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Dokumentasjon til «ISBILEN» på bruk av maskinredskap under transport
Trekkjøretøy: «ISBILEN», regnr. BT75401
Maskinredskap: ATLAS COPCO QAS 40
Aggregatparken AS bekrefter med dette at leietaker kan benytte Atlas Copco QAS 40 under transport.
Hastigheten er begrenset til 80 km/t og førerkortklasse DE er påkrevd. Aggregatet kan være i drift
(produsere og levere strøm) mens kjøretøyet forflytter seg. Godkjenningen gjelder kun det aktuelle
aggregatet da bruk under drift krever noe ombygging/klargjøring av maskinen, deriblant ekstra
sensorer som sørger for automatisk nedstengning av aggregatet ved nødvendighet.
Aggregatet avgir noe støy ved drift og utleier ber om at det respekteres at maskinen ikke skal være til
unødvendig sjenanse for andre. Aggregatet er konstruert for å kunne takle vibrasjoner under drift.
Aggregatet har elektronisk dieselinnsprøytning. QAS 40 benytter diesel som energikilde.
Aggregatet er utstyrt med følgende sikkerhetsfunksjoner:
- Elektronisk innsprøytning av diesel
- Oljevakt (slår av aggregatet automatisk)
- Automatsikringer og kontinuerlig overvåkning av strømmen
- Jordfeilautomater
- Automatisk nedstengning ved større krengninger eller forsøk på å åpne motordør
- Automatisk kutting av strømtilførsel ved overbelastning
- GPS-overvåkning med bl.a. hastighetsvarsel og sensor for velt/tipp hvor utleier blir varslet.
- Begrenset strømtrekk til kun én strømkurs (redusert ytelse grunnet drift under transport)
- Nødstoppbryter og brems på tilhenger
Det er ikke tillatt at aggregatet er i drift ifm. fylling av drivstoff eller andre væsker. Det er heller ikke
tillatt å røyke i nærheten av aggregatet og/eller bruk av åpen ild. Leietaker har kun tillatelse til å fylle
diesel på aggregatet. Ved søling skal dette tørkes opp umiddelbart. Det er viktig å sørge for god
lufting/ventilering der aggregatet står. Aggregatet må ikke utsettes for temperaturer på over 40 grader.
Det skal ikke oppbevares drivstoff eller andre brennbare stoffer i nærheten av aggregatet uavhengig av
om det benyttes eller ikke. Tilkobling/bruk av ekstern dieseltank er ikke tillatt under transport.
Dokumentasjonen er kun gyldig i 30 dager og/eller til aggregatet når 500 driftstimer (det som
inntreffer først). Utstyret må da inn til kontroll av sensorer etc. før eventuell ny godkjenning gis.
Ved brudd på retningslinjer eller misbruk forbeholder utleier seg retten til å hente inn utstyret.
Ved eventuelle spørsmål knyttet til bruk av aggregatet kan utleier kontaktes.
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