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Vid leveransen ska du kontrollera att maskinen inte utsatts för skador under transporten och att alla tillbehör finns med. 
 
1.0.1 GARANTIVILLKOR 
 
- Tillverkaren garanterar de egna produkterna under en period på 12 månader från leveransdatumet, förutsatt att formuläret nedan 

skickas in till tillverkaren efter att ha fyllts i fullständigt inom 15 dagar från leveransdatumet. 
- Enligt villkoren ovan ger tillverkaren garanti för alla delar som behöver bytas ut enligt dess bedömning eller enligt bedömningen 

som gjorts av dess auktoriserade återförsäljare vad gäller delar som påvisar defekter i material och konstruktion.  Hur som helst 
debiteras kunden för transport- och arbetskostnader. 

- Garantin inkluderar inte betalning för en felaktig användning av maskinen från operatörens sida och för delar som är utsatta för 
slitage och brott som: släggor, knivar, remmar osv. 

- Tillverkaren anser sig inte vara ansvarig för olyckor som involverar operatören eller utomstående vid en felaktig användning av 
maskinen. 

- Den här garantin gäller in i följande fall: 
a) Service och reparationer utförs av enskilda personer eller företag som inte auktoriserats. 
b) Maskinen repareras eller modifieras med reservdelar som inte är original 
c) Ett manövreringsfel uppstår; 
d) Otillräckligt underhåll och/eller smörjning. 
e) Vid överskridande av den tillåtna effektgränsen; 
f) Om man inte följer anvisningarna som beskrivs i denna bruksanvisning. 
g) Om man utför ändringar som inte auktoriserats. 

- Brott eller fel i maskinen som uppstår under och efter garantiperioden innebär inte att köparen har rätt att avbryta betalningen för 
varor som redan levererats. Inget brott eller fel får användas som förevändning för att försena betalningen. 

- Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar för att förbättra produkten och har ingen skyldighet att 
genomföra sådana ändringar på maskiner som tillverkats och redan levererats eller håller på att tillverkas. 

- Dessa allmänna garantivillkor ersätter och annullerar alla föregående villkor, både uttryckliga och underförstådda. 
 
1.0.2 GARANTIBEVIS (köparens kopia) 
 

Köparens personuppgifter Maskintyp 
Efternamn:  Modell:  

Namn:  Kod:  

Adress: 

 
 
 
 
 

Serienummer:  

Köpets datum:  Leveransdatum:  

Köparens underskrift: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….. 
 
GARANTIBEVIS (tillverkarens kopia) 
 

Köparens personuppgifter Maskintyp 
Efternamn:  Modell:  

Namn:  Kod:  

Adress: 

 
 
 
 
 

Serienummer:  

Köpets datum:  Leveransdatum:  

Köparens underskrift: 

 

1.0   Garanti 
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2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
I denna bruksanvisning beskrivs alla anvisningar för maskinens användning och underhåll samt de 
olycksförebyggande normerna. 
Vi råder dig därför att noga läsa och följa alla operationer som beskrivs innan du driftsätter maskinen, under 
användningen av den och under underhållsarbetet. 
 
TILLVERKAREN AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SKADOR SOM BEROR PÅ ATT MAN INTE FÖLJER ANVISNINGARNA I DENNA 
BRUKSANVISNING. 
 
För att underlätta läsningen av bruksanvisning har vi inkluderat ett antal piktogram för att läsarens 
uppmärksamhet snabbt ska fästas vid anvisningar och situationer som innebär risker som kan undvikas eller 
begränsas med åtgärder, metoder, organisation av arbetet och tekniska skyddsanordningar. 
Med andra ord ger dessa signaler en indikation om föremål och situationer som kan utgöra faror. 
 
 
 
 
OBS: 
 

Under maskinens användning kan följande farliga situationer uppstå: läs denna bruksanvisning 
noga innan du börjar använda maskinen. 
 
Det som beskrivs gäller din säkerhet och säkerheten för personalen och personerna som 
befinner sig i närheten av maskinen då den är igång. 
Om maskinen används av flera personer är det nödvändigt att alla användare läser denna 
bruksanvisningen före användningen. 
 
I denna bruksanvisning finns olika piktogram för att fästa din uppmärksamhet på viktiga ämnen 
som anges. 

 
 
 
 
OBS: 
Det är farligt att närma händerna eller fötterna till utrustningen när rotorn är igång: vänta tills 
rotorn är helt stilla innan du utför ingrepp på maskinen! Kom ihåg att rotorn behöver någon 
minut för att stanna helt efter som den har en hög inerti. 
 
 
 
 
 
 
OBS: 
I vissa arbetssituationer kan maskinen slunga ut malet material: respektera 
säkerhetsavstånden och se till att andra respekterar dem! 

 
 
 

KODNING: 
Denna bruksanvisning innehåller en identifikationskod för varje beståndsdel i maskinen. 
 
IDENTIFIKATIONSKODEN SKA ANVÄNDAS FÖR: 
 

1- BESTÄLLNING AV MASKINEN 
2- BESTÄLLNING AV RESERVDELAR 
3- BEGÄRAN OM TEKNISK INFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0   Inledning 
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3.1   MASKINENS HUVUDDELAR 
 

 
 
 

TERMINOLOGILISTA ÖVER DE MÄRKTA DELARNA 
 

 

Pos. Benämning 
1 Nivelleringsvals 
2 Sidoskydd för växter 
3 Främre skydd 
4 Stödfot 
5 CE-skylt för maskinens identifikation 
6 Kåpa 
7 Förlängning 
8 Multipliceringsenhet 
9 Hättans stöd 

10 Roder 
11 Lyftkrok 
12 Slägghållarrotor 
13 Kardanaxelstöd i viloläge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0   Modell och maskinens huvuddelar

