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Käre jordbrukare!

Ni har träffat ett gott val, som glädjer oss. Vi gratulerar till ditt val av
Pöttinger och Landsberg. Som din jordbrukstekniska partner bjuder vi på
kvalitet och prestation i samband med service.
För att kunna göra oss en bild av våra jordbruksmaskiners användningsområden och för att kunna vidareutveckla dem enligt dessa ber vi dig om
några uppgifter.
Dessutom är det på detta sätt möjligt för oss att informera dig om nya
utvecklingar.

Produktansvarighet, informationsplikt

Ansvarigheten för produkten förpliktar tillverkaren och försäljaren till att överlämna en bruksanvisning vid
försäljning av maskiner och att skola in kunden vid den beträffande maskinen under hänvisning av de
gällande föreskrifterna beträffande betjäning, säkerhet och underhåll. För att bevisa att maskinen samt
bruksanvisningen har överlämnats korrekt är en skriftlig bekräftelse nödvändig.
För detta ändamål ska
- dokument A med namnteckning skickas in till firman Pöttinger (om det rör sig om en maskin från firman
Landsberg ska dokumentet skickas till denna firma)
- dokument B förblir hos försäljaren som sålde maskinen
- dokument C erhåller kunden
Enligt lagen om ansvarighet för produkter är varje jordbrukare en egen företagare.
En sakskada enligt lagen om avsvarighet för produkter är en skada som uppstår genom en maskin men
inte hos maskinen; ansvarigheten har en självrisk (Euro 500). Företagsegna sakskador är enligt lagen om
ansvarighet utslutna från produktansvarigheten.
Observera! Även om kunden själv senare överlämnar maskinen till någon annan måste bruksanvisningen
bifogas och övertagaren måste skolas in under hänvisning av de nämnda föreskrifterna.
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Aktuell teknisk information, nyttiga länkar och underhållning

ALLG./BA SEITE 2 / 0000-S

S

ANVISNINGAR FÖR
LEVERANSÖVERLÄMNANDE
ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Tel. (07248) 600 -0
Telefax (07248) 600-2511
GEBR. PÖTTINGER GMBH
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112
Telefax (0 81 91) 92 99-188

Dokument

D

GEBR. PÖTTINGER GMBH
Servicezentrum
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231
Telefax (0 81 91) 59 656

Nedan angivna punkter skall utföras i enlighet med gällande produktansvar.
Kryssa för utförda punkter














X

Kontrollera att maskinen är utrustad i enlighet med följesedel. Ta bort alla bipackade maskinkomponenter.
Montera samtliga säkerhetstekniska anordningar, kraftöverföringsaxel samt manöverorgan.
Gå igenom och förklara för kunden med hjälp av instruktionsboken , idrifttagande, användande samt underhåll av maskinen
respektive tillbehör.
Kontrollera lufttrycket i däcken.
Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna.
Ge anvisningar angående rätt kraftuttagsvarvtal.
Anpassa traktorn till maskinen. Trepunktsinställning.
Kontrollera att kraftöverföringsaxeln har rätt längd.
Provkör maskinen och kontrollera att alla funktioner fungerar.
Förklara maskinens funktioner för kunden vid provkörningen.
Förklara omställning mellan arbets- och transportläge.
Ge information om tillsats- och extrautrustningar.
Förklara för kunden vikten av att läsa igenom instruktionsboken före användningen av maskinen.

För att kunna bevisa att maskinen och instruktionsboken överlämnats på föreskrivet sätt är en bekräftelse nödvändig.
För detta ändamål skall
- Dokument A undertecknas och skickas till firma Pöttinger eller skickas via internet (www.poettinger.at).
- Dokument B stannar kvar i företaget som överlämnar maskinen.
- Dokument C får kunden.
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CE - symboler
Anvisningar för
arbetssäkerheten

Den av tillverkaren fastsatta symbolen
dokumenterar utåt maskinens
konformitet med bestämmelserna
i maskinriktlinjerna och med andra
ifrågakommande EG – riktlinjer.

EG – konformitetsdeklaration (se bilaga)
Genom att underteckna EG – konformitetsdeklarationen
förklarar tillverkaren att den sålda maskinen motsvarar
alla ifrågakommande grundläggande säkerhets- och
hälsokrav.

Varningssymbolernas betydelse
Uppehåll dig inte inom maskinens svängområde.

Allmänna riktlinjer för arbetet med maskinen...........12
Lyft upp de främre rotorenheterna............................12
Ställ in rotorlutningen................................................13
Räfspinnarnas inställning.........................................13
Ställ in frontstödhjulet...............................................13
Ställ in eftergångshjulen...........................................13
Strängskärm 1) .........................................................14

INSTÄLLNINGAR
Inställningar före den första användningen..............15
Ställ in rotorenheternas lutningsvinkel......................15

Beträd inte rotorns område, sålänge motorn är på.

Underhåll
Säkerhetsanvisningar...............................................18
Allmänna underhållshänvisningar.............................18
Rengöring av maskindelar........................................18
Parkering utomhus...................................................18
Övervintring..............................................................18
Kraftöverföringsaxel.................................................18
Hydraulanläggning....................................................18
Underhåll och service...............................................19
Smörjställen..............................................................19
Ingående växellåda...................................................19
Byte av sinkar...........................................................20
Ställ in räfspinnarna..................................................20
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Grip inte in på ställen där fara för krossår finns, sålänge
som delar kan befinna sig i rörelse.

Tekniska data
Tekniska data............................................................21
Erforderliga anslutningar...........................................21
Typskylten.................................................................21
Ändamålsenlig användning av rotorhövändaren......21

BILAGA
Säkerhetshanvisningar.............................................24
Kraftöverföringsaxel.................................................25
Ledaxelns anpassning..............................................25
Smörjschema............................................................28
Smörjmedel..............................................................29
Hydrauliskt schema..................................................31
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I denna bruksanvisning är alla ställen
som handlar om
säkerheten märkta med denna
symbol.

MONTERING PÅ TRAKTORN

Montering på traktorn
1. Haka fast dragstången i traktorns åkerskena.

Viktigt!
- Åkerskenan måste vara rörlig (A-B).

S

Hydraulisk anslutning
Traktorn måste vara försedd med minst en dubbelverkande
hydraulanslutning.

Anslut de hydrauliska ledningarna till traktorn
- Hydraulledningarna får endast anslutas till traktorn när
avstängningskranen är stängd (ställning A).

Säkerhetsanvisningar:
se bilaga A1 punkterna 7.), 8a. – 8h.)

ST

- Lyftstagen (4) måste vara lika långa på vänster och
höger sida.

0

2. Säkra fixeringsbulten med sprint.

h

s

3. Fixera de hydrauliska nedre styrarmarna (5) så att
maskinen inte kan svaja i sidled.

E

TD 26/92/16

A

EW1)
Anslut instickskopplingen med dammhätta ”röd”
till den enkelverkande styrventilen.
DW
Anslut de båda instickskopplingar na
med dammhätta ”blå” till den dubbelverkande
styrventilen.
4. Sväng upp stödbenet (10) och säkra med bult.
DW

Fram till tillverkningsår 2005
DW

EW
TD44/94/1

Kraftöverföringsaxel
From tillverkningsår 2006

Kontrollera kraftöverföringsaxelns längd före den första
idrifttagningen. Anpassa den vid behov (se även kapitel
”Anpassa kraftöverföringsaxeln” i bilaga B).

Viktigt!
Anslut alltid vidvinkelleden 1) till
traktorn och inte
till maskinen!

