
  
 

 

 

 

 
 

Verkorte gebruikershandleiding Multihog CX met Heatweed XL. 
 

De werking, de bediening en het onderhoud van de Heatweed XL en de Multihog zijn 
opgenomen in de oorspronkelijke handleiding van de fabrikanten. De inhoud hiervan 
moet bij de gebruiker van de machine bekend zijn. 

 
Machine starten. 
1. Controleer of de machine op de handrem staat 
2. Controleer of de schakelaar van voor en achteruit in de neutraal staat. 
3. controleer of de PTO schakelaar is uitgeschakeld 
4. Sleutel in contactslot steken  
5. 5 sec. op contact laten staan om voor te gloeien. 
6. Starten. 
 
Rijden op de weg. 
 
1. Wanneer de machine gestart wordt staat hij altijd in de drive. Op de display 
Is het woord drive verlicht. 
2. Zet de schakelaar in de voor of achteruit. 
3. Zet de handrem eraf. 
4. Als het gaspedaal wordt ingedrukt gaat de machine rijden. Kies voor het rijden in welke 
versnelling u wilt rijden. 
 
Rijden in onkruidstand en onkruid bestrijden 
1. Voor het rijden in de onkruid-stand moet de drive worden uitgeschakeld. Work modus moet 
worden ingeschakeld. 
6. Breng het motortoerental met het handgas naar 1500 omw/min. 
8. Nu kan de snelheid door middel van de snelheidshendel worden geregeld. 
9. Wanneer de snelheid met de snelheidsregelaar is ingesteld kan ook, door de 
koppeling gedoseerd in te trappen, de snelheid traploos worden teruggebracht. 
10. Door de schakelaar van hydrauliek achter om te zetten gaat de hydrauliek aan 
richting het Heatweed XL-systeem en kan het systeem worden opgestart. 
 
 
 
Fronthef, sideshift en fronthefkanteling. 
1. Fronthef omhoog en naar beneden gebeurt door de joystick voor of achterover te 
kantelen. Door de joystick helemaal naar voren te drukken komt hij in de zweefstand. Zo zal de 
dosseerbak netjes de weg volgen. 
2. Sideshift bedienen gebeurt door de joystick naar links of recht te bewegen. 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 
 

Heatweed XL installatie: 
 
Oppervlakte water tanken. 

1. Multihog starten zoals hierboven aangegeven. 
2. Motortoerental naar 1500 omw/min brengen met handgas. 
3. PTO inschakelen 
4. Bedieningskast aanzetten door de draaischakelaar op I te zetten en de drukknop “in 

bedrijf” in te drukken. 
5. Schakel de bypass seat switch in op het dispaly van de Multihog. 
6. Zuigslang aankoppelen aan machine en vervolgens de andere zijde van de slang met de 

zuigkorf in het water leggen. 
7. Houd de drukknop “oppervlaktewaterpomp inschakelen” ingedrukt. De pomp zal nu 

gaan pompen. 
 
Water tanken vanuit een standpijp. 

1. Zuigslang aankoppelen aan de machine en aan de standpijp. 
2. Open de kraan van de standpijp waardoor het water door de pomp heen gaat en vanzelf 

de tank vult. 
 

Let op! Na iedere keer water tanken dient de aanzuigleiding van de tank naar de 
hogedrukpompen ontlucht te worden. Dit kan door het kraantje in de aanzuigleiding 
bovenop het kruisstuk te openen. Laat het goed doorstromen zodat alle lucht uit de 
aanzuigleiding is. 

 
Heatweed XL bedrijfsklaar maken. 

1. Multihog starten zoals hierboven aangegeven. 
2. Motortoerental naar 1500 omw/min brengen met handgas. 
3. PTO schakelaar inschakelen 
4. Bedieningskast aanzetten door de draaischakelaar op I te zetten en de drukknop “in 

bedrijf” in te drukken. 
5. Druk op start op de bedieningskast. De installatie start vanzelf op. 
6. Er is keuze om 1 of 2 branders in te schakelen met de keuze schakelaar. (keuze is 

afhankelijk van hoeveel water er nodig is.) 
7. Wanneer er een uitstroomklep open wordt gezet gaan de brander(s) aan. 
8. Let op: Met 1 brander aan moeten er minimaal 3 kleppen open staan en met 2 branders aan 

moeten er minimaal 4 kleppen open staan. 
9. Wanneer het lampje ‘’Ready’’ gaat branden is de temperatuur in de doseerunit hoog genoeg 

om te werken. Let erop dat dit lampje tijdelijk uit kan gaan wanneer er bijvoorbeeld wordt 
geschakeld met de branderkeuzeschakelaar. 