13
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3. 2 SERIEVERKTYG 
 
De ursprungliga verktygen är resultatet av noggrann forskning och en lång erfarenhet. De är av stål av mycket hög kvalitet och har 
genomgått en särskild värmebehandling som garanterar en hög motståndskraft och ett utmärkt motstånd mot slitage. 
Måtten och vikten kontrolleras noga: vid ett delvis eller fullständigt byte av rotorn, behövs ingen ny dynamisk vägning. 
Trasiga eller för slitna verktyg kan överföra vibrationerna till maskinen; i så fall ska du omedelbart stoppa bearbetningen och fortsätta 
med den endast efter att ha bytt ut verktygen. 
Om det finns vibrationer efter att ha bytt ut verktygen ska du utföra en ny dynamisk balansering av rotorn. 
Fästskruven av stål och med en motståndskraft klass 10.9 (UNI 3740) garanterar 
 en säker förankring och en varaktighet motsvarande verktygens.  
          
 

OBS: 
VI REKOMMENDERAR DIG ATT ENDAST MONTERA 
ORIGINALRESERVDELAR PÅ ROTORN. 
 

 
 
 
 
 
 
4.1   KARDANAXELNS SPECIFIKATIONER 
 

Kardanaxeln är ett transmissionsorgan som gör att du kan aktivera skärmaskinen och den ska väljas enligt exakta kriterier som gäller 
mått och längd. 
 

KARDANAXELNS MÅTT 

Absorberad effekt Effekt som kan överföras från kardanaxeln 
med 540/1 000 varv/ min Modell 

kw HP kw HP 
EKR 115 13 – 16 18 – 22 29 40 
EKR 125 16 – 18 22 – 25 29 40 
EKR 135 18 – 22 25 – 30 29 40 
EKR 145 22 – 26 30 – 35 29 40 
EKR 160 26 – 29 35 – 40 37 50 
EKR 180 29 – 33 40 – 45 37 50 
EKR 200 33 – 37 45 – 50 37 50 
EKR 220 37 – 40 50 – 55 44 60 
EKR 250 40 – 44 55 – 60 44 60 
EKR 270 48 – 51 65 – 70 51 70 
EKR 285 51 – 55 70 – 75 51 70 
EKR 300 55 – 58 75 – 80 58 70 

 
 

  OBS: 
 

Under kardanaxelns funktion kan riskfyllda och farliga situationer uppstå. 
Därför är det grundläggande att: 
- läsa och bevara bruksanvisningen och underhållshandboken som medföljer kardanaxeln; 
- kontrollera att kardanaxeln lämpar sig för att överföra den begärda effekten; 
- endast använda kardanaxeln som medföljer maskinen; 
- kontrollera att skydden har installerats korrekt, att de är hela och effektiva; 
- byt ut de slitna, trasiga eller saknade skydden; 
- stäng av motorn på traktorn innan du ingriper på kardanaxeln eller på maskinen; 
- låt aldrig barn eller utomstående närma sig maskinen under bearbetningen och/eller underhållet; 
- ställ kardanaxeln på det speciella stödet när den inte används; 
- ha på dig lämplig klädsel (som inte kan fastna) särskilt kläder som sitter tätt (t.ex. arbetsoveraller 

med skydd vid hand- och fotled); 
 
 
 

4.0   Kardanaxel 

VERKTYGSTYP 

 
“L” Slaga – vikt 1,1 kg. 
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5.1   ANSLUTNING TILL TREPUNKTSFÄSTET 
 

OBS: 
ÅTGÄRDERNA SOM BESKRIVS NEDAN ÄR MYCKET RISKFYLLDA: 
UNDVIK ATT STÅ FRAMFÖR MASKINEN NÄR DEN NÄRMAR SIG TRAKTORN. 
HÅLL UTOMSTÅENDE PERSONER PÅ AVSTÅND. 
UNDER INSTALLATIONSFASEN SKA PTO VARA FRÅNKOPPLAD. 

 
Innan du installerar maskinen ska du kontrollera att den är i fullgott skick, ställa ned den på marken i horisontalläge och se till att 
smörjvätskorna håller rätt nivå och att alla delar som är utsatta för slitage och/eller försämring fungerar perfekt. 
Kontrollera dessutom att traktorns mått och vikt lämpar sig för maskinen. 
 
Trepunktsfästet har stift av första och andra kategorin vilket betyder att du måste kontrollera att de är kompatibla med traktorns 
lyftanordning. 

 

 
 
Efter dessa kontroller ska du utföra följande procedur: 
 

1- Avlägsna säkerhetsstiften och dra ut stickpropparna gällande punkt A och fästena på traktorn C; 
2- Närma dig med traktorn mycket försiktigt för att centrera hålen på de parallella fästena med plogåsen; 
3- bromsa och stäng av traktorn; 
4- Sätt in stiften i fästena C och sätt i motsvarande säkerhetsstift; 
5- Justera armarnas draglinor för att undvika svängningar till höger och vänster om maskinen; 
6- Vänd kardanaxelns bygel bakåt B; 
7- Fäst kardanaxeln och försäkra dig om att knapparna har satts in ordentligt i hålen (se stycke 5. 4); 
8- Applicera draglinan för den tredje punkten A, dra ut det medföljande stiftet med mutterbrickan och motsvarande säkerhetsstift 

(7); 
9- Reglera längden på den tredje punkten så att stiftet befinner sig i mitten av hålet. 
10- Blockera draglinan i den tredje punkten. 
11- Höj stödfoten. 

 
 

OBS: 
KONTROLLERA ATT SÄKERHETSSTIFTEN ÄR ORDENTLIGT ISATTA OCH ATT KEDJORNA ÄR EFFEKTIVA. 
FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU HAR SATT I ANORDNINGARNA MOT LOSSNANDE UR FÄSTSTIFTEN. 