1)

0600_S-Anbau_2162
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Krävs endast om en extrautrustning används.

Parkering av maskinen

S

Parkering av maskinen
Maskinen kan parkeras utifrån arbetspositionern eller
transportpositionen.
- Ställ alltid maskinen säkert!

- Stäng avstängningskranen på alla instickskopplingar
(pos. A) och ta sedan loss hydraulledningarna från
traktorn.

- Säkra maskinen mot att rulla iväg, använd
underläggskilar!

Pos.

E

- Bulten måste snäppa i (B).
Pos.

Fram till tillverkningsår 2005

A

- Demontera maskinen från traktorn.
Observera!
Se alltid till att maskinen står säkert när du
parkerar den i arbetsposition (tipprisk)!

När problem uppträder vid demonteringen:
- Ställ styrventilen (ST) helt kort på ”sänka” (s).
Därmed reduceras eventuellt resterande tryck i
instickskopplingen och hydraulledningen kan sedan
problemfritt demonteras.

From tillverkningsår 2006

ST
0

h

s

- Dra ut kraftöverföringsaxeln och lägg den på stödet.
Säkringskedjan får inte användas för att hänga i
kraftöverföringsaxeln!

0600_S-Abstellen_2162
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Maskinen måste
alltid stå säkert!
Säkra maskinen
mot att rulla iväg!

- Sväng ner stödbenet (5a).

TD 26/92/16

Observera!

E
A

ARBETS- OCH TRANSPORTPOSITION

S

Omkoppling från arbets- till transportposition (from tillverkningsår 2007)
Observera!
Säkerhetsanvisningar: se bilaga
A1 punkterna 8a.
– 8h.
Genomför endast
omkopplingen
från arbets- till
transportposition
och tvärt om på
plan, fast mark.
Traktorn måste
stå stilla eller
långsamt köras
framåt.

Frånkoppla drivningen!

Traktorn får inte
vara bromsad under svängningen.

Svängning:
1. Kör ut dragstångscylindern (1) tills ramen står ungefär
horisontalt.
2. Börja med svängningen.
Se till att svängområdet är fritt och att ingen befinner
sig inom riskområdet.
- Dra ventilspaken (3) framåt med draglinan.
- Manövrera den dubbelverkande styrventilen (ST).
- Kör traktorn långsamt framåt.
- Sväng fullständigt in rotorenheterna.

Observera!
Anmärkning!

Drivningen får inte
tillkopplas i transportposition!
- Brottrisk!

Manövrera styraggregatet (ST) så länge tills
- de hydrauliska hjulen (H) är helt utvridna eller (på
maskiner med frontstödhjul 1))
- tills alla frontstödhjul är uppfällda.
3. Släpp draglinan.
Anmärkning!
Flytta den hydrauliska styrventilen (ST) till
flytläge under transporter.

ST
Anmärkning!

A

Först efter att
körningen påbörjats positioneras
eftergångshjulen i
korrekt ställning.

E

TD44/94/8
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ARBETS- OCH TRANSPORTPOSITION

S

Omkoppling från transport- till arbetsposition (from tillverkningsår 2007)
Observera!
Vistas aldrig inom
maskinernas
svängområde.
Traktorn får inte
vara bromsad under svängningen.

Svängning:
Genomför endast omkopplingen från
arbets- till transportposition och tvärt om
på plan, fast mark.

1. Kör ut dragstångscylindern (1) (ca 1 cm).
Luckan (2) friges.

Traktorn måste stå stilla eller långsamt
köras framåt.
Anmärkning!
Sväng inte in när den nedre tvärtransportören
transporterar snabbare än den övre!

2. Börja med svängningen.
Fäll ner frontstödhjulen (T).

Se till att svängområdet är fritt och att ingen befinner
sig inom riskområdet.
- Dra ventilspaken (3) framåt med draglinan.
- Manövrera den dubbelverkande styrventilen (ST).
- Sväng ut rotorenheterna till arbetsposition.

Anmärkning!
Manövrera styraggregatet (ST) så länge
tills maskinen är helt utsvängd. Genomför
proceduren i ett enda arbetsmoment.
3. Släpp draglinan.

0701_S-Arbeitsstellung_2162
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ARBETS- OCH TRANSPORTPOSITION

S

Omkoppling från arbets- till transportposition (fram till tillverkningsår 2006)
Observera!
Säkerhetsanvisningar: se bilaga
A1 punkterna 8a.
– 8h.
Genomför endast
omkopplingen
från arbets- till
transportposition
och tvärt om på
plan, fast mark.
Traktorn måste
stå stilla eller
långsamt köras
framåt.

Frånkoppla drivningen!
1. Kör traktorn framåt.
Manövrera styraggregatet (ST) så länge
tills

- samtliga hjul måste peka bakåt (H).

- de hydrauliska hjulen (H) är helt utvridna
på maskiner med frontstödhjul 1)
- tills alla frontstödhjul är uppfällda.

2. Se till att svängområdet är fritt och att ingen befinner
sig inom riskområdet.
3. Sväng rotorenheten bakåt.
Manövrera den dubbelverkande styrventilen (ST).

Observera!
Först efter att körningen påbörjats
positioneras eftergångshjulen (N) i korrekt
ställning.

4. Stäng avstängningskranarna (A).
För säkerhets skull: färder på allmän väg bara med
stängda avstängningskranar!

Observera!
Traktorn får inte vara bromsad under
svängningen.

ST

Observera!

A

Drivningen får inte tillkopplas i
transportposition!

E

- Brottrisk!

TD44/94/8
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ARBETS- OCH TRANSPORTPOSITION

S

Omkoppling från transport- till arbetsposition (fram till tillverkningsår 2006)
Observera!
Vistas aldrig inom
maskinernas
svängområde.

• Genomför endast omkopplingen från
arbets- till transportposition och tvärt om
på plan, fast mark.

3. Se till att svängområdet är fritt och att ingen befinner
sig inom riskområdet.
4. Sväng ut rotorenheterna till arbetsposition.
- Manövrera den dubbelverkande styrventilen (ST).

ST

Traktorn måste stå stilla eller långsamt
köras framåt.
Anmärkning!
Sväng inte när den nedre tvärtransportören
transporterar snabbare än den övre!

1. Öppna avstängningskranarna
(pos. E).
2. Fäll ner frontstödhjulen (T).

Pos.

A

E

TD44/94/8

E
Pos.

A

5. Stäng avstängningskranarna (pos A).

Observera!
Traktorn får inte vara bromsad under
svängningen.

0701_S-Arbeitsstellung_2162
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FÄRD PÅ ALLMÄN VÄG

S

Färd på allmänna vägar
• Iaktta de lagliga föreskrifterna i respektive land.
• Färd på allmän väg får endast genomföras enligt
beskrivningen i kapitel ”Transportposition”.
• Spärra samtliga hydrauliska kretsar.

Hydrauliska nedre styrarmen
• Fixera den hydrauliska nedre styrarmen (U) så att
maskinen inte kan svaja i sidled.

• Skyddsutrustningarna måste vara korrekt monterade
och funktionsdugliga.
• Rörliga komponenter skall flyttas till korrekt position
innan färden påbörjas och säkras mot farliga ändringar
av positionen.
• Kontrollera att belysningen fungerar före färd.
• Viktig information finns även i bilagan till denna
bruksanvisning.

0700_S-Straßenfahrt_2162
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Observera!
Iaktta de lagliga
föreskrifterna i
respektive land.

