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Bedieningspaneel:  
 

 
1) Motortemperatuurmeter 
3) Algemene waarschuwing 
5) Motorstoring 
6) Temperatuur motorkoelvloeistof hoog 
7) Display 
8) Melding om veiligheidsgordel aan te doen 
9) Stoelbeugel is opgeklapt 
10) Hef en kipklep kunnen niet bedient worden 
11) Parkeerrem staat op 
14) Storing hydraulisch systeem  
15) bransstofniveay laag 
16) Brandstofmeter 
17) Bediening lichten 
19) Bediening hulphydrauliek  
20) Informatie doorlopen 
21) Traction lock opheffen 

 
 

1) Voedingspoort 12V    4)    Parkeerrem   
2) Rijvergrendeling    5)    Hydraulische baknivellering 
3) Optioneel voorruitenwisser  
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1) Claxon 
2) Stuurhendels 
3) Bediening hulphydrauliek 
4) Bedieningspedaal hefarm 
5) Kippedaal 
6) Toerentalregeling 
7) Hefarmbybpass-bediening 
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Bedieningsprocedure: 
 

1) Zodra u in de zetel zit doet u u gordel om en de veiligheidsbeugel naar beneden. 
2) Draai het contactslot in de eerste stand en laat het toestel gloeien zolang de display 

weergeeft. 
3) Zodra de tijd op de display afgelopen is mag je de sleutel door draaien. 
4) Druk 1 maal op de knop tracktion lock om bediening van de arm mogenlijk te maken 

RIJDEN EN STUREN: 

 
 
 
BEDIENEN ARM: 
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BEDIENEN HULPHYRDAULIEK: 

 
 

1) Druk eenmaal op de hulphydrauliekknop (1) om de hulphydrauliek te activeren. 
2) Lampje (2) zal branden om aan te geven dat dit is geactiveerd. 
3) De rechter stuurgrendel zal nu ook dienen voor de hulphydrauliek. Beweeg de hendel naar 

links om olie naar het mannelijk koppelstuk te sturen stromen en naar rechts om naar het 
vrouwelijke koppelstuk te stromen. 

 
 
WISSELEN VAN GRAAFBAK: 
 

 
Montage van bak: 

1) Trek de hendels (1) helemaal omhoog. 
2) Klim in de lader en voer de procedure voor het starten uit. 
3) Laat de hefarmen zakken en kip de Bob-Tach voorover. 
4) Rijd de lader zo ver vooruit dat de bovenkant van de Bob-Tach volledig onder de bovenrand 

van de laadbak zit. Zorg er wel voor dat de handels (1) de bak niet raken! 
5) Kip de Bob-Tach zo ver achterover totdat de snijkant van de bak net van de grond komt om 

zo te controleren of het montageframe stevig aan de Bob-Tach is bevestigd. 
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6) Duw de Bob-Tach-hendels omlaag zodat ze volledig in de vergrendelde stand (1) 

staan.(wigpennen volledig uitgestrekt). 
7) De wiggen moeten door de gaten (2) in het montageframe van de laadbak steken om een 

stevige verbinding te maken. 
 
Verwijderen van bak: 

 
 

1) Laat de hefarmen zakken en plaats het aanbouwdeel plat op de grond. 
2) Trek de Bob-Tach-hendels helemaal omhoog. 
3) Klim in de lader en voer de procedure voor het starten uit. 
4) Kantel de Bob-Tach voorover terwijl u met de machine achterwaarts van de laadbak wegrijdt. 
5) Indien de aanbouw elektrisch of hydraulisch verbonden is dient u deze koppelingen eerst los 

te maken. 

 
 

BIJ PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN 
09/326.76.60 


