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Data som anges på maskinens typskylt.  

 

 
 

Modell: 

 
Tekniskt servicecenter auktoriserat av BREVIGLIERI Spa som ska kontaktas för all teknisk 

assistans.  

 

 

 

 
 

Serienummer:  

 

 

 

 
 

Tillverkningsår:  

 

 

 Återförsäljare:  

 

 
 

Leveransdatum: 

 

 

 
 

 

BREVIGLIERI 
Spa 

I-37054 NOGARA (Verona) Italien - Tel. +39 +442 537411 - Tel. export +39 +442 

537404 - Fax +39 +442 537444 www.breviglieri.com - E-post: info@breviglieri.com 

http://www.breviglieri.com/
mailto:info@breviglieri.com
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OBS! Maskinens maximala höjd är 

160 cm med konstgödselspridare. 
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AVSNITT 1 
Beskrivning och huvudegenskaper 

 

 

1.1 INLEDNING 
Denna handbok innehåller instruktioner och allt annat som 

betraktas vara nödvändigt för att beskriva hur man på rätt sätt 

använder och utför normal service på ”radfräs mg-4” (även 

kallad maskin i texten) tillverkad av BREVIGLIERI SpA i Nogara 

(VR) Italy, även kallad tillverkaren i följande text. 

Informationen och anvisningarna ger ingen fullständig beskriv-

ning av de olika komponenterna eller en detaljerad bild av hur 

de fungerar. Men användaren kommer att hitta allt som i 

normala fall behövs för att använda maskinen på säkert sätt och 

hålla den i felfritt tillstånd. 

Ignorering av anvisningarna som ges i denna handbok, vårdslös 

eller felaktig användning av maskinen och icke godkända 

ändringar av maskinen kan ogiltiggöra den garanti som ges av 

tillverkaren. 

Tillverkaren frånsäger sig därför varje form av ansvar för 

skador som har uppstått genom vårdslöshet eller genom att 

instruktionerna i denna handbok har ignorerats. 

Om omfattande reparationer eller renoveringar krävs, ska du 

kontakta en auktoriserad serviceverkstad med utbildad personal 

eller tillverkaren direkt. Denne står helt till ditt förfogande för 

snabb och tillförlitlig teknisk assistans, och allt annat som kan 

säkerställa att du får ut den allra bästa och effektivaste 

prestandan från maskinen. 
Under maskinens hela livslängd ska denna handbok för-

varas på ett säkert ställe, men fortfarande lättåtkomlig för 

rådfrågning. 

 

 

 

 

 

1.2 GARANTI 
Tillverkaren ger en garanti för nya produkter under en period av 

12 (tolv) månader från köpdatum. Kontrollera och säkerställ vid 

köpet att maskinen är komplett och i felfritt tillstånd. 

Skriftlig reklamation ska sändas in inom 8 (åtta) dagar efter att 

maskinen har tagits emot. 

Garantin täcker enbart reparationer eller utbyte, utan kostnad, 

av de delar som efter undersökning av tillverkarens tekniska 

personal har fastställts vara defekta (knivar är undantagna). 

Kostnader som berör byte av smörjmedel, transportkostnader, 

tullavgifter och moms täcks alltid av kunden. 

Byte eller reparation av delar under garanti innebär ingen 

förlängning av garantiåtagandena. 

Tillverkaren accepterar ingen retur av gods utan tidigare 

skriftligt godkännande. 

Köparen kan endast tillvarata sina rättigheter beträffande 

garantin om han har uppfyllt de villkor som reglerar garanti-

åtagandena enligt bestämmelserna i leveranskontraktet. 

 
1.2.1 UNDANTAG FRÅN GARANTIN 
Förutom de omständigheter som anges i leveranskontraktet, 
ogiltigförklaras garantin om: 

- Skadan har orsakats av otillräckligt underhåll. 

- Reparationer har gjorts av användaren utan tillverkarens 

medgivande, på grund av att oäkta delar har installerats eller 

genom att ändringar har gjorts på maskinen och skadan har 

orsakats av dessa ändringar. 

- Maskinen har kopplats till traktorer vars uteffekt överskrider de 

värden som anges i tabellen ”Tekniska specifikationer” i denna 

handbok. 

- Användaren inte har följt anvisningarna i denna handbok. 
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Skador som uppstått genom vårdslöshet, slarv, dålig eller 

felaktig användning av maskinen eller felaktiga utförda manövrer 

av föraren är även de uteslutna från garantin. Demontering av 

säkerhetsanordningar som är monterade på maskinen ska 

automatiskt upphäva garantin och frita tillverkaren från allt 

ansvar i sådana fall. 

Garantin upphör även att gälla om oäkta delar används. Även 

när den täcks av garantin måste maskinen sändas tillbaka 

fraktfritt. 

 
 
1.3 BESKRIVNING AV MASKINEN OCH 

ANVÄNDNING  
Radfräsen mg-4 är «CE»-märkt i enlighet med Europeiska 

unionens standard, som finns beskriven i direktiv 98/37/EG 

och efterföljande ändringar, enligt uppgifterna i Bekräftelse 

om överensstämmelse som medföljer varje maskin. 

 
1.3.1 BESKRIVNING 
Maskinen består av en huvudram med olika bredder tillverkad av 

en formpressad stålplåt, med den centrala monteringsramen 

med trepunktsfästet anslutet framtill och med 2 till 12 fräs-

enheter monterade baktill. 