DRIFT

S

Allmänna riktlinjer för arbetet med maskinen
Observera!
Kliv inte in i rotorns område sålänge driftmotorn
är på.

Viktigt före arbetets påbörjan
1. Tillkoppa tappaxeldrivningen
Principiellt får tappaxeldrivningen bara tillkopplas när
samtliga skyddsutrustningar (täckskydd, skyddsdukar,
förklädnader osv.) är fullt funktionsdugliga och
monterade på maskinen i skyddsläge.

2. Tillkoppla bara maskinen i arbetsposition
och överskrid aldrig tappaxelns föreskrivna
varvtal!

495.17

- Välj hastigheten som du kör med så att all skördad
vara kan bearbetas.

Max. tappaxelvarvtal = 540 v/min.

- Välj en lägre växel vid överbelastning.

Det mest lämpliga tappaxelvarvtalet ligger vid ca 450
v/min.

Hydraulik-styrventil (ST)
- Ställ hydraulik-styrventilen (ST) på ”Frigång” (flytläge
eller ”Sänka”).

ST

A

E

TD44/94/8

Lyft upp de främre rotorenheterna
Vid färder över hinder eller vid fältutfarter kan du lyfta de främre
rotorenheterna med hjälp av dragstångscylindern.
Räfspinnarna är då längre bort från marken och skyddas
på så sätt mot skador.

0700_S-Einsatz_2162
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Iaktta säkerhetsanvisningarna!
(Se bilaga A1,
punkterna 1, 2, 3
och 4)

DRIFT

Ställ in rotorlutningen

Det är viktigt att även räfspinnarnas
lutning stämmer (se kapitel
Underhåll).

80
TD 16/96/2

Via excentrarna (A) kan löpaxlarna ställas in inom ett visst
svängområde.

Räfspinnarnas inställning

R

S1 S2

Ställ in frontstödhjulet
- Lossa skruven (B).
- Vrid excentern (A) med ringnyckel.
- 1 steg = 3° ändring av rotorlutningen.
- Dra åt skruven (B).
Ytterligare fixeringsmöjligheter i 2 positioner

- Avståndet mellan frontstödhjulet och räfspinnarna (A)
skall vara så litet som möjligt.
- Fixera bulten (B) i en position beroende av
fodermängden.
- Spänn sedan lagerröret med spännspaken (H) utan
spel.

B

175-04-14

H

A

Mycket foder = stor vinkel.

Ställ in eftergångshjulen
Reducera eller höj fjäderförspänningen med fjädern
(F).
- Dra åt eller lossa skruven (M).

Lite foder = liten vinkel.

0700_S-Einsatz_2162
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S

DRIFT

Strängskärm 1)
- Säkra strängskärmen under arbetet och för transporten med bulten (B).
(Krävs endast vid varianten med manuell strängskärm).

B

092-06-04

1)

0700_S-Einsatz_2162
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Extrautrustning

S

INSTÄLLNINGAR

S

Inställningar före den första användningen
1. Ställ in höjden på åkerskenan

Observera!

Viktigt!

- avstånd H = 390 mm

Avståndet (X) mellan kraftöverföringsaxeln och
åkerskenan bör i arbetsposition uppgå till minst 120
mm (riktmått).
Avstånd ”X” är speciellt viktigt när du kör över
ojämnheter i marken!
Observera!
Backa aldrig i arbetsposition!
(Om det ändå skulle vara nödvändigt – kör
långsamt och var särskilt försiktig).

Ställ in rotorenheternas lutningsvinkel
Ställ in rotorlutningen (from tillverkningsår
2007)
Inställningen av rotorlutningen sker med:
- hydraulcylindern på dragstången
- den dubbelverkande hydraulik-styrventilen.
Grundinställningen sker genom:
- gängspindeln (1) som vrids.

1

Inställning på maskiner utan frontstödhjul
Inställningsmått T = 60 mm
			

T = 37 mm

Inställning på maskiner med frontstödhjul 1)

”plant”

Inställningsmått T = 15 mm

”brant”

			

T = 0 mm		

”plant”
”brant”

Anmärkning!

Anmärkning!

Luckan (K) måste vara monterad i hål (1).

Luckan (K) måste vara monterad i hål (2).

1

06-07-08

K

K

2

06-07-07

1)

0701_S-Einstellungen_2162
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Extrautrustning

Samtliga arbeten
inom rotorernas
område får endast
genomföras när
tappaxeln har
frånkopplats.

INSTÄLLNINGAR

S

Ställ in rotorlutningen
(from maskinnummer 1031)

Observera!

Rotorlutningens inställning sker genom
- gängspindeln (1) som vrids.

Inställning på maskiner utan frontstödhjul

Inställningsmått T = 60 mm
			

T = 37 mm

Inställning på maskiner med frontstödhjul 1)

”plant”
”brant”

Inställningsmått T = 15 mm
			

T = 0 mm		

”plant”
”brant”

Optimal inställning:
- bulten (B) befinner sig nästan exakt i mitten på långhålet
(L).
Anmärkning!
På maskiner med frontstödhjul och
inställning T = 0 mm ”brant”, kan
åkerskenans höjd vid behov sänkas till
330 mm.

1)

0701_S-Einstellungen_2162
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Extrautrustning

Samtliga arbeten
inom rotorernas
område får endast
genomföras när
tappaxeln har
frånkopplats.

INSTÄLLNINGAR

S

Inställning av rotorlutningen
(fram till maskinnummer 1030)

Observera!

Inställningen av rotorlutningen sker genom:
- gängspindeln (1) som vrids.

Inställning på maskiner utan frontstödhjul

Inställning på maskiner med frontstödhjul 1)

- Fixera kopplingslänken i position ”H”
- Inställningsmått

T = 20 mm

”plant”

		

T = 5 mm

”brant”

- Fixera kopplingslänken i position ”V”
- Inställningsmått

T = 31 mm

”plant”

		

T = 20 mm

”brant”

Optimal inställning:
- bulten (B) befinner sig nästan exakt i mitten på
långhålet (L).

1)

0701_S-Einstellungen_2162
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Extrautrustning

Samtliga arbeten
inom rotorernas
område får endast
genomföras när
tappaxeln har
frånkopplats.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Säkerhetsanvisningar
- Stäng av motorn innan inställnings-, skötsel- eller
underhållsarbeten påbörjas.

Parkering utomhus
Om maskinen ska stå
utomhus under en längre
tid, bör kolvstången rengöras
och därefter smörjas in med
fett som skydd.

TD

Säkerhetshanvisningar
49

/93
/2

FETT

Övervintring

Allmänna underhållshänvisningar
För att maskinen ska befinna sig i ett
gott skick även efter lång användning
bör följande hänvisningar beaktas.

- Rengör maskinen noggrant innan vinterpausen.
- Ställ den skyddad för väder och vind.
- Byt eller fyll på växellådsolja.
- Skydda blanka delar mot rost.
- Alla smörjningsställen ska smörjas enligt plan.

- Dra åt samtliga skruvar efter de
första timmarna i drift.
- Särskilt klingornas skruvar bör
kontrolleras.
- Beakta skötselråden för vinkeldrevet och
slåtterbalken.
Reservdelar
a. Originaldelar och tillbehör är särskilt tillverkade för
maskinen respektive apparaten.
b. Vi vill uttryckligen göra dig uppmärksam på att
originaldelar och tillbehör som inte har levererats av oss
inte heller har kontrollerats och frigivits av oss.
c. Montering och / eller användning av sådana produkter
kan eventuellt försämra eller skada konstruktivt
föregivna egenskaper av din maskin. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som uppstår, därför att inte
originaldelar eller tillbehör används.

