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Ref. Description 

7 PTO – Guards - 
Monthly 

8 Oil Drum Guard Hinge 
- Monthly 

9 Pivot Shaft 

 
 
 
 
 

8. 
 
 

 

För mer detaljerad Information se Underhållsavsnittet 

Ref. Description 

1 Grease Nipples x 2 – At 
ends of Chute Ram 
(Hydraulic Flap Kit 
Where Fitted) 

2 Silage/Straw Outlet 
On/Off Flap (Oil) 

 

Ref. Description 

3 Grease Nipples x 4 – 
Swivel mechanism 

4 Rotor Shaft Bearing 
Housing 

 

Ref. Description 

5 PTO – UJ 
& Sliding Members 

6 Top Drum Mounting 
Pivot (Extended Drum 
Only) 

 

Smörjschema 

2ggr per vecka (Rött) 

Ref. Beskrivning 

1 Smörjnipplar (x2) – På 
hydraulcylindrarnas ändar (Om 
hydraulisk klaffreglering är 
monterad). 

2 Halm/Ensilageklaff - Olja 

En gång per vecka (Gul) 

Ref. Beskrivning 

3 Smörjnipplar (x4) – På svivel- 
mekanismen. 

4 Rotoraxelns lagerhus 

Varannan vecka (Blå) 

Ref. Beskrivning 

5 Kraftöverföringsaxel 

6 Trummans övre stödlager (endast 
vid förlängd trumma) 

Annan intervall (Grön) 

Ref. Beskrivning 

7 Skydd kraftöverföringsaxel, skick - 
Månatligen 

8 Inoljning av skyddsgallrets gångjärn 
- Månatligen 

9 Sträckare hydraulmotor 

 

OBS!   1. Smörjschema bygger på normal användning 15tim/vecka - Anpassa efter användning 
            2. Använd fett NLGI2 med EP-egenskaper av god kvalité som tål låga temperaturer 



 
 

EC Declaration of Conformity 
conforming to EEC Directive 2006/42/EC 

 
 
 
 

Teagle Machinery Ltd. 
Blackwater 

Truro 
Cornwall 
TR4 8HQ 

United Kingdom 

declares in sole responsibility that the 
 

Tomahawk 404 & 505 Shredder 
Tomahawk 404M & 505M Hammer Mill 
Tomahawk 4040 & 5050 Silage Feeder 

 
to which this certificate applies 

conforms to the essential Health and Safety requirements of 
EEC Directive 2006/42/EC & 2004/108/EC. 

 
 

To effect correct application of the essential 
Health and Safety requirements stated in 

the EEC Directives, the following harmonised standards were consulted: 
 

BS EN ISO 12100-1 
BS EN ISO 12100-2 

BS EN ISO 13857:2008 
 
 

 
Signed: 

Duncan Wilson (Engineering Director) 
 

Dated: 15th August, 2011 
 

Person authorised to compile Technical File 
Duncan Wilson, 

Teagle Machinery 
Blackwater, Truro 

Cornwall, TR4 8HQ 
United Kingdom 

 
 

Machine Serial No. . . . . . . . . . 



 

SÄKERHET! 
1. LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA innan du börjar 

arbeta med eller utföra underhållsarbeten på 
maskinen. Om du inte förstår någon del av 
boken, kontakta din återförsäljare för hjälp . 

 

2.              UTFÖR ALLTID SÄKERT UNDERHÅLL  Utför 
aldrig rengöringsarbeten, inställningar eller 
underhållsarbeten på maskinen innan motorn har 
stannat, kraftöverföringsaxeln (PTO) har kopplats 
ifrån och tändningsnyckeln har tagits ut.  

 

3. ARBETA ALDRIG UNDER EN MASKIN SOM 
ÄR UPPLYFT MED TREPUNKTSLYFTEN om 
inte maskinen har pallats upp på ett säkert 
sätt. 

4. ANVÄND ALDRIG MASKINEN OM NÅGON DEL 
ELLER SKYDD SAKNAS. Kontrollera att alla 
skyddsanordningar inklusive kraftöverförings-axelns 
skydd är I gott skick och monterade innan maskinen 
används. 

5 ARBETA SÄKERT. Innan du börjar arbeta med 
maskinen, kontrollera att inga personer eller djur 
befinner sig I närheten av maskinen eller traktorn. Se 
till att du alltid har full kontroll över traktorn och 
maskinen. Se till att du vet hur du snabbt kan stoppa 
traktorn och maskinen i händelse av fara.  

6. SÄKRA KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS SKYDD 
MED KEDJOR fästa till lämpliga punkter på traktorn 
och på maskinen för att förhindra att det yttre 
plastskyddet kan rotera. 

7. STÅ ALDRIG MELLAN MASKINEN OCH 
TRAKTORHJULEN. 

8. BÄR INTE LÖST SITTANDE ELLER TRASIGA 

KLÄDER 

9. VAR AKTSAM PÅ DAMMBILDNING. Håll vid 
dammiga arbetsförhållanden hyttens fönster och 
dörrar stängda. Vi rekommenderar att man använder 
en dammask enligt EN149. 