Huvudramens båda ändar kan fällas upp för att möjliggöra 

vägtransport av maskinen. 

Fräsenheterna kan ha olika bredder, dvs. smal, bred och extra 

bred. 

Maskinen har 78 cm markfrigång under transmissionsbalken. 

Den effekt som krävs för att driva maskinen överförs via en 

kraftöverföringsaxel (med CE-märkning) som är centralt kopplad 

till kuggväxeln/slutväxelenheten (5 fig. 1), och därifrån till fräs-

enheterna via en drivaxel. 

 
TECKENFÖRKLARING till fig. 1 

A Framsida  

B Bakre ände  

C Vänster sida 

D Höger sida 

 
1 Fäste för trepunktslyft 

2 Fäste för toppstång 

3 Fäste för trepunktslyftens dragarmar 

4 Stöd för kraftöverföringsaxel 

5 Kuggväxel/slutväxelenhet 

6 Konstgödselspridare 

7 Skydd 

8 Rotor med fräsknivar 

9 Kraftuttag 

10 Skydd för kraftöverföringsaxel 

11 Hjul för justering av arbetsdjupet 

12 Typskylt 

13 Tryckfjädrar 

14 Sidoförlängningar (fällbar ram) 

15 Slangar för utmatning av konstgödning 

16 Övre transmission med skydd 

 
1.3.2 ANVÄNDNING 
Radfräsen mg-4 har uteslutande konstruerats för 

användning inom lantbruket, för att bryta upp och bearbeta 

marken. 

En enda förare sittande i traktorn klarar av att utföra alla 

varierande fräsoperationer. 

All annan användning av maskinen, som avviker från för-

klaringarna som ges i denna handbok, fritar tillverkaren från 

allt tänkbart ansvar för skador som därigenom har drabbat 

personer, djur eller egendom. 

1.4 IDENTIFIERING 
Varje maskin är försedd med en typskylt (12 fig. 1) som 

innehåller följande data: 

 
- Tillverkarens namn och adress 

- «CE»-märkning 

- A) Maskinmodell 

- B) Maskinversion 

- C) Serienummer 

- D) Vikt (i kg) 

- E) Tillverkningsår 

 
Data på maskinens typskylt ska noteras på sista sidan i denna 

handbok och måste alltid anges när reservdelar beställs och/eller 

hjälp behövs. 

 
I standard leveransomfång av maskinen ingår: 

- Handbok för drift och underhåll av maskinen 

- «EG» Bekräftelse av överensstämmelse. 
 
 
1.5 LJUDNIVÅ 
Ljudnivån har mätts i enlighet med aktuella standarder med 

följande resultat: 

- Ljudtrycksnivå LpAm (A) ............................... dB               81,8 

- Ljudeffektnivå LwA (A)................................... dB               98,6 
 
 
1.6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 

 
RAM 
 

 
Modell 

 
hk 

 
Kg 

Maskinens bredd 

arbets-
läge 

mått 

ram mg-4 220 40-50 210 220 220 

ram mg-4 280 45-60 230 280 280 

ram mg-4 330 50-70 260 330 330 

ram mg-4 440 60-80 340 440 440 

ram mg-4 310 fällbar 50-70 290 310 250 

ram mg-4 440 fällbar 60-80 370 440 320 

 
ELEMENT 
 

 
Modell 

 
Kg 

Arbets- 

bredd 

Knivar 

antal arbets-
djup 

element mg-4 smal 4 knivar 75 25-40 8 5-15 

element mg-4 medium 4 knivar 90 40-55 16 5-15 

element mg-4 bred 4 knivar 105 55-70 24 5-15 

element mg-4 extra bred 4 knivar 125 75-90 32 5-15 

element mg-4 smal 6 knivar 80 25-40 12 5-15 

element mg-4 medium 6 knivar 95 40-55 24 5-15 

element mg-4 bred 6 knivar 110 55-70 36 5-15 

element mg-4 extra bred 6 knivar 130 75-90 48 5-15 

 
Radavståndet måste specificeras vid beställningen för att 

rambredden ska kunna bestämmas. 
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AVSNITT 2 
Allmänna säkerhetsinstruktioner 

 

 

2.1 SÄKERHET 
Användaren måste informera sin personal om riskerna som är 

förbundna med olyckor, om de säkerhetsanordningar som är 

installerade för att skydda föraren och om allmänna regler för 

förebyggande av olycksfall som finns fastlagda i direktiv och 

gällande lagstiftning i det land där maskinen används. 

Det är därför av största betydelse att förarna läser igenom 

denna handbok noggrant, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, 

och att vara särskilt uppmärksamma vid arbetsmoment som kan 

vara speciellt riskfyllda. 

 
Tillverkaren frånsäger sig varje form av ansvar om reglerna 

för säkerhet och förebyggande av olyckor i denna handbok 

inte har följts. 

 
 
 

Se upp där denna symbol visas i handboken. Den indikerar 

en möjligen farlig situation. 

 
Det finns tre olika faronivåer: 

 
FARA: Detta är signalen för den maximala faronivån och varnar 

för att om inte de beskrivna arbetsmomenten utförs korrekt, 
kommer de att vålla allvarliga personskador, dödsfall eller 

långvarig konvalecens.  

VARNING: Signalen ”VARNING” varnar för att om inte de 

beskrivna arbetsmomenten utförs korrekt kan de vålla allvarliga 

personskador, dödsfall eller långvarig konvalecens. 