Kraftöverföringsaxel

- Dra åt samtliga
skruvar efter de
första timmarna
i drift.

Av princip gäller anvisningarna i denna bruksanvisning.
Om inga speciella anvisningar finns här, så gäller
hänvisningarna i bruksanvisningen som den aktuella
länkaxeltillverkaren medlevererar.

Hydraulanläggning
Observera fara för skador och infektioner!
Flytande ämnen som tränger ut under högt tryck kan
tränga in genom huden. Ta omedelbart kontakt med
läkare.

Efter de första 10 timmarna i drift och därefter efter
var femtionde timme i drift

- Efter rengöringen ska maskinen smörjas enligt
smörjplanen och en kort provkörning bör
genomföras.

- Kontrollera det hydrauliska aggregatet och rörledningarna
beträffande läckage och dra eventuellt åt skruvarna.

- Om rengöringen
sker med för
högt tryck,
kan lacken
skadas.

Före varje idrifttagning
- Kontrollera de hydrauliska ledningarna beträffande
slitage. Utslitna eller skadade hydrauliska ledningar ska
genast bytas ut. Reservledningarna måste motsvara
tillverkarens tekniska krav.
Slangledningar är underkastade ett naturligt åldrande.
De bör inte användas längre än 5 – 6 år.

0400_S-Allgemeine-Wartung_BA

- Arbeta inte under
maskinen innan
säkra stöd har
installerats.

Beakta för underhållet!

Rengöring av maskindelar
- Fara för rostbildning!

- Stäng av motorn
innan inställnings, skötsel- eller
underhållsarbeten
påbörjas.

- se bilaga

d. Tillverkaren ansvarar inte heller för egenmäktiga
förändringar t.ex. genom användning av bygg- eller
tillbyggnadsdelar.

Observera! Använd inte högtrycksrengörare för att
rengöra lager och hydrauliska delar.

S
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Reparations
hänvisningar
V.g. beakta reparationshänvisningarna i bilagan.

Underhåll

Underhåll och service
Iaktta nedanstående anvisningar, för att hålla maskinen i
gott skick även efter en längre tids användning:
- Dra åt samtliga skruvar efter de första
drifttimmarna.

Särskilt skruvarna vid räfspinnarna (12 kpm),
räfspinnarnas armar (9 kpm) och det rörligafästets
skruvar bör kontrolleras.

Ingående växellåda
- Oljebyte efter de 50 första drifttimmarna.
- Vid normala förhållanden skall oljan bytas en gång om
året.
- Oljebyte senast efter 100 drifttimmar.

0,8 liter
SAE 90

1 Oljepåfyllningsskruv med luftning
2 Oljenivåskruv
3	 Oljeavtappningsskruv
- Däcken bör alltid ha det föreskrivna lufttrycket.
- Smörjställen bör alltid smörjas enligt föreskrift (se
smörjplanen).
Smörj smörjnippeln med universalfett var tjugonde
timma.

Viktigt!
Maskinen måste stå exakt horisontalt när oljenivån (2)
mäts.

- Innan maskinen vinterförvaras bör samtliga leder
smörjas med olja och lagrerna smörjas in med fett.

Smörjställen
På maskinen finns symboler uppsatta på olika ställen.
Dessa markerar ett eller flera smörjställen.
- Smörj smörjställena enligt
smörjschema.

0401_S-Wartung_2162

S

FETT
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Observera!
Dra åt samtliga
skruvar efter de
första drifttimmarna.

Underhåll

Byte av sinkar
- Ta bort avbrutna räfspinnar efter det att sexkantmuttern
är borttagen och montera därefter nya räfspinnar.

Ställ in räfspinnarna
Genom att vrida räfspinnehållaren (80) kan räfspinnarnas
inställning ändras.

- Observera rotorns rotationsriktning så att monteringen
utförs korrekt!

- Position ”S1”

- Dra åt sexkantmuttern med 12 daNm (= 12 kpm).

- Position ”S2”

Standardinställning (från fabriken)
För problematiska förhållanden, t.ex. vid mycket tätt,
tungt foder. Spridningeseffekten höjs med denna
inställning för räfspinnarna.
- Vridriktning ”R”
måste beaktas vid räfspinnarnas montering.

12 kpm
Drehrichtung
direction of rotation

80
TD 16/96/2

TD 7/95/3

TD16/96/1

80
R

S1 S2

0401_S-Wartung_2162
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Tekniska data

Tekniska data
HIT 130 A (Type 2162)
Rotorantal . .................................................................10
Arbetsbredd enligt DIN 11220............................12,70 m
Maskinens bredd I arbetsposition .....................13,00 m
Transportbredd.....................................................2,90 m
Transportlängd.....................................................8,20 m
Höjd utan Multitast............................................1,25 m
		
med Multitast..............................................1,6 m
Nödvändig driveffekt ............................................40 kW
Vikt med kraftöverföringsaxel
		
utan Multitast.......................................... 1570 kg
		
med Multitast.......................................... 1690 kg
Max. varvtal kraftöverföringsaxel v/min....................540
Däck på rotorerna....................................16x6,5-8 6 PR
		
16x6,5-8 10 PR
Högst tillåtna hastighet .....................................30 km/h
Bullernivå . ...................................................... <70 dB(A)
Alla data med reservation för fel.

Erforderliga anslutningar
• 1 dubbelverkande hydraulisk snabbkoppling
		

Drifttryck min: 100 bar

		

Drifttryck max: 180 bar

• 1 enkelverkande hydraulisk insticksanslutning när du
använder strängskärm som extra utrustning.
• 7-pols anslutning för belysningen (12Volt)

Typskylten
Chassinumret är ingraverat på typskylten som visas bredvid.
Garantifall, förfrågningar och reservdelsbeställningar kan
inte bearbetas utan angivelse av chassinumret.
Anteckna detta nummer på bruksanvisningens titelsida
direkt efter att fordonet / maskinen mottagits.

Ändamålsenlig användning av rotorhövändaren
Rotorhövändaren “HIT 130 A” är uteslutande avsedd för normal användning inom jordbruket.
• För räfsning, vändning och strängläggning av ensilage, hö och halm.
Varje användning därutöver är inte ändamålsenlig.
Tillverkarren garanterar inte för felaktig användning. Den risken bär användaren.
• Till den riktiga användningen hör också att den av tillverkaren föreskrivna skötseln och underhållet genomförs.

1100_S-TechDaten_2162
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BILAGA

S-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

Det går inte att förfalska originalet …

S

Det går bättre med originaldelar från Pöttinger

• Kvalitet och passform
- Säker drift

• Tillförlitlig funktion
• Högre livslängd
- Ekonomisk drift

• Garanterad tillgänglighet
genom Pöttingers försäljningspartner

S-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

Du står inför valet mellan ”original” eller ”efterapning”? Valet bestäms ofta av priset.
Ett ”billigt” köp, kan ofta stå dig dyrt.

Köp endast originaldelar med fyrklövern

Bilaga – A

Säkerhetshanvisningar

Hänvisningar beträffande arbetssäkerheten

6. ) Det är förbjudet att transportera personer

I denna bruksanvisning är alla ställen, som beträffar
säkerheten kännetecknade medels denna symbol.

a. Det är inte tillåtet att transportera personer på maskinen.
b. Maskinen får endast medföras på beskrivet sätt för gatutransport
på offentliga vägar.

