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TELESKOPLASTARE 10T FLYGTRANSPORTABEL
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

TL10T ME P72 R2 FT/T
M5351-109111

0

Kbok

Tluft:9

T:9

Fd

0

4:9

Avgränsningar
Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller enbart för teleskoplastaren.
Speciell utrustning som är monterad på eller tillhör teleskoplastaren, såsom
brandsläckare, redskap och lyftdon vårdas enligt riktlinjerna i vårdpublikationer för den aktuella utrustningen.
Särskilda riktlinjer
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Förvaringsmetod
Teleskoplastaren ska förvaras i helavfuktat förråd och objektivs avfuktad.
Vårdintervall
Om teleskoplastaren förrådsställs med fylld luftkonditioneringsanläggning, ska
viss tillsyn utföras varje år.
Utöver åtgärderna vart 4:e år ska viss tillsyn utföras vart 8:e år.
Vårdpersonal
Vid utlämning ska kontrollbesiktning och lyftdonsbesiktning utföras.
Tillsyn av teleskoplastarens luftkonditioneringsanläggning ska utföras vart 8:e
år av behörig personal.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Henrik Waldinger PrL
Jonas Bontha

Ersätter:
Tidigare fastställd:

–
–
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

Elektroteknisk materiel

M7782-124011 BLYBATT GEMENS
M7782-124014 BLYBATT VENTREGL

Fordonsteknisk materiel

M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS
M7782-125003 DIESELMOTORER
M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS
M7782-125104 KARDAN MEKTRANS
M7782-125105 AXLAR FJÄDRAR
M7782-125202 MEK BROMSSYST
M7782-125203 HYDRAUL BROMSSYST
M7782-125302 HJULNAV
M7782-125303 DÄCK O SLANG
M7782-125402 STYRAPPARATER
M7782-125502 RAMAR
M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK
M7782-125504 DRAGANORDNINGAR
M7782-125602 AUT KUPÉVÄRMARE
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M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Hydraulisk materiel

M7782-126001 HYDRAULSYSTEM

Lyftdon

M7782-127006 LASTARM LYFTGAFFEL

Daglig och särskild tillsyn

M7782-023782 MVSCHDS TL 10T FT

Grundtillsyn

M7782-023781 MVSCHG TL 10T FT

Smörjschema

M7782-023784 SMSCH TL 10T FT

Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Instruktionsbok

M7786-041931 IBOK TL 10T FT

Reparationsbok

M7787-039351 RBOK TL 10T FT

Bruksanvisning Lyftgaffel

M7786-043261 BANV LYFTGAFFLAR

Bruksanvisning Lastarm

M7780-006411 BANV LASTARM

Pulversläckare

UF SKYDD 200-018046

Referenser Övrigt
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt

VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för teleskoplastaren. Behovet av åtgärder därutöver anges i de fordonsslagsvisa riktlinjerna.
OBS
Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd
högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas
i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar
gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får
endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

•

Notera på anslaget för Åtgärder vid insats i rutan för KÖRFÖRBUD om
körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, dvs om kontrollbesiktning alt
trafiksäkerhetskontroll utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2014-01-10)

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälps om det är förenligt med god ekonomi.
Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.
Insmörjning
Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från oöppnade
förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock
inte äldre än fem år.
Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.
Chassi
•

Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

•

Smörj fordonet enligt gällande smörjschema.

•

Byt motorolja och oljefilter om fordonet körts mer än 50 h (3 000 km) sedan
föregående oljebyte.
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•

Tappa av dieselbrännoljan från bränslefiltren och gör ren filterhusen.
Byt filterinsatser.

•

Töm och dränera bränsletanken.
Fyll därefter bränsletanken med nytt dieselbränsle.
OBS
Enbart dieselbrännolja utan inblandning av bio-diesel får användas.

•

Gör ren luftrenaren. Byt filterinsatser.

•

Byt olja i växellåda, hydrostatisk transmission, pumpdrivning, differentialer
och navreduktioner om fordonet har körts mer än 50 h (3 000 km) sedan föregående byte.

•

Byt kylvätska i kylsystemet.

•

Byt olja i hydraulsystemet och byt filter om mer än ett år har gått sedan
föregående byte.

•

Kontrollera att däckens mönsterdjup är minst 5 mm.

•

Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Handbrandsläckare
Kontrollera att handbrandsläckaren är laddad och plomberad och inte äldre än
fyra år.
Luftkonditioneringsanläggning
OBS
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Tömning, fyllning samt besiktning av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av behörig personal.

