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Teknisk data 
 

Teknisk data Kjøretøy 
Kjøretøyets spesifikasjon:    Polaris Ranger Crew XP1000EPS 
Jernbane tilleggsutstyr:   HMR-4610014 

Kjøretøyets laster. 
Kjøretøyets egenvekt:   1200 kg 
Kjøretøyets nyttelast på skinner:  465 kg 
Tillat totalvekt på skinner:   1665 kg 
Tillat tilhenger vekt på skinner:  850 kg 

Kjøretøyets dimensjoner. 
Kjøretøyets lengde på vei:   5000 mm 
Kjøretøyets lengde på skinner:  4530 mm 
Akselavstand gummihjul:   2870 mm 
Akselavstand skinnhjul:   4200 mm 
Kjøretøyets bredde:   1660 mm 
Kjøretøyets høyde:   2018 mm 

 

Teknisk data tilhenger 
Tilhengers spesifikasjon:    HMR-4610018 

Tilhenger laster.  
Tilhenger egenvekt:   125 kg 
Tilhenger nyttelast:   700 kg 
Tillat totalvekt:    825 kg 

Tilhengers dimensjoner. 
Tilhengers lengde:   2444 mm 
Tilhengers bredde:   1700 mm 
Tilhengers høyde:   520 mm 

Tilhengers høyde med bårebrakett: 690 mm 
Avstand fra trekkøye til aksling:   2180 mm 
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Sikkerhets forholdsregler 
For å sikre at operatør, passasjerer, kjøretøy og infrastruktur ikke kommer til skade 
må disse sikkerhets forholdsregler følges.  

 

Alle som opererer kjøretøyet på og ved skinnegang skal ha utført og bestått kurs i 
skinne-vei maskin, som tillegg kreves det dokumentert opplæring i bruk av det 
enkelte kjøretøyet. For utrykningspersonell som brannvesen, politi og helsevesen 
gjelder ikke kravet om kurs i skinne-vei maskin. 

Alle som opererer kjøretøyet langs offentlig vei skal ha gyldig førerkort i klasse B. 

For kjøretøy uten tett kabin kreves det bruk av tettsittende vernebriller, hjelm og 
hansker. 

        

 

Sikkerhetsbelter skal alltid brukes av operatør og passasjerer.  

Nettingdørene skal være lukket når kjøretøyet er i bruk. 

Når kjøretøyet skal kjøre på skinnene skal alltid rattlås være på for å sikre mot 
avsporing. 

Ved kjøring på jernbane skal alltid firhjulstrekk være innkoblet (bryter skal være i 
øvre posisjon). 

Når kjøretøyet skal brukes på skinner skal det alltid være i lavgir, dette begrenser 
hastigheten til 30km/t.  
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Ved snø, is eller våt skinnegang må det utføres bremsetester ved hvert enkelt tilfelle. 
Dette for å sikre at bremsekraft er tilstrekkelig ved hvert enkelt senario. Er ikke 
bremsekraft tilstrekkelig reduser hastighet slik at bremsekraft blir tilstrekkelig (maks 
stoppe avstand 27m) 

Kjøring over akseltellere, planovergang og sporveksel ikke tillat hastighet over  
5 km/t.   

Ved på og avkjøring skal de alltid brukes veiviser, veiviser skal aldri stå bak eller 
fremfor kjøretøy. 

Hold avstand fra bevegelige deler ved opp og nedkjøring av skinnhjuls aksling, stor 
klemfare. 

 

 

Ved tilkobling av tilhenger skal kjøretøyets girspak settes i parkerings posisjon frem 
til tilkobling er fullført. 

Dette kjøretøyet kan bare trekke tilhenger som er spesielt konstruert for dette 
kjøretøyet. 
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Bruk av kjøretøyet og tilhenger 

 

Påkjøring av skinner uten planovergang 
1. Kjør først ene siden med hjul over skinne altså ett framhjul og ett bakhjul, 

Kjøretøyet skal være plassert slik som på bilde under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veiviser plaserer kjørebruene som vist på bilde under. 
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3. Kjør begge bakhjulene oppå kjørebruene og sving samtidig framhjulene slik 

at kjøretøyet står mest mulig parallelt med skinnene. Kjør så langt bak på 

kjørebruene at skinnehjulene ikke kommer i konflikt med kjørebruene når 

de er nedslått. Se bilde under. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Senk ned skinnehjul og rygg slik at bakhjulene ikke står på kjørebruene. 

 

5. Flytt kjørebruene frem slik at de står bak framhjulene.   

Se bilde under. 
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6. Kjør framhjulene oppå kjørebruene samtidig som du svinger slik at 

kjøretøyet står mest mulig parallelt med skinnene.  Se bilde under.  

 

7. Heis ned skinnehjul fremme og kjør frem slik at hjulene ikke står oppå 

kjørebruene. 
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8. Plaser kjørebruene i innfestingspunktet på karmen av kjøretøyet og sikre 

dem med splint. 

 

 

 

 

 

 

9. Feste rattlås. Se bilde under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kontroller at firhjulstrekk er innkoblet og at skinnehjul står riktig på 

skinnene.  

Kjøretøyet er nå klart for å brukes på skinner.  
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Bruk på skinner 
 

Parkering 

Ved parkering skal alltid kjøretøyets girspak setter i parkeringsstiling.  

Bremser. 

Kjøretøyet har 2 bremsesystem, motorbrems og skivebremser på hvert gummihjul. 

All bremsekraften utføres gjennom gummihjulene, det er altså ingen brems på noen 

av stålhjulene. Det er derfor viktig å utføre bremsetester for de ulike kjøreforholdene 

slik at enn sikrer at nedbremsing skjer raskt og trykt. Maks stopplengde er 27meter.  

