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 BESCHRIJVING 

Niets uit dit document mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of aan derden ter inzage 
worden gegeven, noch ten behoeve van derden worden gebruikt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dealer 
 
Klant 
 
Serienr. 

:_______________________ 
 
:_______________________ 
 
:_______________________ 
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 BESCHRIJVING 

Voorwoord 
 
In deze handleiding staan de belangrijkste voorschriften voor uw transporter met betrekking tot bediening en 
onderhoud. Neem deze handleiding vóór ingebruikname volledig door, ten behoeve van uw eigen veiligheid, die 
van anderen en de levensduur van uw machine. 
 
Als eigenaar dient u ervoor te zorgen dat alle personen die met de machine werken of onderhoud aan de 
machine moeten plegen, op de hoogte zijn van de instructies in deze handleiding. 
 
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of letsel ten gevolge van onjuist gebruik, of 
door het verontachtzamen van de instructies uit deze gebruikershandleiding. 

 

De NIMOS-machines worden naar de specifieke wensen van de klant ontworpen en gefabriceerd. 
Hierdoor is het mogelijk dat de beschrijving van de machine in deze handleiding niet exact 
overeenkomt met de aan u geleverde machine. 
 
U dient hiermee rekening te houden. Uw leverancier kan u meedelen op welke punten uw machine
afwijkt en welke consequenties dit voor de handleiding heeft. 
 
 
Onderstaande teksten worden in deze handleiding gebruikt om te waarschuwen of om belangrijke zaken extra 
te accentueren. 
 

  GEVAAR! Risico of onveilig gebruik dat dood of (ernstig) lichamelijk letsel tot gevolg kan 
hebben.  

  LET OP! Maakt de gebruiker attent op aandachtspunten of mogelijke problemen.  
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 BESCHRIJVING 

1 BESCHRIJVING 

1.1 Fabrikant van NIMOS producten 
DROST MACHINES B.V. 
Postbus 96   3910 AB  RHENEN  - HOLLAND 
Utrechtsestraatweg 204A 3911 TX  RHENEN  - HOLLAND 
Tel: (+31) (0)317 - 619017 Fax: (+31) (0)317 - 614447  E-mail: info@nimos.nl

1.2 Beschrijving machine 
De NIMOS Micro-Trac is een zelfrijdende transporter met een hydraulisch kipbare laadbak. De transporter mag 
worden gebruikt op de openbare weg, mits voorzien van verlichting en markeringen voor langzaam verkeer. 
 
De Micro-Trac wordt aangedreven door een hydrostatische rij-aandrijving. De motor drijft een hydrostatische 
transmissie aan. Het bovenste deel van de transmissie is de hydraulische pomp, het onderste deel de 
hydromotor, die wordt aangedreven door de pomp. 
Aan de zijkant van de pomp bevindt zich een bedieningsas. De bedieningsas verdraait de plunjerplaat. De 
snelheid en de richting van de oliestroom zijn afhankelijk van de stand van de bedieningsas. 
 
De bedieningsas is verbonden met het rijpedaal door middel van een kabel en hefboom. Met het rijpedaal wordt 
de rijrichting en de rijsnelheid geregeld. 
 
Aan de voorzijde van de transmissie bevindt zich de tandwielpomp, die het hydraulische systeem van de 
transmissie en het circuit van de besturings- en bedieningshydrauliek voedt. 
Achter de hydrostatische transmissie bevindt zich de as met twee overbrengingen. De transmissie heeft een 
hoge en lage reductie. Daarnaast is de as voorzien van een differentieelsper en een schijfrem. 
De besturing wordt bekrachtigd door een hydraulische besturingseenheid; de olie wordt geleverd door de 
tandwielpomp van de hydrostatische transmissie. Een prioriteitsventiel geeft de besturing altijd voorrang boven 
andere hydraulische functies. De olie zorgt voor de bekrachtiging van de besturing. Bij een stilstaande motor 
(afslepen) is de besturing niet bekrachtigd. 
 
De Micro-Trac kan geleverd zijn met de onderstaande opties: 
 
1) Elektrisch bediende kipbak; 
2) Werktuigpomp 21 l/min. bij 175 bar met aansluitingen voor en/of achter; 
3) Fronthefinrichting met enkelwerkende hefcilinder (in combinatie met 1); 
4) Dubbelwerkende functie voor bijvoorbeeld zwenken (in combinatie met 1 ZONDER 3, OF in combinatie 

met 2); 
5) Sproeiinstallatie (in combinatie met 2); 
6) Opzetluiken; 
7) Verlichting; 
8) Rangeerkoppeling; 
9) Trekhaak. 
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1.3 Technische gegevens 

Type: Micro-Trac 
Motor: Luchtgekoelde HONDA benzinemotor GX620, 2-cilinder met maximum vermogen 14,9 kW (20  

 pk) bij 3600 rpm, 44,1 Nm bij 2500 rpm. 
Watergekoelde Yanmar dieselmotor 3TNE68 3-cilinder met maximum vermogen 14,6 kW (21 
pk) bij 3600 rpm, 35 Nm bij 2400 rpm. 