 
 
 
 
 
 

5.0   Maskinens installation 
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5.2    MASKINENS VÄNDBARHET 
 

 
 
Maskinen är konstruerad för att kunna användas på traditionellt sätt, men även med traktorer med vänt körläge eller fäste 
fram. 
  
      OBS: 
 FÖR ATT UTFÖRA DESSA ÅTGÄRDER MÅSTE MASKINEN VARA PLAN OCH FRÅNKOPPLAD 
 FRÅN TRAKTORN (se stycket FRÅNKOPPLING AV MASKINEN på sid.  10 ). 
dubbelt    
 Utför följande procedur: 
 

1- Demontera kardanaxeln. 
2- Avlägsna fästskruvarna A, plogåsen B och fästena C demonteras därmed. 
3- Flytta plogåsen B och fästena C från läge 1 till läge 2. 
4- Montera skruvarna A och fäst plogåsen B och fästena C i det nya läget. 
5- Fäst traktorn och montera kardanaxeln i det nya läget. 

 
VIKTIGT:   

 POS. 1 används för fastsättningen på traktorns bakre lyftenhet. 
 POS. 2 används för fastsättning fram eller för traktorer med omvänd körställning. 

 
                         

DET ÄR OBLIGATORISKT ATT KONTROLLERA LÄNGDEN PÅ KARDANAXELN, ANTALET VARV 
OCH KRAFTUTTAGETS ROTATIONSRIKTNING INNAN DU SÄTTER IGÅNG MASKINEN. 

 
5.3  TRANSFORMATION AV PTO-ENHETENS ANTAL VARV FRÅN 540 TILL 1000 VARV/MIN. OCH VICE VERSA.  
  
Det går att ändra transmissionsgruppen i PTO-enheten från 540 till 1000 varv i minuten eller vice versa genom att helt enkelt vända 
trissorna med remmarna som överför rörelsen från tomgångsgruppen till skärrotorn. 
 Trissorna sitter i locket på sidan. 
 

OBS: 
FÖR ATT UTFÖRA ÅTGÄRDERNA SOM BESKRIVS NEDAN, FÖRSÄKRA DIG OM ATT P.T.O. ÄR FRÅNKOPPLAD. 
TRAKTORN SKA VARA BROMSAD OCH AVSTÄNGD ELLER FRÅNKOPPLAD. 
 

Utför följande procedur:  
1-   Demontera locket. 
2-   Lossa på remmarna genom att utföra proceduren omvänt i förhållande till beskrivningen i stycke 7.4. 
3-   Avlägsna remmarna. 
4-   Skruva loss och avlägsna hättorna som fäster trissorna vid spindlarna; 
5-   Vänd trissorna (den övre ska vara nertill och vice versa) och fäst dem genom att se till att de två trissorna är i linje; 
6-   Montera tillbaka remmarna. 
7-   Utför proceduren som anges i stycke 7.4 för att spänna remmen. 
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5.4  KARDANAXELNS INSTALLATION 
 

TILLVERKAREN GARANTERAR ATT KARDANAXELN SOM MEDFÖLJER MASKINEN HAR LÄMPLIGA MÅTT FÖR ATT I 
SÄKERHETSTILLSTÅND KUNNA KLARA AV DEN ABSORBERADE EFFEKTEN UNDER ANVÄNDNINGEN, FÖRUTSATT 
ATT MAN FÖLJER ANVÄNDNINGSANVISNINGARNA. 
 
VID BYTE AV KARDANAXELN KAN DU INSTALLERA EN ANNAN MOTSVARANDE KARDANAXEL SOM UPPFYLLER 
CE-KRAVEN FÖR ATT ÖVERFÖRA DEN EFFEKT SOM ANGES I TABELLEN I STYCKE 4.1 
 
FÖRE DENNA OPERATION SKA DU NOGA LÄSA BRUKSANVISNINGEN SOM MEDFÖLJER KARDANAXELN. 
 
VID DEN FÖRSTA INSTALLATIONEN 
AV KARDANAXELN: 
Mät avståndet K mellan passagen mellan knapparna 
på P.T.O. med maskinen stödd mot marken i 
horisontalläge och med multipliceringsenheten i axel 
med traktorns P.T.O: vid behov kan du anpassa 
längden på kardanaxeln som medföljer och var 
försiktig för att se till att de teleskopiska rören 
överlappas med en längd som gör att spelrummets 
ände L är mellan 40 och 50 mm. 
 
VIKTIGT: 
DENNA OPERATION SKA UTFÖRAS VID DEN FÖRSTA INSTALLATIONEN, VID VARJE BYTE OCH VARJE GÅNG SOM 
MASKINEN INSTALLERAS PÅ EN ANNAN TRAKTOR. 
 
OBS: 
EFTER MONTERINGEN AV KARDANAXELN, SKA DU FÄSTA DE SÄRSKILDA KEDJORNA MOT ROTATION PÅ 
SKYDDEN PÅ TRAKTORNS SIDA OCH MASKINENS SIDA. 
 
När maskinen ställs undan ska du placera kardanaxeln på stödbygeln S som sitter på trepunktsåsen för att undvika att lager 
av smuts, deformering och brott uppstår på skyddet. 

 
VIKTIGT: 
SMÖRJ KARDANAXELN ENLIGT REKOMMENDATIONERNA SOM STÅR I KARDANAXELNS BRUKSANVISNING. 
VIKTIGT: 
ARBETA INTE MED KARDANAXLAR UTAN SKYDD. 
LÄS NOGA BRUKSANVISNINGEN SOM MEDFÖLJER KARDANAXELN. 
 