Kjøring 

Ved kjøring på Jernbane skal alltid firhjulstrekk være på, bryter settes i øvre stilling 

(se bilde under).  

 

 

 

 

 

 

 

Videre for bruk av kjøretøyet henvises til brukermanual fra Polaris 
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Lys bryter figur 1 på ved kjøring på jernbane det vil da være hvite lys synlige forover 

og rødelys synlig bakover på kjøretøyet, når kjøretøyet settes i revers snur retningen 

på disse altså rødelys forover og hvitelys bakover. 

Se bilde under av lysbryter, lys forover og lys bakover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 Lys forover med girvelger i lav gir. 

Figur 3 Lys bakover med girvelger i lavgir 

Figur 1 Lysbryter 
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Tilhenger 
 

Tilhengeren er en enakslet tilhenger som konstruert av aluminium og har en 

egenvekt på 125kg. Det er tenkt at den skal kunne bæres av fire personer og plasers 

på skinnene. Tilhengeren har en tillat nyttelast på 700kg og en tillat totalvekt på 

825kg. Med dette kjøretøyet er det ikke tillat å trekke tilhenger som ikke er spesielt 

konstruert for dette kjøretøyet. Dette siden det er tenkt at mye av vekten av 

tilhengeren skal overføres til kjøretøyet. 

Tilhenger festes til bakende av kjøretøyet med bolt kobling. 

Det er laget fester til bårer som skal stå på tvers av kjøreretning. Tilhengeren kan 

frakte 2 stk. bårer. 
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Redning av Kjøretøyet 
 

Tauing ved motorstopp 

Skal kjøretøyet taues grunnet motorstopp er det særdeles viktig at disse punktene 
blir fulgt for at det gjøres sikkert og trykt, og for å unngå skade på personell og 
kjøretøyet.  
Det må alltid være fører i kjøretøyet under berging, for å operere fotbrems skulle det 
være nødvendig. Det vil si at det alltid må være fører i kjøretøyet når ikke girvelger 
står i parkeringsstiling. 

Maksimal hastighet ved transport av kjøretøyet 15 km/t.  

Punkt 1.  
Koble vinsjen i frikobling og trekk ut nødvendig lengde med vier, fest vier til 
bergingskjøretøy på egnet sted, deretter lås vinsjen. Skal kjøretøyet trekkes i revers 
må tilhenger kobles av og plasseres ved siden av sporet. 

Punkt 2.  
Sett gir velger i nøytralposisjon, nå er kjøretøyet klart for å bli tauet. 

Punkt 3. 
Sett gir velger i nøytralposisjon, og bruk bergingskjøretøy eller vinsjen på kjøretøyet 
til å trekke deg av sporet. 

 

Avsporing av kjøretøyet ved motorstopp 

Punkt 1. 
Kjør Skinneakslinger til øvre posisjon. 

Punkt 2. 
Sett gir velger i nøytralposisjon, og bruk bergingskjøretøy eller vinsjen på kjøretøyet 
til å trekke deg av sporet. 
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Avsporing av kjøretøy ved skade eller strømtapp ved aktuator 
Punkt 1.  
Løsne aktuator ved å skru ut forsenket skrue, og deretter bank ut bolten markert 
med rød sirkel. 
 
Punkt 2. 
Løft manuelt opp skinneaksling til øvre  
posisjon, sikre den med en stroppe. 
 

Punkt 3. 
Bruk kjøretøyets vinsj eller ett kjøretøy  
til å trekke deg av sporet. 

 

 

Løfting av kjøretøyet 
Fest stropper rundt i A og C stolper i underkant av takkonstruksjon.  Er det montert 
vindu og bakvegg på kjøretøyet må disse løsnes slik at det blir tilkomst med stropper 
til A og C stolpe 
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Vedlikehold årlig eller hver 50 driftstimer. 
 

1. Smøre punkt på leddarmene fremme og bak på kjøretøyet fylles med 2 

pump med greaspresse. Totalt 16 smøre punkt. 

2. Stempelstenger på Aktuatorer (sylindere) sprayes med tyntflytende olje.  

 

 

1. Kontroller at bolter er faste eventuelt stram løse bolter. 

2. Kontroller at skinneryddere har riktig høyde. Høyden skal være fra 15-30mm 

fra skinnetopp, se bilde under. blir denne kontroller utført på ett sted det 

ikke er tilgang til skinner, kan man heise ned jernbanehjul fremme og bak og 

måle ned til flatt gulv. Da må man plusse på 28mm siden flense på 

jernbanehjulet er det som vil bestemme høyden. Høyden til plant gulv vil da 

bli mellom 43-58mm. 

 

  



     
Side 15 av 18 

 

 

1. Kontroller at jordingskabel fremme og bak er hel og uten 

skader. Se bilder under. 

 

 

Figur 5 Jordingskabel fremme 

 

Dato: Anmerkning: Signatur: Firma: 

    

    

    

    

    

  

Figur 4 Jordingskabel bak 
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Koblingsskjema aktuator  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1:  Bryter akturatorer fremme.  A1/A2:  Aktuator fremme. 

B2: Bryter aktuator bak.     A3/A4:  Aktuator bak.  
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Feilsøking /sikringer 
 

Ved feil på aktuatorer kontroller at sikringer ved batterikasse er hele.  

2 stk. 25amper sikringer.  

Se bilde under av plassering av sikringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er sikringene hele og aktuatorene ikke virker kontakt leverandør for bistand. 

Ved skifte av aktuatorer må disse programmeres av leverandør før de kan 

montere
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CE 