Aandrijving: Volledig hydrostatische aandrijving, traploos met éénpedaalbediening voor voor- en achteruit. 
Beremming: Bedrijfsrem: hydrostatisch en schijfrem.  

Parkeerrem: schijfrem. 
Snelheid: Hoge gearing: 0-25 km/h 

Lage gearing: 0-13 km/h 
Pompen: Bedieningshydrauliek van de vulpomp van de hydrostatische transmissie. 

Optie: extra werktuigpomp voor arbeids- en bedieningshydrauliek (5,8 cc. - 21 l/min bij 3600 
rpm.) 

Besturing: Volledig hydraulisch. 
Draaistraal: Buiten cirkel 2050 mm 

Binnen cirkel 680 mm 
Banden: voor: lagedrukbanden 18x 9.50- 4ply. 

achter: lagedrukbanden 23x10.50- 4ply. 
Bandenspanning:  

- minimum 
- lichte inzet 
- zware inzet 

voor 
1,0 bar 
1,0 bar 
1,0 bar 

achter 
1,0 bar 
1,2 bar 
1,4 bar (max.) 

Cabine: Open stuurplatform met geveerde stoel, gewicht instelbaar.  
Cabine met dak en voorruit, deuren en verwarming optioneel leverbaar. 

Afmetingen: - lengte 
- breedte 
- hoogte 

2900 mm 
1180 mm 
1440 mm 

Laadbak (inwendig): - lengte 
- breedte 
- hoogte 

1560 mm 
1100 mm 
300 mm 

Laadbakinhoud: 0,52 m3 (zonder opzetschotten) 
Wielbasis: 1500 mm 
Spoorbreedte: 845 mm 
Totaal gewicht: 1900 kg (beladen) 
Laadvermogen: Ca. 1200 kg 
Eigen gewicht: Ca. 700 kg (standaard uitvoering) 

1.4 Typeplaatje 
 

  LET OP! Maximum laadvermogen = Maximum massa – Eigen massa 
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2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

2.1 Algemeen 
Zorgvuldig gebruik is de beste verzekering tegen ongelukken. Lees deze gebruikershandleiding grondig door, 
alvorens u met of aan de machine werkt. Verzeker u ervan dat u bekend bent met de werking en bediening van 
de machine. Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan zoals omschreven in deze handleiding.  
 

  LET OP! De verantwoordelijkheid voor wijzigingen ligt niet bij de fabrikant, maar bij degene die 
de wijzigingen aanbrengt. 

 
 De motorkap is voorzien van snelsluitingen. Deze moeten bij gesloten kap altijd gesloten zijn. 
 De chauffeur moet minimaal 16 jaar oud zijn. Hij dient de instructies in deze handleiding goed te kunnen 

begrijpen en te kennen en in staat zijn eenvoudig onderhoud zelf uit te voeren.  
Tijdens het gebruik van de machine mag hij niet onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, drugs of andere 
middelen die de reactiesnelheid en vaardigheden beïnvloeden.  

 Tijdens het werk dienen de chauffeur en anderen die de machine gebruiken, veiligheidsschoeisel te dragen. 
 Bij rijden op de openbare weg moeten de geldende verkeersregels in acht worden genomen. 
 Het gemiddelde geluidsniveau op de bestuurdersplaats ten gevolge van een rijdende of werkende machine 

bedraagt op oorhoogte van de bestuurder maximaal 87 dB(A). Deze waarde is gemeten bij een machine 
met een open cabine. Om gehoorschade tijdens met name het rijden op de openbare weg te 
voorkomen is het verplicht om gehoorbescherming te dragen! 

 

  GEVAAR! In onderstaande figuren zijn enkele klempunten aangegeven bij het voertuig, die 
ernstig letsel kunnen veroorzaken. Tijdens draaiende machine mogen omstanders hier 
niet met ledematen in de buurt komen, omdat er onverwachte bewegingen kunnen 
plaats hebben. De bestuurder moet omstanders waarschuwen, als ze te dicht bij de 
gevaarpunten komen. 

 
 

 

 

 
Gevaren motor: hete delen, ventilator, V-snaar Klemgevaar kruiskoppeling en tandkrans 

 

 

 

 

Klemgevaar laadbak Klemgevaar fronthefcilinder Klemgevaar hefboom en veren 
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 De dieselolie en hydrauliekolie zijn brandbare stoffen. Ze kunnen brand of ontploffing veroorzaken en zijn 

schadelijk voor het milieu. Tijdens het bijvullen van de genoemde stoffen zijn roken en open vuur absoluut 
verboden. De dop van de brandstoftank moet altijd goed worden afgesloten. Bij morsen de vloeistoffen 
direct verwijderen. 

 Indien de Micro-Trac wordt ingezet in een omgeving die schadelijk is voor de bestuurder, dan is dit volledig 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Eventuele beschermingsmaatregelen zullen genomen moeten 
worden overeenkomstig de aard van het gevaar. 