 
 
 

5.5   FRÅNKOPPLING AV MASKINEN 
 

OBS: 
OPERATIONERNA SOM BESKRIVS NEDAN KAN GE UPPHOV TILL FARLIGA SITUATIONER: HÅLL 
UTOMSTÅENDE PERSONER PÅ AVSTÅND FRÅN MASKINEN. 

 
För att koppla bort maskinen från traktorn, ska du noga följa anvisningarna nedan. För mer information, se stycket 5.1 ”MASKINENS 
ANSLUTNING”. 
 
För frånkoppling ska du utföra följande procedur: 
 
1- Koppla ifrån P. T. O; 
2- Ställ maskinen på nivelleringsvalsen och stödfoten efter att ha sänkt den. 
3- Bromsa traktorn; 
4- Stäng av traktorn; 
5- Koppla bort draglinan från den tredje punkten. 
6- Vänd kardanaxelns bygel framåt (B); 
7- Koppla bort kardanaxeln från traktorn och ställ den på bygeln (B); 
8- Koppla bort de parallella fästena; 
 
Ställ tillbaka fäststiften och säkerhetsstiften i motsvarande hus på plogåsen för att finna dem vid en ny användning av maskinen. 
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5. 6   LASTBILSTRANSPORT 
 

OBS: 
LASTBILSTRANSPORTEN SKA UTFÖRAS MED MAXIMAL UPPMÄRKSAMHET FÖR ATT UNDVIKA FAROR FÖR 
PERSONER OCH FORDON UNDER RESAN. 
 

Före transporten ska du kontrollera att alla maskindelar är hela och i gott skick. 
Efter denna kontroll ska du utföra följande procedur: 

1- Koppla bort P.T.O. och vänta tills rotorn stoppas helt; 
2- Lyft maskinen med traktorns parallella gafflar; 
3- Håll dig till normerna i vägtrafikordningen. 

 
OBS: 
UNDER LASTBILSTRANSPORTEN, FÅR P.T.O. INTE AKTIVERAS AV NÅGON ORSAK.  

 
 
 
 
 

6. 1   ALLMÄNNA NORMER 
 

Maskinen modell EKR har projekterats och konstruerats för att skära gräs och grenar upp till en diameter på 2-3 cm. 
Den är utrustad med ett 3-punktsfäste som gör att du kan ansluta den även till traktorer med fästen och kraftuttag fram eller med 
vändbar körning (se stycke 5.2 MASKINENS VÄNDBARHET). 
Den kan användas: 
    - för att skära gräs; 

- för att skära vinrankor eller fruktträd med en maximal diameter på 2 -3 cm; 
- för att skära snår; 
- för att skära växterrester hos florister eller plantträdgårdar. 
- för beskäring av områden där det finns mindre stenar. 

Det är förbjudet att använda maskinen på följande sätt: 
- ansluten till traktorer som är för små; 
- i terräng där det finns mellanstora och stora stenar; 
- på mark som är ojämn eller där traktorn kan hamna i obalans som i branta backar, stora lutningar, i närheten av diken eller stup, 

på mycket oregelbunden mark osv.; 
- för att skära vinrankor som har ett mått över 2-3 cm; 
- i situationer som kräver att man utför snäva svängar; 
- i fel riktning. 

 
VIKTIGT: 
Kom ihåg att då du arbetar i närheten av gator med mark som dammar, kan sikten minska för fordon som kör förbi och 
för det egna fordonet. 

 
 

6. 2   NORMER FÖR ANVÄNDNING PÅ FÄLTET 
 

I följande stycke anges det beteende man måste följa på arbetsområdet för att använda maskinen i full säkerhet: 
a. Innan du använder maskinen för första gången på fältet, ska du utföra en kontroll av dess funktion. Du ska då låta rotorn 

gå på tomgång i några minuter som visas i stycket. Utför samma kontroll före varje användning; 
b. Innan du vänder arbetsriktning, ska du koppla ut kraftuttaget på traktorn, vänta tills rotorn stannar, lyfta maskinen och 

vända; 
c. Se alltid till dig att ingen befinner sig i farliga områden kring maskinen under bearbetningen; 
d. Koppla bort P.T.O. innan du lyfter maskinen. Aktivera inte maskinen då den är upplyft och stoppa den alltid innan du 

kliver av traktorn; 
e. Då du arbetar i närheten av lägenheter eller vägar och respektera säkerhetsavstånden: 

- 5 meter på sidan 
- tio meter bak; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0   Användningsanvisningar
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6.3   ANVÄNDNING PÅ FÄLTET 
 
Med maskinen korrekt fäst vid traktorn, ska du närma dig arbetsområdet och utföra följande procedur: 
 
1- Använd lyftanordningens kontroller och sänk maskinen till marken tills den bakre valsen står på marken och verktygen är i 

närheten av marken utan att vidröra den. 
2- Aktivera P.T.O. och accelerera traktorn gradvis tills P.T.O. rotationshastighet nås (540 eller 1000 g/min enligt indikationen som står 

på etiketten på skyddshättan). 
3- Aktivera maskinen och påbörja bearbetningen. 
4- Vid behov kan du utföra regleringen med lyftanordningen i arbetshöjd för att undvika att skärorganen (släggor eller knivar) kommer 

i kontakt med marken. 
5- Vid behov kan du anpassa traktorns körhastighet: i stycke 6.4 står några hastighetsvärden som rekommenderas. 
6- Reglera valsens läge ökar eller minskar kapningshöjden i förhållande till marken (minsta kapningshöjd 30 mm). Se anvisningarna i 

stycke 8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEL                       RÄTT 
 
 
 
6.4 MATNINGSHASTIGHET 

 
Kom ihåg att man måste anpassa traktorns körhastighet enligt typ och kvantitet av material som ska skäras eftersom EN 
ALLTFÖR HÖG HASTIGHET utgör en onödig påfrestning på transmissionsdelarna med förtidigt slitage. 