 

10. VAR AKTSAM PÅ BULLER. Vissa 
traktor/redskapskombinationer förorsakar ljudnivåer 
som överskrider 90dB vid operatörens öron. I dessa 
fall ska hörselskydd bäras. Håll hyttens fönster och 
dörrar stängda för att minska bullernivån.  

 

I denna instruktionsbok används begreppet “traktor” för 
att beskriva den kraftkälla som används för att driva 
maskinen. Det innebär dock inte att denna ”traktor” 
måste vara en konventionell jordbrukstraktor. 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET VID ARBETE 
 

Våra maskiner är konstruerade för att uppfylla de 
aktuella föreskrifterna gällande hälsa och säkerhet 
vid arbetet med maskinerna och utgör därför ingen 
särskild hälsofara när de används på rätt sätt. Trots 
detta ligger det i allas intresse att de maskiner som 
tillverkats av oss används i enlighet med de instruktioner 
som medföljer eller som finns att få från vår tekniska 
personal.  

Lagstiftning kräver att alla som arbetar med 
maskinerna har instruerats om dess säkra 
användning, rengöring och underhåll av redskap och 
maskiner. Denna instruktionsbok är en del av denna 
instruktion och alla som arbetar med maskinen måste 

ha läst den och förstått dess innehåll innan maskinen 
kopplas till traktorn eller innan man använder maskinen.  

Din återförsäljare är ansvarig för att leveranskontroll, 
montering av maskin till traktor och att provkörning blir 
utförd. Din återförsäljare skall också instruera om 
säkerhet vid arbete, underhåll och inställning av 
maskinen. 

Se av säkerhetsskäl till att anställda som använder 
utrustningen får ta del av dessa instruktioner. Endast 
utbildade operatörer får använda maskinen. Personer 
under sexton års ålder får inte arbeta med maskinen 
eller vistas I närheten under användning. 

 

 

GARANTI 
Den standardmässiga garantin gäller under 12 
kalendermånader och omfattar material och 
tillverkningsfel. Komponenter som levereras som en 
del av originalmaskinen men som tillverkats av annat 
företag, t.ex. kraftöverföringsaxlar, hjul etc. omfattas av 
respektive tillverkares villkor och garantier. 
I sådana fall där reparationer som omfattas av garanti 
gäller: 

a) Anspråk för montering av andra delar än originaldelar 
omfattas inte, såvida inte detta på förhand har avtalats. 

b) Den som utför reparationer måste innan 
arbetet utförs informeras om att arbetet 
omfattas av ett garantianspråk. 

 
 
 

c) Alla anspråk måste ställas inom fyra veckor efter 
reparationen. 

d) De skadade delarna måste behållas för inspektion och 
returtransporten betalas om detta krävs. 

Vi förbehåller oss rätten att upphäva garantin om: 

a) Andra delar än originaldelar har monterats. 
 

b) Maskinen har missbrukats, underhållet inte har 
utförts korrekt eller om maskinen har använts för annan 
användning än den är avsedd för.
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Checklista vid leveranskontroll 
 
Punkterna skall gås igenom innan maskinen tas i bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notering: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Sign._______________________________ Datum: _________________________________ 

 
 
 
 

                 

 
PTO-axel Finns ej Check Justerat 

 
Elstyrning Finns ej Check Justerat 

 

 
Skick   

 
  

 
  

  
Funktion   

 
  

 
  

  

 
Anpassad längd   

 
  

 
  

  
Kalibrering   

 
  

 
  

  

 
Friktionskoppl.   

 
  

 
  

  
Notering             

 

 
Notering             

         

                 

 
Remmar/kedjor Finns ej Check Justerat 

 
Hydraulik Finns ej Check Justerat 

 

 
Linjering   

 
  

 
  

  
Funktion   

 
  

 
  

  

 
Sträckning   

 
  

 
  

  
Läckage   

 
  

 
  

  

 
Notering             

 
Notering             

 

                 

 
Bromsar Finns ej Check Justerat 

 
Bultförband     Check Justerat 

 

 
Funktion   

 
  

 
  

  
Hjulmuttrar 

  
  

 
  

  

 
Justering   

 
  

 
  

  
Allmänt 

  
  

 
  

  

 
Notering             

 
Noteringar             

 

                 

 
Belysning Finns ej Check Justerat 

 
Smörjning     Check Justerat 

 

 
Funktion   

 
  

 
  

  
Smord 

  
  

 
  

  

 
Notering             

 
Notering             

 

                 

 
Dekaler Finns ej Check Justerat 

 
Lackering     Check Justerat 

 

 
På plats   

 
  

 
  

  
Bra skick 

  
  

 
  

  

 
Notering             

 
Notering             

 

                 

 
Manual/Res.lista Finns ej Check Justerat 

 
Växellåda/or Finns ej Check Justerat 

 

 
I hållare   

 
  

 
  

  
Oljenivå   

 
  

 
  

  

 
Notering             

 
Notering             
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Tillkoppling av maskin till traktorn 4 

Användning 5 
Ensilage 5 
Halm 5 

Körning på allmän väg 6 

Underhåll 6 
Hammersåll (Endast 404M & 505M) 6 
Ta bort trumman 6 
Montera trumma 6 
Byta såll (Endast 404M & 505M) 6 
Ta bort rotorn 6 
Kraftöverföringsaxel 6 
Slirkoppling 7 
Justera remmar 7 
Smörjning 7 

