Fall  Det er forbudt å stå under hengende last! 

Vær oppmerksom på løfteanordningens kapasitet og sprederens 

tyngdepunkt. Personer kan bli alvorlig skadet! 

f. eks. ved klemming og lignende 
 

 

3.4 Mottakskontroll 
 

 Leveringsomfanget fremgår av følgeseddelen. Kontroller at leveransen er komplett og 

rapporter eventuelle mangler omgående (skriftlig). 

 

3.5 Rapporter og dokumenter transportskader 

 

 Dersom transporten skjer på vegne av KÜPPER-WEISSER må eventuelle transportskader 

omgående beskrives på transportørens fraktbrev. Mottagerens frakt brev må stilles til 

produsentens disposisjon for at skaden skal kunne bearbeides. 

 Dersom transporten skjer for kundens regning og risiko, må skaden omgående beskrives på 

transportørens frakktrev. Transportskaden skal gjøres opp direkte med transportfirmaet. 

 

3.6 Lagringssted, tidsrom, beskyttelsestiltak, omgivelsesvilkår 

 

 Dersom Airport De-iceren og tilhørende utstyr ikke monteres direkte etter levering, må de 

lagres forsvarlig på et beskyttet sted (saltlagre er ikke egnet). De må tildekkes ordentlig slik at 

smuss og fuktighet holdes borte. 

 Før hver vintersesong skal sprederen settes i drift i henhold til “Igangkjøring” i kapittel 5 og i 

henhold til “Vedlikehold, årlig) i kapittel 7. 
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4 MASKINDATA 
 

4.1 Samsvarserklæring 
 

 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

DECLARATION OF CONFORMITY 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt 

We declare under our sole responsibility that the product 

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit 
 

Bezeichnung: Streumaschine für den Winterdienst 

Name: Gritter for Wintermaintenance 

Nom: Saleuses pour le déneigement 

Type: SDA95 L3 

Serie - Nr.: 990185 
 

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder  

normativen Dokumenten übereinstimmt: 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or  

normative documents: 

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes et  

documents normatifs suivants: 
 

 

 

 
 

EWG-Richtlinie für Maschinen 
 

Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 
 

einschließlich der Änderungen 
 

EEC - Machine directive 
 

council directive of 14 June 1989 

including amending directives 

council directive of 14 June 1989 

including amending directives 

EEC - directives pour machines 

EEC - directives pour machines 

directive du conseil du 14 juin 1989 

amendements inclus 

89/392/EWG 

91/368/EWG 

93/44/EWG 

93/68/EWG 

Bräunlingen, 30.08.1999 Dr. Mießen    Director 
Ort und Datum der Ausstellung 

Place and date of issue 

Lieu et date 

Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten 

Name and signature or equivalent marking of authorized person 

Nom et signature du signataire autorisé 
 

KÜPPER-WEISSER GmbH  In Stetten 2D-78199 Bräunlingen/Germany 

Tel. XX(0)771/601-0  Fax XX(0)771/601-155 
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4.2 Tekniske data 
 

Utnyttbart tankinnhold for 

de-icingvæske: 

 

6000 l 

Totalvekt tom: Ca.  3,280 kg 

Driftsmotor Type D: 

 

 

 

Dieseltank: 

Spenning: 

Batteri: 

Hydraulikkpumpe: 

Hydraulikkoljetank: 

Hydraulikkolje type: 

Hatz dieselmotor, type 2L 41C,  

med støydempingskappe 

driftsturtall 2600 o/min med 26 kW effekt 

drivstofforbruk 7.6 l/t 

Forsynes fra kjøretøyet med el. pumpe 

24 V 

2x 12 V / 88 Ah 

Girpumpe  med 16 cm3/omdr. 

 36 l med trykkfilter 

HLP 32 

Kjøretøyhydraulikk system 

type H: 

Hydraulikkpumpe: 

Hydraulikkoljetank: 

Hydraulikkolje type: 

Kjøretøyspenning: 

 

 

Girpumpe med 16 cm3/omdr. 

Innhold 40 l med returfilter og separat trykkfilter 

HLP 32 

24 V 

Sensorer: Utvendig temperatursensor (ekstrautstyr), 

Automatisk stopp av fylle-/tømmerpumpe 

Automatisk stopp av utmatingspumper ved tom tank 

Drift: 3x spredertallerkener med girmotor, midten 2x NG 16 / 2 bommer NG16 

3x væskepumper med hydromotor 16 cm3/omdr. 

1x fylle-/tømmepumpe med hydraulikkmotor (ekstrautstyr) 

Styresystem: KÜPPER-WEISSER med mikroprosessor, 

veiavhengig via elektronisk takograf, 

9-polig kabelforbindelse med kabelseparasjon til den elektroniske 

forsterkeren i styrekabinettet, hydraulisk styring ved hjelp av proporsjonal 

strømnings-styringsbryter, synkronisering av spredningsmengden og 

spredningsbredden, INNSTILT VERDI-VIRKELIG VERDI 

sammenligning på hastigheten av væskepumpen og spredertallerkene med 

digital sensor med 10 pulser per omdr. 

Systemkonstruksjon: Hydraulikkanlegg i blokkonstruksjon, 

Elektrisk system i kompaktkonstruksjon. 

Spredningsbredde: Midtre tallerken uten bommer fra 3 – 8 m, 

Med bommer programmerbar fra 18 – 24 m 

Spredningsmengde: Kontinuerlig valgbar fra førerhuset, 

5 - 100 g/m² programmert for de-icingvæsker, 

og tar hensyn til den programmerte tettheten.  

Telleverk, kan nullstilles: Daglig kjørt sprederdistanse i km, 

Daglig spredningsmengde i kg og m³ for de-icingvæsker 

Telleverk, kontinuerlig: Totalt kjørt spredningsdistanse i km, 

Total spredningsmengde i kg og m³ for de-icingvæsker, 

Totalt antall driftstimer 

Drift: Med sentralstyringspanel i førehuset, 

Manuell nøddrift direkte på Airport De-iceren. 
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Drift av sprederenhetene: Trykkbegrensning 250 bar, 

Hydraulisk drift for bommer ut/inn. 

Væsketank: GFK-tank med kjemisk beskyttelsesbelegg, 

Magnetisk flottørbryter for autostopp ved full tank, 

Automatisk utluftingssystem, 

Stort lokk på toppen for rengjøring og vedlikehold, 

Nivåindikator montert på venstre side av tanken. 

Væskesystem: 1x girpumpe (100 ccm) for hver spredningsenhet, 

rørsystem av  PVC, 

4x gjennomsiktige filtre som smussfangere, 

Manuelle ventiler for fylling eller tømming, fylling med pumpe og 

stenging, 

Sentrifugalpumpe med hydrauliske drift for fylling/tømming (ekstrautstyr), 

bryter for fylle-/tømmepumpe PÅ-AV, 

tilbakeslagsventil for å hinder at rørene renner tomme, 

kobling for fylle-/tømmeslange, 

kontakt for tilkobling av autostopp av ekstern pumpe ved full tank. 
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4.2.1 Dimensjoner I drift med bommene inne 

 

 

 

4.2.2 Dimensjoner i drift med bommene ute 
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4.3 Oversikt over modulene / Airport De-icer 
 

Den gjennomprøvde Airport De-icer medmoduler for individuell tilpassning til kundens behov! 

 

 

Item Designation 

1 Tank for de-icingvæske 

2 Skap for hydraulisk/elektrisk styring 

3 Spredningsenhet 

4 Dieselmotor 

5 Bom 

 
 

1

2

4

3

3

31
5
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4.3.1 De-icingvæske skjematisk 
 

Tank for de-icingvæske kan fylles/tømmes gjennom 3-veis ventiler ved hjelp av en intern eller 

ekstern pumpe. De-icingvæsken strømmer fra tanken til FS-pumpene som pumper De-

icingvæsken til spredningstallerkenene i kontrollert mengde. 
 

  

 

Pos Betegnelse 

1 Stengekran for væske „Fylling / tømming – OFF“ 

2 3-veis kran for væske / tømming med / uten fylle-/tømmepumpe 

3 3-veis kran for væske / tømming, med / uten fylle-/tømmepumpe 

4 Stengekran i fyllelinjen – tank  

5 Tilslutning for fylling/tømming av De-icingvæske 

6 Intern fylle-/tømmepumpe 

6.1 Smussfilter for fylle-/tømmepumpa  

7 Stengekran i sugelinjen – FS pumper 

8 Sensor – tørrkjøringsbeskyttelse 

9 FS-pumpe med drift for midtre spredningstallerken 

10 FS-pumpe med drift for høyre spredningstallerken 

11 FS-pumpe med drift for venstre spredningstallerken 

12 Et smussfilter for hver pumpe i pumpens sugelinje 

 

 

1

2

3

4

5

6

6.1

7

8

10

  9

11

12
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Pos Betegnelse 

11 Stengekran for nivåindikator 

12 Nivåindikator 

13 Utluftingsventil 

14 Åpning på toppen for rengjøring 

15 Flottørbryter for stopp av fyllepumpe ved full tank 

 

11

13
12

13 131415
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4.3.2 Styreskapmodul 
 

Den elktro – hydrauliske styringen med påmontert manuell NØDSTYRING er plassert  i 

styringsskapet  (se seksjon 6.3.3 + 6.3.3.4.)  

  
 

 

 

Pos Beskrivelse 

1 Skap for elektrohydraulisk styring 

 
 

4.3.3 Spredningsenhetmodul 
 

De-icingvæsken ledes via væskefordeleren ned på spredningstallerkenen. Driften av den midtre 

spredningstallerkenen har funksjon som en mengdefordeler slik at hastigheten er lik på de tre 

spredningstallerkenene. Sensoren for hastighetsignalet er montert på den midtre 

spredningsenheten. 

 

 
 

 
 

1
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4.3.4 Modul for drift med dieselmotor type “D” 

Airport De-iceren blir drevet av egen dieselmotor. Den støyisolerte 2-sylindrede dieselmotoren er 

luftkjølt. Innstilt turtall er 2600 o/min. Dieseltilførsel er fra kjøretøyets tank. En 

hydraulikkpumpe er festet direkte til huset på dieselmotoren og koblet til veivakselen med 

fleksibel kobling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pos Betegnelse 

1 Original dieseltank (er fjernet når diesel taes fra kjøretøyet) 

2 Dieselmotor 

2.1 Ventildeksel 

2.2 Innsprøytningsdyser 

2.3 Luftfilter 

2.4 Drivstoffilter 

2.5 Innsprøytningspumpe 

2.6 Fødepumpe for drivstoff 

2.7 Peilepinne og påfylling av motorolje 

2.8 Arm for turtallsregulering 

2.9 Oljekjøler 

2.10 Oljefilter 

2.11 Tappeplugg for motorolje 

2.12 Viftereim 

2.13 Drivstoff forfilter 

3 Batterikasse 

4 Hovedbryter batteri 

 

 

 

 

1 2

3

4

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

2.9
2.10

2.11
2.12

2.13
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4.3.5 Bommodul 
 

En solid rørkonstruksjon er festet i front av væsketanken. En svingenhet med hydrauliske 

sylindere og nærhetsbrytere er plassert på denne. De høydejusterbare spredningsenhetene er festet 

I enden av bommene. Betjeningen er på sentralstyrepanelet I førerhuset.  
 

 

 

 

Pos Betegnelse 

1 Venstre bomm 

2 Spredningsenhet / venstre bom 

3 Høyre bom 

4 Spredningsenhet / høyre bom 

5 Svingenhet/ hydraulikksylinder / nærhetsbryter / venstre 

6 Svingenhet / hydraulikksylinder / nærhetsbryter / høyre 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

5

2

46



4 MASKINDATA 

 27 

 

4.3.6 Skilt og varselmerker på modulene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos Antall Varenr.: Betegnelse 

1 1 558.010205 Tyngdepunkt 

2 1 558.0101412 Fylling av hydraulikkolje 

3 1 558.0101511 Posisjon 3-veis kran, hovedbryter, fyllepumpe "PÅ-AV" 

3a 1 558.0101511 Hovedbryter 

3b 1 558.0101511 Fyllepumpe "PÅ-AV" 

3c 1 558.0101511 Posisjon 3-veis kran for fylling av væske 

4 1 558.0101358 CE merke 

5 1 558.0101239 Navneplate 

6 1 558.0101413 Se instruksjon 

7 1 558.0101009 KÜPPER-WEISSER logo 

8 1 558.010661 Diesel (vinterdiesel) 

9 1 558.0101200 Skala for nivåindikator 

10 1 993.3307 Varselmerke / bak på venstre bom 

11 1 993.3306 Varselmerke / bak på høyre bom 

12 1 993.3308 Varselmerke / foran på høyre bom 

13 1 993.3309 Varselmerke / foran på venstre bom 

14 1 558.0101536 Skilt for manuell nødprosedyre i styringsskap 

 

 

 

1

3b

3c

10,11,12,13

1

2

12

3

4

5

6

7

8

9
10 11

13

14

2

6

8

7

5

14

3a/4
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5 OPPSTILLING, MONTERING, SETTE I OG TA UT 

AV DRIFT 
 

5.1 Axle load calculation / centre of gravity 
 

 The centre of gravity of the Airport De-icer is marked on the side with a sign plate. To achieve 

optimum weight distribution in the vehicles with their different equipment combinations, such 

as attached and detached front or side plough, crane and Airport De-icer, an axle load 

calculation as well as a centre of gravity calculation is necessary.  

 
 

    Axle load calculation                               Date: _________________ 

                                                                                                            Page:    _______of: ______ 

 

      Customer:        ___________________________________       Order No. / Proj. No.: ____________ 

      Vehicle type:   ___________________________________        

      Chassis No.:    ___________________________________        Calculated by:  ________________ 

 

    Values in kg  

 

Total weight 

 

Axle load front 

 

Axle load rear 

 

Wheel base 

 

Permissible 

values  

  (vehicle ) 

 

G perm  =  

__________ 

 

 VA perm = 

_________ 

 

 HA perm = 

________ 

R in mm 

 

Weighed values 
  without auxiliaries 

  (vehicle ) 

 

G F   =  

__________ 

 

 VA F  = 

_________ 

 

 HA F   =
 

________ 

 

 

  

X 0 4

x0 9

x p

R

x
0 6 . . . 0 8

x0 5

0 1
x

V A H A

G0 9

G
0 4

G
0 1

G0 6 . . . 0 8

ü

=  R + ü + x p

G0 5

 

 

VA stands for 1st axle, HA stands for 2nd axle. 
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1 2 3 4 5 
 

Single loads 
 

Weights 

G in kg 

 

Distances 

X in mm 

Front axle loads 

Va in kg 

 

Rear axle loads 

HA in kg   

 

1. 

 

Vehicle without accessories 

 

G F 

   

_          

  

VAF 

  

HAF 

 

 

 

2. 
 

Front plough / front part 

 

G04 
  

X04 
  

VA04 
  

HA04  
 

 

3. 
 

Spreading material tank / 

diesel drive engine 

 

G01 
  

X01 
  

VA01 
  

HA01 
 

 

 

4. 
 

Side plough (if present) 

 

G05 
  

X05 
  

VA05 
  

HA05 
 

 

5. 
 

 

 

 

G06 
  

X06 
  

VA06 
  

HA06 
 

 

6. 
 

 

 

 

G07 
  

X07 
  

VA07 
  

HA07 
 

 

7. 
 

 

 

 

G08 
  

X08 
  

VA08 
  

HA08 
 

 

8. 
 

Crane structure 

 

G09 
  

X09 
  

VA09 
  

HA09 
 

 

9. 
 

Total weight / wheel loads 

 

Gtot 
    

VAtot 
  

HAtot 
 

Axle load exceeded:        yes  '   no   · 
 

Notes 
Weights:  GF  = Vehicle empty weight 

 G01 =  Airport De-icer loaded 

 G04 =  Snow plough (front unit) 

 G05 =  Side plough 

 G06-0 =  Other 

 Gtot =  Total weight 

 Gperm =  Permissible total weight 
 

Formulae (VA stands for 1st axle, HA stands for 2nd axle.) 
 Front axle load portion Rear axle load portion 
Vehicle  VAF   =  weigh actual weight HAF    = GF   -  VAF 

 

Front plough 

 

               

                                                           X04   

 VA04  =  
_____  x  G04    

                  R            

 

HA04  = G04  - VA04 

 

 

Airport De-icer 

 

                 X01   

 VA01  =  
_____

  x  G01 

                                  R 

  

HAS   = G01  - VA01 

 

 

Side plough 

 

                 X05 

 VA05   =  _____  x G05 

                        R 

  

HA05  = G05  - VA05 

 

 

Crane 

 

                 X09 

 VA09   =   
______  x  G09 

                         R 

 

 HA09 = G09 - VA09 

 

Other 

 

 

 X06- 08 

VA 06 - 08 =  _____  x G06- 08 

  R 

  

HA06 - 08 = G 06 - 08 - VA 06 - 08 
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Procedure 

 

 Fill out head column completely; enter vehicle data, vehicle weights and wheel base. 

 Enter weights in column 2 (weigh vehicle or technical data). 

 Enter centre of gravity distances of the individual accessories related to the rear axle in 

column 3 (only for the equipment which is actually attached). 

 Calculate front axle loads according to above formulae and enter in column 4. 

 Calculate rear axle loads according to above formulae and enter in column 5. 

 Add columns 2, 4 and 5 (total) and compare with permissible vehicle values (perm.) 
 

 

    Centre of gravity calculation                          Date: _________________ 

     Airport De-icer                                                                                 Page:   _______ of: ______ 

 

      Customer:           ___________________________________       Order No. / Proj. No.: ____________ 

      Vehicle type:       ___________________________________        

      Chassis No.:        ___________________________________        Calculated by:  ________________ 

 

Values in kg  

 

Total weight 

 

Front axle load 

 

Rear axle load 

 

Wheel base 

 

Permissible 

values 

(vehicle) 

 

G perm  =  

__________ 

 

 VA perm = 

_________ 

 

 HA perm = 

________ 

R in mm 

 

 

 

i 
Info! 
It is recommended marking the position or the centre of gravity position on the 

vehicle. 

 

Hand-written notes: 
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5.2 Montering av Airport De-iceren 
 

Airport De-iceren er montert på lasteplanet ved hjelp av festeutstyr eller på krokramme eller 

boltet permanent til chassiset. 

Sentralstyringspanelet er plassert i førerhuset. 

 
 

5.2.1 Av- og påmontering på ben / lasteplanmontert enhet 
 

 

 
 

Advarsel! 
Hevet last  Personer kan bli dødelig skadet! 

Det er forbudt å stå under sprederen. Montering og avsetting skal 

foretas på horisontalt og bærekraftig underlag. Tillatt totalvekt (Airport 

De-iceren lastet med maks. ½ last) må ikke overskrides. 
 

i 
Informasjon! 
Før montering og avsetting av sprederen, må høyden innstilles slik at den 

stemmer overens med stativet som benyttes. Det avsatte utstyret må løftes 

samtidig. Max. løftehøyde per avstillingsstativ og arbeidsprosedyre må ikke 

overskride 100 mm. 
 

Nyttelast: 12 t, egnet for montering og demontering av 

spredere med  ubelastet flakhøyde på 1,050 mm til 1,900 mm.  

Stativhøyden innstilles ved å løsne skruene pos. 9. Deretter 

kan støtten/overdelen pos. 2 innstilles tilsvarende 

hullavstanden på støtten/underdelen pos. 1. I den forbindelse 

skal støtten/ underdelen pos.1 sikres med holderen pos.11 og 

skruen pos.9. 

Kragearmen pos. 4 på sprederen skal trekkes ut ved at 

rasterbolten pos.5 trekkes ut til den låses fast i det siste hullet i 

kragearmen. 

Den forberedte oppstillingsutstyret settes i posisjon med 

støtten/overdel pos.2 (U-profil)  og kragearmen pos. 4. 

Forbindelsen sikres med låsebolt pos.6. Før løfting må 

ventilen pos.10 være tilkoblet til håndløftsylinderen pos.7 med 

pumpearmen pos.3. Med hjelp av håndløftsylinderen pos. 7 

løftes sprederen jevnt på alle fire oppstillingsstativene inntil 

den står helt fritt. Sikringen foretas med låsebolt pos.8. 

