



Betjeningsvejledning: 
Kobelco Minigraver 
Drivmiddel: Diesel | Brændstofforbrug: ca. 1,5-2 liter/time. 

Start af maskinen:

   1. Maskinen forvarmes når kold ved at dreje nøglen mod venstre i 20 sekunder.

   2. Maskinen startes ved at dreje nøglen mod højre og slippe den når motoren er startet.

   3. Venstre + højre håndtag (røde) skal være slået ned for at maskinen kan betjenes.

   4. Gashåndtag sidder på inderste side af højre styrepanel.


Kørsel af maskinen:

   1. De to håndtag foran mellem benene på maskinfører styrer de to larvebånd.

   2. Ved at føre begge håndtag frem kører maskinen fremad og maskinen bakker når 
begge håndtag føres bagud.

   3. Man drejer maskinen ved at betjene håndtag i modsat retning af hinanden. Højre 
håndtag til højre larvebånd og venstre håndtag til venstre larvebånd.

   4. Dozerblad foran kan køres op og ned med håndtag yderst på højre sides styrepanel.

   5. Larvebånd kan køres ind og ud med det lille sorte håndtag placeret mellem førerens 
ben på lågen ind til motoren.


Styring af gravearm:

   1. Gravearm og rotering af maskinens overbygning styres med de to joystick (venstre + 
højre sides styrepaneler).

   2. Venstre joystick styrer rotering og indre gravearm.

   3. Højre joystick styrer skovl og ydre gravearm.

   4. Gravearmen kan justeres mod højre eller venstre i forhold til overbygningen med højre 
fodpedal. Fodpedalen foldes ud og kan bruges til at justere vinklen på gravermen.


Stop af maskinen:

   1. Gashåndtag flyttes til tomgangs position (lav gas).

   2. Nøglen drejes mod venstre til motoren slukker.


NB: Maskinen kører på Diesel. Dieselpåfyldning foregår ved at vippe sædet op og åbne 
det sorte dæksel herunder. Startnøglen bruges for at åbne motorrum på bagsiden af 
maskinen, så sædet kan vippes op.


Løber du tør for diesel skal der blot påfyldes diesel på maskinen og den startes gentagne 
gange i intervaller på 30 sek. for selv at lufte ud.


OBS: Der ligger en fastnøgle til skift af skovl i værktøjskassen bag førersædet.
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