Stationär användning 7 

Avfallshantering 7 

Tillbehör 7 
Stödhjul 7 
Vänster (lågt) utkast/Högt utkast 8 
Förlängning av trumma 8 

                          Felsökningsschema 9 
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Specifikationer 
 

 404 404M 4040 505 505M 5050 

Bredd – stängda utblåsningsrör 1.98m 1.98m 2.00m 1.98m 1.98m 2.00m 

Bredd – drift 2.06m 2.06m 2.48m 2.13m 2.13m 2.48m 

Bredd med långt utblåsningsrör 2.28m 2.28m 2.64m 2.28m 2.28m 2.76m 

Längd 2.30m 2.30m 2.30m 2.30m 2.30m 2.30m 

 Höjd nedsänkt * 2.10m 2.10m 2.10m 2.38m 2.38m 2.38m 

Trumdiameter 1.57m 1.57m 1.57m 1.83m 1.83m 1.83m 

Höjd övre utblåsningsrör * 1.09m 1.09m 1.14m 1.09m 1.09m 1.14m 

Höjd lägre utblåsningsrör * 0.4m 0.4m 0.4m 0.4m 0.4m 0.4m 

Höjd högt utblås, halm * 1.84m 1.84m 1.84m 1.84m 1.84m 1.84m 

Vikt olastad 583kg 647kg 633kg 675kg 737kg 725kg 

Erforderlig traktoreffekt 37kW 37kW 45kW 37kW 37kW 45kW 

Ljudstyrka 93dbA 93dbA 93dbA 93dbA 93dbA 93dbA 

 
* D e  angivna höjderna gäller när maskinen står på marken. Vid arbete kan dessa höjder öka med upp till 1m 
beroende på vilken traktor som används. 

 
FÖRKLARING AV SÄKERHETSSYMBOLER 

 
 

Läs igenom instruktions-
boken innan maskinen tas i 
bruk. 

 

 

Låt rotorn avstanna innan 
blockering avlägsnas med 
medföljande verktyg 

Verktyg för avlägsning av blockering 
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SÄKERHET 
 

För utom de normala säkerhets-
instruktionerna som beskrivs I inledningen av 
denna instruktionsbok gäller följande 
särskilda säkerhetsanvisningar för 
Tomahawk. 

1 Stoppa ALDRIG in dina händer i utkastet. 
Vid en blockering, rensa med hjälp av 
rensningsverktyget som medföljer (ligger på 
tvären ovanpå rotorns lagerhus). Stäng av 
kraftuttaget, stäng av motorn, tag ut 
tändningsnyckeln och vänta tills rotorn står 
stilla. 

2 Gå ALDRIG in i trumman om inte maskinen 
vilar på marken, motorn avstängd, 
tändningsnyckeln borttagen, kraftuttaget 
frånkopplat och rotorn avstannat. 

3 För aldrig in något I klaffarna eller i trumman när 
maskinen är i gång. 

4 Låt aldrig någon åka på maskinen eller 
trepunktskopplingen. 

5 Låt inte personer eller djur stå framför utkastens 
öppningar när maskinen är igång. 

6 Håll aldrig handen över en hydraulläcka. Olja 
som står under tryck kan tränga in i huden. 

7 Rivning av dammigt eller mögligt material kan 
orsaka damm som kan ha negativ effekter på 
hälsan. Man ska i möjligaste mån undvika att 
operatören utsätts för sådana förhållanden. Om 
detta inte är möjligt, använd en traktor med ett 
lämpligt filtreringssystem med forcerad luft eller 
ett lämpligt andningsskydd. Andningsskydd 
måste uppfylla den tillämpbara standarden och 
vara godkända av ansvarig inspektions-
myndighet. Filtrerande halvmasker för skydd 
mot partiklar för engångsanvändning enligt 
EN149 eller halvmasker enligt EN140 utrustade 
med filter enligt EN143 bör vara lämpliga. 

8 Om en hydraulisk toppstång används, se till att 
maskinen går fritt från traktorhytten när 
maskinen är helt upplyft och toppstången är I 
det helt indragna läget. 

9 När maskinen lyfts upp med trepunktslyften, 
kontrollera alltid avståndet mellan maskinens 
övre kant och hyttens baksida, särskilt om 
hyttens fönster är öppet när maskinen lyfts upp. 

10 Om maskinen ska lyftas med andra hjälpmedel 
än det standardmässiga trepunktsfästet ska den 
lyftas med hjälp av öglan som är monterad upp 
på maskinen. När maskinen lyfts kommer den 
att hänga så att trumman befinner sig i ett 
horisontellt läge. När maskinen sänks kommer 
den bakre delen på ramen att nå marken först 
och maskinen kommer att tippa framåt tills 
främre foten på ramen når marken. 

 
VÄNSTER OCH HÖGER SIDA 

 

I denna manual och I reservdelslistan avser 
begreppen höger och vänster sida så som man ser 
maskinen när man tittar i riktning mot traktorns 
bakände 
 

. 
ANVÄNDNING AV MASKINEN 

 

404 och 505 halmmodellerna är endast konstruerade för 
rivning av rundbalar med torrt hö/halm. 