Nedsenkning foretas ved at låsebolten pos.8 fjernes og 

ventilen pos.10 på hydraulikksylinderen pos.7 åpnes gradvis. 

 

1

2

3

8

9

4

5

6

7

1 0

1 1

12
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5.2.2 Festing av Airport De-iceren 
 

 

 
 

Advarsel! 
Tap av last  Medtrafikkanter kan bli alvorlig skadet!  

 

 

i 
Informasjon! 
Festemetoder for Airport De-iceren: 

• Faste konstruksjoner er boltet direkte på chassiset! 

• Påbygg på “hurtigskift” ramme eller “roll-off” tipprammer er fastgjort til disse.  

• Fastgjøring til lasteplan foretas enten med containerlåser eller ved hjelp av side- og 

frontstøtter og skruforbindelser direkte gjennom lasteflaket!    
 

Feste av sprederrammen på lasteplan ved hjelp av containerlåser i hjørnene: 

• Åpne sikkerhetsanordningene på containerlåsene.  

• Løsne mutteren på låsene  

• Monter låseboltene i hjørnebeslagene på sprederen og vri 90°.  

• Trekk til mutterne igjen. 

• Lukk sikkerhetsanordningene på containerlåsene. 

 

Montering på lasteplan med side- og frontstøtter: 

• Rygg kjøretøyet mot de-iceren slik at 

frontveggen på lasteplanet berører frontstøtta på 

de-iceren (pos.1 ) 

• Plasser sprederen ved bruk av egnede støtteben 

(kapittel 5.2.1.) 

• Juster sideveis festeanordning (pos. 2) mot 

sideveggen og fest forsvarlig med låsebolter i 

hullene i sidestøtten  (pos. 4). 

• Drei justerplaten til den støter mot sideveggen 

(pos. 5). 

• Ved førstegangsmontering må det bores to hull 

med ø 25mm diagonalt for festene (pos. 6). 

Festes med 2 x M24 bolter  (pos. 7), med 

forsterkerplate (pos. 8) på undersigen av 

lasteplanet. 

 

 

7

6

3

84
5

2

6

1
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5.3 Montering og tilkobling av sentralstyreenhet i førerhuset 
 

5.3.1 Montering av sentralstyringspanelet 
 

Driftsenheten bør plasseres på en plass som er lett tilgjengelig for føreren, selv under 

kjøring. Benytt den medfølgende holderen med konsoll og utføringsrør og fest den på et 

egnet sted. Utføringsrøret er fleksibelt og kan bøyes til og kuttes til passende lengde før 

montering. Etter montering, er betjeningspanelet svingbart i 45° i alle retninger ved å 

løsne den øvre festeskruen på holderen. 

Displayet festes vanligvis i synsfeltet for rullebanen på dashbordet eller med “Velcro” 

tape. 

 
 

5.3.2 Elektriske tilkoblinger / Kabeldeling / CAN bus 
 

Kabelkontaktene er forsynt med forskjellige typer kontakter. Forveksling er derfor umulig! 
 

Pos Betegnelse 

1 Display  

2 Sentralstyringspanel 

3 CAN bus kabelseparasjon 

4 Styringsenhet Airport De-

icer  

5 GPS antenne (option) 

6 Styringsenhet for snøplog 

7 ThermoMAT, infrarød 

sensor (tilleggsutstyr) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
Info! 
• Vennligst se anvisningene i kapittel 1 i programmanualen for tilkobling av 

det veiavhengige styresystemet (V signal ). 

• Et hull på ca. 45 mm ø må lages i bakveggen på førerhuset for å føre 

kablene igjennom og montere kabeldelingen. 
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5.3.3 Hovedbryter for batteriene, Type SDA L3.....D 
 

Hovedbryter for batteriene og hovedsikringen befinner seg på 

batterikassa. 

(Se moduloversikt 4.3.4) 

 

Før man skal starte Airport De-iceren må hovedbryteren 

for batteriene slås på, ellers virker ikke bryterfunksjonen og det er ikke mulig å starte 

dieselmotoren. 
 

• Sett nøkkelen inn i hovedbryteren.  

• Vri nøkkelen til høyre  Batteristrømmen er slått på. 
 

i 
Informasjon! 
 Ikke slå av hovedbryteren for batteriene når motoren er i gang. Dynamoen, batteriene 

og andre elektriske komponenter kan bli ødelagt.  

 

 

 

5.4 Arbeid før drift 
 

5.4.1 Arbeid på kjøretøyet 
 

 Generelt ettersyn av kjøretøyet som sikkerhetsutstyr, belysning, drivstoff, oljenivåer og 

anvisninger fra kjøretøyets produsent. 
 

 

5.4.2 Driftskomponenter i førerhuset 
 

Airport De-iceren betjenes fra sentralstyringspanelet i førerhuset (se kapittel 6). 
 

5.4.3 Driftskomponenter på Airport De-iceren 
 

• Manuell betjening av hydraulikkventilene for NØD –betjening er i styringsenheten. 
 

For De-icingvæsker:  (se også kapittel 5.5.1.2): 

• Kupling for fylling/tømming 

• Flottørbryter for automatisk stopp ved fylling 

• Brytere for fylle-/tømmepumpa ON-OFF (tilleggsutstyr). 

• 3-veiskraner for "fylling-tømming", "fylling/tømming med intern pumpe" og  

"stengt" i fyllelinjen. 

• Stengekran på tank  fyllelinjen. 

• Stengekran på tank  og sugelinjen til FS-pumpene. 

• Stengekran i tilførselslinjen for den gjennomsiktige nivåindikatoren. 
 

Separat motor type SDA L3.....D: 

• Se egen instruksjonsbok for motoren fra Hatz. 
 

Kjøretøyhydraulikk type SDA L3.....H: 

• Se egen anvisning. 
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5.5 Klargjøring av De-iceren 
 

Grunnleggende forhold er korrekt konstruksjon og alle sikkerhetsanordninger montert. 
 

 

5.5.1 Lasting av Airport De-iceren  
 

i 
Info! 
• Dersom flere typer avisningsvæsker benyttes, må man kontrollere 

anvisningene fra produsenten for å unngå mulig uheldige virkninger ved 

blanding av to forskjellige væsker. 
 

 

5.5.1.1 Smussfilter / De-icingvæsker 
 

I fyllelinjen av væske med intern pumpe er det et det et filter. Filteret nå kontrolleres før fylling 

og evt. rengjøres. Kontroller at kranene står i riktig stilling. 
 

Det er videre filtre for de 3 FS-pumpene. I forbindelse med rengjøring, må stengekranene på 

tilførselsledningen til FS-pumpene være stengt. 

 

 

5.5.1.2 Stengekraner / De-icingvæsker 
 

Se også kapittel 4.3.1 

• Stengekran i fyllelinjen til tank. 

(Stenges ved reparasjonsarbeid.) 

• Stengekran i sugelinjen fra tank til FS-pumpene. 

• Stengekran i tilførselen til den gjennomsiktige nivåindikatoren. 

(Stenges kun ved defekt nivåindikator eller ved reparasjon.) 
 

5.5.1.3 3-veiskran og tilkobling / De-icingvæsker (tilleggsutstyr) 
 

Det er en kobling med 3-veiskraner for tilkobling av fylleslange for de-icingvæsker bak på høyre 

side av Airport De-iceren 
 

Mulige stillinger for 3-veisventilene:  
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5.5.1.4 Fylling av de-icingvæske med ekstern pumpe 
 

i 
Info! 
• Vær oppmerksom på instruksjonene for fyllestasjonen og 

sikkerhetsinstruksjonene. 

• Det eksisterer en fyllestasjon for avisningsvæske med sin egen fyllepumpe. 

Fyllingen foretas via påfyllingskoblingen. 

• Ekstern stoppekran og stillingen på andre retningsventiler på fyllestasjonen 

må tas i betraktning. 
 

• Åpne dekselet for fyllekoblingen. 

• Tilkoble fylleslangen. 

• Stengekrana (4) i fyllelinjen til tank må være 

åpen. 

• Fjern det interne støpselet for autostopp fra 

kontakten. 

• Monter pluggen for autostopp fra fyllestasjonen i 

kontakten. 
 

• Juster stengekrana (1) og 3-veiskranene (2 / 3) i 

henhold til skjema (A). 

• Start fyllingen fra pumpestasjonen. 

• Fylling med de-icingvæsker. 

• Automatisk stopp ved full tank via flottørbryter. 

• Sett straks stengekrana (1) i  "AV" stilling. 

• Avmonter fylleslangen 

• Monter dekselet på fyllekoblingen 

• Fjerne den eksterne pluggen for autostopp. 

• Sett det interne støpselet for autostopp i 

kontakten 
 

i 
Info! 
• Dersom pluggen for automatisk avstenging av fyllepumpen på fyllestasjonen 

ikke finnes, må den ettermonteres. 

• Dersom man foretar fylling uten automatisk avstenging, kan væsketankene 

sprekke på grunn av overfylling av FS. 

A

B

C
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5.5.1.5 Fylling av de-icingvæske med intern fyllepumpe (ekstrautstyr) 
 

i 
Info! 
• Før enheten kan settes i drift for første gang, må fyllepumpa fylles med 

væske gjennom åpningen på toppen (se bruksanvisning for TeeJet- pumpa). 

• Det må tas hensyn til eksterne stengekraner så vel som stilling på andre 

kraner på lagertanker og instruksjoner for fyllepumpa! 

• Hvis støpselet for autostopp ikke er montert kan ikke pumpa startes.  
 

 

Hvis fyllestasjonen for de-icingvæske ikke har fyllepumpe, skjer fyllingen med den interne 

fyllepumpen på Airport De-iceren 

 

• Fjern dekselet på fyllekoblingen. 

• Koble til fylleslangen. 

• Sengekrana (4) i fyllelinjen til tanken må være åpen. 

• Det interne støpselet for autostopp montert i 

kontakten. 

• Start dieselmotoren. 

• Juster stengekrana (1) og 3-veiskranene (2 / 3) i 

henhold til skjema (B). 

• Med den grønne  "Fyllepumpe I" bryteren blir 

fyllepumpa aktivert hydraulisk. Fyllepumpa stoppes 

med den røde "Fyllepumpe O" bryteren. Støpselet 

for autostopp må stå i kontakten. 

• Fylling av de-icingvæsker. 

• Automatisk stopp ved full tank via flottørbryter. 

• Sett stengekrana (1) i "AV" stilling. 

• Koble fra fylleslangen 

• Monter dekselet på fyllekoblingen. 

 

 
 

i 
Info! 
• Du finner informasjon om NØD-betjening av fyllepumpa i seksjon 6.3.3.3. 

 

 

 

 

A

B

C
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5.5.2 Separat motor type SDA95 L3.....D 
 

5.5.2.1 Oljenivå i dieselmotor 
 

 

 
 

Fare 
Brannskade  Dieselmotoren med tilhørende komponenter som 

eksosanlegg og deler av hydraulikkanlegget kan være varme! Se også 

anvisningene i brukermanualen for dieselmotoren. 

 

Peilepinnen befinner seg på siden av motorblokken for dieselmotoren! 

 

• Fell ned stigen. 

• Trekk ut peilepinnen og tørk den av med en lofri klut. 

• Oljenivået må befinne seg mellom de to merkene på peilepinnen. 

             •    Dersom nivået er for lavt, må man etterfylle olje gjennom påfyllingsrøret. 

 

5.5.2.2 Nivået i dieseltanken 
 

 

 
 

Fare 
Brannskade  Dieselmotoren med tilhørende komponenter som 

eksosanlegg og deler av hydraulikkanlegget kan være varme! Se også 

anvisningene i brukermanualen for dieselmotoren. 

 

Dieseltanken er plassert foran dieselmotoren med nivåindikator på siden.  
 

• Fell ned stigen 

• Skru av tanklokket 

• Fyll opp med diesel (vinterdiesel) 

• Skru tanklokket tilbake på plass 
 

 

5.5.3 Hydraulikkolje 
 

 

 

Fare 
Brannskade  Deler av hydraulikksystemet kan være meget varmt! 

 

 

5.5.3.1 Kontroll og etterfylling av hydraulikkolje 
 

Hydraulikkoljetanken er plassert foran dieselmotoren. Fell ned stigen. Nivået i hydraulikktanken 

kan kontrolleres i nivåglasset. Nivået skal være ved det øvre merket på nivåglasset. 
 

Fylling av hydraulikkoljetanken: 

• Benytt stigen, type SDA95 L3.....D 

• Skru av påfyllingslokket 

• Fyll hydraulikkolje HLP 32 til øvre merke. 

• Skru påfyllingslokket tilbake på plass. 
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5.5.4 Sikkerhetsanordninger for transport 
 

Begge spakene for transportsikring av bommene, som befinner seg på sidene, må være åpnet. 

Det er ikke mulig å betjene bommene når sikkerhetsanordningen for transport er på. 

 
 

5.5.5 Grunninnstilling av sprederenheten 
 

i 
Info! 
• Du vil finne informasjon om grunninnstilling av sprederenheten i seksjon 

7.4.1 "Forsyning av strømiddel / innstilling og fordeling" 

 
 

 

5.5.6 Forholdsregler og ettersyn før oppstart / Hurtigoversikt 
 

i 
Info! 
Punktene nedenfor er en hurtig oversikt.  

Vær oppmerksom på fare- og advarselsanmerkninger i de enkelte kapitlene. 

 

Ettersyn før oppstart 

 

• Kontroller at alle sikkerhetsanordninger er montert og at de funksjonerer (se kapittel 2) 

• Kontroller alle festepunktene for Airport De-iceren til kjøretøyet (se kapittel 5.2.2) 

• Kontroller alle elektriske tilkoblinger (se kapittel 5.3.2) 

• NØDSTOPPBRYTER er ute. (se kapittel 2.2.6) 

• Type SDA95 L3.....D: 

Batteriets hovedbryter er på (se kapittel 4.3.4) 

• Hydraulikkoljenivå (se kapittel 5.5.3.1) 

• Transportsikringene på bommene er fjernet  

• Manuell NØD-betjening av hydraulikkventilene i stilling "Auto."  

(se kapittel 6.3.3 + 6.3.3.4) 

• Type SDA95 L3.....D: 

Diesel er fylt (vinterdiesel) (se kapittel 5.5.2.2) 

• Type SDA95 L3.....D: 

Motoroljenivå (se kapittel 5.5.2.1) 

• Type SDA95 L3.....D: 

Hendel for turtallsregulering i stilling "Start" (se kapittel4.3.4) 

• Filtre for de-icingvæske er rene (se kapittel 7.1.6.1) 

• Stengekranene for de-icingvæske på tanken for FS-pumper er åpne (se kapittel 4.3.1 og 

5.5.1.2). 

• Tanken er fylt med de-icingvæske (se kapittel 5.6.1) 

• Klokkeslett og dato er korrekt innstilt på displayet (sommer – vintertid, tidssoner, se program- 

instruksjoner, display / meny Fig. 21) 

• 0-still dagtelleverket (se kapittel 6.5 + 6.1.13, fig. 12). 

 
 



5 OPPSTILLING, MONTERING, SETTE I OG TA UT AV DRIFT 

 40 

 

5.6 Funksjonstest 
 

 

 
 

Advarsel! 
 Spredning  Det er forbudt å stå i spredningsområdet!  

 Kjøretøyet må stå på et egnet sted med håndbrekket på. 

 

i 
Informasjon! 

• Før igangkjøring og etter utført vedlikeholdsarbeider, skal man 

foreta en funksjonskontroll når man står stille slik at 

kombisprederen virker umiddelbart med innstillingene som fremgår 

av displayet når man starter. 

• Se driftsinstruksjonene i kapittel 6. 
 

 

5.6.1 Fylling av væskesystemet / testkjøring / klar for drift 
 

Grunnleggende forhold: 

• Tank og fyllepumpe er fylt med De-icingvæske (se kapittel 5.5.1). 

• Kjøretøyhydraulikk eller dieselmotor og  spredertallerener er i gang og bommene er foldet hel ut 

c. (betjenes med joystick, se kapittel 6.1.12) 

Display / bommer   =  

 

• Aktiver driften for midtre tallerken og tallerkene på bommene med bryterne: 

                                    +                    

Testkjøring: 

• Joystick på linje ➔ Slå på simulering med 15 km/t. 

 22.0 m   15 g/m2              

      
 Plog 

 Strøplan 

 Spredning avslutt 

➔ Simulering  15 km/t 

• Spredning med de-icingvæske ble aktivert for alle sprederenhetene. 

• Beroende på innstilt menge kan det ta inntil 2 minutter før rør og slanger er fylt opp med de-

icinsvæske. 

• Vurder spredningsmønsteret og foreta eventuelle endringer 

(se kapittel 7.4.1) 

• Dersom feilmeldinger vises i displayet, må disse utbedres 

(se kapittel  5.6.1.1 og 5.6.1.2) 

• Deaktiver drivsystemene og simuler igjen etter at systemet er fylt. 

• Fold bommene inn igjen ved hjelp av joysticken        =  

• 0-still tripptelleverket (se kapittel  6.5 + 6.1.13, fig. 12) 

 Airport De-iceren er klar til bruk! 

• Stopp kjøretøyhydraulikken eller dieselmotoren. 

• Trekk ut ”Dummy”- eller ”Memory”-kortet. 

1 2 
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5.6.1.1 Håndtering av feilmeldinger 
 

Dersom sentralstyringspanelet oppdager en feil og viser den på displayet, må denne bekreftes ved 

å trykke på knappen på toppen av joysticken. 
 

Dersom det er en feil i den elektroniske styringen, kan de ønskede verdiene stilles inn manuelt på 

proporsjonalventilene for spredningsbredden og spredningstetthet ved å benytte NØD drift (se 

nødspredning 6.3.3) 
 

Du finner instruksjon om reparasjon og feilsøking / Reparasjonsinstruksjon i kapittel 7.3 

 

 

5.6.1.2 Feilmelding, funksjonskontroll 
 

 

Korresponderende sensorer (utstyr) er påkrevet for direkteviste feilmeldinger. Disse feilene er 

selvforklarende ettersom de vises med et eget merke med tilhørende tekst: 
 

Display i undermeny spreder i linjen: 

 -9.9°C       -9,90C     òòò 

 

Sensor 1 32  1 2 3 

 Sensor 1  = ikke i bruk 

 Sensor 2  (ikke i bruk, tilleggsutstyr etter forespørsel) 

Sensor 3  = FS-tank tom = flytende strømiddel (tørrkjøringsbeskyttelse) 
 

i 
Informasjon! 
• Tørrkjøringsbeskyttelse: 

Airport De-iceren er utstyrt med en sensor som automatisk slår av tilførselen 

dersom tanken for avisningsvæske går tom. 

 

Følgende sensorer for tanknivå kan monteres med forskjellige visninger i displayet: 

Digital sensor  display "tom" eller "full" 

Analog sensor  display "full" "1/2", "1/4" og "tom" 
 

 "tank tom"  =        eller "tank full"  =  
 

Typen sensor må velges  i maskinprogrammeringen i menyen Varianter (fig. 23) etter å ha 

skrevet inn passordet. 
 

Andre direkte feilmeldinger dersom dieselmotor er montert: 

 

 

 

"oljetrykk" (pos. 19)  feil på oljetrykket på 

dieselmotoren på De-iceren. 

"batteri" (pos. 20)  dynamoen på  

dieselmotoren på De-iceren lader ikke 

(ladekontroll). 

 

 

 

 
 

 

 
15 16 17 18 

19 

20 
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2. Feilmeldinger 
 

Feil som oppstår i de forskjellige modulene er definert i undermenyen “Feilmeldinger”. Disse 

oppdages av elektronikken og vises på displayet dersom en feil oppstår. 
 

Computersystemet er i stand til å gjenkjenne mulige feilfunksjoner og til å vise dem på displayet. 