SE UPP: Denna signal varnar för att om inte de beskrivna 

arbetsmomenten utförs korrekt kan de vålla skador på 

maskinen och/eller personer. 

 
 
2.2 
SÄKERHETSDEKALER 
Maskinen har konstruerats och tillverkats i enligt med alla 

tänkbara säkerhetsstandarder för att skydda de personer som 

arbetar med den. Trots detta kan fortfarande restrisker bestå 

som markeras med dekaler på maskiner. 

Dessa dekaler (piktogram) som beskrivs i fig. 3, är fastsatta på 

maskinen och indikerar de olika risksituationerna och farans typ 

i kortfattad form. 

Håll alltid dekalerna rena och byt ut dem omedelbart om de har 

lossnat eller skadats. 

Studera fig. 3 och läs noggrant igenom följande beskrivningar 

och lägg säkerhetsdekalernas innebörd på minnet. 

 
1) Läs igenom instruktionsboken noggrant innan du påbörjar 
arbetet. 

2) Innan du börjar med underhållsarbeten. Stäng av 

maskinen och läs igenom instruktionsboken. 

3) Risk för att fastna i kraftöverföringsaxeln. Håll dig på 

säkert avstånd från kraftöverföringsaxeln när traktormotorn 

är i gång. Fäst skydden på plats med respektive kätting. 

4) Vassa föremål som kastas upp av maskinen kan utgöra 

en fara. Håll dig på säkert avstånd. 

5) Risk för att undre kroppsdelar klipps av. Håll dig på säkert 

avstånd från maskinen när den är i drift. 

6) Risk för att övre kroppsdelar klipps av. Ta inte bort 

skydden och håll dig på säkert avstånd från rörliga delar när 

maskinen är i drift. 

7) Fästpunkter för lyftning av maskinen. 

2.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH 

FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR 
Läs noggrant igenom föreskrifterna för säkerhet och före-

byggande av olyckor innan maskinen används. Rådgör med 

tillverkaren om du är tveksam. Tillverkaren frånsäger sig 

varje form av ansvar om reglerna för säkerhet och före-

byggande av olyckor som beskrivs nedan inte har följts. 

- Berör inte rörliga delar. 

- Justeringar eller arbeten på maskinen får endast utföras när 

traktormotorn är avstängd och traktorn har blockerats. 

- Det är absolut förbjudet att transportera personer eller djur på 

radfräsen. 

- Det är absolut förbjudet att köra traktorn eller låta någon köra 

den med upplyft maskin, av personer som saknar motsva-

rande körkort, av outbildade personer eller av sådana vars 

psykiska/fysiska hälsotillstånd är labilt. 

- Iaktta alla de åtgärder som rekommenderas och beskrivs i 

denna handbok för att förebygga olycksfall. 

- När en maskin är kopplad till och upplyft med traktorn, kommer 

fördelningen av vikten på axlarna att förändras. Därför bör 

ballast monteras framtill på traktorn för att utjämna vikten 

mellan axlarna. 

- När den är kopplad till traktorn kan maskinen endast drivas när 

kraftöverföringsaxeln är komplett med skydden fixerade med 

kättingarna. Håll dig på säkert avstånd från den roterande 

kraftöverföringsaxeln. 

- Innan du startar traktorn och maskinen, se till att alla säker-

hetsanordningar för transport och drift är i perfekt skick. 

- Uppfyll alla gällande regler i Vägtrafikförordningen när du kör 

på allmän väg. 

- Överskrid inte maximalt tillåten vikt på traktorns axel. 

- Gör dig förtrogen med reglagen och deras funktioner innan du 

börjar arbeta. 

- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst fladdrande klädsel, halsdukar, 

halsband eller slips som kan trasslas in i rörliga delar. Använd 

skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och skydds-

skor om det krävs i det land där maskinen används eller 

särskilt vid arbeten på stenig mark. 

- Maskinen måste kopplas till en traktor med lämplig motoreffekt. 

- Iaktta yttersta försiktighet när maskinen kopplas till och demon-

teras från traktorn. 

- Alla tillbehör som används för transportändamål måste vara 

försedda med lämpliga dekaler och skydd. 

- Lämna aldrig förarsätet när traktorn är i drift. 

- Tänk på att de centrifugalkrafter som uppstår när du kör runt 

hörn förändras när du kör med och utan maskinen genom 

tyngdpunktens förskjutning, speciellt vid hård kurvtagning. 

- Kontrollera kraftuttagets varvtal innan du ansluter kraftöver-

föringsaxeln. Förväxla inte 540-varvs kraftuttag med 1000-

varvs kraftuttag. 

- Det är absolut förbjudet att vistas inom maskinens arbets-

område när den är i drift. 

- Innan du lämnar traktorn ska maskinen sänkas ner till marken 

med trepunktslyften, traktorns motor stängas av, parkerings-

bromsen ansättas och startnyckeln dras ut ur startlåset. 

- Det är absolut förbjudet att gå in mellan traktorn och maskinen 

när motorn är igång och kraftuttaget är inkopplat. 

- Flytta hydraulikens manöverspak till låst läge innan du kopplar 

till eller från maskinen till trepunktslyften. 

- Maskinen och traktorns dragarmar måste vara av samma 

kategori. 

- Var särskilt försiktig när du arbetar i närheten av lyftlänkarna. 

Detta är ett mycket farligt område. 
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- Det är absolut förbjudet att gå in mellan traktorn och jord-

fräsens lyftarmsfäste för att manövrera lyftreglagen utifrån. 