1.) Ändamålsenlig användning
a. se tekniska data

7.) Köregenskaper med tillbyggnadsdelar

b. Till den ändamålsenliga användningen hör också att underhållet och
skötseln genomförs på det av tillverkaren föreskrivna sättet.

a. Traktorn måste förses med tillräcklig ballast framme eller bak så
att den kan styras och så att bromsarna fungerar (minst 20%
fordonets egenvikt på framaxeln).

2.) Reservdelar

b. Även vägunderlaget
och den tillkopplade
maskinen har inflytande
på köregenskaperna.
Körningen bör anpassas
till terrängen och
markförhållandena.

a. Originaldelar och tillbehör är konstruerade speciellt för dessa
maskiner och apparater.
b. Vi gör dig uttryckligen uppmärksam på att originaldelar och tillbehör
som inte har levererats av oss inte heller har kontrollerats och
frigivits av oss.

c. Vid körning genom kurvor
med tillkopplad vagn
bör man även beakta att
den tillkopplade vagnen
svänger utåt!

Kg

20%

d. Vid körning genom kurvor
med tillkopplad maskin bör man även beakta att den tillkopplade
maskinen svänger utåt!

8.) Allmänt
a. Innan maskinen kopplas till tre – punkts – kopplingen bör spaken
föras till den position som utesluter att maskinen oavsiktligt lyfts
eller sänks.

c. Monteringen och/eller användningen av sådana produkter
kan därför eventuellt negativt förändra konstruktivt föregivna
egenskaper hos din maskin. Tillverkaren garanterar inte för skador
som uppstår därför att inte originaldelar eller originaltillbehör
användes.

b. När maskinen kopplas till traktorn råder olycksrisk!
c. I området kring tre – punkts – balkarna råder risk för kross- eller
snittskador!

d. Garantin gäller inte heller om egenmäktiga förändringar genomförs
samt om bygg- eller tillbyggnadsdelar kommer till användning hos
maskinen.

d. När den yttre betjäningen för tre – punkts – kopplingen används
får man inte kliva in mellan traktorn och maskinen!
e. Montera och demontera endast kraftöverföringsaxeln när motorn
inte är på.

3.) Skyddsanordningar
Samtliga skyddsanordningar måste vara monterade på maskinen
och fungera. Det är nödvändigt att i rätt tid förnya utslitna och
skadade avtäckningar eller andra skydd.

f. När man kör på väg med upplyft maskin måste betjäningsspaken
för sänkning vara låst.
g. Innan man lämnar traktorn ska maskinen sänkas ner på marken,
dra därefter ut tändningsnyckeln!

4.) För idrifttagandet

h. Ingen får befinna sig mellan traktorn och maskinen om inte fordonet
är säkrat genom broms och/eller kilar mot att rulla iväg!

a. Innan arbetet påbörjas ska användaren bekanta sig med alla
funktioner och deras användning. Det är för sent när arbetet väl
har påbörjats!

i. Vid samtliga skötsel-, underhålls- och ombyggnadsarbeten måste
motorn stängas av och driftaxeln dras ut.

b. Kontrollera maskinen beträffande körduglighet och arbetssäkerhet
varje gång den tas i drift.

9.) Rengöring av maskinen

5.) Asbest

Använd inte högtrycksrengöringsmaskiner för att rengöra lager
och hydrauliska delar.

Vissa tillköpta delar hos maskinen kan av
grundtekniska skäl innehålla asbest. Dessa
delar är kännetecknade.

9400_S-Anhang A_Sicherheit
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Kraftöverföringsaxel

Avsnitt - B

Ledaxelns anpassning

Idrifttagande av kraftöverföringen

Vid längdanpassningen hålls de båda axelhalvorna vid
sidan om varandra i sitt kortaste arbetsläge. Märk upp
de båda axelhalvorna.

Vid körning med maskinen får det maximala
kraftuttagsvarvtalet ej överskridas.
- Vid frånkoppling av kraftuttagsdrivningen kan axeln
fortsätta att rotera p g a maskinens levande kraft. Först
då axeln står helt stilla får denna beröras.
- Vid uppställning av maskinen måste kraftöverföringsaxeln
förvaras enligt föreskrift resp. låsas med kedjan. (Häng
aldrig upp  kraftöverföringsaxeln i säkerhetskedjorna
(H)).

Anpassa längden
- Vid längdanpassning hålls de båda axelhalvorna vid
sidan om varandra i sitt kortaste arbetsläge (L2) och
märks upp.

Vidvinkelknut
Maximal avvinkling under drift och vid stillastående
maskin = 70°.

Standardknut
Maximal avvinkling vid stillastående maskin = 90°.
Maximal avvinkling under drift = 35°.

Observera!
• Iaktta maximalt arbetsläge (L1)
- Sträva till högsta möjliga rörtäckning (min. 1/2 X)
• Förkorta det inre och det yttre skyddsröret jämnt
• Montera överbelastningsskydd (2) på maskinen!

Underhåll
• Pröva före varje idrifttagande av axeln att låsen har
gått ordentligt i ingrepp.

Säkerhetskedjor
- Säkra kraftöverföringsaxelns skyddsrör medelst kedjor
så att det ej kan rotera med.
Se till att det finns ett tillräckligt stort svängningsområde
så att kedjorna inte kommer i kontakt med
kraftöverföringsaxeln!

Byt omedelbart ut slitna beröringsskydd!
- Kraftöverföringen måste smörjas före varje idrifttagande
och var 8:e driftstimme.
- Före längre stillestånd skall kraftöverföringsaxeln
rengöras och smörjas.
- Vid vinterdrift skall skyddsrören fettas in för att förhindra
att de fryser fast .

8h

0700_ S-Gelenkwelle_BA-ALLG
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OBS!
Använd endast den
medlevererade
kraftöverföringsaxeln. Används
andra axlar gäller
ej vagnsgaranti.

Kraftöverföringsaxel

Avsnitt - B

Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd
Kopplingsautomaten är ett överbelastningsskydd som
ställer vridmomentet på ”0” vid en överbelastning. Den
avstängda  kopplingen kan aktiveras på nytt genom att
stänga av kraftuttagsdrivningen.
Kopplingens inkopplingsvarvtal ligger under 200 rpm.
OBS!
Återinkoppling är möjlig även vid reducering av
tappaxelns varvtal.

ANMÄRKNING!
Kraftuttagets överbelastningsskydd är ingen
”påfyllnadsindikator” utan endast en koppling som skyddar
maskinen mot skador.
Genom att köra på rätt sätt undviker man att kopplingen
utlöser för ofta och att maskinen utsätts för onödigt
slitage.
Smörjintervall: 500 h (specialfett)

Viktigt vid kraftöverföringsaxlar med friktionskoppling
Vid överbelastning och kortvariga vridmomenttoppar,
begränsas vridmomentet och överförs kontinuerligt under
friktionstiden.

K90,K90/4,K94/1

L

Före första idrifttagandet och efter längre stillestånd måste
man kontrollera att friktionskopplingen arbetar korrekt.
a) Uppge värdet ”L” på tryckfjädern för K90, K90/4 och
K94/1 resp. på ställskruven för K92E och K92/4E.
b) Lossa skruvarna, varmed friktionsskivorna avlastas.
Vrid runt kopplingen.
c) Ställ in skruvarna på värdet ”L”.
Kopplingen är driftklar igen.