Merket  (pos. 16) og merket  (pos. 17 eller 18) blinker dersom en feil oppdages i driften 

av spredertallerkene eller væskepumpene. Samtidig høres et akustisk signal (peep) 
 

"Feilmelding" vises på neste linje ved å trykke på utløserknappen på joysticken i ➔ Systemfeil 

menylinjen. Denne meldingen bekreftes ved å trykke på utløserknappen på joysticken i 

➔"Feilmelding" menylinjen.   # vises i displayet i tillegg til varseltonen og varseltonen slås av. 

Dette gjentas inntil alle “Feilmeldinger” er bekreftet. Systemfeil-visningen i displayet forsvinner 

ikke før årsaken til feilen er blitt fjernet. 
 

 Systemfeil  

➔# "Feilmelding"  ➔ Feilmelding bekreftet med utløserknappen 
 

 

Følgende systemfeil kan vises på displayet dersom Airport 

De-iceren er utstyrt med modulene: 

 

 

Systemfeil: „kjørepuls“: 

I henhold til TLG bestemmelsene Del B3, må V signal 

overvåkes, f.eks. med kombisprederen klar og kjøretøyet 

stående, vises en systemfeil med kjørepuls meldingen, 

ettersom det ikke er noe kjøresignal. Så snart kjøretøyet 

begynner å bevege seg og et kjøresignal igjen er til stede, 

forsvinner displaymeldingen. 

 

Feilmeldingen med akustisk signal kan bekreftes og slås av 

ved hjelp av utløserknappen (på joysticken). 

Ved programmering i driftsmodus linje vises V-

tegnmelding med "no"(nei), ingen meldinger vises (se 

programinstruksjonene). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemfeil 

ingen turtallsignal (når aktivert) 

ladekontroll 

oljetrykk  

FS-tank tom (tomkjøringsbeskyttelse) 

utgang forvarming (gløding) 

relé roterende lampe  

relé arbeidslys 

relé venstre sprederhode 

relé høyre sprederhode 

utgang X17 / 1 

utgang X19 / 4 

utgang X19 / 1 

utgang X19 / 3 

utgang reserve 1 

utgang reserve 2  

utgang drivstoff  

turtall FS-pumpe venstre  

ventilstrøm FS-pumpe venstre  

turtall FS-pumpe midten 

ventilstrøm FS-pumpe midten                

turtall FS-pumpe høyre 

ventilstrøm FS-pumpe høyre 

omdr. spredertallerken  

ventilstrøm. spredertallerken 

overstrøm  

ingen datakrets  

manglende hydraulikkolje  

bomstyringsenhet A - G 

kortslutn. ploger 1 – 8 
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5.7 Ta ut av arbeid 
 

Etter vintersesongen eller ved behov, tas Airport De-iceren ut av arbeid 

(se kapittel 7).  
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6 DRIFT 
 

i 
Info! 
• Airport De-iceren er klar til bruk og funksjonstesene er utført. 

 

6.1 Betjening fra førehuset 
 

Sentralstyreenheten består av et styrepanel og et display 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2

3

4

5

6

7

8 10

9 11

12

13

14

16 17 18

 

15 16 17 18

19

20

 

Pos. Betegnelse 

1 Bryter strøenhet 1 for strøing ”AV-PÅ” / midten 

2 Bryter strøenhet 2 for strøing “AV-PÅ” /bommer 

3 Bryter for snøplog ”AV-PÅ” 

4 Bryter reserve ”AV-PÅ” (ikke i bruk) 

5 Bryter for roterende lampe ”AV-PÅ”  

6 Bryter for arbeidslys ”AV-PÅ” 

7 Taste strøbredde ”+” (kun midten) 

8 Taste strøbredde ”-” (kun midten) 

9 Taste strømengde ”+” FS 

10 Taste strømengde ”-” FS 

11 Taste for strøprogram ”+” for ThermoMAT når dette er montert (ekstrautstyr) 

12 Taste for strøprogram ”-” for ThermoMAT når dette er montert (ekstrautstyr) 

13 Joystick med aktiveringstaste (AT) 

14 Åpning for ”Dummy”- hhv. ”Memory”-kort 

15 LCD display 

16 Symbol "strøbredde” 

17 Symbol ”strømengde” strøenhet 1 for midtre sprederenhet 

18 Symbol ”strømengde” strøenhet 2 for sprederenheter på bommene 

19 Symbol ”oljetrykk” ved drift med separatmotor 

20 Symbol ”batteri” som ladelampe ved drift med separatmotor 

21 Direkte kontrastinnstilling på displayet 

22 Knapp for uttak av ”Dummy/Memory”-kort 

21 22 



6 DRIFT 

 45 

 

6.1.1 Slå på sentralstyringspanelet 
 

Sentralstyringspanelet kan slås på på to måter alt etter versjonen man har: 
 

 1. ved å sette inn dummykortet (ingen dataoppsamling ) 

  for å slå sentralstyrepanelet AV OG PÅ. 

 2. ved å sette inn memorykortet (tilleggsutstyr / SDM strødataoppsamling) 
 

6.1.2 Bryter strøenhet 1 for De-icingvæske midtre strøtallerken 
 

Med bryter enhet  1 "PÅ-AV"  (pos. 1), aktiveres spredningen iht. til innstilt 

verdi. Med enheten slått på, er lyset i bryteren sterkt. Når bryteren slås av er 

lyset i bryteren svakt (enkelt å se om natten). 

 
 

Funksjon i henhold til programmering:   

• Utmating av de-icingvæske på midtre sprederenhet. Spredningsbredden kan justeres med 

tastene + og -  (pos. 7 + 8). 
 

i 
Info! 
• Utmating av de-icingvæske krever hastighetssignal! 

• Tørrkjøringsbeskyttelse:  

Airport De-iceren er utstyrt med sensor som automatisk slår av utmating av 

de-icingvæske når tanken er tom. 

 

 
 

6.1.3 Bryter strøenhet 2 for de-icingvæske / bommene 
 

 

Med bryter enhet 2 "PÅ-AV" (pos. 2), aktiveres spredningen iht. innstilt 

verdi. Med enheten slått på er lyset i bryteren sterkt. Når bryteren slås av er 

lyset i brytere svakt (enkelt å se om natten). 

 
 

Funksjon i henhold til programmering:   

• Utmating av de-icingvæske til bommene. 

• “Strøenhet 2” er frakoblet når bommene er helt inne. Når bommene kjøres ut ved hjelp av 

joysticken kobles strøenhet 2 inn igjen.  Spredningsbredden skifter automatisk om til 

maksimum på displayet, men kan bare settes i drift når bommene er helt ute. Spredningsbredden 

er permanent innstilt som programmerte verdier 

• For spredning med bommene må ”Strøenhet 1” og ”Strøenhet 2” være aktivert. 
  

i 
Info! 
• Utmating av de-icingvæske krever hastighetssignal! 

Tørrkjøringsbeskyttelse:  

Airport De-iceren er utstyrt med sensor som automatisk slår av utmating av de-

icingvæske når tanken er tom. 

 
 

 

 

1 

2 
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6.1.4 Bryter for snøplog (ikke i bruk uten plogstyringsenhet montert). 
 

The front plough operation is activated with the front-mounted snow plough 

"ON-OFF" switch (Item 3). The settings are made using the joystick.  

 

 
 

i 
Info! 
For this set-up the snow plough hydraulics must be equipped with the snow 

plough control unit (optional)! 

 

 

6.1.5 Bryter roterende lampe 
 

Roterende lampe bak på sprederen blir aktivert med bryteren for roterende 

lampe (pos. 5). 

 

 
 

 

i 
Info! 
Forutsetningen er at Airport De-iceren er utstyrt med roterende lampe 

(tilleggsutstyr)! Varsellampene på bommene blir automatisk slått på når 

bommene felles ut. 
 

 

6.1.6 Taste ”+” for spredningsbredde 
 

Med tasten "+" for spredningsbredde (pos. 7), økes innstillingen  

av spredningsbredden. Den forhåndsinnstilte verdien vises øverst til venstre i 

displayet. 

Økningen av spredningsbredden per tastetrykk kan innstilles i menyen ”Driftsverdier / Trinn 

bredde” i trinn på: 0.1 / 0.2 / 0.5 eller 1.0 m! 
 

i 
Info! 
Sprederbredden kan ikke endres når bommene er i bruk! 

 

 

6.1.7 Taste ”-” for spredningsbredde 
 

Med tasten "-" for spredningsbredde (pos. 8), reduseres innstillingen  

av spredningsbredden. Den forhåndsinnstilte verdien vises øverst til venstre i 

displayet. 

Reduksjonen av spredningsbredden per tastetrykk kan innstilles i menyen ”Driftsverdier / Trinn 

bredde” i trinn på: 0.1 / 0.2 / 0.5 eller 1.0 m! 
 

i 
Info! 
Sprederbredden kan ikke endres når bommene er i bruk! 
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6.1.8 Taste "+"  for spredningsmenge driftsenhet 1 
 

Med tasten "+" for driftsenhet 1 (pos. 9), økes innstillingen  for sprednings- 

mengde i g/m² for flytende de-icingmiddel. Den innstilte verdien vises øverst i 

midten i displayet. 

Økningen i spredningsmengde per tastetrykk kan innstilles i menyen ”Driftsverdier / Trinn FS” 

for flytende de-icingmiddel fra 1 g til 10 g! 

Maksimum spredningsmenge kan innstilles i menyen ”Driftsverdier / Maks mengde FS”  fra 20 

til 100g ” i Driftsverdier / max. quantity FS”. 

 
 

6.1.9 Taste ”-” for spredningsmenge driftsenhet 1 
 

Med tasten  "-"  for driftsenhet 1 (pos. 10), reduseres innstillingen   for 

spredningsmengde i g/m² for flytende de-icingmiddel. Den innstilte verdien 

vises øverst i midten i displayet. 

Reduksjonen i spredningsmengde per tastetrykk kan innstilles i menyen ”Driftsverdier / Trinn 

FS” fra 1 g til 10 g! 
 

 

6.1.10 Taste2 "+" 
 

Ikke i bruk for  Airport De-iceren! 

Kun for ThermoMAT spesialutstyr (tilleggsutstyr 1). 

 

 
 

 1.) • Strøprogram for ThermoMAT økes. I menyen “Driftsmodi” må linjen 

ThermoMAT settes til PÅ. 

• Endring av strøprogram for ThermoMAT kan også økes  med joysticken til 

høyre i linjen for strøprogram. 
 

 

6.1.11 Taste 2 "-" 
 

Ikke I bruk for Airport De-iceren! 

Kun for ThermoMAT spesialutstyr (tilleggsutstyr) 2). 

 
 

 

 2.) • Strøprogram for ThermoMAT reduseres. I menyen ”Driftsmodi” må linjen 

ThermoMAT settes til PÅ. 

• Endring av strøprogram for ThermoMAT kan også reduseres med joysticken til 

venstre i linjen for strøprogram. 

 
 

 

 

 

 

1 
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6.1.12 Joystick med aktiveringstaste AT 

 

Alle menyfunksjoner utføres ved hjelp av joysticken. Joysticken har 

følgende funksjoner: 
 

 "venstre", "høyre", "forover",  "bakover" 

 "trykk aktiveringstasten" 
 

 

 

 

 

For å få tilgang til en spesiell undermeny, må markøren (➔ = blinkende pil på begynnelsen av en 

linje i displayet) flyttes til den tilhørende linjen (rulling) med joystickfunksjonene "forover" og 

"bakover" og deretter bekrefte ved å trykke på "aktiveringstasten" (”AT”) 

 

FS = Væskesystem = de-icingvæske = flytende strømiddel 

FS pump = Væskepumpe = pumpe for de-icingvæske = pumpe for flytende strømiddel 

 

I menyer hvor parameterne kan endres, reduserer man verdien i den linjen hvor markøren er 

plassert ved å bevege joysticken til venstre, og øker verdien ved å føre den til høyre 

 

Dersom teksten er lengre enn hva som kan vises på linjen, kan man rulle til høyre eller venstre 

med joysticken. 

Joysticken kan benyttes for å rulle “forover” og “bakover” når det er mer enn 4 

informasjonslinjer. Trykk på aktiveringstasten i linjen ”End” for å gå tilbake til forrige meny. 

Trykk på aktiveringstasten med markøren i en annen linje for å gå et steg videre i den valgte 

funksjonen. 

 

 
 

AT   
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6.1.13 Display / Menyoversikt 

 

Displayoppbygning: 

Den tykke rammen viser den aktive delen av displayet (4 x 20 tegn). 

Den svakere rammen kan aktiveres ved å “rulle” med joysticken, se fig. 1. 

 

 

Fig 1 

 Display : 4x 20 tegn   

    

Dette området er synlig   

når du slår på   

Dette området blir synlig når det velges  

med joysticken  

 

Hvis memory-kort (ekstrautstyr / Spreading Data Manager) er satt inn, vil fig. 2 komme til syne 

med grunndata, eller hvis dummy-kort er satt inn, vil fig. 3 med hovedmenyen eller fig. 4 for 

drift med dieselmotor komme til syne i displayet. 

 

Fig. 2 

➔ sjåfør          : x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x  

 Annensjåfør :x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

 kjøretøy     : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

 spreder : x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x  

 Plog            : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

 Strøplan  x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x  

Denne informasjonen lages i hoveddata. 

 

 

 

Hvis aktiveringstasten (KT) på joysticken trykkes, kommer hovedmenyen fram 

Fig. 3 

➔ spreder  = med AT til fig.  

 plog  = med AT til fig. 5 linje 3, (plogstyringsenhet til stede) 

 driftsdata  = med AT til fig. 8 

 innstillinger  = med AT til fig. 7 

slutt    11 : 58 : 22       08.09  = med AT til fig. 2 eller 3 

Hver linje kan nå velges med joysticken og undermenyen velges ved å trykke på AT. 
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Hvis det er programmert med dieselmotor vil utvidet hovedmeny komme fram i displayet (valg 

av varianten separat motor, se programmanual fig. 23). 

 

Fig. 4 

➔ motor "START"  = med AT blir motoren glødet og startet / stoppet) 

 spreder  = med AT til fig. 5 

 plog  = snøplog styreenhet – ekstrautstyr 

 driftsdata  = med AT til fig. 8 

 Innstillinger  = med AT til fig. 7 

Slutt    11 : 58 : 22       08.09  = med AT til fig. 2 eller 3 
 

 1) 1st linje, 1st posisjon: 

• Motor “START” : Hold AT nedtrykket  motoren starter med en gang 

 : Et kort trykk på AT   displayet viser ”gløding”, 

 vent i maksimum 30 sekunder, hold så AT nedtrykket 

  = motoren starter. 
 

Følgende undermenyer hvis tilsvarende utstyr er til stede: 

Fig. 5 

Visning av aktuelle turtall  = se fig. 8b (for service og verkstedpersonell) 

Telleverk i km og kg  = trykk joysticken forover, fig. 8b vises  

 8.0 m   15 g/m2         3 

 

 - Strøbredde 1), strømengde(de-icingvæske)2), strøprogram 3) 

  med KT i linje 1  (f.eks.: 8.0 m   15 g/m²) fig. 8a vises 

     -9.9°C     òòò  = Bommer 4) (se fig. 6), lufttemperatur 5), tanknivå 6) 

➔ plog   -9.9°C       = Flytstilling plog 7), veibanetemperatur 8) 

 strøplan  = Strø- og brøyteplan (kun med SDM)9) 

Spredning avslutt  = med  AT til fig. 3 eller fig. 4 

Simulering  15 km/h  = med joysticken til høyre/venstre, simulering0 - 80 km/t10) 
 

Mulige visninger i fig. 5 avhengig av utstyrets oppsett: 

til 1) linje 1, posisjon 1 

• Viser innstilt spredningsbredde  

Til 2) linje 1, posisjon 2: 

• Viser spredningsmengde (dosering) for flytende spredningsmiddel (FS) 

Til 3) linje 1, posisjon 3: 

• Gjeldende spredningsprogram for ThermoMAT  (tilleggsutstyr) 

Til 4) linje 2, posisjon 1: 

• Bomposisjon for L3, for mulige justeringer se fig. 6 

Til 5) linje 2, posisjon 2: 

• Sensor må være montert for å vise lufttemperatur  

til 6) linje 2, posisjon 3: 

• Sensor 1 32   

  sensor 1 = ikke i bruk! 

  sensor 2 (ledig, ekstrautstyr etter forespørsel 

  sensor 3 =  væsketank tom  de-icingvæske (tørrkjøringsbeskyttelse) 

 

Digital sensor   display "tom"  =          eller "full" =         
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to 7)  linje 3, posisjon 1: 

• The vehicle must be equipped with the snowplough control unit for the display 

"snowplough" to appear. The snowplough is then activated by the snowplough switch 

on the control panel. When the snowplough is activated, the cursor always appears in 

the snowplough line first. The movement hydraulics of the snowplough are activated 

with the joystick. 

• Press the joystick in the line "snowplough" to switch the floating position  

"" on and off. 

• When the snowplough hydraulics are equipped with a snowplough relief, and the 

joystick is pressed in the "snowplough" line, then, instead of the float position "", 

the proportional snowplough relief appears with the set value as a %  (see fig. 13). 

Any snowplough relief can be set moving the joystick left/right.  

    0 = no snowplough relief = floating position 

100 = full snowplough relief. 

to 8)  linje 3, posisjon 2: 

• Hvis ThermoMAT er montert, vises den registrerte vegtemperaturen 

to 9) linje 4:  

• Viser strøplan for utstyr med SDM memory-kort. Med joysticken kan en velge mellom 

strøsteder i denne linjen. Trykk AT før og etter valg av sted, og dette registreres på 

memory-kortet: det neste stedet vises i displayet. 

to 10)      linje 5, posisjon 3: 

• Joysticken kan beveges høyre/venstre i linjen ”simulering” for å endre hastighet. 
 

 

Fig. 6 i linje bommer 

Joystick til venstre = bommene foldes ut,              joystick til høyre = bommene 

foldes inn. 

 

 

Display: 

 = Begge bommene inne / parkert stilling.  
 

 = Bommen delvis utfeldt til høyre / helt innfeldt til venstre. 
  

 = Bommen delvis utfeldt til venstre / helt innfeldt til høyre. 
 

 = Begge bommene helt utfeldt / endeposisjon for spredning. 
 

i 
Info! 
• Spredningsbredden kan reguleres uten bommene ute. 

• Spredningsbredden er fast med bommene ute. 

 

Fig. 7 

Innstillinger  

➔ lysstyrke  = med AT til fig. 10 

 slutt  11 : 58 : 22    08.09  = med AT til fig. 3 eller fig. 4 

 passord  = med AT til fig. 11 
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Fig. 8 

➔ strødata (telleverk)  = med AT til fig. 12 

 plogdata (telleverk)  = med AT til fig. 12a (tilleggsutstyr) 

 Tarering av plog  = med AT til fig. 13 (tilleggsutstyr) 

 slutt  11 : 58 : 22    08.09  = med AT til fig. 3 eller fig. 4 
 

Fig. 8a / kan velges fra fig. 5 

kjørekm spredningskm  = Viser strekningen også undr kjøring 

  FS kg FS kg  = Viser spredningsmenge også under kjøring 

  = FS = flytende de-icingmiddel 

  
 

i 
Info! 
• Direkte visning av telleverket er mulig under spredning. Da må man trykke 

AT i  spreder undermeny i linjen "8.0 m   15 g/m2" (eksempel). 

• Joystick  fig. 5 kommer tilbake. 
 

Fig. 8b / kan velges fra fig. 5 via 8a 

n-disc l/min  = viser turtallet på spredertallerkenen 

n-FS-P ve. l/min  = viser o/min for venstre FS-pumpe, bommer (L3) 

n-FS-P hø. l/min  = viser o/min for høyre FS-pumpe, bommer (L3) 

n-FS-P sen. l/min  = viser o/min for midtre FS-pumpe  (L1 og L3) 

 

i 
Informasjon ! 
• Aktuelt turtall kan vises direkte for hver enhet i drift. Hent opp fig. 8a, skyv så 

joysticken , og. 8b vises. 

• Trykk AT så fig. 8a vises, skyv joysticken  og fig. 5 vises 
 

Fig. 9 

  = ikke i bruk for Airport De-icer! 