 

404M och 505M med hammarsåll är endast 
konstruerade för snittning av rundbalar med torrt 
hö/halm. 

 
4040 och 5050 ensilagemodeller är konstruerade för 
snittning av rundbalar med halm/hö/ensilage. 

Utkastvarianter (standard/tillval): 
1 Lågt utkast på vänster sida, endast för torrt 

material (standard på 404/M och 505/M 
modellerna). 

2 Högt utkast för halm, endast lämpligt för torrt 
material. 

3 Högt utkast för ensilage, (endast tillgängligt hos 
4040 oc h  5050 modellerna) använ dbar t  
f ö r  a l l a  m a te r ia l  som  m ask inen  ä r  
k ons t rue rad  f ö r . 

De olika varianterna ses nedan, Bild. 1-3. 
 

Bild. 1 Standardmaskin 
 

 

  Bild. 3 Ensilageutkast 

Bild. 2 Halmutkast 
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Material kan spridas via båda utkasten samtidigt eller 
via ett utkast i taget. Med ett högt utkast för halm eller 
ensilage så kan materialet spridas över grindar och 
stängsel etc. Den högre utkastningsnivån är även 
praktisk om materialet ska spridas över ett långt 
avstånd. 

 

Om maskinen är utrustad med ett ensilageutkast på 
höger sida (endast 4040 och 5050) och materialet 
skall spridas över ett långt avstånd så kan en platta 
med gångjärn som sitter I utkastet fälls upp till ett 
horisontellt läge för att fungera som styrplåt (Bild.2 – 
Hinged plate). 

 

Maskinen får aldrig användas om någon av de två 
förslutningsplåtarna är borttagna såvida inte rätt 
utkast är monterade till respektive öppning. Utför inga 
ändringar av utkasten eftersom detta kan leda till att 
säkerhetsfunktioner påverkas. 

 

FÖRBEREDA TRAKTORN 
 

Kraftuttagseffekten som krävs för att driva denna 
maskin är cirka 45kW (60HK). Traktorns lämplighet 
beror även på, a) styrkan/kapaciteten hos 
trepunkts lyf ten, b) traktorns stabil itet och c) 
t yp  a v  a n vä n d n i n g . Det kan vara nödvändigt att 
montera frontvikter på traktorn beroende på 
arbetsförhållandena. Stödhjul finns som tillval för att 
åtgärda problem med stabiliteten. 

 

En A-ram med snabbkoppling är monterad på 
maskinen och kan användas som alternativ till 
trepunktfästet. Oavsett vilken variant som 
används så måste lyftarmarnas stabilisatorer/ 
stagkedjor som kan justeras vara monterade. 

 
A-ramen med snabbkoppling får inte användas 
tillsammans med stödhjul.  Det normala 
trepunktsfästet måste användas om stödhjul är 
monterade på maskinen. 

 

Maskinen är konstruerad för användning med 
standard 540 rpm kraftuttag. Varvtal upp till 1000 rpm 
kan användas om specifika förhållanden kräver det. 
Det högre varvtalet leder till en ökad effektförbrukning. 

 

Maskinen använder traktorns hydraulsystem för att 
driva trummans rotationsmotor. En rotationshastighet 
på ca 7-10varv/minut krävs för att snitta och sprida 
blött material (endast 4040 och 5050). Om traktorn 
inte har en lämplig styrning av hydrauloljeflödet kan 
det vara nödvändigt att montera en separat 
flödesventil för att få rätt hastighet hos trumman. För 
torrt material kan man använda hastigheter upp till 15-
20 varv/minut för att förbättra matningshastig-heten. 

 
Maskinens hydraulmotor kräver ett 
dubbelverkande hydrauluttag eller ett 
enkelverkande med fri retur. För båda alternativen 
gäller att hydrauluttaget måste vara oberoende av 
trepunktslyften. Vissa traktorer kan behöva en separat 
frånskiljningsventil för detta ändamål. Om en 
hydraulisk toppstång används krävs ytterligare en 
ventil. 
 
 
 
 

TILLKOPPLING AV MASKIN TILL TRAKTOR 
 
Skruva loss det runda metallskyddet från framsidan på 
huvudaxelns lagerhus och montera 
kraftöverföringsaxeln med friktionskopplingen mot 
maskinen. Se till att låsbultarna är ordentligt åtdragna, 
kontrollera att axelns spår inte har något spel eftersom 
detta kan leda till skador. Sätt tillbaka metallskyddet. 

 
Balsnittarna är konstruerade för att användas antingen 
på det normal Kat.2 trepunktsfästet eller på en A-ram 
med snabbkoppling. Om trepunktsfästet ska användas 
ska både redskapets lyftram och den justerbara övre 
leden vara placerad i de lägsta positionerna. Den övre 
positionen används om maskinen ska monteras på en 
A-ram. Dessa två lägen är anpassade till A-ramens 
höjd.  