10. Elke uitstroomklep heeft een eigen uitstromerschakelaar.(tweede rij schakelaars) Deze 
kunnen  

11. Ook per groep worden geschakeld door de drie middelste knoppen van de bovenste rij. De 
lijnen  

12. Onder deze knoppen geven aan welke uitstroomkleppen hiermee worden geschakeld. 
13. Zorg ervoor dat bij het terugschakelen van 2 naar 1 brander de 4 kleppen in het begin open 

blijven staan zodat de extra warmte uit de 2e brander kan ontsnappen. 



  
 

 

 

 

 
 

Heatweed XL uitschakelen. 
1. Bedieningskast uitschakelen door de draaischakelaar op 0 te zetten. 
2. Hydrauliek van de Multihog uitschakelen. 
3. Handgas terug naar stationair zetten. 
4. 3-Wegkraan achter onder de kap open zetten zodat het systeem druk loos wordt. 

 
 
 
Controle lijst Multihog CX met Heatweed XL: 
 
Dagelijkse controle punten Multihog CX: 
Omschrijving Gecontroleerd en 

goedbevonden 
Opmerkingen 

Motoroliepeil controleren.  Mobile delvac 15w40 
Diesel niveau controleren.   
Visueel inspecteren van alle 
leidingen, tanks en filters op lekkage 
of beschadiging voor zover zichtbaar 
is. 

  

Koelvloeistof niveau controleren en 
zo nodig bijvullen. 

  

Voorfilter  en luchtfilter controleren 
en indien nodig reinigen. 

  

Luchtfilterhuis controleren op 
beschadiging voor zover zichtbaar is. 

  

Visueel inspecteren op lekkage en 
beschadiging van koelwaterslangen 
en radiateur voor zover zichtbaar is. 

  

Hydrauliekoliepeil controleren en 
bijvullen, indien nodig. 

 H46 

Visueel controleren op lekkage of 
beschadiging van hydrauliekslangen 
voor zover zichtbaar is. 

  

Wielen en wielmoeren controleren.  200NM 
Spanning en conditie van de banden 
controleren. 

  

Controleren of alle werk- en 
rijverlichting goed functioneren. 

  

Bekabeling van elektrische 
apparatuur controleren op 
beschadiging. 

  

Remolie reservoir controleren en 
indien nodig bijvullen. 

  

Controleer of de machine onderhoud 
nodig heeft.(urenteller en 
onderhoudssticker) 

  



  
 

 

 

 

 
 

Dagelijkse controle punten Heatweed XL Serie: 

Omschrijving Gecontroleerd en 
goedbevonden 

Opmerkingen 

Zuigkorf inspecteren.   
Oppervlakte waterfilter controleren 
en indien nodig reinigen met 
hogedrukspuit. 

  

Aanzuigfilter hogedrukpomp 
controleren en indien nodig reinigen 
met hogedrukspuit. 

  

Heetwaterfilters reinigen. 
(1e voor in de doseerbak en 2e achter 
onder de kap) 

  

Visuele controle van compressor en 
luchtslangen. (max 8 bar.) 

  

Controle van Haarpro kalkbindmiddel 
op verbruik en of er nog voldoende 
aanwezig is. 

 Verbruik is te zien door met pen 
een niveaustreepje op de 
klakbinder kan te zetten. 
Verkrijgbaar bij Lecoba BV 

Dek-kleppen controleren op lekkage.   
Visueel controleren van dek-wielen.   
Controle van op beschadiging en 
slijtage van de zijafscherming en 
onderzijde doseer unit. 

  

Controleren op reinheid van 
detectieogen. 

  

Geleide rails side-shift controleren op 
beschadiging en reinheid. 

  

Buffervat controleren op lekkage.   
Controle werking koud waterpomp.   
Controleren olieniveau koud 
waterpomp. 

 15w40 

Controleren circulatiepomp.   
Vuil rond dek-kleppen verwijderen.   
Controleer ligging slangbos.   
Controleren hydrauliekventielblok op 
lekkage. 

  

 
Visuele inspectie brandstofsysteem 
op lekkage. 

  

Controleer of de machine onderhoud 
nodig heeft.(urenteller en 
onderhoudssticker) 

  

 
 



  
 

 

 

 

 
 

 
 
Onderhoud: 

• Kijk bij hoeveel draaiuren de machine onderhoud nodig heeft(zie onderhoudssticker). 
Houd de urenteller in de gaten om te weten wanneer de onderhoudsinterval is 
verstreken. Neem contact op met Lecoba als de machine bijna aan zijn onderhoudsbeurt 
toe is. Door blijven draaien met de machine als de onderhoudsinterval is verstreken kan 
leiden tot schade aan de machine! 

 