  

  

  
 

Fig. 10 

lysstyrke   

➔styrke                  10  = 1 mørk, 100 lys 

 kontrast  10  = 1 mørk,   50 lys 

  
 

i 
Info! 
Kontrasten kan også reguleres direkte på displayet (se "Sentralstyrepanel" 

betegnelse pos. 21). 
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Fig. 11 

Skriv inn passord:  = Skriv alfanummerisk passord med joysticken 

 
   

 = Passordet kan ha inntil seks tegn, hvor  

   hvert tegn kan være  0..9, a...z eller A...Z. 

   Se programmering med passord. 

   Posisjonen på tegnet velges med horisontal bevegelse 

   av joysticken og tall eller bokstav kan velges med 

  vertikale bevegelser.  - or    

  = Utstyrsprogrammering med passord som fra  

  fig. 20 (se programmanual) 
 

 

Fig. 12 

Driftsdata  

➔ driftstimer x x x x .x  = kan ikke slettes (0-stilles) 

 tripptelleverk  = med AT til fig. 14 

 totaltelleverk  = med AT til fig. 15 

 slutt  11 : 58 : 22    08.09  = med AT til fig. 3 eller 4 
 

Fig. 12a 

Plogdata  Snøplogstyreenhet må være montert 

➔ daily counter  = with TB to Fig. 16 

 total counter  = with TB to Fig. 17 

 end  11 : 58 : 22    08.09  = with TB to Fig. 15 

  = with TB to Fig. 3 or 4 
 

Fig. 13 

tare  Snow plough control unit and plough relief are prerequisite 

➔ start  100 %  = taring / setting plough relief1) starts with TB 

 plough relief 25 %  = selectable from 0 - 100% be left/right movement2) 
 

re 1) Basic setting of the snow plough relief: 

The snow plough relief is activated with display "runs     100 %" by pressing  

the FB in the plough taring submenu. As soon as the snow plough lifts off from 

the ground, FB must be pressed immediately. Thus the basic setting = 100 % 

full snow plough relief is set. 

re 2) At start of work plough relief corresponds to the set value. This value can also 

be changed during use (see Fig. 5) 
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Fig. 14 

 Tripptelleverk 

➔ FS 7 9 3 . 7 kg 

 

= viser spredningsmengde / flytende de-icingmiddel1) 

 sprd. km+h  12.552 / 025.45  = viser spredningsdistanse og tid 

 Slutt  11 : 58 : 22    08.09 = med AT til fig. 3 eller 4  

*FS står for“ flytende de-icingmiddel” 

 

 

 

to 1) 

Generell info: 

• Ved et trykk på AT, begynner tallene å blinke; ved to trykk på AT, 0-stilles 

telleverket. Hvis du ikke ønsker å 0-stille = joystick  

2nd linje: 

• I linjen FS er det mulig å skifte fra “kg” til “m³” ved å bevege joysticken fra 

høyre til venstre. 

 

Fig. 15 

 totaltelleverk  =  Kan ikke 0-stilles av bruker 

➔ FS 8 3 7 9 3.7 kg  = Viser utlagt væskemengde) 

 Sprd. Km+h 720.040 / 098.45  = viser spredningsdistanse og tid 

 end  11 : 58 : 22    08.09  =  med AT til fig. 3 eller 4 

*FS står for flytende de-icingmiddel 

to 1)  linje 4: 

• I linjen FS er det mulig å skifte fra “kg” til “m³” ved å bevege joysticken fra 

høyre til venstre. 

 

Fig. 16 

 Tripptelleverk   Plogstyringsenhet må være montert 

➔ plough km : 1 8 5 2 . 0km  =  Display of plough kilometres 

 end  11 : 58 : 22    08.09   With TB to fig. 3 or 4 

  

 

 On general: 

• By pressing TB once, counts of counters start to flash; by pressing TB twice, 

counters are reset. For not resetting = joystick  
 

 

Fig. 17 

 total counter   Snow plough control unit is prerequisite 

➔ plough km : 1 8 5 2 . 0km  =  Cannot be deleted by the user 

 end  11 : 58 : 22    08.09  =  with TB to Fig. 3 or 4 
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6.2 Hoved- og undermenyer (tilleggsforklaring) 
 

6.2.1 Motor "Start" Type SDA95 L3.....D 

(Fig. 4) 

Når utstyrt med drift med dieselmotor, har men to muligheter i linjen motor “start”: 

• Hold AT nedtrykket  motoren starter uten forgløding. 

• Et kort trykk på AT  ”Forgløding” vises i linjen motor, vent i maksimum 30 sekunder, 

hold så AT nedtrykket til motoren starter..  
 

i 
Info!   
Sjekk ladelampe (pos. 20) og oljetrykkslampe (pos. 19) på displayet! Ved for lav 

batterispenning, vil feilmelding vises i displayet. Med utilstrekkelig 

batterispenning kan ikke elektriske funksjoner lenger garanteres. Med feil 

oljetrykk på dieselmotoren må service/reparasjon utføres straks! Driftsansvarlig 

må ha beskjed straks!  
 

Når dieselmotoren går, blir linjen “start” erstattet med  linjen “stop”. Ved å trykke AT, stoppes 

motoren. 

 

6.2.2 Spreder 

Fig. 3 eller 4 

 
Danger ! 
Tallerken roterer  fare for skade! 

Før start, kontroller at ingen er i nærheten av tallerkenene! 

 
 

Når men velger ”Spreder” i hovedmenyen, starter straks den midtre tallerken å rotere. Displayet 

viser meldingen: 
 

Achtung!
Streuteller läuft

 
 

I tillegg høres en varsellyd on det venstre  symbolet  for strøbredde tennes. 
 

Airport De-iceren er klar til bruk ! 

 

6.2.2.1 Slå på og innstillinger 
 

Driften slås på og innstillingene foretas ved hjelp av brytere og knapper på styringspanelet 

(se kapittel 6.1).  

I tillegg til symbolet   for spredningsbredden og symbolet   for spredningsmengden 

tennes driftslysene for de aktiverte driftsenhetene på displayet. 

De innstilte verdiene kan avleses på displayet og endres ved hjelp av tastene (se kapittel 6.1.13  

og display / menyoversikt fig. 5, fig. 6). 

 

 

OBS! ! 

Tallerken starter 
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6.2.2.2 Visning av systemfeil 
 

Computeren er i stand til å registrere enhver feilfunksjon og vise denne på displayet. 

(se kapitlene 5.6.1.1 og 5.6.1.2).  

 

 

 

 

6.2.2.3 Visning av utkoblingshastighet XX km/t 
 

Når det forhåndsinnstilte max. hastighet overskrides (v signal), blir spredningen avbrutt, f.eks. 

aktiverte drivenheter slås av. Dette vises på displayet som følger: 

"Forsiktig! Hastighetsoverskridelse  XX km/t“ 

i tillegg høres en varseltone. 

Kjørehastigheten må reduseres til innenfor den innstilte verdien. 

Spredningen reaktiveres ved å trykke på knappene  og   for bommene. 
 

i 
Info! 
Utkoblingshastigheten kan stilles inn i menyen driftsverdier under 

utkoblingshastighet (se programmanual Fig. 25) eller utkobles med "AV". 

 

 

6.2.2.4 Ut- og inn-folding av bommene 
 

Fig. 6 i linjen “bommer” 

Joystick til venstre = bommene foldes ut            Joystick til venstre = bommene 

foldes inn 

 

 

Display: 

 =  Begge bommene inne / endestilling.  

 

 =  Høyre bom delvis ute / venstre bom inne. 

 

 =  Venstre bom delvis ute / høyre bom inne.  

 

 =  Begge bommene ute / endestilling for spredning med bommer . 
 

i 
Info! 
• Spredningsbredden kan endres når men arbeider uten bommer. 

• Spredningsbredden er fast innstilt når man arbeider med bommene ute. 

• Spredning med bommer er mulig så lenge bommene ikke er foldet helt inn. 

 

 
 

6.2.2.5 Lufttemperaturindikator (ekstrautstyr) 
 

This option is possible in new equipment and requires the installation of a temperature sensor on 

the control cabinet of the Airport De-icer. 
 

1 2 
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6.2.3 ThermoMAT (ekstrautstyr) 
 

i 
Info! 
Hovedforutsetninger er at infrarød sensor er montert og at ThermoMAT er satt 

til "PÅ" i menyen driftsmodi (se programmanual). 

 
 

 

6.2.3.1 Valg av strøprogram 
 

ThermoMAT-utstyr er montert!  
 

Strøprogrammet kan økes i.h.h til instruks fra driftseder med tasten "+" for 

strømengde 2. Også mulig med joysticken til høyre. 

Strøprogrammet kan reduseres i.h.h til instruks fra driftsleder med tasten “-“ for 

strømengde 2. Også mulig med joysticken til venstre. 
 

Diagram over innstilling av strøprogram (eksempel på oppsett):  

 
Streudichte = strømengde      Stufe =  program*kan fritt justeres av driftsleder  **teoretiskut fra karakteristikken 

Tabell over definisjon av programmene. 
 

Strøprogram Veiforhold Typiske kjennetegn 

1 Duggdannelse 

Rimet veibane 

Overflaten er sort 

Iskrystaller (kjørebanen tilsynelatende tørr) 

2 Fuktig veibane 

Ishinne 

Overflaten er sort 

Delvis refleks fra hovedlykter 

Ising på deler av overflaten 

3 Duggvåt veibane 

Ishinne 

Begynnende spordannelse 

Delvis refleks fra hovedlykter 

Ising på hele veibanen 

Ising fra underkjølt regn 

4 Vår veibane 

Ishinne på veibanen 

Islag på veibanen 

Sørpe / snø 

Kraftig spordannelse 

Sørpedannelse, refleks fra hovedlykter, 

Isdannelse, 

Strøing / brøyting  

5 Snødekke 

Hagl 

Brøyting / strøing 

Manuell justering av strømengde 
 

 

6.2.3.2 Visning av veibanetemperatur 
 

i 
Info! 
Med ThermoMAT, blir veibanetemperaturen vist i displayet. Innstillingen 

gjøres i menyen ””Driftsmodi / ThermoMAT” til  ”PÅ" (se programmanual 

fig. 22). 
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6.2.4 Betjening av snøplog (tilleggsutstyr) 
 

i 
Info! 
Equipment with snow plough control unit is prerequisite! 

 

 

 

 

6.2.4.1 Plough / floating / plough relief 
 

The snow plough is activated by the snow plough switch on the control panel. 
 

The vehicle must be equipped with the snow plough control unit so that the "plough" display 

appears. The movement hydraulics are activated with the joystick. 
 

Floating: 

Floating is switched on or off by pressing the joystick.  

"" display stands for floating activated. 
 

Plough relief (optional):  

If the snow plough hydraulics are equipped with plough relief, the percentage plough relief in % 

with the set value appears after pressing in the "plough" line instead of floating ""  

(see Fig. 13). 
 

By pressing the FB in the plough "taring" submenu, the snow plough relief is activated with 

display "runs     100 %". As soon as the snow plough lifts off from the ground, FB must be 

pressed immediately. Thus the basic setting = 100 % full snow plough relief is set. 
 

The bearing weight of the snow plough is displayed in %. 

The plough relief can be set in the plough line by means of joystick to the left/right.  

    0 = no snow plough relief = floating 

100 = full snow plough relief. 
 

At the start of work the plough relief corresponds to the set value. This value can also be changed 

during use by means of the joystick (see Fig. 5). 
 

i 
Info! 
• If on equipment with plough relief the joystick is deflected for a lengthy 

time to the left or right, the percentage plough relief is not changed but 

automatically swivelling the snow plough to the left or right is activated. 

• Plough relief is automatically switched off if the snow plough is raised or 

lowered by means of the joystick. Furthermore "pressing" the snow plough 

by means of joystick to the "front" is possible at any time. 
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6.2.5 SDM (tilleggsutstyr) 
 

6.2.5.1 Service plan display 
 

Basic requirement is equipment with SDM Spreading Data Manager and settings of the service 

manager on the memory-card. 
 

The individually prescribed service plans in the sequence they have to be worked through are 

displayed in this menu line and confirmed on reaching the displayed position. If the prescribed 

service plan is deviated from for unforeseeable reasons, then one can select individually the 

separate settings of the service plan by means of joystick to the "left" or "right". 

  Joystick "to the left" = Scrolling back in the service plan 

  Joystick "to the right" = Scrolling forwards in the service plan 
 

By pressing at the start and end of working at the service location the service is recorded on the 

memory-card and the place to be worked at next appears. 

 
 

6.2.5.2 Teach In 
 

The memory-card is prerequisite for the Teach In menu. 
 

Teach In "ON"  Learning journey 
 

Teach In is switched to "ON" by joystick to the right. All setpoint settings such as spreading 

width and spreading density are coded on the memory-card starting from Teach In "ON". The 

learning journey is switched off by setting Teach In "OFF". 
 

On repeated use, with the same route, the spreading process is started at the same place (e.g. 

distance mark / place sign etc.) with the coded memory-card. 

Spreading is switched on again there with the switch  or  . Spreading is 

then performed automatically with the setpoint settings filed in Teach In "ON".  
 

1 2 
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6.3 Nøddrift 
 

6.3.1 Simulering 
 

Så snart kjøretøyet kjører med meget lav hastighet (ca. < 1-2 km/t), men uansett må strø på en 

sikker måte, kan man ved hjelp av KT i linjen ➔Simulering erstatte signalet for kjørehastighet 

med et simulert signal. Denne simulerte hastigheten vises til høyre på displayet km/t. Etter 

den første innkobling korresponderer denne hastigheten med innstilt under driftsverdiene i linjen  

V-Simulator km/t.  

Denne verdien kan endres mellom 0 og 80 km/t ved å føre joysticken til høyre eller venstre. 

Dersom simulering avbrytes, opprettholdes den siste innstilte verdien. Når strømforsyningen 

brytes (kortet trekkes ut) blir den siste verdien slettet og verdien som er programmert er igjen 

gyldig. 
 

i 
Informasjon!  
Simuleringsdrift kan bare slås på dersom kjørehastigheten er lavere enn 10 

km/t. Dersom denne hastigheten overskrides, kobles simuleringen automatisk 

ut igjen  
 

 

6.3.2 Sjekkliste for føreren ved funksjonsfeil 
 

Grunnleggende forutsetninger!  

• Respekter sikkerhetsanvisningene! 

• Airport De-iceren er klar • Driften er funksjonsklar 

• Tilstrekkelig strømforsyning • Kontrollpanelet slått på 
 

Prosess Styringspanel uten spenning Kontroll 

1. • Kontakt til styringspanel tilkoblet ja 

2. • Kontakt til kabeldeling tilkoblet ja 

3. • Sikringer kontrollert ja 

4. • Arbeid med manuell NØD drift og styreventil ja 

5. • Ingen funksjon eller etter avsluttet arbeide Verksted 
   

Prosess Styringspanelfunksjoner Kontroll 

1. • Feilmelding på displayet observert ja 

2. • Styringspanel defekt 

 Arbeid med manuell NØD drift og styreventil 

ja 

3. • Ingen funksjon eller etter avsluttet arbeide Verksted 
   

Prosess Pumpe for avisningsvæske går ikke (spredertallerken roterer) Kontroll 

1. • Kontroller tanknivået ja 

2. • Stengeventil for avisningsvæske åpen ja 

3. • Filter i sugeledningen til pumpen rengjort ja 

4. • Slå på simulert kjørehastighet på “simulering” linjen (se fig. 5) ja 

5. • Kontakt for kjøresignal tilkoblet styringspanelet ja 

6. • Slå på manuell NØD drift for avisningsvæske ja 

7. • Ingen funksjon eller etter avsluttet arbeide Verksted 
   

Prosess Spredertallerken roterer ikke Kontroll 

1. • Vri spredertallerken manuelt, se om den løper lett og er uskadet ja 

2. • Slå på “Spredningsbredde” manuell NØD drift ja 

3. • Ingen funksjon eller etter avsluttet arbeide Verksted 
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6.3.3 Hydraulikksentral / NØD-betjening 
 

Dersom det oppstår en elektrisk feil, kan bommene, drift av tallerkenene, væskepumper og 

fylle/tømme(ekstrautstyr) slås på eller justeres manuelt. Hydraulikksentralen er plassert bak på 

Airport-De-Icere; gå opp på stigen, og åpne styreskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Funksjon Kapittel 

S1 Retningsventil for strøing PÅ - AV 6.3.3.4 

S2 Proporsjonalventil bor spredningsbredde / drift av tallerkenene 6.3.3.4 

S3 Proporsjonalventil for spredningsmengde / drift væskepumpe / midten 6.3.3.4 

S4 Proporsjonalventil for spredningsmengde / drift væskepumpe / høyre 6.3.3.4 

S5 Proporsjonalventil for spredningsmengde / drift væskepumpe / venstre 6.3.3.4 

S6 Retningsventil for bevegelseshydraulikk og 

Drift av fylle/tømmepumpe 

6.3.3.1 

6.3.3.3 

S7 Retningsventil for bevegelseshydraulikk og  

Drift av fylle/tømmepumpe 

6.3.3.1 

6.3.3.3 

S8 Retningsventil for drift av venstre tallerken / bom 6.3.3.2 

S9 Retningsventil for drift av høyre tallerken / bom 6.3.3.2 

S10 Retningsventil for å folde inn venstre bom 6.3.3.1 

S11 Retningsventil for å folde ut venstre bom 6.3.3.1 

S12 Retningsventil for å folde inn høyre bom 6.3.3.1 

S13 Retningsventil for å folde ut høyre bom 6.3.3.1 

S14 Retningsventil for fylle/tømmepumpe PÅ - AV 6.3.3.3 
 

i 
Info! 
• Så snart feilen er utbedret, må den manuelle NØD-driften stilles tilbake til 

”Auto” (automatisk drift) slik at fjernstyring fra førerhuset er mulig. 

S11 S13

S10 S12S9S8

S2

S1

S3S4

S5
S6+7 S14
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S10+11 S12+13S7

S6 S14

 

6.3.3.1 Folde bommene ut og inn / NØD-betjening 
 

Grunnleggende forutsetninger:  

• Fjern transportsikringer 

• Kjøretøyhydraulikk eller dieselmotor går 

Retningsventilene S6 og S7 må være aktivert  

til endeposisjon er nådd. 
 

• for å folde venstre bom inn - ventil S10, 

• for å folde venstre bom ut- ventil S11, 

• for å folde høyre bom inn- ventil S12, 

• for å folde høyre bom ut - ventil S13, 

 
 

 

 

NØD-betjening av hydraulikksentralen i styringsskapet: Sett ovenfra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.2 Drift av bom-tallerkener/ NØD-betjening 
 

Grunnleggende forutsetninger:  

• Bommen må være foldet ut 

• Kjøretøyhydraulikk eller dieselmotor går  

• Spredning bommer slått på på styrepanelet! 

Retningsventil S1 (se kapittel 6.3.3.4) må aktiveres og i tillegg 
 

• Skru inn NØD-betjeningen for venstre tallerkendrift/bom på retningsventil S8  

• Skru inn NØD-betjeningen for høyre tallerkendrift/bom på retningsventil S9  
 

NØD-betjening av hydraulikksentralen i styringsskapet: Sett ovenfra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S11 S13

S10 S12S9S8

S10+11 S12+13S7

S6 S14 S11 S13

S10 S12S9S8
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6.3.3.3 Fylle-/ tømmepumpe / NØD-betjening 
 

Grunnleggende forutsetninger:  

• En ekstra person må sjekke nivået i tanken! 

• Forbered systemet for intern fylling (se kapittel 5.5.1.5) 

• Kjøretøyhydraulikken eller dieselmotor går 

• Retningsventil S6 og S7 må aktiveres  og i tillegg 
 

• Skru inn NØD-betjeningen for fyllepumpa på retningsventil  S14 
 

NØD-betjeningen på hydraulikksentralen i styringsskapet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S10+11 S12+13S7

S6 S14 S11 S13

S10 S12S9S8
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6.3.3.4 NØD-betjening  / nødstrøing 
 

 

 
 

Advarsel! 
Fare for å falle  Den manuelle betjeningen for NØD-strøing er plassert i 

styringsskapet. Tilgang for operatør til plattformen foran skapet er via 

stige. 