 

2.2 Veilig gebruik 
 Bij het verlaten van de chauffeursplaats moet u altijd de motor stopzetten, de parkeerrem vastzetten en de 

sleutels uit het contactslot halen. Het eventueel aangebouwde werktuig moet in de rustpositie zijn gezet. 
 

 LET OP! De maximale last in de fronthef is 180 kg (dit is de last op de kogels van de fronthef).  
Houd er rekening mee dat hoe verder het zwaartepunt van de hef af ligt, hoe kleiner de 
massa is die aangekoppeld mag worden.  

 
 Zorg dat er geen mensen in de directe omgeving van de machine zijn wanneer u ermee (weg)rijdt. 
 Controleer of de luiken vergrendeld zijn, zowel na het laden als na het lossen.  
 De gevarenzone moet te allen tijde goed overzichtelijk zijn. Voor een goed zicht is het noodzakelijk dat de 

ramen en spiegels schoon zijn en dat de spiegels juist zijn afgesteld (indien cabine aanwezig is). 
 

  GEVAAR! De machine mag tijdens gebruik maximaal 15% naar links of rechts (dwarsrichting) 
overhellen. Indien men zich op schuinere hellingen waagt, is de kans op kantelen 
groot. 

 
 De bestuurder moet goed zijn geïnformeerd over de bediening en het onderhoud van de machine.  
 Houd rekening met de grondsoort en de ongelijkheid van het terrein waarop men rijdt. Pas hierop uw rijstijl 

aan. 
 Bochten mogen niet met hoge snelheid genomen worden. Hierdoor kan het voertuig kantelen. 
 In de nabijheid van het voertuig mogen zich tijdens het werk geen personen ophouden. Het is de taak van 

de bestuurder om omstanders te waarschuwen, als deze te dicht bij het werkgebied komen. 
 

 GEVAAR! Met de Micro-Trac mag niet meer dan 1 passagier meerijden. Deze mag alleen 
plaatsnemen op de passagiersstoel naast de bestuurder (indien aanwezig). Laat nooit 
passagiers op andere plaatsen in / op het voertuig meerijden, ook niet op verzoek 
(verbod geldt voor gehele machine, inclusief laadbak). Het vervoer van dieren is 
eveneens verboden. Van een rijdend voertuig vallen kan zeer ernstig letsel 
veroorzaken.  

 

 GEVAAR! Als de motor draait in een afgesloten ruimte bestaat er gevaar voor verstikking door de 
uitlaatgassen. Zorg bij een draaiende motor in een afgesloten ruimte voor voldoende 
ventilatie. 

 

 GEVAAR! De bestuurdersstoel mag niet versteld worden tijdens het rijden. Het instellen moet 
gebeuren voordat u gaat rijden. 
Tijdens het verstellen uw handen niet bij bewegende delen houden. 
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2.3 Veilig onderhoud 
 Voor de gebruiker is het alleen toegestaan het dagelijkse onderhoud te verrichten. Het overige onderhoud 

moet u door een bevoegd persoon / NIMOS dealer laten uitvoeren. 
 Onderhoud en reinigen zijn alleen toegestaan bij uitgeschakelde motor. De parkeerrem is dan 

ingeschakeld. Bij werkzaamheden aan de rijhydrauliek moeten er voor en achter de wielen keggen worden 
geplaatst, om wegrollen te voorkomen. 

 Vervangingsonderdelen moeten aan dezelfde specificaties voldoen als de originele, door de fabrikant 
toegepaste onderdelen. 

 Bij het motorgedeelte zijn diverse gevaarlijke punten aanwezig, zoals hiervoor genoemd. Diverse delen 
kunnen nog heet zijn, zoals de motor, de radiator, de uitlaat en leidingen. De ventilatoren voor koeling van 
de motor en van de hydrauliek kunnen onverwacht gaan draaien. Hierdoor kan klemgevaar ontstaan.  
Met de genoemde gevaren dient u rekening te houden.  

 Wacht, bij werkzaamheden aan de motor en het hydraulieksysteem, tot de 
machine is afgekoeld. 

 Gebruik nooit de handen om een hydraulisch systeem op lekkage te 
controleren of gaten af te dichten. Hydraulische olie onder hoge druk kan 
in het lichaam dringen en zo ernstige schade aanrichten. 

 Werkzaamheden aan de accu zijn niet toegestaan. Houd vonken, vuur en 
brandbare materialen uit de buurt van de accu. 

 Als de motor draait in een afgesloten ruimte bestaat er gevaar voor 
verstikking door de uitlaatgassen. Zorg bij een draaiende motor in een 
afgesloten ruimte voor voldoende ventilatie. 

 Maak gebruik van de rode steunpoot (zie foto hiernaast) bij 
werkzaamheden onder de bak en/of aan het hydraulisch systeem, waarbij 
de bak omhoog staat.  

 
Bij het sluiten van de motorkap bestaat het risico op letsel door de 
sluitende of vallende kap.   

 Maak altijd gebruik van de handgrepen bij het openen en 
sluiten van de kap. 