           I så fall får man en dålig malning med möjligt utslungande av grovmalet material som på grund av den högre inertin 
           kan överskrida säkerhetsgränserna. 
 
 
 
I tabellen nedan anges de hastigheter vi rekommenderar för att uppnå maximala prestanda: 
 

REKOMMENDERADE KÖRHASTIGHETER (km/timme) 
 

MATERIALTYP 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 

Glest gräs                

Gräs som inte klippts på månader                

Gräs som inte klippts på år eller är segt                

Beskärning av vinrankor                

Beskärning av äppelträd eller päronträd                

Beskärning av olivträd och persikoträd                

Snår-skog                
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7.1 VARNINGAR OCH VIKTIGA ANVÄNDNINGSNORMER 
 
 

Maskinens konstruktion och funktion kan göra att man undervärderar riskerna som kan uppstå under underhåll 
och/eller reparation. 
Därför är det nödvändigt att hålla sig till indikationerna som beskrivs i denna bruksanvisning, för allt underhåll 
och/eller reparationsarbete för att undvika risker för arbetet. 
Nedan indikerar vi några allmänna försiktighetsåtgärder: 
- läs bruksanvisningen och underhållshandboken noga; 
- utför underhållet och/eller reparationen i lämpliga omgivningar; 
- ordna en lämplig plats för att förvara maskinen; 
- samla upp oljan i särskilda bortskaffningsbehållare för källsortering; 
- använd lämplig utrustning kompetent; 
- använd lämpliga individuella skyddsanordningar (DPI). 
-  
LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA 
Läs denna bruksanvisning noga för att undvika risker i att utföra särskilda åtgärder under bearbetning, underhåll 
och/eller reparation. 
För information som inte anges i denna bruksanvisning och underhållshandbok, vänd dig till specialiserad personal. 
OBS: 
DET ÄR MYCKET RISKABELT ATT INGRIPA I AVSAKNAD AV LÄMPLIG INFORMATION OM DRIFTEN. 
 
UTFÖR UNDERHÅLLET OCH/ELLER REPARATIONEN I LÄMPLIGA OMGIVNINGAR. 
En lämplig arbetsplats ska omfatta en plan stödyta med golv, en god belysning. Den sha vara tillräckligt rymlig och 
helst vara inomhus.  Hur som helst, vid ingreppet måste man se till att maskinen är i stabilt läge och eventuellt 
stödja den med stöttor för att garantera stabiliteten. 
 
ORDNA EN LÄMPLIG PLATS FÖR FÖRVARING AV MASKINEN. 
Ställ maskinen på en täckt plats och kom ihåg följande: 
- maskinen ska placeras på säkert sätt för att undvika att den välter och för att underlätta fastsättnings- och 

lossningsåtgärder; 
 

- det måste vara lätt att röra sig nära maskinen; 
- på denna plats ska traktormotorn fungera endast under den tid som krävs för att gå in eller ut och för att göra 

nödvändiga manövrar för att undvika upplagring av avgaser; 
- se till att lokalen är i ordning för förvaring för att göra dess förflyttning så lätt som möjligt. 

 
SAMLA UPP OLJAN I SÄRSKILDA BEHÅLLARE FÖR KÄLLSORTERING. 
Använd olja är skadlig för miljön och kan vara hälsovådlig. Därför måste man vidta lämpliga försiktighetsåtgärder 
under bortskaffningen. 
För en korrekt hantering av använd olja, ska du följa normerna i ditt land för att skydda miljön. 
Vid oljebytet är det lämpligt att ha på sig skyddshandskar. Om oljan skulle komma i kontakt med huden, ska du 
noga skölja huden. 
 
ANVÄND LÄMPLIG UTRUSTNING PÅ ETT KOMPETENT SÄTT. 
Även för enklare ingrepp ska du använda lämplig utrustning eftersom en felaktig användning av utrustningen kan 
leda till risker och fara för personskador.  Använd lämpliga individuella skyddsanordningar (DPI). 
Det är dessutom lämpligt att hålla verktygen i ordning och transportera dem försiktigt. 

 
INDIVIDUELL SKYDDSANORDNING (DPI). 
Enligt den typ av bearbetning som ska utföras, ska du använda individuella skyddsanordningar som motsvarar 
normerna som gäller i ditt land. 
Vi hänvisar till kapitlet ”Använd i säkerhetstillstånd” för ytterligare specifikationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0   Maskinens underhåll 
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7.2   ANVISNINGAR OM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
 
För att använda och underhålla maskinen ska du följa dessa indikationer: 
 
a. Efter de första fyra arbetstimmarna och därefter var 50:de arbetstimme: 

1. kontrollera alla bultars åtdragning; 
2. kontrollera åtdragningen av transmissionsremmarna; 
3. kontrollera kedjespänningen som sker automatiskt genom att avlägsna kedjekåpan; 
4. kontrollera smörjmedlen; 

 
b. Om maskinen förblir avstängd under en längre period: 

1. utför en ordentlig rengöring av maskinen; 
2. kontrollera dess skick och ingrip vid behov för en snabb återanvändning; 
3. under vintern ska du förvara maskinen inomhus där temperaturen inte sjunker under 0°C (noll grader Celsius). 

 
c. Vid maskinens första återanvändning: 

1. smörj alla stöd; 
2. kontrollera smörjmedlen; 
3. kontrollera transmissionens tillstånd; 
4. innan du monterar tillbaka kardanaxeln ska du kontrollera att den är hel och likaså att skydden är hela och fullständiga; 

 
d. Kontrollera alla skyddens tillstånd regelbundet: byt ut dem som är deformerade, trasiga eller som saknas. 