 

 

Manuell NØD-styring: 

S1 = Anlegg PÅ-AV ved retningsventil 

Proporsjonal-mengdereguleringsventiler: 

S2 = Strøbredde / drift strøtallerken  

S3 = Strømengde / drift FS-pumpe / midten 

S4 = Strømengde / drift FS-pumpe/ venstre 

S5 = Strømengde / drift FS-pumpe / høyre 

 

 
 

 

Dersom strømforsyningen til ventilene av en eller 

annen grunn ikke er i orden, gjør som følger: 
 

• Skru inn NØD-betjeningen på retningsventilen (pos. S1) for fri 

oljestrøm. 

• Still inn ønsket strøbredde med NØD-betjeningen (pos. S2)  

For strøtallerkendrift / bommer, må retningsventilene S8 og S9 

skrues inn (se kapittel 6.3.3.2).  

• Still inn ønsket strømengde for hver FS-pumpe  

(pos. S3 / S4 / S5). 

• Lukk skapet og fell opp stigen. 

• Start hydraulikkanlegget hhv. dieselmotoren. 

• Kontroller innstillingene evt. hvis nødvendig gjenta prosedyren 

med driften avslått.  
 

i 
Info! 
Så snart feilen er utbedret, må den manuelle NØD-driften stilles tilbake til 

”Auto” (automatisk drift) slik at fjernstyring fra førerhuset er mulig. 

 

S2

S1

S3S4

S5
S6+7 S14

S11 S13

S10 S12S9S8
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6.4 Tømming av tank 
 

i 
Info! 
Dersom avisningsvæsken blir stående i tankene under sommeren, kan lys og 

varme føre til endringer i væsken (f. eks. algeoppblomstring). Dette må klareres 

med leverandøren av avisningsvæske. 

 

6.4.1 Tømming av tanken for De-icingvæske 
 

 

i 
Info! 
• Det må tas hensyn til eksterne stengkraner og instruksjoner med hensyn til 

fyllepumpe! 

• Hvis kontakte for autostopp ikke er montert vil ikke den interne pumpa 

starte.  
 

 

For fyllestasjon for De-icingvæske uten egen pumpe. Tømming av De-icingvæske skjer med 

intern pumpe på Airport De-iceren via påfyllingskuplingen. 

 

• Åpne dekselet på fylle-/tømmekuplingen. 

• Koble på tømmeslangen. 

• Stengekrana (4) i fyllelinjen må være åpen. 

• Internt støpsel for autostopp må stå i kontakten. 

• Start dieselmotoren. 

• Still stengeventil (1) og 3-veisventilene (2 / 3) i 

henhold til skjema (C). 

• Med den grønne bryteren "Fyllepumpe I" startes 

fyllepumpa hydraulisk. Fyllepumpa stoppes med den 

røde bryteren "Fyllepumpe O" switch. Støpselet for 

automatisk stopp må stå i kontakten til sensoren. 

• Tømming av De-icingvæske er i gang. 

• Straks tanken er tom, stoppes systemet med bryteren 

“Fyllepumpe 0“ . 

• Sett stengekrana (1) i "AV" stilling. 

• Koble fra slangen. 

• Monter dekselet på kuplingen. 
 

i 
Info! 
• Du finner informasjon om betjening av fylle-/tømmepumpa under 

kapittel 6.3.3.3. 

 
 

A

B

C
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6.5 Registrering av servicedata 
 

• Hvis “Dummy”-kort er I bruk, kan alle servicedata avleses på styrepanelet og noteres (se 

kapittel 6.1.13). 

• Hvis ”Memory”-kort er i bruk, ar alle data lagret. ”Memory”-kortet leveres til driftsansvarlig. 

• Tripptelleverket kan 0-stilles daglig. (se kapittel 6.1.13 fig. 14 / 16).  
 

 

 

 

6.6 Sesongavslutning 

Etter avsluttet drift av kombisprederen, settes den ut av drift og overleveres til verkstedet. 

 

Grunnforutsetninger:  

• Bommene foldet inn og sikret. 

• Tank og beholder er tømt.  

 

Følgende arbeider må utføres: 

• Trekk ut dummy- kortet fra styringspanelet. 

• Slå av batteriets hovedbryter  

• Ytterligere informasjon, se kapittel 7.2.2 
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7 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON 
 

 

7.1  Vedlikeholdsarbeider 
 

Alt vedlikeholdsarbeide eller intervaller utføres i henhold til vedlikeholds- og smøreplanen (se 

følgende sider). 

 

Regelmessig ettersyn av alt utstyret, kombinert med absolutt anbefalt rengjøring, setter deg i 

stand til å oppdage selv små feil og mangler på et tidlig tidspunkt. Du unngår senere 

driftsavbrudd på sprederen ved å rette små feil og mangler på et tidlig tidspunkt. 

 

 

7.1.1 Rengjøring av Airport De-iceren 
 

 

i 
Info! 
• Bruk av høytrykk-damprengjøringsutstyr for rengjøring av advarsel- og 

faremerker på maskinen er forbudt. Lakken må ikke rengjøres med damp i 

de første 6 ukene etter levering. Deretter må man ikke holde dysen nærmere 

enn 30 cm fra overflaten. Vanntemperaturen bør være ca. 40°C over 

utetemperaturen. Dersom disse forholdsreglene ikke følges, gjelder ingen 

garanti for eventuelle skader på lakken. 
 

☺ 
Råd 
• Ved rengjøring, bør man benytte et sted som er utstyrt med oljeseparator! 

 

Rengjøringsinformasjon, advarsel- og faremerker på sprederen: 

 
 

i 
Info! 
• Bruk av høytrykk-damprengjøringsutstyr for rengjøring av advarsel- og 

faremerker på maskinen er forbudt! 

 

Informasjoner, advarsel- og faremerker på sprederen må rengjøres med rent vann for å løsne 

slipende smusspartikler. Rengjøringen foretas med myk klut eller svamp. 

 

Følgende faktorer er viktige ved valg av rengjøringsmiddel: 

 Det må ikke forårsake riper 

 pH verdien bør være mellom 6 - 8 

 Det må ikke inneholde løsningsmidler 

 

Fremgangsmåte: 

Spyl først med rent vann (fra en slange) for å fjerne grove urenheter. Den påfølgende rengjøring 

foretas med lunkent vann som er tilsatt et vanlig husholdningsvaskemiddel i normal 

konsentrasjon. Benytt en svamp eller en myk børste. Deretter spyles overflaten med en 

vannstråle. 
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Fjerning av tjære, olje, diesel og asfaltrester: 
 

 

 
 

Fare! 
Brannfarlige væsker  Ved bruk av bensin eller alkohol for å 

fjerne flekker, må sikkerhetsforskriftene for disse stoffene følges 

“Forskrifter for brannfarlige væsker” i fareklasse A II med et 

flammepunkt over 21°C. 
 

Flekker av denne typen kan fjernes med vaskebensin, fargeløs bensin eller white spirit. Andre 

løsningsmidler bør unngås. Deretter skal man foreta normal rengjøring, som beskrevet på forrige 

side. For å teste motstandsdyktighet mot et spesielt løsningsmiddel, bør man forsøke dette på et 

sted som ikke er i øyenfallende. 

 

 

7.1.2 Hydraulikksystem 
 

 

 
 

Fare! 
 Fare for brannskade  Ikke foreta skifte av hydraulikkolje 

eller motorolje umiddelbart etter arbeidsinnsats eller lengre 

tids drift. 

 Drivenhetene må alltid slås av! Sikre mot utilsiktet 

igangsetting. Oppbevar tenningsnøkkel (startkort) på et 

sikkert sted.  
 

Hydraulikksystemer er meget følsomme for forurensning. Vær derfor ekstra nøye med hygienen i 

forbindelse med arbeider på hydraulikkanlegg. Demonterte koblinger må omgående lukkes i 

begge ender med beskyttelseshetter og man må ikke benytte filler som avgir fibere eller andre 

stoffer ved rengjøring. 

 

 

7.1.2.1 Hydraulikksystemets trykkfilter 
 

 

Hydraulikkoljen renses med et trykkfilter.  

Filterinnsatsen i huset må skiftes i henhold til 

vedlikeholdsplan eller hvis filteret er tilsmusset. 
 

Prosedyre: 

• Skru av filterkoppen (pos. 1). 

• Fjern filterinnsatsen. 

• Gjør ren filterkoppen. 

• Monter nytt filter. 

• Kontroller pakning for skade evt. skift pakning. 

• Monter filterkoppen korrekt. 

• Fyll hydraulikkoljetanken med foreskrevet olje til 

merket. 

1
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7.1.2.2 Hydraulikkolje-nivå / -skift (drift D) 
 

Et nivåglass pos. 4 hvor oljenivået kan kontrolleres er montert 

på hydraulikkoljetanken. 

Etterfyll manglende olje straks. Hydraulikkolje kan fylles 

gjennom oljepåfyllingslokket pos. 1. Lekkasjer i 

hydraulikksystemet må repareres straks. 

 

 

 

Hydraulikkoljen må skiftes minst en gang pr. år.  
 

 

Prosedyre: 

• Løsne påfyllingslokket pos. 1 slik at tanken pos. 2 blir bedre utluftet. 

• Plasser avtappingslange eller kar under tanken 

OBS: 

Bruk et kar med stor nok kapasitet (tankinnhold = 36 l)! 

• Skru ut pluggen pos. 3 

• Tøm hydraulikkoljetanken fullstendig 

• Etter tømming, må pluggen pos. 3 festes ordentlig. 

• Fyll hydraulikkoljetanken med foreskrevet oljetype til merket pos. 4 

• Håndter brukt olje / vask tøyet forskriftsmessig 

 

 

7.1.2.3 Hydsraulikkslanger 
 

Hydraulikkslanger er konstruert for lang levetid ved riktig belastning. Likevel er levetiden 

begrenset. Mekanisk skade eller feil belastning er ofte årsak til feil.  
 

i 
Info!  
Følgende regler for hydraulikkslanger fra Main Association of the Commercial 

Professional Associations, Central Department for Accident Prevention and 

Industrial Medicine in Germany (untatt fra kapittel 5.4): 

• Hydraulikkslanger skal kontrolleres av fagperson minst en gang pr. år for 

sikker drift. 

• Brukeren må forsikre seg om at hydraulikkslangene blir skiftet ved passende 

intervaller selv om ingen synlige feil er oppdaget. 

• Brukstiden for slanger bør ikke overskride eks år inkludert lagringstid på 

maks. to år. 
 

 

7.1.2.4 Hydraulikksylindere 
 

Bommene foldes ut og inn med 2 hydraulikksylindere.  
 

Kontroller stempelstanga for skader så vel som tetthet, skift hvis skadet. 
 

 

1 

2 

3 

4 
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7.1.3 Elektriske kontakter 
 

Alle elektriske kontakter (unntatt i førerhuset) skal settes inn med syrefritt fett (vaselin): 

 

• Drift D: Batteriets hovedbryter! 

• Smøre kontakter og støpsler mellom kjøretøy og Airport De-iceren. 

• Avmonter kontaktene på hydraulikkventilene og sett inn med fett. Kontroller at pakningene er 

i orden. Kontaktene må fester ordentlig. 

 

 
 

7.1.4 Smørenipler 
 

Smøreniplenes plassering finnes på smøreplanen. Generelt er disse plassert på roterende og 

bevegelige deler: 

 

• Opplagringene av bommene 

• Hydraulikksylindrene på bommene 

 

 

7.1.5 Dieselmotor (Drift D) 
 

 

 
 

Fare 
 Brennskade  Dieselmotoren og tilhørende komponenter som 

eksosanlegg og hydraulisk anlegg kan være varme! Fare for å bli 

skoldet av varm olje.  

 Fare for skade Vifteblader! Fjerning av deksler er forbudt! 

Alvorlige skader kan oppstå dersom disse forholdsreglene ikke føles, 

som f.eks. tap av fingre etc.!  

 Kombisprederen må sikres mot bruk av uvedkommende. “Dummy” 

eller “memory” kortet må oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende!  
 

Dieselmotoren skal vedlikeholdes i henhold til anvisningene fra produsenten. Disse finnes i 

brukermanualen for motoren. Du vil også finne en ekstra vedlikeholdsmanual for dieselmotoren 

med angitte intervaller for vedlikehold og smøring. 
 

 

 

 

 

7.1.5.1 Kontroll / skifte motorolje / skifte oljefilter (drift D) 
 

Peilepinne er plassert på siden av  dekselet på dieselmotoren (se kapittel 4.3.4): 
 

• Dieselmotoren må være slått av 

• Trekk ut peilepinnen og tørk den ren med en lofri klut 

• Oljenivået må befinne seg mellom de to merkene på peilepinnen 

• Dersom nivået er for lavt, må man etterfulle gjennom oljepåfyllingshullet 
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Motoroljeskift uten verktøy (oljeavtappingsventil):  

• Et passende oppsamlingskar må være tilgjengelig. 

• Dieselmotoren må være utstyrt med oljeavtappingsventil. Ventilen består av: 

A – Ventilhus med deksel (på motoren) 

B – Slangenippel 

C – Oljeavtappingsslange 

Når slangenippelen skrus på, åpnes ventilen ved at den fjærbelastede koniske tettingen presses 

tilbake. Den stenges automatisk når slangenippelen skrus av. 

 
• Vedlikehold i henhold til motorens smøreskjema! 

• Motoroljefilter skiftes i henhold til fabrikkens anvisninger. Motoroljefilteret må skiftes en 

gang pr. år i henhold til smøreskjema. 

 
 

7.1.5.2 Skifte drivstoffilter (drift D) 
 

Drivstoffilteret er plassert på innsiden av motordekselet. 

(se kapittel 4.3.4):  
 

Drivstoffilteret skiftes i henhold til fabrikkens anvisninger. I henhold til smøreskjema skal 

drivstoffilteret skiftes en gang pr. år. 
 

Forfilteret, som er plassert på tilførselsslangen, må kontrolleres jevnlig for smuss. (se splittet 

oversikt 4.3.4). 

 

7.1.5.3 Luftfilter (drift D) 
 

Luftfilteret ettersees i henhold til fabrikkens instruksjoner (se motorens brukerveiledning).  
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7.1.5.4 Batterier (drift D) 
 

 

 
 

Advarsel 
 Eksplosjonsfare  Ikke bruk åpen varme i nærheten av batteriet, ikke 

røyk, unngå gnister, kortslutt aldri batteriet!  

 Fare for brannskade  Batterisyre er etsende, og må ikke komme i 

øynene på huden eller klærne.  

Vask syresprut øyeblikklig av med rent vann. Hvis nødvendig oppsøk lege!  

 Fare for ledningsbrann  Koble fra batteriene ved lading og arbeid på 

det elektriske anlegget! Fjern batterideksler ved lading! 
 

 

Batterienes væskenivå kontrolleres ved å skru av korkene på batteriet. Nivået skal være ca. 1 cm 

over platene i batteriet. Evt. etterfyll med batterivann.  
 

Rens batteripolene årlig og sett inn med batterifett. 
 

På enkelte batterier kan nivået kontrolleres fra utsiden. >Nivået skal være mellom merkene. 
 

Kontroller batteriets ladetilstand med en syremåler før sesongstart. Hvis lavt ladenivå, må 

batteriene ladet. Fjern først minuskabelen, så plusskabelen, før batteriladeren kobles til 
 

☺ 
Råd! 
Anbefaling for å oppnå lang levetid på batterier: 

Ved lang lagringstid anbefales en kontinuerlig vedlikeholdslading med 

veldig lav strømstyrke, ca. 0.6 Amp. La aldri batterier stå uladet. 
 

Grunnforutsetninger for å skifte batterier: 

• Airport De-iceren må sikres mot å kunne startes. 

• Observer prosedyren for ut- og innmontering!  

 

Gjør følgende: 

• Bryt jordforbindelsen ved å slå av hovedbryter. 

• Løsne først minuskabelen, så plusskabelen og til slutt kabelen i mellom batteriene. 

• Skift batteriene. 

• Monter først kabelen i mellom batteriene. 

• Monter så plusskabelen. 

• Monter til slutt minuskabelen. 

• Fest batteriholderen. 

• Slå på hovedbryteren. 
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7.1.6 Opplegg for avisingsvæske  
 

i 
Info! 
• FS pumpen må aldri gå tørr. I perioder hvor maskinen ikke er i bruk, bør 

pumpen fylles med et flytende medium. Ikke fyll opp pumpen med vann 

dersom det er fare for frost! 

• En sensor for automatisk avstengning (se kapittel 4.3.1) befinner seg i 

pumpens tilførselslinje. Denne deaktiverer driften av pumpen når FS 

tankene er tomme. Denne sensoren må ikke frakobles, ettersom pumpen vil 

havarere ved tørrkjøring. For innstilling og testkjøring, må slangene for 

materialdispenserne frakobles og ledes i den øvre rengjøringsåpningen på 

tanken eller inn i en tilkoblingsbeholder - sirkulasjonssystem. 
 

 

 

7.1.6.1 Smussfilter  
 

Et gjennomsiktig smussfilter er plassert i fyllelinjen (pos. 6.1) og ved de 3 FS-pumpene (pos. 

12). Disse smussfiltrene må kontrolleres daglig. 
 

Lukk stengekranene (pos. 4 + 7) for å rengjøre filterinnsatsene. 
 

Skru ut lokket for smussfilteret for rengjøring og fjern filterinnsatsen. Rengjør filterinnsatsen 

med rent vann, monter deretter filterinnsatsen tilbake på plass og skru lokket fast.  
 

 

Åpne stengekranene (pos. 4 + 7) igjen!  
 

1

2

3

4

5

6

6.1

7

8

10

  9

11

12
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7.2 Vedlikeholdsbestemmelser 

De vedlagte driftsinstruksjonene for tilbehøret, spesielt dieselmotoren og fyllepumpene, må leses 

og følges, i tillegg til anvisningene i denne håndboken  

 

7.2.1 Vedlikehold for klargjøring til drift 
 

• Kontroller sikkerhetsanordninger 

• Tetthetskontroll: 

     - Hydraulikksystem  

     - Dieselmotor 

     - System for de-icingvæske 

• Transportsikkerhetsanordninger:  

     - Transportsikring for bommene er fjernet 

     - Stigen foldet opp og sikret 

• Kontroller utstyr for lastsikring eller fester på chassiset eller utstyret. 

 

 

7.2.2 Vedlikehold etter drift 
 

• Kontroller hydraulikksystem og dieselmotor for lekkasjer 

• Fyll opp dieseltanken (vinterdiesel) 

• Kontroller oljenivå: 

    - Olje på dieselmotor 

    - Hydraulikkolje 

• Rengjør Airport De-iceren 

• Kontroller smussfiltrene i sugeledningen til FS-pumpene, og rengjør hvis nødvendig 

• Kontroller at tallerkenene løper fritt 

 
 

7.2.3 Vedlikeholde etter de første 25 timer 
 

• Skift olje på hydraulikktanken 

• Skift trykkfilteret i hydraulikksystemet 

• Kontroller alle festeanordninger og skrueforbindelser 

• Dieselmotor 

(se egen instruksjon for motoren) 
 

 
 

7.2.4 Vedlikehold for hver 50. driftstime 
 

• Kontroller og rengjør elektriske kontakter. Sett inn med syrefri vaselin. 

• Kontroller festeanordninger og skrueforbindelser 

• Drift med dieselmotor:  

    - Kontroller væskenivå i batteriene evt. etterfyll med batterivann til ca. 15mm over platene. 

• Skift trykkfilteret i hydraulikksystemet 

• Kontroller slitedeler 

• Smør smørepunktene med fett  
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7.2.5 Årlig vedlikehold / Ta ut av drift / Sette i drift 
 

Airport De-iceren tas ut av drift etter vintersesongen eller ved behov. 

 

Grunnforutsetninger: 

• Airport De-iceren rengjøres grundig med vann.  

• Reparer lakkskader. 

• Hydraulikkoljen skiftes. 

• Trykkfilteret i hydrauliksystemet skiftes. 