 Blijf buiten de gevarenzone tijdens het openen en sluiten. 
 Na het openen van de motorkap dient men de gasveer te 

borgen d.m.v. het uitzetijzer tussen gasveerstang en 
gasveercilinder. 

 Breng na het sluiten van de kap de beide borgingen aan (zie 
pijl).   

      

 

 

 Motorkap open, gesloten en borging 

2.4 Instructies noodsituaties 

 GEVAAR! Indien het voertuig onverhoopt dreigt te kantelen, blijf dan op de bestuurdersplaats 
zitten en houd u goed vast aan het stuur. Het voertuig verlaten als het op het punt 
staat te kantelen kan zeer ernstig letsel veroorzaken. 

 

 LET OP! Als de veiligheidskooi van de cabine van de Micro-Trac is beschadigd, moet deze 
mogelijk worden vervangen. Een beschadigde veiligheidskooi garandeert onvoldoende 
de veiligheid bij kantelen. Neem contact op met de dealer / fabrikant. 

 
 De cabine van de Micro-Trac is voorzien van twee recht tegenover elkaar liggende deuren / openingen 

(toegangsdeur en passagiers deur). Hierdoor is er in noodsituaties altijd een mogelijkheid om het voertuig 
te verlaten.  
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2.5 Verklaring pictogrammen 

Pictogram Betekenis Plaats 

 

ATTENTIE 
Voor gebruik handleiding 
zorgvuldig lezen ! 

Aangebracht in cabine 

 

Explosiegevaar 
Tijdens tanken van brandstof en 
hydrauliekolie is roken en open 
vuur verboden 

Aangebracht bij tankdoppen 
voor toevoer brandstof en 
hydrauliekolie 

 

Het meerijden van personen 
op het voertuig is verboden 

Aangebracht op achterzijde 
voertuig (laadbak) 

 

Gevaar voor hete delen! 
Delen bij draaiende motor niet 
aanraken 

Aangebracht bij diverse 
hydrauliekleidingen, motor, 
radiator, uitlaat, leidingen bij 
motor 

 

Gevaar voor handbeklemming!
Niet met ledematen in nabijheid 
van klempunt komen als motor 
draait 

Aangebracht bij ventilator en V-
snaren in motorcompartiment 
en bij klempunten hefarm en 
laadbak  

 

Gevaar voor zakkende delen – 
Eerst steun plaatsen 
Bij werkzaamheden onder 
laadbak, eerst steun plaatsen 

Aangebracht op frame onder 
laadbak 
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3 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTATIE  

 LET OP! Zorg dat u de plaats, functie en werking van alle bedieningsorganen kent. 
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Nr. Omschrijving Ond. nr. 

10 Rijpedaal (voor-/achteruit) tekening 

       en rijsnelheidsregeling  

11 Handgasbediening 18-0606 

12 Hendel hoge en lage gearing tekening 

13 Parkeerrem 14-9945 

14 Sperpedaal differentieel tekening 

15 Choke-knop 18-0357 

16 Schakelaar richtingaanwijzer 14-9930 

17 Schakelaar claxon 14-9930 

18 Rempedaal tekening 

20 Schakelaar verlichting 16-0653 

21 Schakelaar alarm 16-0665 

22 Schakelaar kippen 16-0667 

23 Schakelaar ruitenwisser 16-0651 

24 Schakelaar ruitenproeier 16-0669 

25 Schakelaar zwaailamp 16-0665 

26 Schakelaar ventilator 16-0665 

27 Schakelaar werklamp 16-0665 

29 Contactslotb  14-9996 

     Contactslotd  14-9996 

 Unit controlelampjes  14-2150 

30 Controlelamp max.    

    motortemperatuurd ‘  

31 Controlelamp luchtfilterd   

32 Controlelamp laadstroomd          

33 Controlelamp brandstof   

34 Controlelamp oliedruk   

35 Controlelamp gloeiend   

36 Controlelamp richtingaanwijzer   

39 Zekeringenkast    16-4221 

39A 10A (hydrauliek)     16-4227 

39B 10A (claxon en achteruitrijlamp)  16-4227 

39C 10A (ruitenwisser en ventilator)  16-4227 

39D 10A (richtingaanwijzer en radio)  16-4227 

39E 10A (verlichting R.)      16-4227 

39F 10A (verlichting L.)       16-4227 

50 Schakelaar hydrauliek arbeid (voor)  16-0665 

51 Schakelaar hydrauliek DW (voor)       16-0669 

52 Schakelaar hydrauliek fronthef (EW)   16-0667 

55 Schakelaar hydrauliek arbeid (achter)  16-0665 

56 Schakelaar hydrauliek DW (achter)       16-0669 

57 Schakelaar hydrauliek achterhef (EW)   16-0667 

 
 
b = benzinemotor,  d = dieselmotor 
 
CONTROLELAMPEN (bij draaiende motor) 
30. Maximum motortemperatuur Motortemperatuur te hoog. Laat de motor zonder belasting stationair draaien om af te koelen, alle 

hydrauliek uitschakelen en niet rijden! Controleer de koelribben. Indien nodig motor uitschakelen. 
31. Luchtfilter   Luchtfilter element vervangen en rode schakelaar indrukken. Lamp moet nu uit gaan. 
32. Laadstroom   Dynamo laadt niet bij. Machine uitschakelen. 
33. Brandstof   Weinig brandstof in de tank: ga tanken. 
34. Oliedruk   Oliedruk te laag: ONMIDDELLIJK stoppen en motor uitschakelen. 
35. Gloeien   Bij niet draaiende motor: motor warmt op tot de lamp uit gaat.
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4 GEBRUIK 

