
SNBU8470-01
November 2009

(Oversettelse: Januar 2009)

Betjenings- og
vedlikeholdshåndbok
Kranarm Fusjon
Z2E1-Opp (Arbeidsredskap)
Z2F1-Opp (Arbeidsredskap)

SAFETY.CAT.COM



i03685664

Viktig sikkerhetsinformasjon
De fleste ulykker i forbindelse med betjening, vedlikehold og reparasjon av produktet inntreffer som
et resultat av at grunnleggende sikkerhet- og forsiktighetsregler ikke er overholdt. En ulykke kan ofte
forhindres hvis man er oppmerksom på mulige faresituasjoner før ulykken inntreffer. En person må gjøres
kjent med potensielle farer. Dette personell må i tillegg ha nødvendig opplæring, ferdighet og verktøy til å
kunne utføre disse funksjonene på en tilfredsstillende måte.

Feilaktig betjening, smøring, vedlikehold eller reparasjon av dette produktet kan være farlig, og
kan medføre personskade eller død.
Du skal ikke betjene eller utføre smøring, vedlikehold eller reparasjoner på dette produktet før du
har lest og forstått betjenings-, smøre-, vedlikeholds- og reparasjonsinformasjonen.
Advarseler og informasjoner finnes i dette dokumentet og på produktet. Hvis advarslene ikke respekteres,
kan det føre til personskade eller død for deg eller andre personer.

Farene er merket med “varseltrekant” og etterfulgt av et “varselord” slik som “FARE”, “ADVARSEL” eller
“FORSIKTIG”. Varselsymbolet for “ADVARSEL” er vist under.

Betydningen av dette varselsymbolet er:

Obs! Følg med! Din sikkerhet er i fare.
Informasjonen som er under varselsymbolet forklarer faren og kan enten være skrevet som tekst eller
vist med illustrasjoner.

Betjening eller tilstander som kan føre til skade på produktet, er varslet med “NB”-merker på produktet
og i denne håndboken.

Caterpillar kan ikke forutse alle mulige forhold som kan medføre potensielle farer. Advarslene i
denne håndboken og på produktet omfatter derfor ikke alle mulige faresituasjoner. Dette produktet
må ikke brukes på andre måter enn det som fremgår av denne brukerhåndboken, uten at du har
tatt hensyn til alle sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder for produktet på stedet der det
brukes, inkl. spesielle regler og advarsler som gjelder på arbeidsplassen. Dersom det benyttes
verktøy, framgangsmåter, arbeidsmetoder eller betjeningsteknikker som ikke er spesielt anbefalt
av Caterpillar, må du selv forsikre deg om at det er trygt for deg og for andre. Du må også forsikre
deg om at produktet ikke skades eller gjøres utrygt som et resultat av den metoden for betjening,
smøring, vedlikehold eller reparasjon som du skal bruke.
Informasjonen, spesifikasjonene og illustrasjonene i denne håndboken er basert på informasjonen
som forelå på det tidspunktet den ble skrevet. Spesifikasjonene, momentene, trykkene, målingene,
justeringene, illustrasjonene og andre detaljer kan endres når som helst. Disse endringene kan påvirke
driften og vedlikeholdet av produktet. Før du begynner på en ny jobb, må du derfor skaffe deg oppdatert og
fullstendig informasjon. Caterpillar-forhandlerne har den mest oppdaterte informasjonen som er tilgjengelig.

Når det er behov for reservedeler til dette produk-
tet, anbefaler Caterpillar bruk av Caterpillar reser-
vedeler eller deler med tilsvarende spesifikasjo-
ner, inkludert, men ikke begrenset til; fysiske di-
mensjoner, modell, styrke og materiale.

Hvis det ikke tas hensyn til denne advarselen, kan
det føre til tidlig svikt, skader på produktet, per-
sonskade eller død.

I USA kan vedlikehold, utskiftning eller reparasjon av enheter og systemer for utslippskontroll
utføres av hvilket som helst vedlikeholdsfirma eller etter brukerens eget valg.
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