- Fixera dragarmarna med begränsningslänkarna under 

transporten. 

- Flytta hydraulikens manöverspak till låst läge vid vägtransport 

med maskinen upplyft. 

- Använd endast den kraftöverföringsaxel som rekommenderas 
av tillverkaren. 

- Kontrollera regelbundet kraftöverföringsaxelns skydd. Det 

måste alltid vara i felfritt skick och säkert fastsatt. 

- Iaktta största uppmärksamhet med kraftöverföringsaxelns 

skydd både under transport och arbete. 

- Traktormotorn måste alltid vara avstängd när kraftöver-

föringsaxeln ansluts till och demonteras från traktorn. 

- Förvissa dig om att kraftöverföringsaxeln är ansluten till 

traktorn och maskinens kraftuttag på korrekt sätt. 

- Förhindra att skydden roterar genom att fästa kättingarna och 

läs alltid de anvisningar för drift och underhåll som medföljer 

kraftöverföringsaxeln. 

- Se till att inga åskådare eller djur befinner sig i närheten innan 

du kopplar in kraftuttaget. 

- Koppla inte in kraftuttaget när motorn är avstängd. 

- Koppla ifrån kraftuttaget när kraftöverföringsaxeln är utsvängd i 

en kraftig vinkel (aldrig mera än 10 grader, fig. 4) och när den 

inte används. 

- Rengör och smörj endast kraftöverföringsaxeln när kraftuttaget 

är frånkopplat, motorn avstängd, parkeringsbromsen ansatt 

och startnyckeln är utdragen ur startlåset. 

- Låt kraftöverföringsaxeln vila på sitt stöd (4 fig. 1) när den inte 
används. 

- Långvarig användning av maskinen kan leda till att 

kuggväxeln/slutväxeln (5 fig. 1) och delar i hydraulkretsen blir 

heta. Berör inte dessa delar under eller direkt efter att 

maskinen har använts eftersom de kan vålla brännskador. 

- Utför ingen service eller rengöring om inte kraftuttaget har 

kopplats ifrån och traktormotorn har stängts av. 

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är väl 

åtdragna. Efterdra dem vid behov. 

- Placera lämpliga stöd under maskinen som säkerhetsåtgärd 

när service utförs eller knivar byts när maskinen är upplyft. 

- Innan du utför arbete på knivarna, koppla ifrån kraftuttaget, 

stäng av traktormotorn, ansätt parkeringsbromsen och se till 

att knivarna står stilla. 

- Använd rekommenderade oljor. 

- Reservdelar måste uppfylla de krav som ställs av tillverkaren. 

Använd endast originaldelar. 

- Säkerhetsdekalerna måste alltid vara tydligt synliga. De måste 

hållas rena och ersättas om de har blivit oläsliga (nya dekaler 

kan beställas hos tillverkaren). 

- Instruktionsboken måste finnas tillgänglig under maskinens 

hela livslängd. 

- Om lagar beträffande bullerbekämpning finns i det land där 

maskinen används, ska anpassning ske till dessa genom att 

lämpliga skydd används. Uppmätt ljudnivå anges i avsnittet 

1.5 «Ljudnivå». 

- Följ de lagar som gäller i det land där maskinen används för 

användning och omhändertagning av de produkter som 

används för att rengöra och serva maskinen. Följ även instruk-

tionerna som ges av respektive produkts tillverkare. 

- Om maskinen måste skrotas ska de lagar om miljöskydd följas 

som gäller i det land där maskinen används. 

AVSNITT 3 
Transport och hantering 
 

 

3.1 SE UPP VID TRANSPORT OCH 

HANTERING 
Om maskinen ska transporteras på allmän väg, kopplad till 

traktorn, måste gällande delar i Vägtrafikförordningen 

uppfyllas. 

 
Maskinen måste lyftas upp minst 40 cm från marken vid 

vägtransport. Ska maskinen transporteras över längre sträckor 

kan den med fördel transporteras med lastbil eller på järnväg. 

I sådant fall, läs igenom «1.6 Tekniska specifikationer» 

beträffande vikt och dimensioner. 

Därigenom kan du förvissa dig om att maskinen kan trans-

porteras genom viadukter eller låga öppningar utan svårigheter. 

För att lyfta upp maskinen från marken till lastflaket, ska en kran 

med tillräcklig lyftförmåga användas och lyftkrokar fästas i de 

lyftpunkter som är markerade på maskinen (7 fig. 3). 

 
Lastning med kran. Förvissa dig om att kranens lyftförmåga är 

tillräcklig för att klara av maskinens vikt. 

Lyftpunkterna är tydligt synliga och markerade med dekaler, se 

fig. 3. 

Lyft maskinen med största försiktighet och flytta den långsamt 

utan ryck till lastbilen eller järnvägsvagnen. 

 
 
 

FARA 

Lyft- och transportoperationer kan vara mycket farliga om 

de inte utförs med största omsorg: se till att alla personer 

som inte är direkt inblandade i lyftet håller sig på säkert 

avstånd till lyftområdet. Rensa och inhägna området dit 

maskinen ska förflyttas. Se till att tillgängliga lyftdon är 

lämpliga för ändamålet. Berör inte hängande last och håll 

dig alltid på säkert avstånd från den. Under transport får 

inte lasten lyftas upp mer än 20 centimeter över marken. Se 

också till att området där lyftet sker är fritt och att det finns 

en tillräcklig «nödutgång», dvs. ett fritt och säkert område 

dit operatörer snabbt kan förflytta sig om lasten skulle falla. 