K92E,K92/4E

L

0700_ S-Gelenkwelle_BA-ALLG
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MazacÌ pl·n

CZ

X
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT
h

=
=
(IV)
Litre
*

každých X hodin
každých 40 vozů
každých 80 vozů
1 x ročně
po 100 ha
TUK
Počet mazacích hlaviček
Počet mazacích hlaviček
Viz kapitola “Mazací prostředky vydání”
litru
Varianta

Smøreplan

DK

X
Hver X. driftstime
40 F
Hvert 40. læs
80 F
Hvert 80. læs
1J
1 gang årligt
100 ha
For hver 100 hektar
FETT
Fedt
= 		 Antal smørenipler
= 		 Antal smørenipler
(IV)
Se smørediagrammet
Liter
Liter
*
Udstyrsvariant
h

Se producentens anvisninger

viz. příručka výrobce

Voitelukaavio

FIN

X
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT

h

X käyttötunnin välein
40 kuorman välein
80 kuorman välein
kerran vuodessa
100 ha:n välein
RASVA

=

Voitelunippojen lukumäärä

=
(IV)
Liter
*

Voitelunippojen lukumäärä
Katso liite ”Polttoaineet”
Litraa
Versio
Katso valmistajan ohjeet

Smøreplan

N

X
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT

h

=
=
(IV)
Liter
*

Hver X. arbeidstime
Hvert 40. lass
Hvert 80. lass
1 x årlig
Totalt 100 Hektar
FETT
Antall smørenipler
Antall smørenipler
Se vedlegg "Betriebsstoffe"
Liter
Unntak
Se instruksjon fra produsent

9900-NORDEN_Legende-Schmierpl / BA/EL Allg

LV

Eļļošanas plāns

Xh
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT

ik pēc katrām X darba stundām
ik pēc katrām 40 piekabēm
ik pēc katrām 80 piekabēm
1 x  gadā
ik pēc katriem 100 hektāriem
smērviela

X
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT

h

=
=
(IV)
Liter
*

ziežvārstu skaits
skatīt pielikumu "Ekspluatācijas materiāli"
litri
varianti

Plan smarowania

X
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT
h

smarowaÊ co X roboczogodzin
smarowaÊ co 40 przejazdÛw
smarowaÊ co 80 przejazdÛw
smarowaÊ raz w roku
smarowaÊ co 100 ha
smar

Xh
40 F
80 F
1J
100 ha
TEPALAS
=  
(IV)
Liter
*

slėginių tepalinių skaičius
Žr. priedą „Eksploatacinės medžiagos“
Litrai
Variantas

Smörjschema

S

X
40 F
80 F
1J
100 ha
FETT

h

=

=
(IV)
Litre
*

iczba punktÛw smarowania

=
(IV)
Liter
*
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kas X eksploatacijos valandas
kas 40 važiavimų
kas 80 važiavimų
1 kartą per metus
kas 100 hektarų
TEPALAS

Žr. gamintojo instrukciją

iczba punktÛw smarowania

Zobacz instrukcjÍ obs≥ugi producenta

määrdeniplite arv
vt Lisa - määrdeained
liiter
variant

=   slėginių tepalinių skaičius

=

litr
Wariant

määrdeniplite arv

Tepimo planas

LT

skatīt ražotāja instrukciju
PL

iga X töötunni järel
iga 40 laadimiskorra järel
iga 80 laadimiskorra järel
1 x aastas
iga 100 ha järel
MÄÄRE/ÕLI

valmistaja kasutusjuhendit

=   ziežvārstu skaits
=  
(IV)
Liter
*

Määrimisplaan

EE

Varje X:e driftstimme
Varje 40: e lass
Varje 80: e lass
1 x årligen
Varje 100:e ha
FETT
Antal smörjnipplar
Antal smörjnipplar
Se avsnitt ”Drivmedel”
liter
Utrustningsvariant
Se tillverkarens anvisningar

Utgåva 1997

Smörjmedel

Erforderlig kvalitet

Smörjmedelstyp

II

Siehe Anmerkungen
*
**
***

HYDRAILOLJA HLP
DIN 51524 del 2

I
ÖL

Motorolja SAE 30 enligt
API CD/SF

III

(II)

Transmissionsolja SAE 90,
resp. SAE 85 W-140 enligt
API-GL 4 eller API GL 5

IV

- D 29 -

Li-fett (DIN 51 502, KP 2K)

V (IV)

FETT

Transmissionsflytfett (DIN
51 502:GOH)

VI

VII
Komplexfett (DIN 51 502:KP 1R)

Byt oljan och smörj samtliga smörjpunkter före stilleståndsperioden (vinterförvaring). Skydda blanka delar (leder o.s.v.) mot rost. Använd en produkt enligt lV i tabellen nedan

Ta loss dränerpluggen och släpp ur den gamla oljan och ta hand om den enligt gällande miljöföreskrifter.

Byt transmissionsolja enligt anvisningar i instruktionsbok, dock minst 1 gång per år.

Transmissionsolja SAE 90,
resp. SAE 85 W-140 enligt
API GL 5

Funktionen och livslängden på maskinen beror i hög utsträckning på omsorgsfullt utfört underhåll samt användande av föreskrivna smörjmedel. Vårt smörjmedelsschema underlättar rätt val av smörjmedel. I smörjmedelsschemat
är indelat efter typ av smörjmedel (ex.vis lll). Därefter kan enkelt smörjmedel av rätt kvalitet väljas. Listan över smörjmedelsleverantörer är ej fullständig utan är endast tänkt som exempel.

S

GETRIEBEÖL MP 90
HYPOID EW 90
HYPOID 85W-140
MOBILUBE GX 90
MOBILUBE HD 90
MOBILUBE HD 85W-140
MEHRZWECKGETRIEBEÖlSAE90
HYPOID EW 90
SPIRAX 90 EP
SPIRAX HD 90
SPIRAX HD 85/140

SUPER 2000 CD-MC
SUPER 2000 CD
HD SUPERIOR 20 W-30
HD SUPERIOR SAE 30

VISCO 2000
ENERGOL HD 30
VANELLUS M 30

RX SUPER DIESEL 15W-40
POWERTRANS

MOTORÖL 100 MS SAE 30
MOTORÖL 104 CM 15W-40
AUSTROTRAC 15W-30
PERFORMANCE 2 B SAE
30 8000 TOURS 20W-30
TRACTORELF ST 15W-30

PLUS MOTORÖL 20W-30
UNIFARM 15W-30

SUPER EVVAROL HD/B SAE 30
UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER

DELTA PLUS SAE 30
SUPER UNIVERSAL OIL

• AGRIFARM STOU MC 10W-30
• TITAN UNIVERSAL HD

MULTI 2030
2000 TC
HYDRAMOT 15W-30
HYDRAMOT 1030 MC

HD 20W-20
DELVAC 1230
SUPER UNIVERSAL 15W-30

EXTRA HD 30
SUPER HD 20 W-30

AGROMA 15W-30
ROTELLA X 30
RIMULA X 15W-40

RUBIA H 30
MULTAGRI TM 15W-20

SUPER HPO 30
STOU 15W-30
SUPER TRAC FE 10W-30
ALL FLEET PLUS 15W-40

HD PLUS SAE 30

MULTI-REKORD 15W-40
PRIMANOL
REKORD 30

HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68
SUPER 2000 CD-MC *
HYDRA HYDR. FLUID *
HYDRAULIKÖL MC 530 **
PLANTOHYD 40N ***