4.1 Motor starten 
 Zorg dat alle hydrauliek is uitgeschakeld (schakelaars 50, 52, 55 en 57), controleer of de parkeerrem 

(13) vast staat en breng het rijpedaal (10) in de neutrale middenstand. 
 Zet het contact (29) aan en controleer of de lampen van de oliedruk (34) en de laadstroom (32) 

branden, terwijl de motor NIET draait. 
 Benzine: Zet de gashendel (11) op 1/3 gas, zet bij een koude motor de choke aan en start de 

motor. Als de motor aanslaat de sleutel loslaten. Na het starten de choke langzaam 
uitzetten. 

 Diesel:  Zet de gashendel (11) op 1/3 gas, gloei een koude motor voor tot de controlelamp 
gloeien (35) uitgaat en start de motor. Als de motor aanslaat de sleutel loslaten. 

 Laat een koude machine gedurende enige minuten met 1/3 gas warm draaien, om zowel de motor als 
de hydraulische olie op bedrijfstemperatuur te brengen. Vraag pas vol vermogen als de motor en de 
hydrauliek op temperatuur zijn. 

 

4.2 Toerental instellen 
Stel het motortoerental in met de gashendel (11). Door de gashendel naar u toe te bewegen verhoogt u het 
motortoerental, door de gashendel van u af te bewegen verlaagt u het toerental. 
Breng het motortoerental omlaag, wanneer u geen vermogen afneemt. Dit bespaart u brandstof en beperkt 
overlast voor de omgeving. 
 

4.3 Motor stoppen 
 Schakel alle hydrauliek uit (schakelaars 50, 52, 55 en 57), zet de machine op de parkeerrem (13), 

schakel de motor uit en haal de sleutels uit het contactslot (29). 

 LET OP! Laat de motor na zware belasting enige tijd stationair draaien om de machine af te 
laten koelen. 

 

4.4 Rijden 
Zorg altijd voor een goed gezichtsveld voor u gaat rijden. Maak alle ruiten en spiegels schoon (indien 
aanwezig). Reinig eveneens de verlichting en reflectoren en controleer deze op werking. 
Wees extra voorzichtig bij inzet op hellingen. De maximale dwarshelling is 15%. Wanneer de machine bij het 
oprijden van een helling stopt, schakel dan alle hydraulische functies uit en controleer of de lage gearing is 
ingeschakeld. Wanneer u niet verder kunt, rij dan langzaam terug. Kijk naar achteren voordat u terug rijdt. 
Wanneer u een helling af rijdt, rij dan niet sneller dan de machine naar boven kan rijden, om te zorgen dat u 
tijdig tot stilstand kunt komen, wanneer u moet remmen. 
 

4.5 Parkeerrem 
Trap het rempedaal (18) volledig in en blokkeer dit met de handremhendel (13). Om de parkeerrem te lossen 
dient u het rempedaal (18) weer volledig in te trappen: de handremhendel (13) zal nu door de veer los komen. 
Werktuigen dienen tijdens het parkeren op de grond te worden geplaatst, zie de paragraaf 
'Aanbouwwerktuigen'. 
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4.6 Bedrijfsrem 
Wanneer het rijpedaal naar de middenstand wordt gebracht, stopt de oliestroom en remt de machine. In de 
middenstand is de oliestroom geblokkeerd, zodat de machine maximaal remt. 

4.7 Rempedaal / noodrem 
Gebruik het rempedaal (18) om de machine snel tot stilstand te brengen. Deze rem fungeert ook als 
NOODREM, wanneer de hydraulische aandrijving mocht falen. 

4.8 Schakelen hoge en lage gearing 
Hoge gearing: Trek hendel (12) uit en breng hem in de onderste stand. Geschikt voor rijden over goed 
begaanbare wegen met lichte belading. 
Lage gearing: Trek hendel (12) uit en breng hem in de bovenste stand. Gebruik de lage gearing bij rijden in 
terrein, op hellingen en bij zware belading of met aanhanger. 

 LET OP! NIET overschakelen tijdens het RIJDEN. Druk het hendel bij het overschakelen MET 
BELEID in de UITERSTE stand. Wanneer de hendel niet goed ingeschakeld is, kan 
deze terug schieten naar de middenstand, zodat de aandrijving en de bedrijfsrem 
uitvallen! 

 
Neutraalstand: door hendel (12) in de middenstand te zetten, staat de aandrijving vrij. De AANDRIJVING en de 
BEDRIJFSREM functioneren nu NIET. 

