
HANDLEIDING wieldumper 6 Ton 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
 Werk veilig. Verwijder obstakels, laat alle personen de gevarenzone van 10 m rond het toestel 

respecteren en laat niemand onder de opgeheven laadbak komen. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine stil en 

verwijder de contactsleutel telkens u de machine verlaat. 
 Vul de brandstoftank (onder de motorkap of achter het dekseltje boven de linker instap tredes) 

in open lucht en nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motordeur alleen openen als 
de motor uitgeschakeld is.  

 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Laat voldoende afkoelen voor deze aan te 
raken. 

 Deze machine mag niet gebruikt worden voor ondergrondse werken, transport van personen 
en het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes. 

 Let op voor een onstabiele ondergrond, ondergrondse putten of buizen. Een verharde 
ondergrond is nodig om veilig te werken. De machine kan kantelen wanneer een of meerdere 
van de wielen zouden wegzakken. 

Gevaar voor kantelen !! Nooit rijden of draaien met de laadbak omhoog !! Gedurende het 
rijden, de bak eerst terug laag brengen, nooit dwars op een helling rijden en snelheid 
matigen in bochten. 

 ^ werkplek model AUSA            werkplek model Wacker Neuson > 

Opstarten 

 Vul de brandstoftank met propere (rode) diesel 
(zwavelarm, volgens de norm EN590)  

 Dagelijks alle smeerpunten op de bak, draaikrans en hefarm smeren. 
 Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het 

motorcompartiment. 
 Controleer het oliepeil, hydraulische oliepeil en koelvloeistof  voor het starten. 



 Zet de hoofdschakelaar (onder het linker motodeksel)op “1” en trek de noodstop(r) uit. 
 Plaats de  rijkeuzeschakelaar (onderaan de joystick q of bovenaan de joystick g) in neutraal. 
 De rem(e) moet ingedrukt zijn om de motor te kunnen starten. 
 Draai de contactsleutel(m of d) rechtsom om een vijftal seconden voor te gloeien (geel lampje 

licht op). 
 Draai de contactsleutel verder door tot de motor aanslaat. Alle controlelampjes gaan uit. 
 Laat de motor 2 minuten warmdraaien op lage toeren alvorens het werken aan te vatten. 

 
Werken 

 Selecteer voor- of achteruit met de rijkeuzeschakelaar op de joystick (p of g), zet de 
parkeerrem(Q of h) af geef lichtjes gas met het gaspedaal (o of f). 

 Hoe verder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller de machine zal rijden. 
 Bij het loslaten van het gaspedaal, zal de machine afremmen. Wanneer dit onvoldoende is 

kan er geremd worden door het rempedaal (n of e) in te drukken. 
 Vergrendel de joystick met hendel (i) om ongewilde bewegingen van de bak bij het rijden te 

voorkomen. 
 

Stopzetten  
 Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond. 
 Zet de parkeerrem(q of h) aan. 
 De laadbak helemaal neer laten, tot op de steunpunten. 
 Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand. Als er bij het afhalen van 

de sleutel een geluidsignaal afgaat, dan moet je de sleutel één standje terug draaien. 

Transport 

 Bij transport dient de parkeerrem vergrendeld te zijn en de 
laadbak helemaal neergelaten.  

 Gebruik de bevestigingsogen, voor- en achteraan het voertuig, 
om de machine vast te maken. 

 Bij het knikmechanisme moeten de twee delen van het toestel 
vergrendeld worden. 

 Deze machine mag nooit gesleept worden. 
 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is 
een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