• Kontroll av kvalifisert personell: 

     - Hydraulikkrør og slanger 

     - Kalibreringstest (ikke nødvendig når tas ut av bruk) 

- Kontroller slitedeler som tallerkener, pakninger (i styringsskapet). 

• Fullstendig smøreservice. 

• Vedlikehold på motoren:  

(se egen instruksjon for motoren) 

- Fyll diesel 

- Kontroller og rengjør batteriene, væskenivåkontrolleres, sett in polene med syrefri vaselin. 

• Ettersyn av systemet for De-icingvæske. 

• Elektriske kontakter rengjøres og settes inn med syrefri vaselin. 

• Kontaktene for styrepanelet og chassiset er avmontert. 

• Lagre styrepanelet på egnet sted. 

• Deksel på kontaktene er satt på. 

Ved lagring utendørs anbefales å pakke inn kontaktene i plast for å unngå korrosjon. 

• Airport De-iceren settes på et sted som tåler belastningen. 

(se kapittel 5.2.1). 
 

i 
Info! 
• Saltlager er ikke egnet som lagringsplass p.g.a. høy fuktighet! 

• Hvis Airport De-iceren settes bort lenger enn en sesong, må årlig 

vedlikehold gjøres på ny før den tas i bruk. 
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7.2.6 Vedlikeholdsplan 
 

 

Intervaller      

Daglig Etter 

første 

25 t 

50 t Årlig Antall Vedlikehold, hvor og hva Anmerkninger kapittel 

    1 Kontroller / skift motorolje Peilepinne 7.1.5.1 

    1 Skift oljefilter Motorinstruksjon  

    1 Forfilter drivstoff Visuell kontroll 7.1.5.2 

  
 

 1 Kontroller viftereim Motorinstruksjon  

    1 Hydraulikkoljenivå, skifte  7.1.2.2 

    1 Trykkfilter / hydraulikkolje Visuell kontroll 7.1.2.1 

   
 

2 Hydraulikksylindere Slitasje 7.1.2.4 

   
 

Varierer Hydraulikkslanger Slitasje 7.1.2.3 

 
   4 Smussfilter i væskesystemet Visuell kontroll 7.1.6.1 

  
  

2 Væskenivå i batterier Visuell kontroll 7.1.5.4 

   
 

2 Ladenivå på batteriene Syremåler 7.1.5.4 

    4 Rengjør / smør batteripolene  7.1.5.4 

    Varierer Smør elektriske kontakter Vaselin 7.1.3 

    Varierer Smørenipler  7.1.4 

     Rengjør sprederenhetene Vannslange 7.1.1 

   
 

 Kontroller spredningsmengde Veiing 7.5 

   
 

 Kontroller spredningsbredde Måling 7.5 

 

 
Kontrollere  Fett eller olje 

 
Smøre  Skifte, fylle 

 
Rengjøre   
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7.2.7 Smøreplan 

 

1

2

3

4

 
 

Item Qty. Designation Lubricant Oil quantity 

1 4 Lagringer / bommer Fett  

2 2 Sylindere / bommer Fett  

3 1 Hydraulikkoljetank Hydraulikkolje 36 l 

4 1 Drift dieselmotor Se egen 

brukerveiledning 
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7.2.8 Anbefalte hydraulikkoljer 
 

Mineraloljer: I henhold til minstekravet i DIN 51 524 Del 2 

• HLP 32 Avhending i henhold til gjeldende lover:  

 Avfallskode 54 113 

  

Biohydraulikkoljer I henhold til minstekravet i VDMA 24 568 

Vegetabilske oljebaserte oljer(rapsoil HETG): Avhending i henhold til gjeldende lover: 

• DEA Econa R32 Avfallskode 12 102 

• ESSO Hydraulic oil PFL  

• FUCHS Plantohyd 40N 

 Plantohyd 46N 

 

• NUHN HVI 46  

• SHELL Naturelle HF  

• WESTFALEN Bio-Forbex R32  

  

Basert på syntetisk ester (HEES): I henhold til minstekravet i VDMA 24 568 

• ARAL Vitam EHF 46 Avhending i henhold til gjeldende lover:  

• AGIP Arnica S 46 Avfallskode 54 101, 54 102, 54 106  

• BAYWA Plantohyd S og 54 112 

• BECHEM Hydrostar HEP 46  

• DEA Econa E 46  

• ESSO HF 46   

• FINA Biohydran TMP 46  

• FUCHS Plantohyd S   

• FUCHS Plantosyn 3268 ECO   

• Q8 Holbein 46  

• MOBIL OIL UF 46  

• PANOLIN HLP Synth 46  

• SHELL Naturelle HF - E  

• WESTFALEN Bio-Forbex E 46  

 

i 
Info! 
 Spørsmål om hvilke oljer som kan blandes i forbindelse med avhending, må 

avklares med de som har ansvar for avfallshåndteringen. 
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7.3 Reparasjoner 
 

 

7.3.1 Reparasjon av overflatebehandling 
 

 

 
 

Advarsel 
 Risk of fire  Do not work with open flame in painting work, do not 

smoke, working with spark formation forbidden. All materials for the 

paint finish shall be classified according to "Ordinance for combustible 

liquid" into the danger class AII with a flame point above 21 degrees 

Celsius. These products are inflammable within the meaning of the 

ordinance for dangerous working materials (dangerous goods 

ordinance)! 

 Risk of poisoning  Sufficient ventilation must be assured in spraying 

work. Filter system necessary. Appropriate protective devices (such as 

dust mask) must be made available by the operator! 
 

i 
Info! 
• As from the 1988 series, all sheet metal structures are manufactured from 

galvanized materials. In possibly necessary renovation work, adhering old 

paint coats must be roughened and at places with rust formation, these must 

be removed in the smallest possible area by grinding. A new paint finish 

must be applied. The basic requirement is a clean and grease-free surface. 

Unless absolutely necessary, sand blasting is not used so that further damage 

of this valuable corrosion protection is avoided. 
 

First coat 
 

To obtain information on the required quantity, note that one Airport De-icer in the order of 

magnitude between 5000 - 7000 l requires for the total area around 
 

20 kg  FREOPOX primer, type ER 1912 MW 1721 

 and 

  4 kg accelerator HE 0052. 

 Mixture 10 : 2 

 

Processing time (pot time) after addition of accelerator 8 - 10 hours at 20 degrees Celsius. This 

mixture is processed in the factory in the airless spray method at an application quantity of 

approx. 250 g/m2. Furthermore processing by conventional spraying, brushing or rolling is 

possible. If necessary the viscosity can be adjusted to the relevant conditions by adding 5 - 10 % 

FREOPOX thinner VL 424. Conventional spraying is at 20 - 30 seconds DIN 53211 / 2 mm 

nozzle / 4 - 5 bar spraying pressure. 

 

 

Final coat 
 

For full painting with deep-orange paint lead-free RAL 2011 UR 1055 and accelerator HU 0061 

one requires approx.: 
 

20 kg  deep-orange paint, RAL 2011 UR 1055 (special colour possible) 

 and 

5.0 kg accelerator HE 0061. 

 Mixture 5 : 1 
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Applied quantity of approx. 200 g/m2 at a dry film density (without application loss) guarantee a 

total dry film thickness of more than 120 µm. Processing time (pot time) after adding accelerator 

4 – 5 hours at 20 degrees Celsius. This mixture is processed in the factory in the airless spray 

method. Processing by conventional spraying or brushing is possible. Rolling is not 

recommended because of possible air inclusions and impairing the run in this case. If necessary 

the viscosity can be adjusted to the relevant conditions by adding FREOPOX thinner VL 403. 

Conventional spraying is at 18 – 20 seconds DIN 53211 / 1.5 mm nozzle / 4 - 5 bar spraying 

pressure. 

 

 

Cleaning the tools 
 

Before reaching the stated processing times (pot times), cleaning can be performed with 

FREOPOX thinner VL 424 or FREOPOX cleaning agent VR 12. 

 

 
 

7.3.2 Sveisearbeid på Airport De-iceren 
 

 

i 
Info! 
• Ved sveisearbeid på Airport De-iceren er det svært viktig at 

strømtilførselskabelen til styrepanelet og styrekabelen til styreenheten i 

koblingsskapet på sprederen er koblet i fra. Dette gjelder også styreenheten 

for plog (tillegg). Hvis dette ikke gjøres, kan systemets mikroprosessorer 

skades. 
 

 

 



7 Vedlikehold og reparasjon 

 81 

- 

7.3.3  Feilsøking / Reparasjonsveiledning 
 

Grunnforutsetninger: 

- Hydraulikkolje er fylt - Diesel er fylt 

- Batteriets hovedbryter er slått på - Begge NØDSTOPP-brytere er frigjort 

- Maskinen er klar  

- Funksjonstestet, feilmeldinger er kontrollert (kapittel 5.6) og alle feil er fjernet 
   
 

Feil Indikasjon Årsak Råd 

Styrepanel 

• Uten spenning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Ingen visning i 

displayet ved 

innkobling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Batteriets hovedbryter er 

slått av  

• Dieselmotoren starter og 

stopper straks 

• Kabeldeling ikke satt i 

kontakten 

• Kontakten i styrepanelet 

ikke satt i 

• Kontroller sikringer i 

styreskapet 

• Kontaktproblemer i de 

ovennevnte moduler 

 

 

 

• Slå på  

 

• Frigjør NØDSTOPP- bryterne 

• Sett i kontakten 

 

• Sett i kontakten 

 

• Skift sikringer 

 

• Mål gjennomgang i modulene 

iht. til El.-diagram 

• Skift styrepanel / display 

 

FS-pumper for 

de-icingvæsker 

pumper ikke 

 

• Ved kjøring og 

simulering fises 

feilmeldingen 

”FS-tank tom” 

 

 

 

 

 

• Ved kjøring og 

simulering 

 

• Med manuell 

NØD-betjening 

 

 

 

 

• Tallerkenene roterer, 

ingen væske 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktiver manuell 

NØD-betjening for 

De-icingvæske 

 

• Ikke systemtrykk 

 

 

• Ikke hastighetssignal 

 

 

• Tørrkjøringsbeskyttelsen 

slår av systemet 

El. diagram pos. X10 

 

• Tom tank 

• Smussfilter tett 

 

 

 

• Hydraulikkmotor går 

(systemtrykk til stede) 

 

 

• Retningsventil S1 

(hydraulikkdiagram) 

veksler ikke 

 

• Prøv simulering 

• Kontr. hastighetssignal 

 

• Stengekrana i tilførselslinjen 

er stengt  

• Kontr. 

tørrkjøringsbeskyttelsen 

 

• Fyll tanken 

• Rengjør smussfilteret 

• Kontr. Proporsjonalventilen 

for de-icingvæske 

 

• FS-pumpe defekt 

 

 

 

 

• Kontr. retningsventil  

• Kontr. hydraulikkpumpe 
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Feil Indikasjon Årsak Råd 
FS-pumper for 

de-icingvæske 

pumper ikke 

 

• Med manuell 

NØD-betjening, 

systemtrykk til 

stede 

 

 

• FS-pumper på 

venstre og 

høyre side gir 

lite eller ikke 

noe 

 

 

 

 

 

• Arbeidstrykk for 

drift av FS-pumper 

til stede 

 

 

 

• Kontr. kalibrering  

 

 

 

 

• Kontr. makstrykk  

(maks. 250 bar) 

• Væskepumpedrift 

 

 

 

• Startverdi for FS-pumpe   

• Kontr. 

parameterinnstilling 

 

 

 

 

 

 

• Elektriske feil: 

 

 

 

 

• Kontr. trykkbegrenser 

 

• Kontr. hydraulikkmotor 

• Kontr. væskepumpe 

 

 

• Øk FS-pumpas startverdi  

(øk  nmin) 

• Kontr. parameterinnstilling  

• Kontr. hver FS-pumpe med 

manuell NØD-betjening 

 

 

 

• Kontr. parameterinnstilling  

• Kontr. feilmeldinger  

• Kontr. hastighetssignal  

• Kontr. sensor i sugelinjen 

• Kontr. turtall/sensor 

• Kontr. kabel for turteller 

• Kontr. strøm til 

proporsjonal-ventil, maks. 

2,7 A 

• Kontr. kabel til ventil 

• Kontr. styreenhet i 

koblingsskap 
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Feil Indikasjon Årsak Råd 

Fyllepumpa gir 

ikke noe 

• Pumpa går 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fyllepumpa går 

ikke 

 

 

 

 

• Tanken er ikke fylt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ikke hydraulikktrykk  

 

 

• 3-veis krana står ”AV” 

 

 

• Pumpa er tom for 

væske 

• Flottørbryteren i 

tanken viser  "Tank 

full" 

 

 

 

• Stengekraner mellom 

pumpe og tank er 

lukket  

• Tett smussfilter 

 

• Autostopp ikke koblet 

til 

• Retningsventil  S6, S7 

eller S14 veksler ikke 

• Pumpedrift defekt 

• Væskepumpe defekt 

 

 

• Sett riktig 

 

 

• Fyll pumpa med væske 

gjennom øvre tilkobling 

• Tanken er full 

• Kontr. flottørbryteren. 

Flottør i nedre stilling, 

kontakt lukket. 

 

• Åpne stengekraner 

 

 

• Rengjør 

 

• Sett støpselet for autostopp 

i kontakten 

• Kontr. retningsventil 

 

• Kontr. drift 

• Se brukerveiledning for 

TEE jet pump  

Bevegelseshydrau

likk 

• Bommene 

foldes ikke ut 

 

 

 

• Bommene kan 

ikke foldes inn 

 

 

 

 

• Synlig 

 

 

 

 

• Visning i displayet   

= delvis foldet inn 

 

 

• Visning i displayet   

= foldet ut 

 

 

• Transportsikring er 

montert  

• Mengdefordeler defekt 

• Retningsventil defekt 

 

• Juster nærhetsbryter     

/ defekt 

• Mengdefordeler defekt 

(hydraulikkdiagram 

No. 19) 

• Retningsventil S10 til 

S13 

• Nærhetsbryter defekt  

 

 

• Fjern 

 

• Kontr. mengdefordeler 

• Kontr. retningsventil 

 

• Kontr. nærhetsbryter 

 

• Kontr. mengdefordeler 

 

 

• Kontr. retningsventil 

 

• Kontr. nærhetsbryter 
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Feil Indikasjon Årsak Råd 
Midtre tallerken 

roterer ikke 

 

• Roterer ikke 

med manuell 

NØD-betjening 

 

 

 

 

 

• Roterer ikke 

med manuell 

NØD-betjening 

 

• Roterer med 

manuell NØD-

betjening 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tallerkenene på 

bommene 

roterer ikke 

 

 

 

 

• Ikke systemtrykk 

 

 

 

 

 

 

 

• Systemtrykk til stede 

 

 

 

• Systemtrykk til stede  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bommene foldet helt 

ut 

 

 

• Systemtrykk tilstede 

 

 

 

• Retningsventil S1 

(hydraulikkdiagram) 

veksler ikke  

 

 

• Kontr. trykkbegrenser  

(maks. 250 bar) 

 

• Kontr. 

hydraulikkmotor 

 

 

• Proporsjonal 

mengderegulerings-

ventil S2 for 

spredningsbredde 

defekt 

 

 

 

 

• Elektrisk feil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retningsventiler S8 / 

S9 veksler ikke 

 

 

• Skru inn manuell NØD-

betjening for spredningsbredde 

• Kontr. retningsventil 

• Kontr. magnetspole / 

retningsventil 

• Kontr. magnetstrøm 

retningsventil 

• Trykkbegrenser ok 

Kontr. hydraulikkpumpe 

 

 

 

 

 

 

• Kontr. ventil for 

spredningsbredde 

• Kontr. ventilstrøm 

• Kontr. magnetspole på 

proporsjonalventil 

 

 

• Kontr. parameterinnstilling  

• Kontr. feilmeldinger  

• Kontr. hastighetssignal  

• Kontr. sensor i sugelinjen 

• Kontr. turtall/sensor 

• Kontr. kabel for turteller 

• Kontr. strøm til 

proporsjonalventil, maks. 2,7 A 

• Kontr. kabel til ventil 

• Kontr. styreenhet i koblingsskap 

 
 

• Kontr. retningsventil 

• Kontr. magnetspole / med 

manuell NØD-betjening på 

retningsventilen 

• Kontr, magnetstrøm 

retningsventil 

• Kontr. hydraulikkmotor 
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7.3.4 Arbeid på spredningsenheten 
 

 

 
 

Advarsel 
 Kuttefare  Slå av drift uten å feile. Sikre Airport De-iceren mot utilsiktet 

bruk. Oppbevar dummy- eller memory-kort på sikkert sted.  

 

7.3.4.1 Av- og påmontering av spredertallerken og sentrifugalhjul 
 

i 
Info! 
• Den midtre og vestre spredertallerken / bom er likt konstruert. Disse må ikke 

forveksles med høyre spredertallerken / bom ved montering. 

 

Spredertallerkenen pos. 1 er festet til tallerkenakselen pos. 3 med et nav pos. 2.  
 

Demonter som følger: 

• Bøy tilbake låseskive pos. 4 slik at  

sekskanten på senterskruen pos. 5 blir frigjort.  

• Fjern senterskruen pos. 5. 

• Fjern låseskiva pos. 4. 

• Fjern spredertallerkenen pos. 1 from 

tallerkenakselen pos 3. Ved problem, bruk en 

avtrekker med 2 ben som festes i utsparingene 

pos. 6. 

 

Av- og påmontering av sentrifugalhjulet: 

• Sentrifugalhjulet pos. 7 er festet til spredertallerkenen pos. 1 

via navet pos. 2 med 5 skruer med sekskanthode (M6 x 30, 

pos. 8). Sentrifugalhjulet pos. 7 kan avmonteres ved å skru 

ut sekskantskruene pos. 8.  

• Montering i motsatt rekkefølge. Skruene sikres med 

låseskiver.  

 
 

Montering av spredertallerkenen (med sentrifugalhjulet) til 

tallerkenakselen: 

• Smør fett på tallerkenakselen og monter kilen pos. 9 i 

kilesporet på tallerkenakselen. 

• Skyv navet pos. 2 med spredertallerkenen inn  på 

tallerkenakselen pos. 3. 

• Monter låseskiva pos. 4, Tappen på låseskiva må 

stikkes inn i hullet i navet pos. 4.1.  

Advarsel: 

Bruk alltid ny låseskive. 

(bestillingsnr. 136.143210) 

• Monter og trekk til senterskruen pos. 5. 

• Lås senterskruen pos. 5 ved å bøye låseskiva pos. 4 

over sekskanten på senterskruen. 

7 1

2

 

8
4 5 4.1

9 16

2

37

8
4 5 4.1

9 16

2

37
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7.3.4.2 Av- og påmontering av væskebeholder 
 

i 
Info!  
• Merk plasseringen på væskebeholderen før demontering.  

• Innstilling av væskebeholderen er avgjørende for optimal spredning med 

væske. Du finner informasjon om innstillingen i kapittel 7.4.1. 

• Den midtre og venstre væskebeholderen / bom har samme konstruksjon. 

Disse må ikke forveksles med høyre væskebeholder / bom ved montering. 
 

Grunnforutsetninger for å fjerne væskebeholderen: 

• Spredertallerkenen er fjernet 

     (se kapittel 7.3.4.1) 
 

Proceed as follows to remove the liquid tank: 

• Loosen 3x lock nuts M8, Item 1 on the fastening flange 

Item 2 and loosen the associated 3 screws (M8 x 30). 

• Remove liquid tank Item 3 from fastening flange and draw 

off over spinner disc shaft Item 4.  

• Assembly is in the reverse order whereby the two-part half 

shell Item 5 must be fixed in the groove of the guide tube 

(Item 9). 

 

Dismantling the liquid tank: 

• Remove the two-part shell, Item 5, and O-ring, Item 6 

• Set 2 screwdrivers against the bevel of the cover Item 7, then 

remove cover Item 7. 

• Withdraw the piston Item 8 upwards. 

 

Important checks with liquid box dismantled: 

• Remove all impurities on the components. 

• It must be possible to move the piston Item 8 easily on the 

guide Item 9 backwards and forwards. The piston has the function 

of a float and transmits the delivery of the de-icing fluids through 

the outlet opening Item 10 in a controlled manner in the centrifugal 

wheel. 