 
 
 

 
 
 
SE UPP 

Ytan där maskinen ska ställas ner måsta vara absolut 

horisontell, för att förhindra att lasten tippar. 

 
När maskinen väl har flyttats till lastbil eller vagn, måste du se till 

att den hålls fast i säkert läge. 

Fixera maskinen ordentlig mot lastytan med hjälp av de givna 

fästpunkterna som är markerade med «krok»-dekalen (8 fig. 3). 

Använd ordentligt spända rep eller kättingar dimensionerade för 

maskinens vikt och som klarar av att förhindra att den sätts i 

rörelse. 

Efter att maskinen har transporterats till önskad plats och innan 

du lossar fastsurrningen, ska du förvissa dig om att maskinens 

läge inte kan utgöra en fara. 

Ta nu bort repen och lossa maskinen från transportmedlet på 

samma sätt som när den lastades. 
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VARNING 

Maskinen har konstruerats för att arbeta och transporteras i 

dagsljus. Om arbete eller transport måste utföras nattetid 

måste föraren installera ett belysningssystem (medföljer 

inte maskinen). 

Tänk på att när maskinen har den fällbara ramen och 

konstgödselspridaren uppfällda kan dessa skymma 

traktorns bakljus. 

 
 
 

AVSNITT 4 
Drift 

 

 

4.1 FÖRE ANVÄNDNINGEN 
 
 
 

VARNING 

Innan maskinen tas i drift måste föraren ha läst och förstått 

alla delar i denna handbok, i synnerhet «Avsnitt 2» om 

säkerhet. 

 
Innan arbetet påbörjas ska du se till att maskinen är i felfritt 

skick, att smörjoljenivåerna är riktiga och att alla delar som är 

utsatta för slitage och nedbrytning är helt intakta. 

Se också till att skydden är korrekt monterade. 
 
 
 

SE UPP 

Justeringar och arbetsmoment som krävs för att förbereda 

maskinen inför arbetet måste alltid utföras när maskinen är 

avstängd och blockerad. 

 
4.1.1 ARBETSLÄGE 

 
 
 

FARA 

FÖRAREN MÅSTE SITTA I TRAKTORNS FÖRARSÄTE NÄR 

MASKINEN ÄR I DRIFT EFTERSOM DET ENDAST ÄR I 

DENNA POSITION SOM HAN STYRA ARBETET KORREKT. 

INNAN FÖRAREN LÄMNAR FÖRARSÄTET MÅSTE HAN 

STOPPA MASKINEN, ANSÄTTA PARKERINGSBROMSEN 

OCH STÄNGA AV TRAKTORMOTORN. 

 
 
4.2 KOPPLING TILL TRAKTORN 

 
 
 

FARA 

Koppling till traktorn kan vara ett farligt arbetsmoment. Var 

mycket försiktig och följ instruktionerna strikt. 

Innan arbetet påbörjas är det mycket viktigt att se till att 

vare sig människor eller djur etc. befinner sig i utrymmet 

mellan maskinen och traktorn. 

Gå aldrig någonsin in mellan de två maskinerna utan att 

först ha stängt av traktornmotorn, ansatt parkerings-

bromsen och blockerat kraftöverföringsaxeln. 

Tillåt aldrig någonsin andra personer att närma sig 

maskinen för att kontrollera den, kraftöverföringsaxeln eller 

de roterande verktygen. 

Gör så här för att koppla maskinen till traktorn på korrekt sätt: 

- Se till att du använder en traktor vars konfiguration passar 

maskinen ifråga. 

- Se till att inga föremål, åskådare och/eller djur befinner sig i 

omedelbar närhet och att kraftuttaget är frånkopplat. 

- Se till att maskinen står i en stabil, horisontell position, och 

backa sedan traktorn mot maskinen. 

- När rätt position har nåtts, stäng av traktormotorn och anslut 

sedan kraftöverföringsaxeln först till maskinens kraftuttag och 

sedan till traktorns kraftuttag. Se till att den är säkert låst på 

plats. 

- Flytta dragarmarna mot maskinen och koppla dem till plattorna. 

Skjut in tappen och lås den på plats med medföljande sax-

pinnar (B fig. 6). Eftersom trepunktslyftens dragarmar har en 

viss längd för varje traktor och har ett hål av en viss diameter, 

måste du hitta den lämpligaste positionen för den traktor du 

använder genom att skjuta in tapparna i respektive hål allt 

efter behov och beroende på diametern. 

- Lås dragarmarna med traktorns begränsningslänkar parallellt 

med traktorn. Detta måste göras för att förhindra att maskinen 

pendlar i sidled. 

- Anslut kraftöverföringsaxeln till maskinens kraftuttag och se till 

att den är säkert låst till traktorns kraftuttag. Se till att skyddet 

kan rotera fritt. Fäst kraftöverföringsaxelns skydd med respek-

tive kätting. Ta bort kraftöverföringsaxelns stöd (4 fig. 1) och 

fäst det på tillhörande fäste på länkarmarna. 

 
 
 

FARA 

Iaktta största försiktighet när du ansluter kraftöverförings-

axeln. Se till att den är säkert låst till både traktorns 

kraftuttag och maskinen. 

Följ även anvisningarna i den instruktionsbok som med-

följer varje kraftöverföringsaxel. 

Se till att skyddet för kraftöverföringsaxeln är fastsatt med 

respektive kätting och kan rotera fritt utan hinder. 