 

Montera maskinen till traktorn på vanligt sätt och lås 
lyftarmarna I sidled med stabiliserings -stag/kedjorna. 
Justera infästningarna I “Multilänken” mellan 
kopplingsramen och maskinen så att ramen blir 
vertikal, eller svagt vinklad så att den lutar bort från 
traktorn. Toppstångens sprint ska sitta i det nedre av 
de två hålen. Maskinens vinkel kan justeras för att man 
ska få rätt matningshastighet. Om trumman lutar brant 
får man en högre matningshastighet och tvärt om. 
Denna justering förenklas betydligt med en hydraulisk 
toppstång. Notera att man hela tiden måste iaktta 
kraftaxelns geometri. 

 

Montera kraftöverföringsaxeln. Höj och sänk 
trepunktslyften och kontrollera hela tiden att 
kraftöverföringsaxeln aldrig har mindre än 25 mm till 
bottningsläget. Med axeln I sitt längsta läge så måste 
profilrören minsta ha halva överlappningen från 
rekommenderat driftläge. Kapa om det behövs 
kraftuttagsaxeln till rätt längd. Om en hydraulisk 
toppstång används, kontrollera om 
kraftöverföringsaxeln bottnar I något läge når 
toppstången justeras.  

 

Anslut hydraulslangarna till traktorns hydrauluttag. 
Anslutningarna till uttaget måste göras så att trumman 
roterar moturs, sett bakifrån. Detta säkerställer att a) 
remdrivningen arbetar säkert och effektivt och att b) 
balen matas in I rotorn på rätt sätt. 

 
Vid användning roterar trumman och matar in balen 
mot rotorknivarna. Utmatningen (och effektbehovet) 
kan ökas genom att man lutar maskinen något framåt 
så att balen trycks med mer kraft mot knivarna. Det är 
mycket viktigt att vinkelförhållandet mellan traktorn, 
kraftöverföringsaxel och den ingående axeln till 
maskinens växellåda blir rätt för att kraftöverförings-
axelns livslängd ska blir så lång som möjligt. 

 
Rätt geometri är när vinkeln mellan traktorns 
kraftuttagstapp och kraftöverföringsaxeln är lika stor 
som vinkeln mellan maskinens splinestapp och 
kraftöverföringsaxeln (se Bild 4). Alla undantag från 
detta läge påverkar kraftöverföringsaxelns livslängd 
och kan göra att maskinen vibrerar. 
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ANVÄNDNING 
 
Maskinen kan snitta balsnören men det är inte att 
rekommendera eftersom de förmodligen kommer att 
hamna ute på åkern igen och förorena kommande 
skördar. Balsnören eller nät bör tas bort från balen 
när den lastas in i maskinen. Balarna kan lastas på 
maskinen på två sätt, antingen med lastmaskin eller 
genom självlastning eller för hand. Om en fristående 
lastare används, lyft helt enkelt in balen så att den är 
helt inne i trumman utan att köra den mot 
bottenplåten. Man kan även lasta in balar för hand i 
trumman när maskinen är nedsänkt till marken. 
 
ENSILAGE (endast 4040 och 5050) 
 
När man växlar mellan spridning av halm och 
ensilage måste man göra mindre omställningar av 
maskinen på det sätt som beskrivs nedan. 
Placera låsbulten nedanför den nedre klaffen. Detta 
förhindrar att den nedre på/av klaffen tvingas upp av 
trycket som skapas av ensilaget. 
 
Ta bort eller fäll ner halmplåten i botten av utkastet 
på höger sida. Det är mycket viktigt att botten i 
utkastet för ensilage lutar brant nedåt för att undvika 
blockeringar. Om ensilage inte ska spridas via det 
höga utkastet, öppna förslutningsskivan vid 
maskinens front genom att lossa de två 
vingmuttrarna och skjut den helt mot traktorn (se 
Bild.5). Detta släpper in mer luft i rotorn och 
underlättar spridningen. 
 
HALM 
 
Om det nedre utkastet ska användas, ta bort 
låsbulten nedanför den nedre klaffen så att klaffen 
kan användas igen. Är det nödvändigt att sprida 
halmen över ett längre avstånd från det högra 
utkastet, fäll upp plåten med gångjärn som sitter i 
utkastet till ett horisontellt läge (endast 4040 och 
5050). På 404M, 4040, 505M och 5050 modellerna, 
stäng förslutningsskivan vid rotorns front (Se Bild.5). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett kraftigt luftflöde mot rotorns front när man snittar 
halm göra att en stor mängd material blåser ut genom 
trummans bakre del. Matningshastigheten kan även 
vara väldigt låg. 
 
Lyft upp maskinens tills kraftöverföringsaxelns 
geometri motsvarar beskrivningen i ”Tillkoppling av 
maskin till traktor”. Öppna klaffen på den 
sidan/sidorna där den snittade halmen ska spridas 
och justera styrplåten/styrplåtarna för att få rätt 
spridningsavstånd. Kör aldrig maskinen med alla 
klaffar stängda eftersom detta sannolikt leder till en 
blockering och skador på maskinen.  
 
Koppla till kraftuttaget med ett lågt varvtal på traktorn 
och öka hastigheten när kopplingen har slagit till 
ordentligt. När rotorn roterar med 540 varv/minut, 
aktivera hydrauluttaget så att trumman börjar rotera 
och spridningen påbörjas. 
 