 
 

7.3   ORDINÄRT UNDERHÅLL 
 

Enligt gällande normer ska de rörliga delarna skyddas för att undvika fara för kontakt vilket kan leda till att de fastnar, släpas 
eller kläms. Dessutom ska du kontrollera följande: 
a) de rörliga delarna är skyddade och motsvarande skydd är hela och fungande; 
b) vid underhåll som innebär att du avlägsnar skydd, ska de sättas på plats efter åtgärderna; 
c) Du ska bära lämplig klädsel enligt gällande regler. 

 
OBS: 
P.T.O. SKA KOPPLAS BORT OCH TRAKTORN SKA VARA BROMSAD OCH AVSTÄNGD ELLER FRÅNKOPPLAD 
INNAN DU SÄTTER IGÅNG MED UNDERHÅLLSARBETET. 

 
För att maskinen alltid ska vara i gott skick, indikerar vi nedan några underhållsfaser som ska utföras regelbundet. 
 
7.3.1   SMÖRJNING 
 
Systematiska och regelbundna smörjningar av maskinen gör att dess prestanda bibehålls och ökar maskinens livslängd. 
 

TRANSMISSIONSGRUPPER: 
 
Innan du ingriper på transmissiongrupperna, ska du noga rengöra delarna runt 
locken för att undvika att smuts tränger in i grupperna. 

 
För transmissionsgrupperna ska du: 
 
1- under de första 20 arbetstimmarna ska du kontrollera oljenivån i 
multipliceringsenheten och förlängningen: oljan ska vidröra nivåhålet. Tillsätt olja 
vid behov och kontrollera nivån var 50:de timme. 
2- Efter de första 40 arbetstimmarna ska du helt byta ut oljan i 
multipliceringsenheten och förlängningen: Därefter ska du upprepa åtgärden var 
250:de arbetstimme; 
 
Det finns olika punkter för påfyllning och kontroll av oljan enligt den typ av 
transmissionsgrupp som installerats. Följ anvisningarna för en exakt kontroll. 
För att tömma ut oljan på transmissionsgrupperna COMER ska du demontera 
skyddshättan. 
 
R: hål för oljepåfyllning 
L: hål för oljenivå 
S: hål för oljetömning 
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ROTOR – VALS 

 
 
ROTOR: utför smörjningen var åttonde arbetstimme med maximalt 1-2 pumpningar för att undvika att skada stödens invändiga 
tätningar. 
 
VALS: utför smörjningen var åttonde arbetstimme (på sandig mark var fjärde arbetstimme), genom att pumpa ut smörjfettet tills det 
kommer ut. 
 

SMÖRJMEDEL SOM SKA ANVÄNDAS 
 

Växellåda Växelolja SAE 90 – 140 
Rotor – nivelleringsvals – plogåsens glidskenor Smörjfett EP2 

Hydraulkretsar Hydraulolja ISO – 46 SKUMFRI 
 
7.4 REMSPÄNNING 
 
Remmarna är i spänning när man genom att applicera en kraft F på cirka 4-5 kg, ger remmen eter med cirka 4-5 mm. 
Därför är det mycket viktigt att kontrollera remspänningen: 
Vid behov kan du utföra regleringen tills remmens värde motsvarar det som anges. 
 
Denna åtgärd ska utföras efter de första fyra arbetstimmarna och därefter var 50:de 
timme. 
 

OBS: 
FÖR ATT UTFÖRA ÅTGÄRDERNA SOM BESKRIVS NEDAN, FÖRSÄKRA DIG OM ATT P.T.O. ÄR FRÅNKOPPLAD. 
TRAKTORN SKA VARA BROMSAD OCH AVSTÄNGD ELLER FRÅNKOPPLAD. 

 
För reglering ska du utföra följande procedur: 
1- Demontera täcklocket C för transmissionen. 
2- lossa på skruvarna A och A 1 på sidorna på multipliceringsenhetens stöd 

och justeringsskruvarna S; 
3- Lossa på skruvarna B på sidans stöd. 
4- Använd spännskruven R för att spänna remmarna. 
5- Skruva på regleringsskruven på plattan S tills förlängningen på 

multipliceringsenheten är parallell med stommen: På detta sätt ska trissorna 
vara linjära. 

6- Kontrollera med en linjal att så är fallet. Vid behov reglerar du effekten med 
regleringsskruven. 

7- blockera skruvarna; 
8- Dra åt skruvarna A, A 1 och B 
9- montera tillbaka kåpan C genom att fästa den med skruvarna. 
 

OBS: 
ARBETA INTE UTAN REMMARNAS SKYDDSKÅPA INSTALLERAD!! 

 
Systematiska och regelbundna smörjningar av maskinen gör att dess prestanda bibehålls och ökar maskinens livslängd. 
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7.5   BYTE AV SLÄGGORNA 
 
 

OBS: 
FÖR ATT UTFÖRA ÅTGÄRDERNA SOM BESKRIVS NEDAN, FÖRSÄKRA DIG OM ATT P.T.O. ÄR FRÅNKOPPLAD. 
TRAKTORN SKA VARA BROMSAD OCH AVSTÄNGD ELLER FRÅNKOPPLAD. 
 

Följ dessa anvisningar: 
 
1- Placera maskinen plant. 
2- Koppla ifrån traktorn genom att följa anvisningarna som beskrivs i 

stycket 
5.5   FRÅNKOPPLING AV MASKINEN 

3- genom att använda en talja med lämplig kapacitet (anslut den till en balk 
med lämpliga mått) ska du fästa maskinen vid sidoplattorna på 
nivelleringsvalsen och lyfta den till vertikalläge; ställ sedan maskinen på 
marken. 

4- Skruva helt upp och avlägsna bult A. 
5- Byt ut släggan B och montera dit en ny bult och var noga med att sätta 

in skruvhuvudet i sexkantshålet som finns på stödet och dra åt den 
ordentligt. 