Kontrollera också skyddskåporna på traktorn och 

redskapet. 

Om något av skydden inte är i absolut felfritt tillstånd, 

måste det omedelbart bytas ut mot ett nytt skydd. Det är 

mycket viktigt att du förvissar dig om att skydden över-

lappar kraftöverföringsaxelns skydd med minst 5 cm i båda 

ändar. 

- Anslut toppstången och justera dess längd till korrekt mått så 

att maskinens ovansida ligger parallellt med marken. Det är 

mycket viktigt att parallelliteten mellan maskinens axel och 

traktorns kraftuttag erhålls på detta sätt. 

 
 
4.3 KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 
 
 
 

FARA 

Kraftöverföringsaxeln är en mekanisk komponent. När den 

är i drift kan den utgöra en fara för det fysiska välbefin-

nandet för dem som arbetar med den. Iaktta största försik-

tighet när arbeten utförs som berör kraftöverföringsaxeln. 

Läs noggrant igenom instruktionsboken som medföljer 

kraftöverföringsaxeln. Om du tvivlar på dess funktionssätt, 

om skydden saknas, är slitna eller brustna, ersätt den med 

en ny kraftöverföringsaxel som är försedd med «CE»-

märkning. 

Se till att kraftöverföringsaxeln ALLTID är skyddad av 

plastskyddet som tillhandahålls av tillverkaren. 

Skydden MÅSTE ersättas om de har brustit eller har 

deformerats. 
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FARA 

Modifiera eller anpassa aldrig kraftöverföringsaxeln på 

något sätt. Om detta är nödvändigt ska du kontakta när-

maste auktoriserade servicecenter. 

 
Eftersom kraftöverföringsaxeln roterar med högt varvtal, balan-

seras den under provkörningen. Alla efterföljande ingrepp kan 

därför leda till att balanseringen förloras vilket kan medföra att 

maskinens funktion påverkas förutom själva 

kraftöverföringsaxeln. 

Kraftöverföringsaxelns arbetsvinkel måste vara så liten som 

möjlig eftersom detta säkerställer att både kraftöverföringsaxeln 

och maskinen får en lång livslängd. 

När kraftöverföringsaxeln är helt utdragen, under alla arbets-

förhållanden, måste teleskoprören överlappa varandra med 

minst 1/3 av deras längd (A fig. 5). 

När kraftöverföringsaxeln är helt hopskjuten, måste spelet vara 

minst 4 cm (B fig. 5). 

Kontakta tillverkarens tekniska service om detta inte är möjligt. 

4.5 ARBETSPRINCIP 
Börja arbeta med kraftuttaget på högsta varvtal. Låt redskapet 

arbeta sig ner i marken gradvis. Tryck inte ner gaspedalen för 

mycket när kraftuttaget är inkopplat. 

För att luckra upp jorden i önskad grad, måste du ta hänsyn till 

flera faktorer, som t.ex.: 

- jordens struktur (medelhård, sandjord, lerjord etc.) 

- arbetsdjupet 

- traktorns hastighet 

- optimal inställning av maskinen. 

 
Jorden finfördelas när traktorn körs med låg hastighet och med 

fräsenheten nära marken. 

 
 
 

SE UPP 

Traktorns hastighet när maskinen är i drift får inte över-

skrida 3-4 km/h då annars komponenter kan brista eller 

skadas. 

 
 
 

 
SE UPP 

Innan kraftuttaget kopplas in, kontrollera att dess varvtal 

stämmer överens med det varvtal för vilket maskinen har 

konstruerats (540 eller 1000 varv/min). 

 
 
 

SE UPP 

Kör aldrig maskinen utan att knivarna har ingrepp med 

marken. Kör inte runt på vändtegen med maskinen nersänkt 

i marken. Backa inte med inkopplad maskin. Lyft alltid upp 

redskapet innan du ändrar körriktning eller när du ska 

backa. 

Under transport eller när maskinen ska lyftas upp, tänk på 

att justera traktorns hydraullyft så att radfräsen inte lyfts 

högre än ungefär 40 cm över marken. Kör inte på allmän 

väg med maskinen full med jordkokor, gräs eller annat 

material som kan smutsa ner vägen eller störa trafiken på 

något sätt. 

Låt aldrig maskinen falla ner våldsamt mot marken. Sänk 

ner den långsamt så att knivarna skär ner i marken gradvis 

då i annat fall maskinens komponenter utsätts för en 

belastning som kan leda till brott. 

 
 
4.4 ARBETSDJUP 
Maskinens arbetsdjup bestäms genom att veven påverkas som 

reglerar de två hjulens vertikala rörelse (A fig. 7). Veven måste 

fästas med respektive gaffel. 

Max. arbetsdjup i lös jord är 15 cm. 

 
4.4.1 JUSTERING AV FRÄSDJUPET 
För att ställa in fräsenheternas arbetsdjup, regleras fjäderns 

hoptryckning med hjälp av ringmuttern: vrid muttern åt vänster 

för att minska djupet eller åt höger för att öka det (fig. 8). 

Förutom inställning av fräsdjupet kan du även öka eller minska 

fräsenheternas lutning mot marken med hjälp av respektive vev 

ovanför fjädern. 

Vrid åt höger för att höja den bakre delen eller åt vänster för att 

sänka den. 

FARA 

De roterande knivarna kan kasta upp stenar eller annat 

skarpkantigt material vid arbetet. 

Kontrollera ständigt att inga åskådare, barn eller husdjur 

befinner sig inom maskinens arbetsområde. 