Om det är nödvändigt att avbryta upparbetningen mitt 
i balen, stoppa trummans rotation några sekunder 
innan rotorn stoppas så att det redan snittade 
materialet i området runt rotorn hinner lämna 
maskinen. Om man inte gör detta kan en blockering 
uppstå när man startar maskinen igen. 
 
Halmens snittlängd varierar med balens beskaffenhet. 
Färsk, ren halm ger oftast en längre snittlängd än 
gammal, lätt fuktig, blöt eller hårt packad halm. 
Effektbehovet varierar också beroende på materialet. 
Generellt så ger material som ger en kort snittlängd 
ett relativt högre effektbehov. Snittlängden kan 
varieras på 404 och 505 modellerna. Man får en 
kortare snittlängd om man flyttar lagerhuset mot 
maskinens bakre ände. Detta ger en kortare 
överlappning mellan knivsektionerna på rotorn och de 
fasta knivsektionerna i rotorringen. På omvänt sätt får 
man en längre snittlängd genom att flytta lagerhuset 
mot maskinens front. För att flytta huset, lossa de fyra 
fästbultarna och skjut hus och rotor i önskad riktning, 
placera dem över något av de positioneringshål som 
finns och dra fast bultarna igen. 
 
 

 

Bild.4 Rätt geometri kraftöverföringsaxel 

 

Bild.5 Inställning av förslutningsskiva 

Lika stora 
vinklar 



6  

 
På modellerna 404M och 505M kan snittlängden 
förändras genom att man monterar ett annat såll. Hål 
med mindre diameter ger ett finare snittmaterial och 
större hål ger en längre snittlängd. 
VIKTIGT! Maskinen är utrustad med en slirkoppling 
på kraftöverföringsaxeln. Skulle kopplingen börja 
slira ofta så får den inte spännas förrän maskinen 
har kontrollerats så att det inte finns något fel eller en 
blockering. Se avsnittet ”Underhåll” för korrekt 
inställning av slirkopplingen. 
 
 
KÖRNING PÅ ALLMÄN VÄG 
 
Om maskinen ska transporteras bakom traktorn på 
allmän väg (alla vägar som är allmänt tillgängliga) 
kan det vara nödvändigt att montera belysning på 
maskinen för att uppfylla gällande trafikregler 
eftersom maskinen förmodligen döljer traktorns 
bakre belysning. Att inte följa trafikregler kan vara 
straffbart enligt nationella lager och kan även leda till 
trafikolyckor. 
 

 

UNDERHÅLL 
 

KNIVAR 
 

När underhållsarbeten ska utföras på knivarna, kila 
fast rotorn så att den inte kan rotera. Undvik alltid 
kontakt med knivarnas egg – speciellt nya knivar 
eftersom de är extremt vassa. Skinnhandskar kan ge 
ett visst skydd mot mindre sår.  
Vid knivbyte, rengör gängorna på knivbultarna 
och behandla med gånglåsning. Dra knivbultarna 
med moment 150Nm.  

 

HAMMARSÅLL (Endast 404M & 505M) 
 

Hammarna slits under användning och är konstruerade 
för att ge fyra olika skärytor innan de måste bytas ut. 
Notera storlek och placering hos distanserna innan 
hammarna tas bort. Ta bort skruven som håller fast 
hammarna och vrid dem eller placera om dem genom 
att använda ett oanvänt hål. Sätt tillbaka skruven och 
se till att distanserna och knivbussningarna sätts 
tillbaka i rätt ordning.   

 
 

TA BORT TRUMMAN 
 

Detta måste göras av två personer. 

 

För att ta bort trumman, ta bort skydden på 
drivremmarna, slacka och tag bort remmarna. Vrid 
bort motorenheten så att den kommer bort ifrån 
trumman och spärra den i det läget. Vrid trumman 
så att det stora hålet i dess omkrets är vänt uppåt. 
Avlasta trumman från ”sprialstaget” inne i hålet med 
hjälp av ett kraftigt rep eller en kedja fäst vid en 
frontlastare.  

Ta loss de två nedre trumfästena och rullskydden 
så att trumman kan skjutas bakåt. Lossa de två 
skruvarna som håller den övre axelkanalen på plats 
och ta loss den försiktigt och se till att lastaren 
håller trummans vikt när skruvarna lossas. Lyft 
trumman försiktigt och skjut den bakåt, bort från 
maskinen.  

 

Monteringen görs i omvänd ordning. 
 

MONTERA TRUMMA 

De nedre rullarna som stödjer trumman är 
monterade på excentriska sexkantcentrum – se Bild 
6. Genom att man roterar centrumet kan man 
centrera trumman och justera avståndet mellan 
trumman och bakgaveln nedtill. Rullen upptill på 
trumman kan justeras genom att man flyttar kanalen i 
dess öppningar. Normalt sett krävs ingen justering 
eftersom rullarna har placerat korrekt vid 
monteringen på fabriken. Avståndet mellan trumman 
och bakgaveln bör vara 10-15mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild. 6 Excentriska trumhjul  

 

BYTA SÅLL (Endast 404M & 505M) 

Ta bort de sex skruvarna som håller fast bakgaveln. 
Rotera sållet och skjut det mot maskinens bakände till 
det är fritt från rotorn. Välj såll för önskad snittlängd och 
montera det i omvänd ordning. 