4.9 Snelheidsregeling 
Met het rijpedaal (10) regelt u de rijsnelheid onafhankelijk van het motortoerental. Voorwaarts intrappen laat de 
machine vooruit rijden. Achterover trappen laat de machine achteruit rijden.  
In de neutraalstand remt de machine af (bedrijfrem). 

4.10 Differentieelsper 
De differentieelsper kan tijdens het rijden worden bediend door met de linkerhak het sperpedaal (14) in te 
drukken. Gebruik de sper als één van de achterwielen doorslipt. Houd de voorwielen zoveel mogelijk rechtuit. 

 LET OP! Met ingeschakelde sper mag niet (scherp) worden gestuurd! 

4.11 Belading 
Op het typeplaatje staan de gewichten van de transporter aangegeven. De chauffeur dient er op te letten dat 
het maximale totaalgewicht niet overschreden wordt. Verdeel de lading zo gelijkmatig mogelijk over de 
laadvloer.  
Houdt rekening met de soortelijke massa van het te laden materiaal: 
 

Materiaal Soortelijke massa [kg/m3] 
droog zand 1600 
vochtig zand/klei 1850/1900 
nat zand 2200 
klinkers/tegels 2400 
houtsnippers/takken 400 
nat gras 650 

 
De soortelijke massa is de massa per kubieke meter. De bakinhoud is 0,52 m3. Bij een vlak geladen bak met 
vochtig zand bedraagt de massa dan 0,52*1850=962 kg. Houdt rekening met de vochtigheid, bovenstaande 
gegevens moeten worden gezien als een hulpmiddel. 
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 LET OP! Vergrendel alle luiken zorgvuldig voordat u gaat rijden en let er op dat tijdens transport 
geen lading van de laadbak kan vallen. 

 

4.12 Kippen 
De laadbak is driezijdig kippend.  

 Steek de pennen in de kogelvangers (aangegeven op de foto) aan de 
zijde waar u de lading wilt lossen.  

 Kip de bak alleen op een VLAKKE en STEVIGE ondergrond.  
 Open het luik aan de zijde waar de lading gelost moet worden en 

controleer of er zich geen personen bevinden bij de machine en de 
plaats waar de lading valt.  

Kogelvanger met borgpen 
 

 GEVAAR! Kip nooit over één zijde met gesloten luiken of met gemonteerde opzetluiken. De 
machine zal dan kantelen! 

 
 Breng de bak omhoog (schakelaar 22). Overtuig u er van dat alle lading gelost wordt. 
 Laat de bak nu volledig zakken en zet de schakelaar (22) na het zakken terug in de middenstand.  

 

 GEVAAR! Ga nooit rijden met een gekipte laadbak vanwege een verminderde stabiliteit. 
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5 AANBOUWWERKTUIGEN 

5.1 Algemene instructies 

 GEVAAR! Voor u werktuigen aan- en afkoppelt: zet de machine stil en schakel alle HYDRAULIEK 
UIT (schakelaars 50, 52, 55 en 57). PARKEERREM VASTZETTEN.  

 
Let bij verwisselbare uitrustingsstukken (van toepassing bij front- en achterhefhef) op de volgende punten: 

1. Schakel altijd de motor uit vóórdat u een uitrustingsstuk aan- of afkoppelt.  
2. Zorg ervoor dat het gewicht van het uitrustingsstuk en de manier van aankoppelen de stabiliteit van de 

machine niet in gevaar brengt.  
3. Lees eerst de instructies van het betreffende uitrustingsstuk grondig door, voordat u dit aankoppelt. 

 

 LET OP! Controleer de technische gegevens van het werktuig (massa, oliestroom en druk) en 
de werktuigkoppeling. Stel tijdens het werken het motortoerental goed in. Raadpleeg 
bij twijfel uw dealer. Lees het gehele instructieboek van uw aanbouwwerktuig en volg 
de aanwijzingen op. 

 

5.2 Aankoppelen 
 Controleer of aangekoppelde werktuigen de stabiliteit van de machine niet in gevaar brengen. Houdt de 

volgende maten en gewichten aan: 
       fronthef   achterhef 
 afstand ZWAARTEPUNT tot hart vooras:  1000 mm. achteras:  950 mm. 
 max. gewicht aanbouwmachine   130 kg.                50 kg. 

 De werktuigpomp die optioneel meegeleverd wordt heeft een olieopbrengst van 21 l/min. (3600 rpm.) bij 
maximaal 175 bar. Controleer de gegevens van het werktuig. 

 Borg alle pennen en lippen na koppelen aan de machine. 
 Zorg voor schone snelkoppelingen voordat werktuigen worden aangekoppeld. 
 De hefcilinder dient te worden gekoppeld aan de enkelwerkende aansluiting (H). 
 Koppel een eventuele zwenkcilinder aan de dubbelwerkende aansluiting (DW / twee koppelingen). 
 Arbeidshydrauliek aan de arbeidspoorten aansluiten. 

 

 LET OP! Met gemonteerde achterhef niet achterwaarts kippen! 

 

 LET OP! Laat aangekoppelde werktuigen op de grond zakken, wanneer u de machine stilzet. 