6- Sänk maskinen. 
 
VIKTIGT: OM DU INTE HAR ETT BLOCK 
SKA DU VÄNDA DIG TILL EN BILVERKSTAD. 
 

VÅRA RESERVDELAR I ORIGINAL GARANTERAR EN 
FULLSTÄNDIGT OCH KORREKT ANVÄNDNING AV DIN MASKIN. 

 
 
 
 
 
7.6   FUNKTIONSTEST EFTER UNDERHÅLLSINGREPPEN 
 
 
Efter att ha utfört ett underhållsingrepp och/eller reparation på maskinen, ska du utföra ett test för att kontrollera de utförda ingreppens 
effektivitet och maskinens goda funktion. 
Utför följande procedur:                                                                                                                                                                   

1- Vid behov kan du ansluta maskinen till traktorn (se stycke 5.1); 
2- Sänk stödfoten vid behov. 
3- Sänk maskinen tills den är stödd mot nivelleringsvalsen och mot foten. 
4- Håll utomstående personer på ett 10 meters avstånd från maskinen. 
5- Aktivera P.T.O. och accelerera gradvis tills du når driftshastigheten 

(540 eller 1000 varv/min). 
 
Om maskinen vibrerar under testet ska du kontrollera verktygen (se stycke 7.5). 
Om det finns vibrationer efter att ha kontrollerat eller bytt ut verktygen ska du 
utföra en ny dynamisk balansering av rotorn. 
I detta fall ska du vända dig till din återförsäljare. 
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OBS: 
FÖR ATT UTFÖRA ÅTGÄRDERNA SOM 
BESKRIVS NEDAN, FÖRSÄKRA DIG OM ATT 
P.T.O. ÄR FRÅNKOPPLAD. 
TRAKTORN SKA VARA BROMSAD OCH 
AVSTÄNGD ELLER FRÅNKOPPLAD. 

 
 
 
 
 
 
 
8.1   REGLERING AV NIVELLERINGSVALSEN 
 
Utför följande procedur: 
 
1- Placera maskinen plant med ett mellanlägg S på cirka 8 cm 

under sidorna. 
2- Försäkra dig om att P.T.O. är frånkopplad, bromsa och stäng 

av traktorn. 
3- Skruva helt upp och avlägsna bult A. 
4- Lossa på bult B. 
5- Vrid stödplattan för att centrera ett hål på plattan med ett på 

sidan. 
6- Montera tillbaka bultarna A och dra åt dem. 
7- Dra åt bult B. 
 
Åtgärderna ska utföras på valsens bägge sidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0   Regleringar 
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9.1   ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 
 
1- Kontrollera att maskinen inte har utsatts för skador under transporten och informera tillverkaren eller återförsäljaren omedelbart om 

så är fallet. 
2- Innan du använder maskinen ska du försäkra dig om att alla säkerhetsanordningar är placerade på rätt plats och att de är i gott 

skick. Vid fel eller skador på skydden, ska de omedelbart bytas ut. 
3- Kontrollera att bultarna är ordentligt åtdragna före användning. 
4- Använd inte maskinen utan säkerhetsskydd. 
5- Håll maskinen ren genom att avlägsna främmande material som kan skada maskinens funktion eller operatören. 
6- Innan du ingriper på maskinens rörliga delar, ska du bromsa traktorn och stoppa motorn. 
7- Koppla bort maskinen från traktorn på en plan mark och kontrollera att den är ordentligt stödd mot marken. 
8- Installera maskinen för att undvika skakningar som kan försämra dess stabilitet. 
9- Maskinen får endast användas av auktoriserad personal med körkort för att använda traktorn. 
10- Försäkra dig om att det inte finns obehöriga personer i manövrerings- och arbetsområdet. 
11- Förbjud personer från att vara i maskinens verksamhetsområde under användningen och håll dig på säkerhetsavståndet som 

anges i denna bruksanvisning och underhållshandbok. 
12- Transportera inte personer, djur eller föremål på maskinen. 
13- Använd endast originalreservdelar. 
14- OBS: Ha inte på dig kläder som kan fastna i de rörliga delarna. 
15- För förklaringar om funktion och underhåll, ska du vända dig till tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare. 
 
 
 
9.2   ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA MASKINEN I SÄKERHETSTILLSTÅND 
 
Trots att man under maskinens projekt- och tillverkningsfasen har lämpliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att eliminera riskerna för 
operatören, kan det finnas vissa punkter, risker och faror som är kopplade till användningen och åtgärderna för underhåll och/eller 
reparation. 
Av detta skäl beskrivs alla anvisningar och information att använda nedan för att undvika risker som gäller maskinens användning enligt 
gällande säkerhetsnormer, i synnerhet: 
- Koppling mellan traktorn och maskinen. 
- Skydd för de rörliga transmissionsdelarna. 
- Utslungat material. 
- Buller. 
- Individuell skyddsanordning (DPI). 
- Stabilitet. 

 
 
 
 
 

9.2.1 KOPPLING MELLAN TRAKTORN OCH MASKINEN 
 
En vanlig orsak till olyckor är kopplad till fastkopplingen och frånkopplingen av maskinen till traktorn med 
skador på operatören som klämning, hoptryckning eller muskelsträckningar som beror på alltför stora 
ansträngningar. 
Därför är det grundläggande att: 
- Alla justeringar ska utföras med maskinen plan, frånkopplad PTO, bromsad och avstängd traktor. 
- När maskinen kopplas bort, ska du alltid kontrollera att maskinen placeras och blockeras på säkert sätt 

för att undvika vältningar eller plötsliga rörelser med konsekvenser för personer eller föremål i närheten. 
- Traktorföraren och operatören på marken ska vara koordinerade vid fastsättningen och frånkopplingen. 
- Använd helst system med snabbfästen eller använd en domkraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0   Användning i säkerhet 

FÖRBUD ATT 
UPPEHÅLLA SIG 

MELLAN 
TRAKTORN OCH 

MASKINEN 
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9.2.2 SKYDD FÖR DE RÖRLIGA TRANSMISSIONSORGANEN 
 
Olyckstypen för fäste och dragning av de rörliga transmissionsdelarna är ofta mycket allvarliga och beror oftast på slitna eller förstörda 
skydd eller på användning av felaktig klädsel. 
 