 

TA BORT ROTORN 
 

Ta först bort trumman på det sätt som beskrivs ovan. 
Ta bort de åtta skruvarna som säkrar rotorns 
tätningsring/såll och nedre segment till huset och ta 
bort dem. Häng upp rotorn i en lyftanordning så att den 
kan tas bort på säkert sätt. Kila fast rotorn så at den 
inte kan rotera och skruva loss bulten i mitten av rotorn. 
Rotorn är monterad på en konisk tapp och man måste 
slå kraftigt mot axelns ände för att rubba den. Var 
försiktig så att det koniska hålet i axelns ände inte 
skadas.  
Monteringen görs i omvänd ordning. 
 
 
KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 
 
Kontrollera en gång i veckan att klämskruvarna på 
rotoraxeln sitter fast ordenligt och att det inte finns 
något spel i splinesen. 
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SLIRKOPPLING 
 
Om slirkopplingen slirar upprepade gånger utan 
anledning ska den justera enligt nedan.  
 

1. Ta bort det stora metallskyddet över kopplingen. 
2. För in ett trästycke genom utkastarröret på ett 

sådant att utkastarrotorn inte kan rotera. 
3. För in en järnstång genom den bakre k-axelknuten 

och använd en fjädervåg för att uppnå rätt 
vridmomentinställning. Kopplingen skall just börja 
slira vid ett moment på 1200Nm (900 Ib.ft.) – vilket 
motsvaras av en kraft på 1200N (ca 120kg) som 
utövas på järnstången på ett avstånd av 1m från 
kopplingens centrum. Justera kopplingen med 
kopplingens åtta fjäderbelastade skruvar. Om 
kopplingsbeläggen är skadade eller väldigt slitna 
ska de bytas ut. När de är nya har de en tjocklek 
på 3mm (1/8”).  

 
 

JUSTERA REMMAR 
 

Remmarna måste vara så sträckta att remmarna inte 
kan slirar, men de får inte hellre vara för hart spända. 
Spänningen görs med en justerare som sitter på 
motorfästet. Om remmarna slirar ofta, kontrollera om 
trumman ligger an mot bakgaveln. Skulle remmarna 
vända sig i sina spår eller verka vara fel inställda så 
måste läget hos motorns remskiva justeras med hjälp 
av de stora muttrarna på den gängade vridaxeln. 
 

 

SMÖRJNING 
 
Högkvalitativt smörfett skall tillföras följande 
smörjpunkter. Se även smörjschema i början av 
manualen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervallerna bygger på dagligt ströande i stall, 
15tim/vecka - Anpassa efter användning 

 

 

 

 

STATIONÄR ANVÄNDNING 

 
Om maskinen används stationärt så ska den alltid 
vara tillkopplad till kraftkällan för att undvika att 
drivaxeln delas. Skulle det vara nödvändigt för 
föraren att befinna sig någon annanstans än på 
traktorsätet måste det vara möjligt att stoppa traktorn 
från operatörens position. 

 

Skulle maskinen installeras som en permanent, 
stationär maskin omfattas den av de bestämmelser 
som gäller för stationära maskiner. Den person som 
installerar maskinen tillsammans med dess kraftkälla 
är ansvarig för att installationen uppfyller alla 
tillämpbara lagstadgade bestämmelser.  

 

AVFALLSHANTERING 
 
När maskinen nått sin slutliga livslängd ska den 
återvinnas enligt nationella, lagstadgade 
bestämmelser enligt respektive lands miljölagstiftning. 
 
Maskinen består av järnmaterial, syntetisk färg och 
gummidetaljer.  
 

TILLBEHÖR 
 

STÖDHJUL 
 
Stödhjulen monteras på grundramens bakre del och I 
fästen permanent monterade på maskinen. Vid 
parkering lyfts maskinen upp precis ovanför marken 
och stödhjulen tas bort. Maskinen sänks sedan ner till 
marken och parkeras på samma sätt som en 
standardmaskin. Se Bild.7. 

 
Parkera aldrig maskinen på ett upphöjt stöd 
med stödhjulen monterade. 

 

Använd aldrig en A-ram med snabbkoppling 
tillsammans med stödhjul. Lasten som verkar på 
traktorkopplingen gör att kroken kan lossna vilket 
innebär en allvarlig risk för personskador. 

 
Bild. 7 Stödhjul (av pivottyp) som tillval 

 

 

Stödhjulens axlar bör smörjas en gång I veckan med 
halvfast fett av hög kvalitet. Däcken ska pumpas till ett 
lufttryck som inte får överskrida 6,25bar (89 psi). 