ENERGOL SHF 32/46/68

HYSPIN AWS 32/46/68
HYSPIN AWH 32/46

HLP 32/46/68
HLP-M M32/M46

NUTO H 32/46/68
NUTO HP 32/46/68

ENAK HLP 32/46/68
ENAK MULTI 46/68

HYDRAN 32/46/68

• TITAN HYD 1030
• AGRIFARM STOU MC 10W-30
• AGRIFARM UTTO MP
• PLANTOHYD 40N ***

HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68
HYDRAMOT 1030 MC *
HYDRAULIKÖL 520 **
PLANTOHYD 40N ***

DTE 22/24/25
DTE 13/15

RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI

TELLUS S32/S 46/S68
TELLUS T 32/T46

AZOLLA ZS 32, 46, 68
EQUIVIS ZS 32, 46, 68

ULTRAMAX HLP 32/46/68
SUPER TRAC FE 10W-30*
ULTRAMAX HVLP 32 **
ULTRAPLANT 40 ***

ANDARIN 32/46/68

WIOLAN HS (HG) 32/46/68
WIOLAN HVG 46 **
WIOLAN HR 32/46 ***
HYDROLFLUID *

FUCHS

GENOL

TOTAL

VALVOLINE

WINTERSHALL

VEEDOL

SHELL

RHG

MOBIL

FINA

EVVA

ESSO

ELF

ELAN

CASTROL

BP

BAYWA

OLNA 32/46/68
HYDRELF 46/68

MOTOROIL HD 30
MULTIGRADE HDC 15W-40
TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30

AVILUB RL 32/46
AVILUB VG 32/46

AVIA

HYPOID-GETRIEBEÖL
80W-90, 85W-140
MEHRZWECKGETRIEBEÖL
80W-90

MULTIGRADE SAE 80/90
MULTIGEAR B 90
MULTIGEAR C SAE 85W-140

HP GEAR OIL 90
oder 85W-140
TRANS GEAR OIL 80W-90

TOTAL EP 85W-90
TOTAL EP B 85W-90

PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140
SUPER UNIVERSAL OIL
• AGRIFARM GEAR 80W90
• AGRIAFRM GEAR 85W-140
• AGRIFARM GEAR LS 90

HYPOID GA 90
HYPOID GB 90

GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL
GP 85W-140

GETRIEBEÖL MP 85W-90
GETRIEBEÖL B 85W-90
GETRIEBEÖL C 85W-90
TRANSELF TYP B 90 85W-140
TRANSELF EP 90 85W-140

EPX 80W-90
HYPOY C 80W-140

GEAR OIL 90 EP
HYPOGEAR 90 EP

SUPER 8090 MC
HYPOID 80W-90
HYPOID 85W-140

GETRIEBEÖL MZ 90 M
MULTIHYP 85W-140

GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90

ARAL

AGIP

SUPER KOWAL 30 MULTI
TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30

III

VITAM GF 32/46/68
VITAM HF 32/46

ÖL

ROTRA HY 80W-90/85W-140
ROTRA MP 80W-90/85W-140

(II)

MOTOROIL HD 30
SIGMA MULTI 15W-40
SUPER TRACTOROIL UNIVERS.
15W-30

I

OSO 32/46/68
ARNICA 22/46

Firma Company
Société Societá

(IV)

WIOLUB LFP 2

- D 30 -

MULTIPURPOSE

MULTILUBE EP 2
VAL-PLEX EP 2
PLANTOGEL 2 N

MULTIS EP 2

MEHRZWECKFETT
RENOLIT MP
DURAPLEX EP
RETINAX A
ALVANIA EP 2

MOBILGREASE MP

• AGRIFARM HITEC 2
• AGRIFARM PROTEC 2
• RENOLIT MP
• RENOLIT FLM 2
• PLANTOGEL 2-N
MEHRZWECKFETT
SPEZIALFETT GLM
PLANTOGEL 2 N

MARSON EP L 2

HOCHDRUCKFETT LT/SC 280

MULTI PURPOSE GREASE H

EPEXA 2
ROLEXA 2
MULTI 2

LORENA 46
LITORA 27

CASTROLGREASE LM

ENERGREASE LS-EP 2

MULTI FETT 2
SPEZIALFETT FLM
PLANTOGEL 2 N

AVIA MEHRZWECKFETT
AVIA ABSCHMIERFETT

ARALUB HL 2

GR MU 2

FETT

WIOLUB GFW

-

RENOLIT LZR 000
DEGRALUB ZSA 000

MULTIS EP 200

SPEZ. GETRIEBEFETT
H SIMMNIA GREASE O

RENOSOD GFO 35

MOBILUX EP 004

GETRIEBEFLIESSFETT
PLANTOGEL 00N

• AGRIFARM FLOWTEC 000
• RENOLIT SO-GFO 35
• RENOLIT DURAPLEX EP 00
• PLANTOGEL 00N

NATRAN 00

GETRIEBEFETT MO 370

FIBRAX EP 370

GA O EP
POLY G O

RHENOX 34

IMPERVIA MMO

FLIESSFETT NO
ENERGREASE HTO

GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0
RENOLIT DURAPLEX EP 00
PLANTOGEL 00N

AVIA GETRIEBEFLIESSFETT

ARALUB FDP 00

GR SLL
GR LFO

V

HYPOID GB 90

EVVA CA 300

WIOLUB AFK 2

-

HYPOID-GETRIEBEÖL
80W-90, 85W-140

MULTIGEAR B 90
MULTI C SAE 85W-140

HP GEAR OIL 90
oder 85W-140

TOTAL EP B 85W-90

MULTIS HT 1
DURAPLEX EP 1

SPIRAX HD 90
SPIRAX HD 85W-140

HYPOID EW 90
RENOPLEX EP 1
AEROSHELL GREASE 22
DOLIUM GREASE R

MOBILUBE HD 90
MOBILUBE HD 85W-140

HYPOID EW 90
HYPOID 85W-140

• AGRIFARM GEAR 8090
• AGRIFARM GEAR 85W-140
• AGRIFARM GEAR LS90

MOBILPLEX 47

RENOPLEX EP 1

• RENOLIT DURAPLEX EP 1

PONTONIC MP 85W-140

GEAR OIL GX 80W-90
GEAR OIL GX 85W-140

NEBULA EP 1
GP GREASE

MARSON AX 2

TRANSELF TYP B 90 85W-140
TRANSELF TYP BLS 80 W-90

GETRIEBEÖL B 85W-90
GETRIEBEÖL C 85W-140

EPX 80W-90
HYPOY C 80W-140

HYPOGEAR 90 EP
HYPOGEAR 85W-140 EP

MULTIMOTIVE 1

-

CASTROLGREASE LMX

OLEX PR 9142

HYPOID 85W-140

GETRIEBEÖL HYP 90 EP
MULTIHYP 85W-140 EP

AVIALUB SPEZIALFETT LD
RENOPLEX EP 1

GETRIEBEÖL HYP 90

ROTRA MP 80W-90
ROTRA MP 85W-140

VII

ARALUB FK 2

-

VI
Vid arbeten i
kombination med
traktorer med våta
bromsar gäller
den internationella
specifikationen J
20 A.

