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FHB13 RF P 6X2 MAN
SPOLSCHEMA
Detta materielvårdsschema gäller för materiel:
Förrådsbeteckning
Förrådsbenämning
M5140-829031

FHB13 RF P 6X2 M /T

Allmänna åtgärder
OBS
Vid rengöring av fordonet får styrenheter och elektriska komponenter
(t.ex. generator och startmotor) inte utsättas för vatten.

Anm
Fordonsbatterierna ska hållas torra och rena. Rengöring får endast ske med lätt
fuktad eller antistatisk torkduk. Batteripolerna och batterikabelskorna ska vara
infettade med teknisk vaselin som skydd mot korrosion.

Anm
Vintertid ska fordonet rengöras med tätare regelbundenhet.

Anm
Rengöring med varmvatten är inte tillåtet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Fordonet får endast spolas på härför avsedd spolplatta.
Beakta gällande miljöskyddsbestämmelser.
Fordonet får inte spolas i direkt solsken.
Under de första 6 veckorna efter nyleverans från fabrik ska fordonet rengöras ofta
genom avspolning med rent vatten. Högtryckspolning får inte användas.
Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot driftvarma aggregat.
Skydda elektriska anslutningar, kopplingsdosor, generator och startmotor från
vattenstrålar.
Tvätta med svamp och spola av noga.
Minsta tillåtna avstånd mellan spolmunstycket och lackerade ytor är 30 cm.

FMV AL MK F Hjf, Arne Molander
FMV AL MK I IE, Michael Helander

Ersätter:
Tidigare fastställd:
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Vindruta, sidorutor
och speglar

Avgasutlopp
Inloppskanal

Batterier

Luftbälgar

Luftbälgar

Högtryck
Max. vattentryck (Pmax) = 100 bar
Max. vattenflöde (Qmax) = 20 l/min
Avstånd till fordon (Amin) = 0,3 m
Normaltryck
Max. vattentryck (Pmax) = 6 bar
Max. vattenflöde (Qmax) = 10 l/min
Avstånd till fordon (Amin) = 0,2 m

Bild 1. Spolning fordon
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Vid grovrengöring i tvättautomat
•
•

Ta bort antennerna.
Fäll in samtliga backspeglar.

Rengöring av hjulen
OBS
Vid rengöring med högtrycksspolning får vattenstrålen inte riktas direkt mot knutkorsen och styrspindlarna.

OBS
Vid rengöring får inte slip- eller skurmedel, aggressiva tvättmedel, lösningsmedel, stålborstar, stålull, fibersvampar eller starka kemikalier
användas.

Anm
Efter rengöring ska bromsarna torrköras.
•
•
•

Spola med högtryck.
Tvätta bort väg- och bromsdamm med svamp, varmvatten och en mild tvållösning.
Skölj med rent vatten.

Rengöring av tanklocket
OBS
AdBlue är starkt korrosivt. Ta omedelbart bort AdBlue från metallytor
(stål eller aluminium) genom att skölja rikligt med rent vatten.

•

Tvätta tanklocket regelbundet med rent vatten.

Rengöring av uttag
•
•

Rengöring av uttag får generellt sett inte utföras med vatten eller med verktyg.
Använd tryckluft vid ca 6-8 bars tryck och en lämplig blåspistol.

Rengöring av backspeglar
•

Rengör speglarna med lämpligt glasputsmedel.
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Rengöring bakom frontluckan
Vid rengöring bakom frontluckan (t.ex. vid rengöring av kylarna) är det viktigt att förhindra inträngning av rengöringsvätska.
1. Ställ ventilationen i läge "Återcirkulation". Detta stänger ventilationssystemets
friskluftsintag.
2. Rikta inte vattenstrålen mot ventilationssystemets luftintag 1.

Bild 2.

Korrosionsskydd
OBS
Vägsalt är aggressivt och kan medföra skador i fordonets korrosionsskydd. Av denna anledning ska fordonet tvättas med tätare regelbundenhet vintertid. Spola noga bort vägsalt från fordonet. Kontrollera
korrosionsskyddet, återställ vid behov.

Fordonet har ett omfattande korrosionsskydd. Skyddet kan försämras vid upprepad
yttre påverkan. Av denna anledning ska korrosionsskyddet kontrolleras och vid behov
återställas.
• Om fordonet används vintertid ska korrossionsskyddet kontrolleras med tätare regelbundehet.
• Kontrollera fordonet och i synnerhet trycklufts- och hydraulsystemen avseende
korrosion.
• Felrapportera skador och behov av återställning av fordonets korrosionsskydd.

Åtgärder efter spolning
•
•

Smörj fordonets chassie efter högtrycksspolning - se smörjschemat.
Efter rengöring ska bromsarna torrköras genom att bromsa fordonet några gånger
från låg hastighet.

