
Korte handleiding rupsdumper 2.5 t 

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 pictogrammen. 
 Let op de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels die het werk gevaarlijk en de machine onstabiel 

kunnen maken. Respecteer de gevarenzone rond het toestel en vermijd mogelijke risico’s op kantelen. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil. 
 Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 
 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen 

alvorens deze aan te raken. 
 Deze machine mag niet gebruikt worden voor ondergrondse werken, transport van personen en het gebruik in 

onvoldoende geventileerde ruimtes. 
 Bij het rijden, steeds de veiligheidsgordel vastklikken. 
 Bij het verplaatsen van de rupsdumper moet de laadbak laag en in de rijrichting staan. 

Voorzorgsmaatregelen bij transport van lading 

 Laadvermogen van 2500 kg nooit overschrijden. 
 Controleer of de lading vastligt en niet buiten de contouren van de laadbak komt, noch het zicht van de 

operator belemmert 
 Om kantelen te voorkomen mag de machine op helling niet dwars rijden of van richting veranderen. 
 Niet op hellingen van meer dan 25° gebruiken, op hellingen steeds de minimumsnelheid gebruiken. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met motorolie 15W40. 
 Vul brandstoftank op met propere zwavelarme (rode) diesel volgens norm EN590. 
 Zet de gashendel halverwege, draai de contactsleutel rechtsom naar de stand “voorgloeien” (gele lampje is 

aan) en wacht ongeveer 8 seconden om dan verder rechtsom te draaien waardoor de motor start. 
 Het voorverwarmen is echter niet nodig als de motor warm is en de buitentemperatuur meer dan 15°C is. 
 Eenmaal de motor aanslaat laat je de contactsleutel los, zodat deze in stand ON staat. 
 Plats de gashendel  op laag en laat deze 2 min. warmdraaien alvorens met de machine te beginnen werken. 

 
Besturing 

 Kies de rijrichting waarin je de stoel plaatst en draai de stoel tot die vastgeklikt is. 
 Klik de veiligheidsgordel vast en vergrendel de bedieningshendels van de bak bij het rijden om ongewild 

kippen te voorkomen. 
 Het toestel remt af als er geen gas gegeven wordt. 
 Verander de stand van de snelheidskeuzeschakelaar niet tijdens het rijden. 

                   
Stopzetten 

 De machine volledig tot stilstand brengen alvorens de parkeerrem te activeren en de motor af te leggen. 
 Zet de motor uit door de contactsleutel linksom naar de stand O te verdraaien. 
 Reinig na elk gebruik, zeker als er cementhoudende materialen vervoerd werden. Aangedroogde resten van 

beton of stabilisé, in de laadbak of het rupsonderstel, geven blijvende schade als we ze moeten verwijderen. 
Reinigingskosten en blijvende schade zullen dan ook worden aangerekend. 

 
 
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. 


