
Handleiding Kompaktlader 2.5T 

Bobcat T450 op rupsen 
 

Transport 

 Tijdens transport van de machine dient de parkeerrem vergrendeld te zijn, en de laadbak 
neergelaten te zijn op de bodem van het transportmiddel. 

 Steeds achteruit oprijden op een transportvoertuig of op een helling en voorwaarts afrijden. 

 De machine dient aan de bevestigingsvoorzieningen, vooraan en achteraan, verbonden te  
worden met het transportvoertuig. 

 Voor het heffen van de machine, kan enkel gebruik gemaakt worden van een vierpuntshijskit, 
die voor dit toestel voorzien is en vastgemaakt wordt aan de voorziene hijsogen . Het 
bevestigen aan andere bevestigingspunten is verboden en kan tot ernstige beschadigingen 
leiden. Bij het heffen van de machine moet deze met een borgkabel worden geborgd. 

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. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. Verwijder de contactsleutel en laat de stoelbeugel omhoog staan.. 

 Vul de brandstoftank (bevindt zich in het motorcompartiment) nooit terwijl de motor nog warm 
is of draait. De motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is. 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. 

 De cabine is voorzien van een nooduitgang. Trek aan de lus bovenaan de achterruit om het 
rubberen koord te verwijderen en duw de achterruit uit de achterwand van de cabine. 

 Deze machine mag niet gebruikt worden voor: 
o Heffen van lasten 
o voor ondergrondse werkzaamheden 
o voor het transport van personen in de bak 
o voor het slopen van muren 

 

Gebruiksaanwijzingen 

Bedieningen in de cabine (zie foto) 
 
2,3,10,11,13 – bediening hulphydrauliek 
4 – Claxon 
5 – Toerentalregeling motor 
6 – Stuurhendels 
7 – Bedieningspedaal hefarm 
8 – Kippedaal 
9 – Hefarmbypass-bediening  
 
 
 
 
 



Indicaties en controlelampen 
1-Motortemperatuur 
3-Algemene waarschuwing (storing) 
5-Motorstoring 
6-Motortemperatuur(waarschuwing) 
7-Display 
8-Veiligheidsgordel 
9-Stoelbeugel 
10-Vergrendeling hef- en kipfunctie 
11-Parkeerrem 
14-Storing hydraulisch systeem 
15-Brandstofniveau laag 
16-Brandstofmeter      
20-Info (loopt door menu na elke druk op de knop)   
22-Indrukken om lader te bedienen 
23-Geluidsalarm (waarschuwing bij fout) 

 
Besturen van de kompaktlader 

 Breng na het starten de stoelbeugel naar beneden, maak de 
veiligheidsgordel vast en duw op de knop nr. 22 onderaan 
het instrumentenpaneel (de knop licht op) 

 Rij- en stuurfuncties met de twee stuurhendels (zie schema) 

 Hefarmbediening met het linker voetpedaal 

 Zweefstand hefarm : duw het linker pedaal naar voor tot het 
vergrendelt 

 Kipfunctie laadbak met het rechter voetpedaal 
 
Opstarten 

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

 Dagelijks alle smeerpunten op de bak en 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. 

 Voorgloeien: houdt de schakelaar tot voorgloeien afgelopen 
is op display. 

 Draai de schakelaar om de motor te doen starten. Na de start keert de schakelaar 
automatisch terug naar de positie RUN. 

 Laat de motor 2 minuten warmdraaien op traagloop alvorens het werken met de machine aan 
te vatten. 

 
Stopzetten  
 

 Breng de stoelbeugel naar boven en maak de veiligheidsgordel los 

 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. 


