Vårdsystem FM
AL MK F Hjf MS 141:15FMV5670-11:1

M7782-023849
MVSCHF PHTRUCK2,5

Sida 1 av 7
2016-05-16, utg. 1

PÅHÄNGSTRUCK
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast
åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007
MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmarkering

Förpackning

Förvaringsmetod

Vårdintervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

M5311-120711
PHTRUCK 2,5D 3M/T

0

Kbok

0

Tluft:9

4

TB:9

FD

Avgränsningar
Speciell utrustning monterad i och på trucken, såsom brandutrustning samt
batterier, vårdas enligt riktlinjer i vårdpublikationen för den aktuella
utrustningen.

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-06-03)

Särskilda riktlinjer
Förvaringsmetod
Trucken ska förvaras i helavfuktat förråd.
Vårdpersonal
Besiktningsman för lyftdon ska ha begränsad behörighet från Försvarsmakten
eller FMV.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Henrik Waldinger PRL MS 141
Jonas Bontha

Ersätter:
Tidigare fastställd:
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande
publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

M7782-127001 LYFTDON GEMENSAMT
Elektrotekniskmateriel

M7782-124011 BLYBATT GEMENSAMT
M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
M7782-124071 BATTLADD GEMENS
M7782-125701 FORDONSEL GEMENS

Fordonsteknisk materiel

M7782-125003 DIESELMOTORER
M7782-125302 HJUL NAV
M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS

Daglig/särskild tillsyn

M7782-023842 MVSCHDS PHTRUCK2,5

Grundtillsyn
Smörjschema

M7782-023841 MVSCHG PHTRUCK2,5
M7782-023844 SMSCH PHTRUCK2,5

Referenser Övrigt
Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Regler för grundtillsyn av fordon

M7751-714001 FAG F

FM instruktion för åtg mot brand
och explosionsfara, vattenförorening
mm.

M7740-213001 BVKF
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt
VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt.
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig
påverkan.

OBS
Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall
få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har
mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och
förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt
körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras
närmaste vägen mellan förrådet och platsen för
kontrollbesiktning. M7751-714001 FAG F.



Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering i rutan för
KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i
fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90
dagar före förrådsställning

Truck med dieselmotor
1. Utför grundtillsyn på trucken enligt gällande materielvårdsschema.
a.

Byt motorolja och oljefilter

b.

Byt bränslefilter och vattenavskiljande filter

c.

Byt tryckolja och filter om trucken körts mer än 50h sedan
föregående oljebyte.

d.

Spola ur kylaren och fyll den med kylarvätska med lång livslängd.

e.

Rengör dieselmotorns utsida så att den är fri från fett och olja.

f.

Smörj utsatta delar av dieselmotorns varvtalreglage.

Handbrandsläckare
1. Kontrollera att handbrandsläckare har genomgått översyn under
senaste halvåret.
2. Kontrollera att plomberingen inte är bruten.
3. Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts.
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Tillbehör
1. Kontrollera tillbehören med avseende på korrosion, funktion och
mekaniska defekter.
Förrådsställning
VARNING
Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.

1. Slå ifrån huvudströmställaren.
2. Ta ut batteriet. Rengör batteriutrymmet och spruta en dimma med
korrskyddsolja över utrymmet.
3. Fyll bränsletanken till 95%.
4. Sätt kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på trucken.
ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart 4:e år
VARNING
Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Risk för inandning av farliga avgaser.

1 Vidta de åtgärder som föreskrivs i avsnitt Åtgärder vid utlämning.
2 Provkör trucken och dess lyftfunktioner enligt MVSCHG avsnitt
Provkörning.
3 Kontrollera att:
a inget läckage förekommer
b leder för stänger, länkar och andra reglage inte kärvar eller sitter fast
c gummidetaljer inte är spruckna, deformerade eller vulkat fast mot
axlar etc
d det inte finns korrosion etc vid infästningspunkter på
dieselmotorn.
4 Vidta åtgärder enligt avsnitt Förrådsställning.

Vårdsystem FM
AL MK F Hjf MS 141:15FMV5670-11:1

M7782-023849
MVSCHF PHTRUCK2,5

Sida 5 av 7
2016-05-16, utg. 1

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
VARNING
Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Risk för inandning av farliga avgaser.

OBS
Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt
körförbud i fredstid

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta
innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att
grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i
högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än
90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet
automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning
innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från
mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts
omedelbart före körningen.
OBS
Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter
långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två
alternativa tidpunkter finns:
1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än
90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras
direkt vid ibruktagande.
2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än
90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras
senast 45 dagar efter ibruktagandet.
För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer: ................................................................................

1.

Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i
fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för
kontrollbesiktning.

2.

Fordonet får i fredstid brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet,
sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte
kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum: ...........................................................................................
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3. Montera ett fulladdat batteri.
4. Utför daglig tillsyn.
5. Kontrollera och fyll vid behov på motor- och tryckolja samt kylvätska.
6. Utför åtgärder före körning enligt daglig tillsyn.
7. Motorn ska smörjas före start:
a. Dra runt dieselmotorns startmotor i 15 sekunder med bränslesystemet
avstängt så att inte dieselmotorn kan starta.
b. Gör en paus på 30 sekunder.
c. Upprepa proceduren tills dieselmotorn dragits runt totalt en minut.
d. Avlufta bränslesystemet.
e. Starta dieselmotorn och låt den gå på tomgång i cirka 15 minuter.
f. Undersök om:
 Oljetrycket är korrekt, oljetryckslampan inte lyser
 Bränsle, motorolja eller kylarvätska läcker ut.
 Varningslampor eller varningssummer inte lyser eller ljuder.
8. Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förråd.
9. Kontrollera kylvätskenivån och oljenivåerna efter att trucken tagits i bruk.

ANM
Undvik lång körning med lägsta eller maximalt motorvarvtal och
belast- ning under den första drifttimmen.
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Åtgärder vid insats/mobilisering

VARNING
Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Risk för inandning av farliga avgaser.

Utför punkterna 3 – 9 enligt ovan

