
HANDLEIDING wiellader 4.5T 

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 (boven linker voorwiel) 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 het hijsen van lasten, 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 zo 
laag mogelijk houden, nooit dwars op een helling rijden en snelheid matigen in bochten. 

Opstarten 

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

 Dagelijks alle smeerpunten op de hefarm smeren. 
 Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit 

te voeren nazicht in het motorcompartiment. 
 Controleer het oliepeil met de peilstok in de motor. Vul 

desnoods bij met 15W40. 
 Plaats de richtingkeuzechakelaar (7) in neutraal. 
 Ga na of de stopknop (10) ingedrukt is. 
 Draai de contactsleutel (9) rechtsom, laat een vijftal 

seconden voorgloeien (geel lampje licht op). 
 Draai de contactsleutel verder door om de motor te 

starten. Alle controlelampjes gaan uit. 
 Laat de motor 2 minuten warmdraaien op lage toeren alvorens het werken aan te vatten. 

 
Werken 

 Selecteer vooruit-achteruit met de richtingkeuzeschakelaar (7) en kies de snelheid met knop (5) of (6), zet de 
parkeerrem (1) af geef lichtjes gas met het rechter voetpedaal. 

 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 linker voetpedaal in te drukken. 
 Het is met deze machine niet toegelaten om op de openbare weg te rijden. 
 Om de joystick te gebruiken, eerst ontgrendelen met hendel (3). Bij het rijden steeds de joystick vergrendelen. 
 Om het voorzetstuk te ontkoppelen/koppelen, knop (2) ingedrukt houden, de bedieningshendel ontgrendelen 

met hendel (4) en hendel (8) voor- of achteruit bewegen. 
 Om met de arm te werken bij stilstand kan je met hendel (11) de gas op een hoger toerental vastzetten voor 

een maximaal vermogen. 
 Met de knop onderaan de joystick kan je het sperdifferentieel activeren. Enkel gebruiken bij een doorspinnend 

wiel en zeker geen bochten maken met een ingeschakeld differentieel.   
 

Stopzetten  
 Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond. 
 Zet de parkeerrem aan (1) 
 Breng de laadbak naar beneden tot deze rust op de grond. 
 Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand. 

 
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. 


