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Belangrijke veiligheidsinformatie
De meeste ongelukken die plaatsvinden bij het bedienen, onderhouden en repareren van een product,
worden veroorzaakt door het niet opvolgen van algemene veiligheidsregels of voorzorgsmaatregelen.
Vaak kan een ongeluk worden vermeden door in te zien dat een situatie gevaarlijk kan zijn vóórdat zich
een ongeluk voordoet. Een persoon moet op zijn hoede zijn voor potentiële gevaren, waaronder menselijke
factoren die de veiligheid kunnen aantasten. Ook moet iedereen over de nodige training, vaardigheden en
gereedschappen beschikken om zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten.

Onjuiste bediening, smering, onderhoud of reparatie van dit product kan gevaarlijk zijn en ernstig
of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Bedien of voer geen smeringen, onderhoud of reparaties aan dit product uit, tot u hebt geverifieerd
dat u geautoriseerd bent om dat werk uit te voeren, en de bedienings-, smeer-, onderhouds- en
reparatie-informatie hebt gelezen en begrepen.

De veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen worden in deze handleiding en op het product gegeven.
Als deze waarschuwingen voor gevaren niet in acht worden genomen, kunt u of kunnen andere personen
ernstig of dodelijk letsel oplopen.

De gevaren worden aangeduid met het "gevaarteken" en gevolgd door een "signaalwoord" zoals
"GEVAAR", "WAARSCHUWING" of "VOORZICHTIG". Het label met het gevaarteken "WAARSCHUWING"
is hieronder afgebeeld.

De betekenis van dit veiligheidssymbool is als volgt:

Opgelet! Wees op uw hoede! Uw veiligheid staat op het spel.

De mededeling die onder de waarschuwing staat, legt het gevaar nader uit en kan een tekst of afbeelding
zijn.

Een niet-uitputtende lijst van handelingen die schade aan het product kunnen veroorzaken, wordt op het
product en in deze handleiding aangeduid met “OPGELET” .

Caterpillar kan niet alle mogelijke omstandigheden voorzien die gevaarlijk kunnen zijn. De
waarschuwingen in deze handleiding en op het product beschrijven dan ook niet alle mogelijke
gevaren. U mag dit product niet op enige andere wijze gebruiken dan staat beschreven in deze
handleiding zonder dat u zich er eerst van hebt overtuigd dat u aan alle veiligheidsvoorschriften
hebt voldaan die van toepassing zijn op de werking van het product in de gebruikslocatie, inclusief
specifieke terreinvoorschriften en voorschriften die voor de werkplaats gelden. Als gereedschap,
een procedure, werkmethode of bedieningstechniek wordt gebruikt die niet specifiek door
Caterpillar wordt aanbevolen, moet u zich ervan verzekeren dat deze veilig is voor uzelf en voor
anderen. U moet er ook zeker van zijn dat u bent geautoriseerd om dat werk uit te voeren, en dat het
product niet zal worden beschadigd of onveilig zal worden door de bedienings-, smeer-,
onderhouds- of reparatieprocedures die u wilt uitvoeren.

De informatie, specificaties en illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde
dat de handleiding werd geschreven, beschikbaar was. De specificaties, aandraaimomenten, drukken,
afmetingen, afstellingen, illustraties en andere items kunnen op elk moment veranderen. Deze wijzigingen
kunnen van invloed zijn op de servicewerkzaamheden voor het product. Verkrijg de volledige en meest
recente informatie voordat u aan een taak begint. Cat dealers hebben de recentste beschikbare informatie.

OPGELET
Wanneer er vervangingsonderdelen nodig zijn voor dit product, raadt Caterpillar aan om uitsluitend
originele Caterpillar® vervangingsonderdelen te gebruiken.

Andere onderdelen voldoen mogelijk niet aan bepaalde originele specificaties.

Als vervangingsonderdelen worden geïnstalleerd, moet de eigenaar/gebruiker van de machine er-
voor zorgen dat de machine blijft voldoen aan alle van toepassing zijnde vereisten.

In de Verenigde Staten kan onderhoud, vervanging of reparatie van de apparaten en systemen voor
emissieregeling worden uitgevoerd door een willekeurige reparatiefirma of individuele reparateur
naar keuze van de eigenaar.
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