 
4.5.1 ARBETSTEKNIK 
Koppla in kraftuttaget och kör traktorn framåt medan maskinen 

sänks progressivt. 

Kör en kort sträcka och kontrollera sedan att arbetsdjup, jordens 

finfördelning och jordens planering är korrekt. 

För att öka arbetsdjupet regleras fjäderns hoptryckning med hjälp 

av ringmuttern. 

 
4.5.2 VÄRDEFULLA TIPS 
Arbetsdjup för grunt 

- Kontrollera det sätt på vilket fräsenheterna är justerade. 

- Kör långsammare. Traktoreffekten kan vara otillräcklig. 

- Ytterligare kördrag kan krävas om marken är för hård. 

- Knivarna rullar ovanpå marken istället för att tränga in i den: kör 

långsammare. 

Jorden bryts upp för mycket 

- Öka körhastigheten. 

Jorden bryts inte upp tillräckligt 

- Sänk körhastigheten. 

- Bearbeta inte jord som är för våt. 

Rotorn igensatt 

- Jorden är för våt för att bearbetas. 

- Lyft upp fräsenheten. 

- Sänk körhastigheten. 

- Arbeta inte där gräset är för högt. Vid behov ska material som 

har avlagrats på rotorns sidor tas bort för att förhindra 

överhettning. 

Maskinen går ryckvis över marken eller vibrerar 

- Främmande föremål har fastnat mellan knivarna. 

- Knivarna är felaktigt monterade utan spiralplacering eller är 

vända så att den trubbiga kanten ska gräva ner sig i marken. 

- Brustna eller slitna knivar. 

- Rotorerna har deformerats på grund av de har slagit emot 

hinder under arbetet. 
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4.6 KNIVAR 
Knivarna som maskinen är utrustad med är lämpade för 

bearbetning av jord med normal struktur. Kontrollera deras 

tillstånd varje dag och se till att de inte är slitna eller har brustit. 

Skulle knivarna ha krökts (eller brustit) under arbetet måste de 

ersättas omedelbart och nya monteras på samma ställe i 

samma position. 

Om flera knivar måste bytas ut, bör endast en kniv i taget 

demonteras och bytas ut för att undvika felmonteringar. 

Fräsknivarna är propellerformade för normal och seg jord; 

Knivens egg måste alltid vara riktad i samma riktning som 

rotorn roterar. 

 
 
 

FARA 

Byte av knivar är ett farligt arbete. 

 
Gör så här när knivarna ska bytas: 

- Parkera traktorn på en plan yta med maskinen kopplad till 

traktorn, lyft sedan maskinen med trepunktslyften; 

- Skjut in två kraftiga stödben på maskinens sidor; 

- Sänk ner maskinen på stödbenen, stäng av traktormotorn och 

ansätt parkeringsbromsen. 

Om fräsknivarna byts ut, rengörs eller vidgas, dra ut tappen 

ur hålet (1 fig. 9) genom att ta bort saxpinnen som säkrar den. 

Lyft nu upp kniven med respektive handtag på huset och skjut 

in tappen och saxpinnen i hålet (2 fig. 9) i stödet. 

 
 
 

 
VARNING 

Skruvskallarna som håller fast knivarna måste placeras så 

att de ligger an mot knivarna medan muttern och brickan 

måste vara på flänssidan. 

Använd dig av de åtdragningsmoment som ges i tabellen 

nedan. 

 
Om knivar måste bytas ut, se till att de nya monteras i samma 

position som de gamla. 

 
ÅTDRAGNINGSMOMENT 

Hållfasthetsklass                               6.6        8.8      10.9      12.9 

M8x1                                                  15         26         36         44 

M10x1,25                                           30         52         74         88 

M12x1,25                                           51         91       127       153 

M14x1,5                                             81       143       201       241 

M16x1,5                                           120       214       301       361 

M18x1,5                                           173       308       433       520 

M20x1,5                                           242       431       606       727 

M22x1,5                                           321       571       803       964 

M24x2                                              411       731     1028     1234 
 
 
 

 
FARA 

Om fräsknivarna har satts igen är det strängt förbjudet att 

försöka att rengöra maskinen medan den är i rörelse. 

Koppla först ifrån kraftuttaget, stoppa traktorn och ansätt 

parkeringsbromsen. 

Vänta tills alla rörliga delar har stoppat helt och starta 

sedan rengöringen med yttersta försiktighet. 

4.7 JUSTERING AV FRÄSBREDD 
 
 
 

VARNING 

Vidta alltid alla tänkbara säkerhetsåtgärder innan du 

justerar maskinen på något sätt. Stäng av traktormotorn, 

koppla ifrån kraftuttaget och ansätt parkeringsbromsen. 

Använd arbetshandskar och lämpliga verktyg i gott 
tillstånd. 

 
Radfräsen kan levereras med olika typer av fräsknivar: ”smala”, 

”medium”, ”breda”, ”extra breda”. 

Varje modell kan breddas eller göras smalare för att passa grö-

dans typ. För att göra denna justering flyttas husets två ändar 

(beroende på vald bredd) till det förinställda läget (se tabell fig. 

10). Lossa sedan låsmekanismen för bandens två halvor genom 

att lossa skruven (A fig. 11). 

När huset har justerats måste det tas bort genom att de två 

plastpinnarna (1 fig. 12) dras ut så att arbetet med fräsknivarna 

är lättare att utföra. 