Töm luftkonditioneringsanläggningen på köldmedia och byt olja i
kompressorn.
Anm
Om lufkonditioneringsanläggningen inte töms på köldmedia, måste
motorn startas och funktionen hos anläggningen kontrolleras varje år.
Tillbehör
•

Utför grundtillsyn på lyftgafflar och lastarm enligt gällande materielvårdsschema.

•

Kontrollera placering, packning och fastsättning.
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Förrådsställning
•

Kontrollera att bränsletanken är fylld till ca 95%.
VARNING
Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.

•

Öka lufttrycket i däcken till 750 kPa.

•

Anslut strömförsörjning till batteriladdaren, kontrollera att strömställaren
för dieseldriven kylvätskevärmare/batteriladdare är i tillläge.

•

Placera klossar framför och bakom ett av hjulen.

•

Lossa parkeringsbromsen.

•

Avlasta parkeringsbromsen mekaniskt med hjälp av snabblossningsanordningarna på fjäderbromscylindrarna.

•

Ställ huvudströmställaren i frånläge.

•

Placera brandsläckaren vid hyttdörren på golvet utanför hytten.

•

Öppna locket till tillbehörslådan.

•

Placera kontrollboken på förarstolen

•

Placera en kopia av Åtgärder vid insats, på insidan av teleskoplastarens
framruta.

Torrluftåtgärder
Anm
Teleskoplastaren ska förvaras objektvis avfuktad i helavfuktat förråd.
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Till teleskoplastaren hörande utrustning ska förvaras på sina platser i fordonet.
1 Kontrollera att det inte finns några föremål som blockerar utloppet för torrluftsanslutningen i hytten.
2 Placera ett fuktindikeringspapper vid framrutan, så att det är väl synligt
utifrån.
3 Anslut torrluftslang till torrluftsanslutningen.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Varje år
Om teleskoplastaren förvaras med luftkonditioneringsanläggningen fylld med
köldmedia ska motorn startas varje år, och funktionskontroll göras av luftkonditioneringsanläggningen.
Vart 4:e år
Kontrollera att teleskoplastaren är i det skick som föreskrivs i avsnittet
ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som
erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.
•

Koppla bort strömförsörjningen till batteriladdaren.
VARNING
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Håll dörrarna till förrådet öppna vid start och körning av
motorn, kör ut fordonet snarast efter det att motorn går rent
och oljetrycken är normala samt varningslampor har slocknat.
Risk för personskada pga koloxidförgiftning.

•

Ordna teleskoplastaren enligt ÅTGÄRDER VID INSATS. Kör ut ur
förrådet.

•

Utför särskild tillsyn.

•

Provkör teleskoplastaren under några kilometer så att normal arbetstemperatur uppnås på motor och kraftöverföring. Kontrollera att ingen läckning förekommer.

•

Under provkörningen kontrolleras funktionen på motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar, styrning och hjul.

•

Utför funktionskontroll av teleskopbommen.

•

Kontrollera att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet.

•

Byt bränsle i bränsletanken.

•

Kontrollera brandsläckaren på enligt tillsynsanvisningar i
TO UF SKYDD 200-018046.

•

Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE
FÖRVARING, Förrådsställning.

•

Utför åtgärder enligt tillsyn Vart 4:e år.

•

Byt oljor och vätskor.

•

Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.

Vart 8:e år
Allmänt
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Luftkonditioneringsanläggning
OBS
Tömning, fyllning samt besiktning av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av behörig personal.

•

Byt olja i kompressorn och fyll systemet med köldmedia.

•

Utför besiktning av luftkonditioneringsanläggningen.

•

Provkör luftkonditioneringsanläggningens samtliga funktioner under minst
30 min.

•

Töm systemet på köldmedia efter avslutad provning.

Anm
Om luftkonditioneringsanläggningen inte töms på köldmedia, måste
motorn startas och funktionen hos anläggningen kontrolleras varje år.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.
OBS
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Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i
fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst
45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar
förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det
får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet
till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.
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Åtgärder vid insats
1 Ta bort kabeln för strömförsörjning av batteriladdaren.
2 Ta bort torrluftsslangen från hytten.
3 Ställ huvudströmställaren i läge till.
4 Återställ parkeringsbromsens mekaniska lossning.
5 Kontrollera och fyll vid behov på motorolja, hydraulolja, kylvätska och
bromsvätska.
6 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
7 Kontrollera lufttrycket i däcken, fyll på luft vid behov.
8 Starta motorn. Kör ut ur förrådet så snart som möjligt när alla mätare och
kontrollampor visar riktiga värden.
9 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förrådet.
OBS
Tömning, fyllning samt besiktning av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av behörig personal.
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10 Fyll på köldmedia i lufkonditioneringsanläggningen, om den är tömd.