 

5.3 Ontkoppelen 

 GEVAAR! Voor u werktuigen aan- en afkoppelt: zet de machine stil en schakel alle HYDRAULIEK 
UIT (schakelaars 50, 52, 55 en 57). PARKEERREM VASTZETTEN.  

 
 Zet het werktuig op een VLAKKE en STEVIGE bodem. 
 Ontkoppel alle hydrauliek slangen. 
 Breng alle stofdoppen en -stoppen van de hydrauliek aan. 
 Ontkoppel alle borgingen en pennen. 
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5.4 Afslepen 
 Overbrenging in de achteras (hoge/lage gearing) in de neutrale middenstand zetten (hendel 12). 
 Gebruik de voetrem (18) wanneer u moet remmen. 
 Maximale rijsnelheid bij afslepen is 5 km/h. 

 

 LET OP! De besturing wordt bekrachtigd door de hydrostatische transmissie. Wanneer de motor 
niet draait, is de besturing niet bekrachtigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de 
machine afsleept met een stilstaande motor: de besturing vraagt meer kracht dan 
onder normale omstandigheden. 
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6 ONDERHOUD 

6.1 Algemene onderhoudsinstructies 
Pleeg regelmatig en op tijd onderhoud. Zo houdt u uw machine in conditie en bespaart u zich stilstand en 
reparatiekosten ten gevolge van slecht onderhoud.  
De onderhoudsintervallen staan in de paragraaf "Onderhoudsschema" aangegeven. Het dagelijks onderhoud 
en het onderhoud dat elke 50 uur moet worden uitgevoerd, mag worden uitgevoerd door een chauffeur. Overig 
onderhoud dient door een geautoriseerde monteur / NIMOS-dealer te worden uitgevoerd.  
Voor eventuele reparaties kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde NIMOS- of motordealer. 

 Controleer regelmatig de verlichting van uw Micro-Trac en zorg dat deze altijd goed functioneert. 
 Draag zorg voor schone snelkoppelingen (hydrauliek) en vervang slangen indien deze zijn beschadigd of 

slijtplekken vertonen. 
 Inspecteer de constructie op scheuren of vervormingen, die kunnen ontstaan door overbelasting. 
 Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd bij een stilstaande 

motor. 
 

 GEVAAR! Bij controle, onderhoud of reparatie onder de gekipte laadbak, dient men altijd de rode 
uitzetpoot uit te zetten ter beveiliging tegen het zakken van de laadbak. 

 

 LET OP! Voor onderhoud aan de motor altijd de motorhandleiding gebruiken en de instructies 
opvolgen. 

 
De schema's van de machine staan in de bijlagen. Hierin zijn ook de onderdeelnummmers van het hydraulische 
en elektrische systeem aangegeven. De vervangingsdelen zijn aangegeven in de paragraaf 'Onderdelen voor 
onderhoud'. 
 

6.2 Dagelijks onderhoud 
Controleer dagelijks, voordat u gaat rijden, de volgende punten: 

 niveau motorolie; 
 niveau hydraulische olie; 

r 

 niveau brandstoftank; 
 niveau koelvloeistof; 
 beschadigingen / lekkage slangen en leidingen; 
 koelribben radiateur en oliekoeler (aanwezig vuil verwijderen); 
 luchtfilter; 
 beschadigingen en losse delen op / aan de machine; 
 bandenspanning; 
 verlichting. 

 

6.3 Reinigen 
Zet de machine op de handrem en schakel de m
Let vooral op aanwezige koelribben van de moto
 

 LET OP! De radiateur mag niet m
perslucht tegen de luch
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6.4 Onderhoudsschema 

 LET OP! Het in het onderhoudsschema aangegeven onderhoud mag worden uitgevoerd door 
Elke 50 uur:    chauffeur; 
Eerste en overig periodieke onderhoud: geautoriseerde monteur/NIMOS-dealer.. 

 
Toelichting: 
C = controleren.   R = reinigen. 
S = smeren / invetten.  V = vervangen. 

Algemeen 
 Eerste Elke Elke 
Interval 10 uur 50M uur 250 uur 500J uur 5 jaar 
brandstoftank    R  
hydrauliekolietank / niveau C C    
accuvloeistof C C    
parkeerrem C C    
neutraalstelling transmissie C C    
verlichting C C    
instrumentenpaneel C C    
bandendruk C C    
hydr. slangen (schade / 
lekkage) 

C C   V 

speling draaipunt frame (onder 
stuurplatform) en wiellagers 

 C    

wielmoeren natrekken C     
hydraulisch systeem C     
zuigfilter hydrost.  transmissie   VJ   
zuigfilter tandwielpompe   R V  
retourfilter element   V   
vuldop hydrauliek tank   V   
hydraulische olie    V  
rijpedaal (1)  S    
aandrijfas (1)  S    
scharnierkogels kipbak (4)  S    
kipcilinder ophanging (5)  S    
scharnieren motorkap (2)  S    
scharnieren cabine deuren (4)  S    
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DIESELMOTOR Yanmar 3TNE68 (ALTIJD de handleiding van de motor raadplegen) 