*** Hydrauloljor (vegetabiliska oljor) HLP
+ HV är biologiskt
nedbrytbara och
därför mycket
miljövänliga.

** Hydrauloljor
HLP-(D) + HV

*

ANMÄRKNINGAR

HYDRAULISKT SCHEMA

Hydrauliskt schema

2162-45-002-0

2162-43-002-0

0400_S-Hydraulikplan_2162

Teckenförklaring:
Standardutrustning
Extrautrustning
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Bilaga 1

EG-konformitetsintyg
enligt EG-norm 2006/42/EG

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Vi _______________________________________________________________________
(anbudsgivarens namn)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

__________________________________________________________________________________
(fullständig företagsadress - vid befullmäktigade samarbetspartner med säte inom EG uppges även tillverkarens företagsnamn och adress)

intygar med ensamansvar att nedanstående produkt,

Rotorhövändare
HIT 130 A,

  Type 2162

__________________________________________________________________________
(fabrikat, typ)

för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter enligt EG-norm 2006/42/EG,
(om tillämpligt)

samt uppfyller kraven enligt övriga gällande EG-normer.
__________________________________________________________________________
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för övriga EG-normer)

(om tillämpligt)

Följande norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt införande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna.

__________________________________________________________________________

0600 S-EG Konformitätserklärung

(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er))

____________________________
Utfärdat (ort/datum)

____________________________________
(Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare)

V důsledku technického vývoje pracuje firma
PÖTTINGER Ges.m.b.H neust·le na zlepšení
svých výrobků.
Změny v návodu k používaní si výrobce vyhrazuje. Požadavky
na změnu návodu k používaní na právě dodané stroje
nemohou být vyvozovány.
Technické údaje, rozměr y a hmotnosti jsou
nezávazné.
Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného
souhlasu firmy
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen

Som led i den tekniske videreudvikling
arbejder PÖTTINGER Ges.m.b.H hele tiden
på at forbedre firmaets produkter.
Ret til ændringer i forhold til figurerne og beskrivelserne
i denne driftsvejledning forbeholdes, krav om
ændringer på allerede leverede maskinen kan ikke
udledes deraf.
Tekniske angivelser, mål og vægtangivelser er
uforpligtende.
Der tages forbehold for fejl.
Kopiering eller oversættelse, også delvis, kun med
skriftlig tilladelse fra
ALoIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Alle rettigheder forbeholdes iht. loven om ophavsret.

Tehnilise edasiarendamise käigus töötab
Pöttinger Ges. m.b.H pidevalt oma toodete
parendamisega.
Sellega seoses jätame endale õiguse teha muudatusi
joonistes ja kasutusjuhendi kirjeldavas osas ilma
kohustuseta teha neid muudatusi juba tarnitud
masinate juures. Tehnilised andmed, mõõdud ja massid
ei ole siduvad. Vead ei ole välistatud.
Käesoleva tõlke paljundamine, ka osaline, on lubatud
ainult Pöttinger Ges. m.b.H kirjalikul loal.
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschat m.b.H
A-4710 Grieskirchen
Kõik autoriõigused on seadusega kaitstud.

Sitä mukaa kuin tekninen kehitys kulkee
eteenpäin, PÖTTINGER Ges.m.b.H pyrkii
jatkuvasti parantamaan tuotteitaan.
Siksi joudumme pidättämään oikeuden tämän
käyttöohjeen kuvien ja kuvauksien muutoksiin.
Tämän vuoksi ei kuitenkaan voida vaatia muutoksia
jo toimitettuihin koneisiin.
Tekniset tiedot, mitat ja painot ovat sitoumuksetta.
Pidätämme oikeuden myös erehdyksiin. Osittainenkin
jälkipainos tai käännös vai valmistajan luvalla:
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Kaikki oikeudet pidätetään
tekijänoikeuslain mukaisesti.

Tehniskās attīstības procesā  PÖTTINGER Ges.
m.b.H strādā nepārtraukti pie Jūsu produktu
uzlabošanas.
Tehnikai attīstoties var atšķirties fotoattēli no dabā esošās
mašīnas. Rūpnīca patur tiesības nepārtraukti uzlabot
agregātus, kā dēļ nav izslēgta nākošo saražoto mašīnu
atšķirība no iepriekšējām. Izmaiņas jau piegādātajām
mašīnām netiek veiktas.
Tehniskie dati, izmēri un masas var būt aptuvenas, nav
izslēgtas drukas kļūdas.
Pārdrukāšana   vai   tulkojumi,   vai   arī atsevišķu daļu
izkopēšana atļauta tikai ar rūpnīcas rakstisku piekrišanau:
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Autortiesības aizsargātas ar likumu.

Tobulėjant technikai, „PÖTTINGER Ges.m.b.H“
nuolat gerina savo gaminius.
Todėl, lyginant su šios naudojimo instrukcijos
paveikslėliais ir aprašymais, pasiliekame sau atlikti
pakeitimus, todėl pretenzijos dėl jau išsiųstų mašinų
pakeitimų nepriimamos.
Techniniai duomenys, matmenys ir svoriai yra neprivalomi.
Galimos klaidos.
Pakartotinai išleisti arba versti, taip pat ir ištraukas, leidžiama
tik gavus
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen, raštišką leidimą.
Visos teisės saugomos pagal Autorių teisių įstatymą.

Som et ledd i den tekniske videreutviklingen
arbeider PÖTTINGER Ges.m.b.H. stadig
med forbedring av firmaets produkter.
Derfor tar vi forbehold om endringer i forhold til bildene
og beskrivelsene i denne bruksanvisningen, krav
om endringer på allerede leverte maskiner kan ikke
utledes fra dette.
Tekniske angivelser, mål og vekt er veiledende. Med
forbehold om feil.
Kopiering eller oversetting, også i utdrag, utelukkende
med skriftlig tillatelse fra
ALoIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
Med forbehold om alle rettigheter iht. loven om
opphavsrett.

W sensie dalszego rozwoju technicznego
Poettinger nieustannie pracuje nad
ulepszaniem swoich produktÛw.
W zwiπzku z powyøszym zastrzegamy sobie prawo
do zmian w schematach i opisach znajdujπcych siÍ
w niniejszej instrukcji obs≥ugi.
Nie wyklucza siÍ prawa do zmian rÛwnieø w przypadku
juø dostarczonych maszyn.
Dane techniczne, wymiary i ciÍøary nie sπ wielkoúciami
ostatecznymi. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ pojawienia
siÍ b≥edÛw.
Powielanie bπdü t≥umaczenia, rÛwnieø wyrywkowe,
wy≥πcznie za pisemnπ zgodπ
ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen
Wszelkie prawa w≥πcznie z prawami autorskimi
zastrzeøone.

Beroende på den tekniska utvecklingen
arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att
förbättra sina produkter.
Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot
avbildningarna och beskrivningarna i denna
bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk
på förändringar av produkter beroende av denna
bruksanvisning.
Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga.
Fel förbehållna.
Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får
endast genomföras med skriftlig tillåtelse av
ALoIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A – 4710 Grieskirchen
Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten
förbehålls.

CZ

Všechna práva podléhají autorskému právu.
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Following the policy of the PÖTTINGER Ges.
m.b.H to improve their products as technical
developments continue, PÖTTINGER
reserve the right to make alterations which must not
necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation
to alter any machines previously delivered.
Technical data, dimensions and weights are given as an
indication only. Responsibility for errors or omissions
not accepted.
Reproduction or translation of this publication, in
whole or part, is not permitted without the written
consent of the
ALoIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
A-4710 Grieskirchen.
All rights under the provision of the copyright Act
are reserved.
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Alois Pöttinger
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H
A-4710 Grieskirchen
Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-2511
e-Mail: landtechnik@poettinger.at
Internet: http://www.poettinger.at

Gebr. PÖTTINGER GMBH
Stützpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

Pöttinger France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30
Fax: 03.89.47.28.39

Gebr. PÖTTINGER GMBH
Servicezentrum
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon:
Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169
Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231
Telefax: 0 81 91 / 59 656