 

Assembly is in the reverse order. 

Generally new O rings Item 11 are used. 

 

5 5
76

6

8

5

6
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8

9
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7
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Liquid box / Recognition features 
 

Liquid box for spinner disc / central and boom / left, Order No. 993.2357 
 

i 
Info! 
• The direction of rotation refers to the spinner disc with view from above 

onto the centrifugal wheel! 

 

• Liquid box for spinner disc rotation "right" = 

"clockwise"  

• Slope of the outlet opening of the de-icing 

fluids from Pos. 1 to Pos. 2 rising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquid box for spinner disc / right  

Order No. 993.2665 
 

 

• Liquid box for spinner disc rotation "left" = 

"counterclockwise" 

• Slope of the outlet opening of the de-icing 

fluids falling from Pos. 1 to Pos. 2 

 

 

The scaling of all liquid tanks is the same for 

all version. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

22

 

1

1

2
2
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7.3.5 Reparasjon av moduler / væskesystem  
 

i 
Info! 
• Ved arbeid med FS-pumpene, må stengekrane på væsketanken stenges (se 

kapittel 4.3.1). 

• Hastighetssignalet fra væskepumpa kommer via hydraulikkmotoren (se 

kapittel 7.3.7.6). 
 

 

 

7.3.5.1 FS-pumpe og drift 
 

i 
Info! 
• FS-pumpa er festet til hydraulikkmotoren med to gjennomgående bolter 

(pos. 710). 

• Du finner de forskjellige posisjonene i delekatalogen. 
 

 

 

Check for contamination:  
 

Separate the 

screw union of 

the FS line to the 

FS pump on both 

sides. 
 

Check the 

gearwheel 

through the 

opening for 

contamination 

and wear. 

 

In the case of 

contamination or 

wear dismantle 

the liquid pump: 

 

 

 

• Separate 2x 

screw connection Item 350 from the liquid pump. 

• Remove the housing Item 310. 

• Clean the housing and gearwheels Item 300, 320, 330, with worn gearwheels replace these. 

• Assembly is in the reverse order and new gaskets are used. For gasket set see spare parts list. 

 
 

i 
Info! 
• Hvis tilkoblingene til hydraulikkmotorene har vært avmontert, må disse 

monteres korrekt . Observer dreieretningen på FS-pumpa! (se tegning) 
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7.3.5.2 FS tank  
 

Basic requirement for removal: 

  

• Tank Item 1 is completely empty 

and thoroughly rinsed with water.  
 

Removal of the liquid tanks:  

• Separate cable for limit 

transmitter Item 3 and level 

indicator Item 2 from the tank 

Item 1.  

• Separate all hose line connections 

Item 4 to the liquid tank. 

• Separate the straps Item 5. 

• Liquid tank made of glass fibre reinforced plastic (GfK) with special resin  

(weight approx. 370 kg) can be removed from the holder Item 6 with carrying belt and hoist. 

 

Emergency repair of the FS tank: 
 

 

 
 

Danger 
 Risk of fire, the responsible workshop manager must approve the work and 

taken account of the safety regulations with combustible materials! 

 Wear suitable protective gloves! 

 Perform work only in well ventilated areas! 

 Careful when handling accelerators – do not get them in your eyes! 

 

• Clean the place to be repaired of any dirt, above all grease. 

• Grind out damaged place approx. 5 cm larger all-round with rough emery paper. 

• Cut glass fibre mats to size corresponding to the ground area. Pull out at the ends to achieve a 

good transition. 

• Add 20 – 30 g accelerator to 1 kg resin and mix well. 

Caution: 

Use only special resin with chemical protection! 

• Apply the resin with a brush. Place the glass fibre mat in position and soak with the brush by 

swabbing the glass fibre mat and removing any air bubbles which arise completely. 

According to wall thickness repeat this process with 3, 4 or 5 layers of the glass fibre mat. 

• Curing occurs after approx. 20 minutes. The resin must be processed within this time. Make 

up only as much resin as required. Do not work below 180 C. Heat accelerates curing – low 

temperatures delay curing. 

• Complete curing occurs after approx. 2 hours. To achieve a good surface, the repair site can 

be ground off and brushed with resin. 

 

132

5

4
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7.3.5.3 Fyllepumpe (tillegg) 
 

 
 

 

i 
Info! 
• You will find information on repair of the filling pump in the "TeeJet centrifugal 

pump operating instructions" Manual. 

 

To be observed especially on changing or first start-up of the filling pump. 

• Fittings for suction and pressure side:  

Before sealing test that the threads on the suction and pressure sides are sharp-edged and 

deburr is necessary. 

Tighten fittings hand-tight, then tighten a maximum of one resolution! Tightening too firmly 

damages the pump thread (plastic housing). 

• Before starting up fill the pump and suction line with liquid (Item 24). Running dry, even if 

only for a short time, damages the slip ring seal (Item 13 +14). Otherwise the filling pump is 

maintenance-free. 

• Observe direction of rotation of the pump! 

 

 

7.3.5.4 FS røropplegg 
 
 

i 
Info! 
• The installation plan for the line system for de-icing fluids can be found in the spare 

parts list ("FS system Part 1+2, No. 525.587/1) 

• The valves and fittings of the line system consist of PVC. 

• Observe the instructions on the packaging of the adhesive and of the cleaning agent 

for the repair or adhesion of the line system.  

• Tangit special adhesive TI 30 for PVC parts, 125 g tube, Order No. 444.000012 

Tangit cleaner TM 20 N, 125 ml, Order No. 445.000020. 
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7.3.6 Rep av moduler / hydraulikk  
 

 

 

 

7.3.6.1 Hydraulikkpumpe (drift D) 
 
 

Gearwheel pump 16 cm3/U  
 

The hydraulic pumps are 

self-aspirating 

gearwheel pumps with 

external toothing. Their 

task is to generate a 

constant volume flow 

and to distribute the 

required forces 

simultaneously as 

required.  

 

 

 

 

They consist essentially of the housing Item 1, mounting flange Item 2, drive shaft Item 3, 2 

bearing blocks Item 4, bearing bush Item 5 and washers for hydrostatic play compensation. 

 

Item   7 = Suction side 

Item   8 = Pressure side 

Item   9 = Driving gearwheel (clockwise) 

Item 10 = Driven gearwheel 
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7.3.6.2 Fyllepumpe / drift (tillegg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Component 

1 

2 

3 

4 

TYRONE hydraulic motor 

Connection "B", fine thread 7/8“ UNF / return 

Connection "A", fine thread 7/8“ UNF / supply / pressure side 

Speed setting by bypass (factory setting) 
 

Technical data: 

• nmax = 2800 rpm 

• V = 12.6 cm3/U 

• Qmax = 35 l/min 

 

 

2

1

3

4
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7.3.6.3 Drift spredertallerken / midten 
 

i 
Info! 
• De to hydraulikkmotorene på driften av midtre tallerken har funksjon som 

mengdefordeler slik at alle 3 tallerkenene har samme hastighet. 

• En digital sensor med 10 pulser/omdr. Er montert på driften i midten for 

tilbakemelding av hastigheten. 

• Ikke bytt om trykk- og returslangene. 
 

 

The leakage oil arising at the bearings is discharged through a separate leakage oil connection in 

the housing cover. The relevant run can be loaded by this external leakage oil discharge. 
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7.3.6.4 Tallerkendrift / bommer 
 
 

i 
Info! 
• The hydraulic motors for the left and right spinner disc drive may not be 

confused!  

Hydraulic motor direction of rotation (view on the shaft stump): 

– Left boom = counterclockwise 

– Right boom = clockwise 

• When connecting the hydraulic lines observe the pressure input P, for the 

motors are designed only for one direction of rotation! 

 

 

If pressure oil is supplied to the unit, then a 

rotary movement can be picked off at the 

brought out shaft of one of the two gearwheels. 

The arising leakage oil is conducted internally 

to the discharge. Pressure loading of the 

discharge is restricted by the shaft seal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = Drive shaft 

 

 

1
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7.3.6.5 Justering av bommene / svingeutstyr 
 

7.3.6.5.1 Begrensningsventiler 
 

The speed for folding the 

booms out and in is set by 

4 throttle valves (see 

hydraulic lines to the 

cylinders) 

 

 

The speed is changed 

correspondingly by adjusting 

the setting nuts. The throttle 

valves may be adjusted only 

slightly and slowly, since the 

pivoting speed of the left and 

right boom side influence 

one another mutually. 

 

1st revolution = low flow 

4th revolution = maximum flow  

 

 

 

7.3.6.5.2 Nærhetsbrytere 
 

i 
Info! 
• The proximity switches may not be confused so that the pivot function is 

guaranteed. Connection according to E circuit diagram =X6. 

• You will find further information on the proximity switch Section Feil! 

Fant ikke referansekilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

Boom folded out   

Boom folded in ➔ 

 

Set the proximity switches so that the dimension 

"X" is minimum 1 mm and maximum 5 mm.  

 

 

 

X

X
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7.3.6.6 Proporsjonalventiler  
 

The proportional valve is operated in 3-way function. Connection P must be connected for the 

residual volume flow.   
 

 
 

Proportional control valve 
 

The adjusting organ is a proportional magnet with 24VA/9V which is actuated by a proportional 

amplifier: 

• Resistance of the coil = 2.5 . 

• Working range 0.8 – 2.7 A.  

 

Basic position of the proportional valve:  

• Off de-energized 
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7.3.6.7 Hydraulikkolje / nivå og temperaturindikator (drift D) 

 

Installation of the indicator: 

• Hydraulic oil tank empty. 

• Guide hollow screws Item 6 through 

holes of the indicator and apply sealing 

rings Item 5 to the back of the indicator. 

• Guide hollow screws Item 6 into holes 

in the hydraulic oil tank. 

• Guide toothed nuts Item 4 through 

filling opening of the hydraulic oil tank 

and connect with hollow screws Item 6. 

Caution: 

So that the gaskets in the holes of the 

indicator as well as Item 5 are not 

damaged, turn only on the nuts Item 4! 

Tightening torque = 8 Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulic oil filling: 

• Maximum level = Mark Pos. 1 

• Minimum level = Mark Pos. 2 

 

Hydraulic oil temperature = Indication Pos. 3 

• The normal operating temperature can rise to approx. 80°C in long service. With very high oil 

temperatures, there is a defect in the hydraulic system.  

 

 

 

4 5

4 5
6

6

1

2

3

 



7 Vedlikehold og reparasjon 

 98 

 

7.3.7 Modulreparasjoner / Elektrisk system  
 

Test all electrical cables and contacts for perfect condition, especially for: 

• Cable running, cable crushing. 

• Plug and terminal connections, tightness of the connection and of the PG screw unions. 

• Condition of the electrical components.  
 

Electrical plug-in connections (apart from in the driver's cab in the control cabinet) must be 

greased with an acid-free grease (Vaseline). 

 

 

7.3.7.1 NØDSTOPP / dieselmotor "STOP" 
 

The EMERGENCY OFF switches are fitted on the back at the left and right of the Airport De-

icer. 
 

Each actuated EMERGENCY OFF switch switches the start-stop valve on the diesel drive 

engine to stop. The diesel supply to the engine is interrupted.  
 

Starting the diesel drive engine not possible / causes: 

• Battery main switch is switched off 

• All EMERGENCY OFF switches have been actuated 

• Check the start-stop valve 

• Check the diesel supply line and diesel level (winter diesel) 

 

 

7.3.7.2 Kabeldeling 
 

All cable separations can cause errors, therefore special attention must be paid to perfect 

condition of the cable separations:  

• Corrosion at the plug-in contacts. 

• Damaged or bent pins in the plugs. 

• Tightness of the cable separation (gasket). 

• Cable strand in the plug provided with cable strain relief. 

• Cable inlet into the housing is sealed. 

• Housing of the cable separation not damaged. 

 

 

 

7.3.7.3 Hovedbryter batteri (drift D) 
 

The main switch (battery main switch) switches the ground connection of the Airport De-icer to 

the minus pole of the batteries (accumulators). No functions can be switched on the Airport De-

icer without ground connection.  
 

i 
Info! 
• Interrupting the main switch is forbidden when the diesel drive engine is 

running. The dynamo, batteries and other electrical components can be 

destroyed. 
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7.3.7.4 Styreskap 
 
 

i 
Info! 
• See also module overview kapittel 4.3.2 

• Designation of the electrical components / electrical circuit diagram: 

K = relay, D = diode, X = relay board connection, H = control lamp,  

F = control cabinet fuse, S = fuse on relay board, T =EMERGENCY OFF 

KL = terminal, W = folding head / filling pump supply line, B = proximity 

switch, S = valve solenoid coil, L = alarm beacon / working spotlight 
 

 

7.3.7.5 Sensorer  
 

7.3.7.5.1 Nærhetsbrytere  
 
 

i 
Info! 
• The proximity switches for the pivot devices of the booms must not be 

confused so that the functions are guaranteed. Identification according to 

electrical circuit diagram.  
 

Active switching zone / active area: 
 

The active switching zone is the are 

above the active area Item 1 in which 

the proximity switch reacts to the 

approach of dampening material 

(metal), i.e. changes its switching 

condition. The active area must be 

surrounded by a metallic free space. If 

the output is switched through, an LED lights up. 

 

Control possibility of the proximity switch: 

• Bring a metallic object in front of the active area Item 1. 

• LED Item 2 must light up. 

• Observe display for boom, if no function: 

– Check terminal connection in the control cabinet  

– Cable break 

– Check installation / switching distance max. 5 mm 

– Proximity switch defective 

 

Connection diagram of the proximity switches: 

 

1
2
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7.3.7.5.2 Tørrkjøringsbeskyttelse for FS-pumpene 
 

 

i 
Info! 
• The run-dry protection switches off the drives for pumping de-icing fluids 

when the tank is empty.  

• See Section 4.3.1 Item 7 and electrical circuit diagram = X10. 
 

 

Item Designation 

1 T piece 

2 Sleeve 

3 Sealing tape 

4 Float switch 

5 Cable protection hose 

6 Contact crimp 

7 Pin housing 

 

 

 

 

 

 

B

A

 
Installation: 

• Position A: 

– Clean adhesion place with Tangit cleaner (Order No. 445.032124). 

– Adhere T piece (Item 1) and sleeve with Tangit adhesive (Order No. 444.000012). 

• Screw in float switch (Item 4) with sealing tape (Item 3) in the sleeve. 

Caution: 

Install the float switch (Item 4) with T piece (Item 1) so that the symbol      O  O  

(closing contact, position B) points upwards in the built-in condition. 

• Make electrical connection according to electrical circuit diagram. If de-icing fluid is present, 

test through current of pin 1 and pin 4. 
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7.3.7.6 Hastighetstilbakemelding  
 

i 
Info! 
• The spinner disc speed is fed back through a pulse generator from the central 

spinner disc drive with 10 pulses/rev. 

• The FS pump speed is fed back through a pulse generator of the same 

construction, whereby the signal of the right and left FS pump is conduced 

through a pulse converter for signal level adaptation (electric circuit diagram, 

connection X32 / X31). 
 

 

Figure Description 

 

Proceed as follows to install the pulse generator: 

• To introduce the sensor (Item 1) grip the cable and push 

the sensor down to the bottom of the housing (Item 4), 

observe the position of the cylindrical pin in this case. It 

must sit in the recess (see view X). 

 

• Turn in the protective hose connection (Item 2) by hand 

(keep holding the cable) and tighten with SW19 wrench. 

Note: 

The sensor is installed correctly only if the protective 

hose connection can be turned in completely by hand. 

• Push the protective hose (Item 3) over the protective hose 

connection.  

• Dismantling is in the reverse order! 

 

Pulse generator frequency inputs on the relay board. 

• Spinner disc  

at 8 m spreading width = 300 rmp = 50 Hz 

 

• FS pumps:  

    50 rpm       =      8.33 Hz,  

2000 rpm     =  333.33 Hz 
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7.3.7.7 Bevegelseavhengig styresystem 
 

i 
Info! 
• You will find information on the motion-dependent control system in the 

program instructions!  

 

 

 

7.3.7.8 Varsellys  
 
 

i 
Info! 
• The central warning beacon is switched on by a switch on the control panel. 

Connection X16 relay distributor board in the control cabinet. 

• The two outer warning beacons are switched on automatically on folding out 

the booms.  
 

 

The warning beacons are radio interference suppressed and 

correspond to the radio interference suppression degree 5 

according to VDE 0879 Part 3. 

 

Attachment: 

• Attach the plug-on tube with built-in socket firmly to 

the vehicle perpendicular to the roadway level. 

• Plug the warning beacon on the plug-on tube and screw 

tight, previously remove rubber plug. 

Caution: 

Maximum tightening torque of the  

wing nut = 10 Nm! 

 

Exchange of incandescent bulb: 

• Unlock the light cover with your finger. 

• Loosen and remove the light cover by turning 

to the left. 

• Change the bulb. 

Caution: 

Do not touch or contaminate the inside surface of the reflector! 

• Attach and turn tight the light cover again. 

 

Technical data: 

• Unit voltage = 24 V 

• Cross-section of the connection cable = 1.5 mm2 

• Current consumption = 3.5 A 

• Lamp = 70 W 
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7.4 Kalibreringstest 

 
 

7.4.1 Strømiddelforsyning / innstilling og fordeling 
 

 

 
 

Advarsel! 
Svingende og roterende deler  Det er forbudt å oppholde seg I 

arbeidsområdet under drift! Airport De-iceren må sikres mor utilsiktet 

drift ved arbeid med strøbildejustering. Oppbevar dummy- eller 

memorykortet på sikkert sted.  
 

 

i 
Info!  
• Når man skifter de-icingmiddel, kan det hende at innstillingen av 

væskebeholderne må endres. 

• Det skal være et homogent og ensartet strøbilde av strømiddel. Det skal 

være en overlapping = 30 cm ved bruk av bommene. 
 

 

Grunnforutsetning: 

• Kjøretøyet står stille 

• Bommene er foldet ut 
 

 

a a 

L 

M 

R F 

 

Pos. Betegnelse 

F Kjøreretning for Airport De-iceren 

L Venstre spredertallerken på bommen, roterer med klokka (sett ovenfra) 

M Midtre spredertallerken, roterer med klokka (sett ovenfra) 

R Høyre spredertallerken på bommen roterer mot klokka (sett ovenfra) 

a Strøbildeoverlapping ca. 30 cm. 
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7.4.2 Justering av tallerkenhøyde  
 

i 
Info! 
• Avhengig av kjøretøyet, må tallerkenhøyden (pos. X) justeres med 

sprederenhetens innfesting 

• Midtre spredertallerken = ca. 600 mm bakkeklaring! 

• Spredertallerkener på bommene = ca. 650 mm bakkeklaring! 
 

 

 

 

 

 

 

7.4.2.1 Justering av horisontal stilling på spredertallerkenene: 
 

i 
Info! 
• Med halvfull Airport De-icer, skal spredertallerkenene stå horisontalt i 

forholde til kjørebanen. Innstilling gjøres med skruene pos. 2. 

 

2
2

 
 

X
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7.4.2.2 Innstilling av væskebeholderen:  
 

i 
Info! 
• Hvis innstillingen av væskebeholderen endres, endres også 

spredningsvinkelen. Justering gjøres ved å løsne de 3 skruene pos. 4 og vri 

væskebeholderen  
 

4

 
Grunninnstilling av væskebeholderen / midten: 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøreretning  

 

 

 

 

 

 

 

Grunninnstilling av væskebeholder / venstre og høyre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merking på væskebeholder (bestillingsnr.: 558.0101400): 

 

Innstillingsvinkel 
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7.5 Justering av Airport De-iceren 
 

Veimyndighetene har godkjent to måter for måling av doseringsnøyaktigheten.   

 

 "B" = Oppsamling av strømiddel med kjøretøyet stående stille 

 "C" = Oppsamling av strømiddel under kjøring 

 
 

i 
Info! 
• En grunnforutsetning for å oppnå korrekt dosering og fordeling av 

strømiddel er at en kjenner strømiddelets egenskaper. Spredningsmiddelets 

egenvekt må tas i betraktning som grunninnstilling for programmeringen (se 

programmanual). 