 

 

Smörjning /Olja Se separat schema i 
början av manual 

Kraftöverförningsaxel 
och Friktionskoppling 

Smörj enligt schema. 
Demontera/serva 
friktionskoppling innan 
säsongsstart (kontrollera 
att kopplingen inte 
fastnat ihop) 

Lager rotoraxel 1ggr/vecka 

Kraftöverföringsaxel 
knutar 

1ggr/14dag 

Kraftöverföringsaxel 
profilrör 

1ggr/14dag 

Upphängning motor 1ggr/månad 

Kraftöverförningsaxel 
skyddsrör 

1ggr/månad 
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VÄNSTER (LÅGT) UTKAST 

 
Detta tillbehör innehåller utkast, på/av klaff, styrplåt 
och styrlänk. 
Om det nedre utkastet tas bort får maskinen inte 
användas utan att förslutningsplåten är säkert 
monterad. 

 

 
HÖGT UTBLÅSNINGSRÖR 

 

Två typer av höga utkast finns att tillgå: 
a) Ett utkast för ensilage som kan användas för alla 
typer av material (se Bild.3). 
b) Ett högt utkast för halm lämpligt för torrt material 
när man vill ha en högre utkasthöjd/större kastlängd 
(se Bild.2). 

 
Båda alternativen omfattar styrplåt, på/av klaff och 
styrlänk. 

 

Om det höga utkastet tas bort får maskinen inte 
användas utan att förslutningsplåten är säkert 
monterad. 

 

Stången till klaffen och styrlänken får inte tas 
bort förrän motorn har stängts av, 
kraftöverföringsaxeln har kopplats ifrån och 
rotorn har stannat. 

 

FÖRLÄNGNING AV TRUMMA 
 

Detta är ett alternativ som monteras på fabriken och 
är endast avsett för att hålla halmbalar. Om 
modellerna 4040 & 5050 utrustas med en förlängning 
av trumman kan den även användas för ensilage. 
Dock får endast en ensilagebal åt gången lastas in I 
trumman.  



 

 

 FELSÖKNING  

  Symptom   Fel   Möjlig åtgärd 

Trumman 
roterar inte 

Hydraulanslutningarna på traktorn är 
felaktiga eller inte anslutna. 
 
Remmen slackar 
 
Trumman ligger an mot bakpanelen 
 
 
Motorn roterar inte. 
 
 
 
 
 
Rullar kärvar 
 
Material fastklämt mellan trumma och 
bakpanel/såll 
 
 
 
 
Bal deformerad 

 

Korrigera                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
Spänn rem 
 
Justera trumman bort från bakpanelen med hjälp av 
de excentriska justeringsdonen 
 
Kontrollera traktorns hydraulik och anslutningar. 
Kontrollera att motorn kan roteras för hand när 
remmen är slackad och slangarna är frånkopplade. 
Om motorn kärvar, vänd oljeflödet för att frigöra. 
Kontakta din återförsäljare om detta misslyckas. 
 
Byt ur lager eller kompletta rullar 
 
Rensa bort material och justera trumman från 
bakpanelen om problemet kvarstår. 
 
Kontrollera remspänning 

 

Långsam 
bearbetning 

Knivarna slöa eller slitna 
 
 
Otillräckligt tryck mellan bal och rotor 
 
 
Trummans hastighet för låg 
 
 
 
 
Trumman roterar i fel riktning 
 
Rotorn är inte tillräckligt nära balen 
 
 
 
Balen roterar inte i trumman 
 
Låg rotorhastighet. 
 
 
 
 
 
Balen fastklämd i trumman och matas 
inte in i rotorn 

Hammare/knivar slitna (endast 404M & 
505M) 

Slipa eller byt ut knivar. Knivarnas skick är avgörande 
för prestandan. 
 
Vinkla trumman till en brantare vinkel - korta av 
toppstången 
 
Kontakta återförsäljaren om flödet inte kan justeras 
med traktorns ventil. 
Se instruktionsboken för rekommenderade 
hastigheter. 
 
Byt plats på hydraulslangarna. 
 
Slacka fästskruvarna och förflytta lagerhuset/rotorn 
mot balen. Kontrollera rotationen för hand innan 
rotation med kraftuttag 
 
Montera balgripare i trumman 
 
Kontrollera så inte friktionskopplingen slirar – 
indikeras av varm koppling. 
Kontrollera traktorns varvräknare eller öka motorns 
varvtal (prova kraftuttag med 1000varv/min om det 
behövs). 
 
Ta bort balgripare om de är monterade, skala av ett 
lager på balen innan lastning 
 
Vänd eller byt ut slitna hammare/knivar 

Dålig 
matning från 
högt utkast 

Låg rotorhastighet. Se ovan - Låg rotorhastighet 

Hög effekt-
förbrukning 

Minska balens tryck mot rotorn 

Slöa knivar gör att långt material 
fastnar på rotorn 

Förläng toppstången 

Slipa/byt knivarna 

 
 
 
 



 

Rotorn startar inte Balen hårt pressad mot rotorn 
 
 
Fel inställning av friktions-
/lamellkoppling 

Sänk maskinen, förläng toppstången 
och rotera trumman ett eller två varv 
 
Kontrollera inställningar och justera. 

Olika matning från nedre utkast när 
båda utkasten är öppna. 

Trummans hastighet för låg Öka hydraulflödet 
Kontrollera remspänning etc. 
Kontakta återförsäljaren angående 
motorstorlek. 
Det kan gå att montera en snabbare 
motor 
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