För kraftuttaget, kardanaxeln och alla rörliga delar ska man därför utföra följande procedur: 
- kontrollera att de olika skydden har installerats och är i gott skick; 
- byta ut slitna och/eller trasiga skydd; 
- undvika ingrepp i närheten när dessa delar är igång; 
- stäng av traktorns motor innan du ingriper på transmissionen eller maskinen; 
- låt aldrig barn eller utomstående personer närma sig maskinen under arbetets gång; 
- ha på dig lämplig klädsel, särskilt åtsittande kläder; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INNAN DU UTFÖR INGREPP 

PÅ MASKINEN SKA DU NOGA 
LÄSA BRUKSANVISNINGEN 

OCH 
UNDERHÅLLSHANDBOKEN, 

STOPPA TRAKTORNS 
MOTOR OCH TA UT 

NYCKELN UR 
TÄNDNINGSLÅSET. 

 

 
FÖRSÄKRA DIG OM ATT 

SÄKERHETSSKYDDEN ÄR 
EFFEKTIVA. 

 
FARA FÖR ATT FASTNA OCH 

SLÄPAS MED. 
OBS! 

NÄRMA DIG INTE DE 
RÖRLIGA DELARNA 

 
RISK FÖR KLÄMNING. 

OBS! 
NÄRMA DIG INTE DE 

AVTAGBARA MEKANISKA 
DELARNA 

 
 
9.2.3 UTSLUNGAT MATERIAL 
 
 

I vissa bearbetningar som utförs med maskinen, kan material slungas ut. Var särskilt försiktig med följande: 
- kontrollera att operatörens skydd är effektiva; 
- utför regelbundet underhåll och rengöring av maskinen; 
- kontrollera att det inte finns djur eller föremål inom maskinens verksamhetsfält. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.4 BULLER 
 

 
Det är nödvändigt att skydda hörseln mot bullret som uppstår under arbetet. 
använd hörselskydd eller öronproppar. 
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9.2.5 INDIVIDUELL SÄKERHETSUTRUSTNING 
 

Enligt den typ av bearbetning som ska utföras, ska du använda individuella skyddsanordningar som motsvarar normerna som 
gäller i ditt land. 
 
Individuell skyddsanordning är utrustning som är avsedd att bäras eller innehas av operatören för att skydda sig mot en eller 
flera risker. I valet ska du tänka på följande: 
- Individuella skyddsanordningar ska lämpa sig till arbetsförhållandena. 
- De får inte utgöra en större risk än den fara de ska förebygga. 
- Tänk på att respektera operatörens ergonomiska och fysiologiska behov. 
- De ska anpassa sig till varje enskild användares behov. 
- Om det i närvaro av flera risker är det nödvändigt att använda flera individuella säkerhetsanordningar samtidigt och de 

måste vara överensstämmande sinsemellan. 
 
Vid användningen av maskiner råder vi dig att alltid bära lämpliga arbetskläder som sitter åt ordentligt vid kroppen. 
Vid ordinärt och extraordinärt underhåll och/eller reparationer ska följande individuella säkerhetsskydd användas. 
- Skyddsglasögon eller visir mot utslungade flisor eller föremål. 
- Skyddshandskar av skinn mot perforeringar, snitt, brännskador etc. 
- Förkläde av förstärkt skinn eller liknande. 
- Olycksförebyggande skor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGATORISKA 
SKYDDSGLASÖGON 

OBLIGATORISKA 
HÖRSELSKYDD 

OBLIGATORISKA 
SKYDDSSKOR 

OBLIGATORISKA 
SKYDDSHANDSKAR

OBLIGATORISKA 
KROPPSSKYDD 

OBLIGATORISKA 
ANSIKTSSKYDD 

 
9.2.6 STABILITET 
 

Maskiner kännetecknas i allmänhet av stora massor och mått och oregelbundna former. Därför kan de utsättas för 
stabilitetsproblem både när de är isolerade och när de är kopplade till traktorn. 
 
En lösning på detta problem är att ställa dem korrekt på plana ytor och vara noga med att lämna tillräckligt utrymme runt 
dem för alla manövrar. 
När maskinen är kopplad till traktorn och blir en integrerad del av den enligt vägtrafikförordningen, kan stabiliteten ändras 
och ge upphov till svårigheter under körningen och arbetet. 
För att arbeta i full säkerhet, ska du komma ihåg att formeln för kontroll av stabiliteten som anges i vägtrafikförordningen 
även gäller under arbetet. 

 
 
                                                                                                    M ≤0,3 (försiktighetsvärde) 
 
 
       (Mxs) – (0,2Txi) 
Z ≥ -----------------------   (för beräkning av ballasten) 
              (d+i) 
där: 
i = mellanrum mellan traktorhjulen (m) 
d = avstånd från framaxeln till framballasten (m) 
s = avvikelse från utrustningens bakaxel (m) 
T = traktorns massa (kg) (art. 275 D.P.R. 495/92) 
Z = ballastens massa (kg) 
M = utrustningens massa (kg) 
 
På traktorns framaxel ska massan av traktorn-maskinen 
tynga ned den med 20% 
vid körningen. 
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