• De-icingvæsken som benyttes kan føre til justeringer av enkelte 

motorhastigheter. Spredningsbilde må også kontrolleres og evt. justeres.. 

 
 

7.5.1  Hastighetstabell 
 

Grunnhastighetene refererer til følgende data: 
 

Flytende spredningsmiddel: Clearway 1 fra BP 

Egenvekt: 1.28 g/ccm 

Simulert kjørehastighet: 15 km/t 

Spredningsbredde pr. sprederenhet: 8 m 

Målepunkt for tallerkenhastighet: Senterskruen på spredertallerkenen 

Tallerkenhastighet høyre side: 300 o/min 

Tallerkenhastighet i midten: 300 o/min 

Tallerkenhastighet venstre side: 300 o/min 
 

Spredningsmengde  

g/m2 

Mengde pr. 

sprederenhet 

kg/min 

Mengde pr. 

sprederenhet 

l/min 

Pumpehastighet 

o/min 

10 

20 

30 

40 

20 

40 

60 

80 

15.6 

31.3 

46.9 

62.5 

150 

300 

450 

600 
 

i 
Info! 
• Spredningsmiddeltype og de aktuelle hastighetene skal føres inn i 

kontrollskjemaet for kalibrering. 

• Kalibreringsfaktorene må stemme med det aktuelle spredningsmiddelet. 
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7.5.2 Kalibreringstest "B"  
 

i 
Info! 

• Riktig kontroll av doseringsnøyaktigheten kan kun gjøres ved å veie mengden av 

strømiddel. I tillegg skal alle hastigheter føres inn i kalibreringsskjemaet. 

• Ved mer enn 5 % avvik, må ny justering foretas (se programmanual). 

• Doseringsparametrene kan ikke overføres til andre De-icere, da driftsparametrene 

kan være forskjellige. 

• Vei for hver enkelt sprederenhet / FS-pumpe. Hvis avvik, må kalibreringsfaktoren 

endres. 
 

Grunnforutsetning: 

• Tanken fylt med strømiddel 

• Maskinen er klar 

• Kjøretøyet står stille 

• Oppsamlingskar og vekt på plass 

• Slangen med enveisventilen til strømiddelfordeleren avmonteres, og føres ned i et 

oppsamlingskar 
 

Gjør som følger: 

• Start driften (motoren) 

• Hent fram tripptelleverket og nullstill 

• Start spredning  Tallerkenen roterer, foreløpig ingen utmating, kjørehastighet = 0 

• Sett spredningsbredde til 8 m 

• Velg spredningsmengde 10 g/m2  

• Spredning på  Tallerkenen roterer, fortsatt ingen utmating, kjørehastighet = 0 

• Slå på simulert hastighet i 60 sekunder. Visning av simulert hastighet i displayet må være = 15 

km/t. Utmating av strømiddel er aktivert. 

Ut fra dette får vi resultatet: 

15 km/t med 60 sek. innkoblingstid = 250 m distanse  

Strøareal 8 m x 250 m = 2000 m2  

Strømiddelforbruk 2000m2 x 10g/m2  væske = 20 000 g = 20 kg  

• Hent fram telleverket, noter data, vei strømiddelet og sammenlign. 

• Før data inn i testskjemaet. 
 

• Gjenta prosessen ved å sette spredningsbredde til 8 m og spredningsmengde til 20 g/m2. 

Ut fra dette får vi resultatet: 

15 km/t med 60 sek. innkoblingstid = 250 m distanse  

Strøareal 8 m x 250 m = 2000 m2  

Strømiddelforbruk  2000m2 x 20g/m2  = 40 000 g = 40 kg  

    

• Før data inn i testskjemaet. 

• Vurder avvikene for alle testene. 

• Det må foretas ny kalibrering ved avvik mer enn 5 %. 

 

7.5.3 Kalibreringstest"C" 
 

Strømiddelet samles opp under kjøring. Innstillinger og fremgangsmåte som i test "B". 
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7.5.4 Kontroll av spredningsbredde 
 

i 
Info! 

• Forskjellige strømidler har forskjellig fluktegenskaper. Det enkleste er å 

måle spredningsbredden og sammenligne med innstile verdi. I tillegg kan 

også tallerkenhastighetene være forskjellig. Det viktigste kriteriet for 

strømiddelet er at det danner et ensartet og homogent spredningsbilde på 

veibanen. 

• Ved mer enn 5 % avvik, må det foretas ny kalibrering (se programmanual). 

• Gjenta testen ved skifte av spredningsmiddel eller ved programmering. 

• Riktig dosering via hastighetsdata kan ikke overføres til annen spreder fordi 

driftsparametrene kan være annerledes.. 
 

 

Utfør testen ved stillestående kjøretøy som følger: 

• Start driften (motoren) 

• Sett spredningsbredden til 8 m 

• Start spredning  Spredertallerkenen roterer, ingen utmating av spredningsmiddel ennå,  

kjørehastighet = 0 

• Slå på simulert hastighet  Visning av simulert hastighet i displayet må være = 15 km/t. 

Utmating av strømiddel er aktivert. 

• Slå på “Drivenhet 1”. Utmating av strømiddel er aktivert. 

• Mål spredningsbredden på kjørebanen 

• Noter data i testskjemaet 

• Ved spredning med bommene, må en overlapping av spredningsbilde på ca. 30 cm. 

garanteres. 

• Ved mer enn 5 % avvik, må ny justering foretas. 
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7.5.5 Protokoll for kalibreringstest "B" 
 

 Dato:   

 Tester:   

Modell  Egenvekt FS: kg/dm³  P trykkside : bar 

Fabrikknr..:  Kalibreringsfaktor:   P returside : bar 

Byggeår:     U batteri : Volt 

Flyplass:  Kunde:    
 

 Innstilling   Innstilt verdi (kg) Veid verdi (kg) Avvik i % O/min  

Nr mengde. 

g/m² 

bredde 

m 

Testtid 

sec 

distan

se 

m 

Hastighet 

km/h 

FS 

kg 

 

FS 

kg 

 

Telleverk FS 

kg 

 

FS-P 

midten 

FS-P 

venstre 

FS-P 

høyre 

FS-P. 

n min 

NY 

Kalibrerings-

faktor 

1 5 8 60 250 15 10         

2 10 8 60 250 15 20         

3 20 8 60 250 15 40         

4 15 8 60 250 15 30         
 

1               

2               

3               

4               
 

1               

2               

3               

4               
 

1               

2               

3               

4               
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7.5.6 Protokoll for test av spredningsbredde. 
 

 Dato:   

 Tester:   

Modell:  Egenvekt FS1: kg/dm³  P trykkside : bar 

Fabrikknr.:     P returside : bar 

Byggeår :     U batteri : Volt 

Flyplass:  Kunde:    

 

Kjøring Innstilling i 

m 

Faktisk spredningsbredde i m O/min spredertallerken Avvik i % 

FS Variant FS Kalibreringsfaktor FS NY kalibreringsfaktor 
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7.6 Spesialverktøy, utstyr 
 

• Manometer for testing av hydraulikktrykk 

• Turteller for måling av tallerkenhastighet 

 
 
 

7.7  Tiltrekkingsmomenter / Skrueforbindelser 
 

i 
Info! 
• Data for tillatt moment for skruer K18-8 (A2)-70,  

DIN 931/933 opp til lengder på 8x diameter (d) ved romtemperatur, styrke 

klasse 70. 

• Alle rustfrie skruer er innsatt med kopperpasta for å unngå skjæring ved 

montering 

• Alle nevnte momenter er å forstå som cirka-verdier, siden forskjellige 

friksjonsforhold (i ) kan oppstå i praksis.  
 

Friksjons-

koefissient 

Tillatt moment i Nm 

 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 

0.12 6.4 15.3 31 52 83 126 

 
 

7.8 Slitegrenser 
 

• Hydraulikkslanger (se kapittel 7.1.2.3) 

• Materialtykkelse på spredertallerkenens vinger minst 0.8 mm 

 
 

7.9 Avfallshåndtering 
 

The Airport De-icer must be dismantled into its components for disposal. These must be 

collected and disposed of separately. 

Recycling: 

• Airport De-icer base frame part made of both sides electrolytically galvanized sheets. 

• Spinner disc, screws, nuts and socket pins made of stainless steel. 

• Plastic parts are identified, FS fittings and FS pipework are made of PVC. 

• Electronic components such as central control panel, relay board, electronics, cables 

• Hydraulic oils  

Hazardous waste: 

• Hydraulic hoses 

• Tanks for de-icing fluids made of GFK 

• Hose lines for de-icing fluids are made of rubber 
 

7.10 Hydraulikkdiagram 
 

Du vil finne hydraulikkdiagram i delekatalogen.  
 

 

7.11 El.-diagram 
 

Du vil finne El.-diagram i delekatalogen.  
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7.12 Kundeservice 
 

The relevant national representative / importer is responsible for customer service abroad. 

 

Customer Service Centre in Germany 
Winter Service Hotline 0171-8319819 

from 01.10. to end of season (outside the business hours) 

Customer Service Control Centre SOUTH Customer Service Control Centre NORTH 

KÜPPER-WEISSER GmbH 

In Stetten 2 

D-78199 Bräunlingen 

Telephone  0771/601-0 

Telefax 0771/601-155 
 

Central call number: 0771/601-199 
 

Technical advice & installation service -117 

(winter service area) -118 
 

Technical advice & installation service -185 

(sweeping machines & ice clearing)  
 

Technical advice fax -197 
 

Spare parts sales -109 / -110 / -112 
 

Spare parts sales fax -165 
 

Total customer service manager A. Schmid -

173 

MAX PIETSCH KG GmbH & Co. 

Augsburger Straße 1 

D-30880 Laatzen 

Telephone  0511/87896-0 

Telefax 0511/872409 
 

Call number 0511/87896- 

Technical advice & installation service -27 

(winter service area & sweeping machines)  
 

 

Spare parts sales -30 / -34 / -48 
 

Customer service manager North  

H.-D. Kühne -25 
 

Customer service fax 0511/872532 

 

 

Customer service stations in Germany 
 

Baden-Württemberg 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

Siegfried Sailer und Sohn 

Stuttgarter Str. 81 

71554 Weissach im Tal 

Telephone 07191/ 52658,  

Fax 07191/57821 

Walter Hammann 

Wimberg  

Nutzfahrzeuge 

Speßhardter Weg 23 

75365 Calw 

Telephone 07051/6899,  

Fax 07051/58513 
 

Bavaria 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

Drutzel Kommunaltechnik 

Am Theinberg 11 

87634 Ebersbach  

Telephone 08372/2377, Telefax 08372/2898 
 

Saarland 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

Spengler GmbH 

Forklift truck – Truck operation 

Herr Lucke 

Blechhammer Weg 13 - 27 

67659 Kaiserslautern 

Telephone 0631/70001-3, Fax 0631/96611 
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Rhineland-Palatinate 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

 

 

Works customer service 

Ulrich Dammann 

Annoweg 8 

50127 Bergheim 

Telephone 02271/92386, Fax 02271/97970 

 

Spengler GmbH 

Forklift truck – Truck operation 

Herr Lucke 

Blechhammer Weg 13 - 27 

67659 Kaiserslautern 

Telephone 0631/70001-3, Fax 0631/96611 

 

Hesse 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

 

Works customer service 

Siegfried Herrmann 

Niederweidbach 

Am Gesundbrunnen 28 

35649 Bisschoffen 

Telephone 06444/1292, Telefax 06444/921717 

 

 

Northrhine-Westfalia 

CS Control Centre North 

Telephone 0511/87896-27 

 

Works customer service 

Ulrich Dammann 

Annoweg 8 

50127 Bergheim 

Telephone 02271/92386, Fax 02271/97970 

 

 

 

Heinrich Heiden GmbH & Co KG 

Vehicle construction – Brake service 

Schüllsmühle 14 

52353 Düren 

Telephone 02421/98750, Fax 02421/880689 

 

Works customer service 

Rainer Sieweke 

Kafkastr. 11 

33729 Bielefeld 

Tel. + Fax: 0521/3930086 

 

 

 

Lower Saxony 

CS Control Centre North 

Telephone 0511/87896-27 

 

Works customer service 

Hermann Sievers 

Hauptstr. 62 

30916 Isernhagen  

Telephone 05139/88436, Fax 05139/88436 

 

 

 

Reinhold Linnenbrügger GmbH 

Duisburger Str. 4 

28199 Bremen 

Telephone 0421/504048-49, Fax 0421/504042 
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Schleswig-Holstein 

CS Control Centre North 

Telephone 0511/87896-27 

 

Works customer service 

Hermann Sievers 

Hauptstr. 62 

30916 Isernhagen  

Telephone 05139/88436, Fax 05139/88436 

 

 

 

Heinz Treder 

Hamburger Chaussee 41 

23858 Rheinfeld / Holstein 

Telephone 04533/2143 

 

Saxonia 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

 

Works customer service 

Mathias Ganz 

Am Lehmberg 54 

01157 Dresden 

Telephone 0171-3619278 

 

 

 

Baumechanisierung Dresden GmbH 

Am Lehmberg 54 

01157 Dresden 

Telephone 0351/4236231, Fax 0351/4210251 

 

Sachsen - Anhalt 

CS Control Centre North 

Telephone 0511/87896-27 

Land + Fahrzeugtechnik GmbH 

Breite Straße 15 

39291 Schermen 

Telephone 03921/988370, Fax 03921/988375 
 

Brandenburg - Berlin 

CS Control Centre North 

Telephone 0511/87896-27 

KELLNER & Hummel GmbH 

Ahornstr. 3 

15378 Herzfelde 

Telephone 033434/8977, Fax 033434/8978 
 

Mecklenburg - Vorpommern 

CS Control Centre North 

Telephone 0511/87896-27 

 

Works customer service 

Klaus Piehl 

Seestr. 6 

19067 Alt-Schlagsdorf 

Telephone 03866/80180, Fax 03866/80180 

 

 

Thuringia 

CS Control Centre SOUTH 

Telephone 0771/601-199 

Harald Drutzel GmbH 

Kommunaltechnik 

Am Unterwege 2 

99610 Sömmerda  

Telephone 03634/22025, 03634/30618 

Telefax 03634/601103 
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8 PICTOGRAMMER 
8.1 Pictogrammer på the Airport De-iceren 

 
 

 
 

Informasjonsskilt! 
Viser oljepåfylling / hydraulikkoljetank 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gjenvinning! 
Komponenter med dette symbolet kan gjenvinnes. 

Hjelp til med å bevare miljøet. 

 
 

AUTO

 
 

Informasjonsskilt! 
Viser proporsjonalventil for spredningsbredde: 

Auto.    =  Stilling for fjernkontroll fra førerhytta 

Hand    =  Stilling for manuell NØD-betjening direkte på enheten 

Symbol = Spredningsbredde 

 

 
 

AUTO

 
 

Informasjonsskilt! 
Viser proporsjonalventilen for spredningsmengde for De-icingvæske: 

Auto.    =  Stilling for fjernkontroll fra førerhytta  

Hand    =  Stilling for manuell NØD-betjening direkte på enheten 

Symbol = Spredningsmengde for De-icingvæske 

 

 
 

 
 

Informasjonsskilt! 
Les brukerveiledning før oppstart! 

 

 

 

 
 

 

 
 

Informasjonsskilt! 
Drift fyllepumpe I = PÅ, 0 = AV 
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Informasjonsskilt! 
Stilling på stengekraner (1 / 4og 3-veiskraner   (2 / 

3) for fylling/tømming av væske 

 

 
 

 

Informasjonsskilt!  

Tyngdepunkt ved fullastet Airport De-icer 
 

 

 
 

 

Informasjonsskilt! 
Driftsspenning 
 

 

 
 

 

Informasjonsskilt! 

Batteriets hovedbryter (drift D) 
 

 

 

 
 

 

 
 

Informasjonsskilt! 
Nødbetjening for å bevege bommene ut og inn 

• Retningsventil (S6 og S7) må slås på, velg så 

nødvendig funksjon og trykk inn til 

endeposisjon er nådd 

• Ventil S10 for å folde venstre bom inn 

• Ventil S11 for å folde venstre bom ut 

• Ventil S12 for å folde høyre bom inn 

• Ventil S13 for å folde høyre bom ut 

 
 

i 
Info! 
• Du vil finne flere pictogrammer i kapittel 4.3.6. 
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8.2 Pictogrammer i brukerveiledningen 
 

 

 
 

 

Advarsel! 
Dette symbolet betyr at  det er fare for skader på personers liv og helse 

 

 

 
 

i 
Info! 
Dette symbolet viser til viktig informasjon om riktig bruk av Airport De-iceren. 

Neglisjering av dette kan føre til skader på Airport De-iceren eller omgivelsene. 

 

☺ 
Råd! 
Under dette symbolet finner du nyttige råd for best utnyttelse av Airport 

De-iceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 INDEX 

 118 

 

9 INDEX 
 

3-veisventil ................................................................................ 21 

Advarselsforklaringer ................................................................ 7 

Advarsler ............................................................................ 11, 12 

Akseltrykk ................................................................................ 27 

Avfall ................................................................................. 13, 110 

Avslutte bruk ............................................................................ 65 

Batterier.................................................................................... 71 

Bom / svingeutstyr ................................................................... 94 

Bom splittet .............................................................................. 25 

CAN bus ................................................................................... 32 

Dieselmotor ......................................................................... 37, 69 

Dieseltank ................................................................................. 37 

Dimmensjoner .......................................................................... 19 

Drift dieselmotor ...................................................................... 97 

Drift dieselmotormodul............................................................ 24 

El.-diagram ............................................................................. 110 

El.-system.................................................................................. 97 

Elektriske kontakter ................................................................ 69 

Feihådtering ............................................................................. 40 

Fester ........................................................................................ 31 

Fordeling ................................................................................ 102 

FS-pumpe og drift .................................................................... 87 

Fyllepumpe / drift .................................................................... 91 

Fyllepumpe ......................................................................... 36, 64 
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Girpumpe .................................................................................. 90 

Glassfibertang ........................................................................... 88 

Grunnvannsbeskyttelse ............................................................ 13 

Hydraulikkdiagram ................................................................ 110 
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Hydraulikkoljenivå .................................................................. 68 

Hydraulikkoljer ........................................................................ 77 

Hydraulikkoljetemperatur ....................................................... 96 

Hydraulikkreparasjoner .......................................................... 90 

Hydraulikkslanger.................................................................... 68 
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Justering / kalibreringstest .................................................... 108 
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Lakkarbeid ................................................................................ 78 
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Pictogrammer ......................................................................... 114 

Proporsjonalventiler ................................................................ 95 

Pulsgiver ................................................................................. 100 

Reparasjon væskesystem ......................................................... 87 

Reparasjoner ............................................................................ 66 

Rørsystem ................................................................................. 89 

Sikkerhet ..................................................................................... 6 

Sikkerhetsregler ......................................................................... 8 

Sikkerhetsutstyr ......................................................................... 9 

Slitegrenser ............................................................................. 110 

Smørenippler ............................................................................ 69 

Smøreplan ................................................................................. 76 

Ta ut av drift ............................................................................. 42 

Tørrkjøringsbeskyttelse ........................................................... 99 

Vedlikehold / klargjøring for bruk/......................................... 73 

Vedlikehold etter 25 timer ....................................................... 73 

Vedlikehold etter bruk ............................................................. 73 

Vedlikehold hver 50. time ........................................................ 73 

Vedlikehold ved driftsoppstart ................................................ 74 

Vedlikehold ved driftsslutt ....................................................... 74 

Vedlikehold ............................................................................... 66 

Vedlikeholdsbestemmelser ....................................................... 73 

Vedlikeholdsplan ...................................................................... 75 

Veiavhengig styresystem ........................................................ 101 

Væskebeholder ................................................................. 86, 104 

Væsketank ................................................................................. 85 

Drift tallerken / bommer .......................................................... 93 

Hastighetstilbakemelding ....................................................... 100 

Rep. spredningsenhet ............................................................... 84 

Rustfrie skruer ....................................................................... 110 
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