 Erste Wartung  
 50 our 1003M 

our 
2006M 

our 
400 J 
our 

500 our 800 our 1000 
our 

Motor Ol V  V     
V-belt C  C  V   
Ol filter V  V     
Kraftstof Filter    V    
Luft Filter Clean with every service interval 
Kühler   R     
Kühl System C  C     
Ventil Spiel       C 
Nozzles       C 
Schlauchen        V 

 
 

BENZINEMOTOR Honda  (ALTIJD de handleiding van de motor raadplegen) 

HONDA Eerste Elke 
Interval 25 uur 503M uur 1006M uur 200J uur 
motorolie V  V  
luchtfilter  R  V 
oliefilter    V 
brandstoffilter    V 
koelsysteem  R   
bougies    C 

 
M minimaal elke maand  3M minimal elke drie maanden 
6M minimaal elke zes maanden J minimaal elk jaar 
e = optie 
 
 
 
 

6.5 Aanhaalmomenten bouten 
Bouten dienen met de volgende AANTREKKOPPELS te worden vastgezet: 
Functie Aantrekkoppel Boutmaat Kwaliteit 
Voorwielen 117 Nm M12 10.9 
Achterwielen 125 Nm M14 8.8 
Draaipunt frame 280 Nm M16 10.9 
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6.6 Neutraalstelling hydrostatische transmissie 
Wanneer het rijpedaal in de middenstand staat en de machine voor- of achteruit blijft rijden, moet de 
neutraalstelling worden afgesteld. Volg de instructies hieronder op (zie ook de tekening). 

 Zet de machine op de parkeerrem en laat de motor draaien. Wanneer u de olie door de overdrukventielen 
hoort gaan (hoog geluid), staat de neutraalstelling niet goed. 

 Aan de hydrostatische transmissie bevindt zich een verticale hefboom op de bedieningsas, verbonden met 
een kabel. Dit is de bedieningshefboom. 

 Boven de bedieningshefboom bevindt zich een horizontale hefboom, die neerwaarts wordt getrokken door 
een veer. De hefboom nulstelling brengt de bedieningshefboom in de middenpositie (het lager rolt in de 
uitsparing). De nulstelling kan worden versteld door de hefboom nulstelling naar voren of naar achteren te 
verstellen. De hefboom is bevestigd aan de dwarsbalk in het frame: door de bouten te verdraaien wordt de 
hefboom versteld. 

 Wanneer de machine vooruit blijft rijden moet de hefboom naar voren worden versteld; wanneer de 
machine achteruit blijft rijden, dient u de hefboom naar achteren te schroeven. 

 Na verstelling dienen de afstelmoeren stevig aangedraaid te worden. 

 
Verstelling neutraalstelling 
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6.7 Onderdelen voor onderhoud 

Vloeistof of vet Volume [L] Omschrijving 

motorolie zie motorhandleiding 
 

15 W40 

koelvloeistof zie motorhandleiding 
 

zie motorhandleiding 

brandstof 22,5 benzinemotor: ongelode benzine 
dieselmotor: diesel 

hydraulische olie 45 bij de vuldop is vermeld met welke olie de machine is afgevuld: 
 o standaard Total Equivis ZS 46 
 o Bio-olie: Total Hydro-bio 46 of Shell Naturelle HF-E 46 

vet  Multi Grease klasse 2 (DIN 51818) 
b = benzinemotor,  d = dieselmotor. 
 

 LET OP! Gebruik nooit verschillende soorten hydrauliekolie door elkaar!  
Verwijder olie en smeermiddelen volgens de geldende milieuvoorschriften 

 
 
Omschrijving   Yanmar LDW 702 Kubota 722 HONDA 
Motorolie Filter 1 20-0917 20-0906 20-0915 20-0913 

Lucht filter Element 1 20-0640 20-0630 20-0631 20-0651 (klein) 
20-0654 (groot) 

Brandstof Filter Element 1 20-1220 20-1206 20-1218 20-1224 

V-snaar 1 20-1554 20-1512 20-1511  

Distributieriem 1  20-1540   

Zuigfilter rijsysteem 1 08-1897  

Zuigfilter  1 08-1803  

Retouirfilter element 
(hydrauliek) 

1 08-1830  

 

6.8 Vorst 
Voor de winterperiode dient de machine voorbereid te worden in verband met vorst. 
Controleer de koelmiddelconcentratie en de ruitensproeiervloeistof. Maak gebruik van de winter-dieselolie. 
 
Wanneer de machine wordt gebruikt met een waterpomp en/of -tank: zorg dat deze leeg zijn in een periode met 
vorst (aftappen, raadpleeg de bijbehorende instructies) of zet de machine op een vorstvrije plaats. 
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7 BIJLAGEN 

7.1 Hydraulisch schema (standaard)  
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7.2 Elektrisch schema (voertuig) E-1  
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7.3 Elektrisch schema (motor) E-2 
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7.4 Electrisch schema (dieselmotor) E2 
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