Skruva nu ut skruvarna (1 fig. 13) och ta bort alla fräsknivar (2 

fig. 13) från flänsarna (3 fig. 13). När fräsknivarna har kontrol-

lerats beträffande slitage, monteras alla skruvar tillbaka på plats 

beroende på önskad bredd; lägg till knivar om så behövs (fig.13, 

tabell fig. 10). 

Montera ihop huset enligt tidigare instruktioner fast i omvänd 

ordning, dra fast skruvarna och lås tapparna med fjädrarna. 

 
 
4.8 HYDRAULISK VÄXLINGSANORDNING 

FÖR RAM (fig. 23) 
Maskinen kan levereras med en hydraulisk växlingsanordning 

som flyttar ramen för att hjälpa föraren vid styrmanövrer, speciellt 

med de bredare radfräsarna eller för manövrer under fräsarbetet. 

Om detta tillbehör levereras för eftermontering måste det 

monteras av en auktoriserad återförsäljare eller av tillverkaren. 

- Se till att snabbkopplingarna är i perfekt tillstånd när 

hydraulslangarna ansluts till traktorns hydraulsystem. 

När maskinen har kopplats loss från traktorn ska du se till att 

snabbkopplingarna skyddas med plastproppar. Låt aldrig 

hydraulslangarna falla ner på marken. Kontrollera alltid att 

slangarna är i felfritt tillstånd innan maskinen används. 

 
 
 

 
VARNING 

Överskrid aldrig ett tryck av 150 bar under arbetet. 
 
 
4.9 KONSTGÖDSELSPRIDARE 
BREVIGLIERI radfräsar kan utrustas med en konstgödsel-

spridare av behållartyp med olika storlekar (1 m med 110 liters 

volym, 1,5 m med 165 liters volym, 2 m med 220 liters volym), 

beroende på maskintyp och antalet fräsenheter. Med denna 

spridare kan plantorna behandlas lokalt med konstgödning 

genom att konstgödningen doseras efter behov vid fräsningen. 

 
 
 

APPLICERING 

Vidta alltid alla tänkbara säkerhetsåtgärder innan du på 

något sätt arbetar med maskinen. Stäng av traktormotorn, 

koppla ifrån kraftuttaget och ansätt parkeringsbromsen. 

Använd arbetshandskar och lämpliga verktyg i gott 
tillstånd. 
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Följ följande instruktioner när konstgödselspridaren ska 

monteras på radfräsen: 

- Ta bort skyddshöljet från drivaxeln (1 fig. 14). 

- Ta bort skyddet från ramen (2 fig. 14) (dessa två arbeten får 
endast utföras på väster sida av radfräsen). 
- Vid versionen med fällbar ram, håll de två fällbara sektionerna 

upprätta, och ta sedan bort skyddshöljet från den sexkantiga 

drivaxeln och dra ut transmissionens kopplingshalva (detta 

arbete får endast utföras på väster sida av radfräsen). 

- Placera konstgödselspridaren på ramen, centrera den i längs-

led och lås den på plats med skruvarna. 

- Skjut upp remskivan på drivaxeln och lås den på plats. Se till 

att den är inriktad mot den fasta remskivan på 

konstgödselspridaren. 

- Montera kilremmen och spänn den med skruvarna (se fig. 15). 

Dra spaken uppåt (1 fig. 15) för att spänna huvudremmen och 

dra sedan åt skruven (2 fig. 15). För att spänna den andra 

remmen, lossas först skruven (3 fig. 15) varefter remmen 

spänns för hand. 

Remmen har korrekt spänning när den ger efter cirka 5 mm. 

- Montera ihop remskivornas externa hushalvor. 

- Montera samman drivaxelns skydd. 

- Sätt tillbaka skyddsändarna på ramens ändar. 

- Montera slangarna på behållarens utlopp och fixera dem på 

plats med klämmorna. Fäst dem i den undre delen på de 

fasta stöden på fräsenheternas hölje. 

 
Inställning av konstgödningsmängden. 

Under utloppet på varje behållare finns en spak som öppnar 

och stänger utmatningen av konstgödning (1 fig. 16). 

Använd spaken ovanför trepunktsfästet (A fig. 17) för att justera 

mängden konstgödning. 

Genom den graderade skalan kan föraren fastställa rätt öppning 

för varje typ av konstgödning. 
 
 
4.10 PLOGRIST 

 
 
 

VARNING 

Vidta alltid alla tänkbara säkerhetsåtgärder innan du på 

något sätt arbetar med maskinen. Stäng av traktormotorn, 

koppla ifrån kraftuttaget och ansätt parkeringsbromsen. 

Använd arbetshandskar och lämpliga verktyg i gott 
tillstånd. 

 
Detta tillbehör kan levereras separat. Den kupar automatiskt 

plantans rötter under fräsarbetet. 

Den monteras i respektive hål (1 fig. 18) i fräsenhetens hölje 

varefter stången med fjädern ska föras in i respektive fäste (2 

fig. 18). 

Tillbehörets djupgående måste ställas in genom att det höjs 

eller sänks i sitt fäste (3 fig. 18) efter att fräsdjupet har ställts in. 

 
Inställning av plogristens lutning 

Med muttern (4 fig. 18) ovanför fjädern kan plogristen lutas i 

förhållande till marken (fig. 18). 

Dra åt muttern för att lyfta den baktill och lossa den för att 

sänka den bakre delen. När lutningen har ställts in kan 

arbetsdjupet ökas eller minskas beroende på anpassningen 

av den senare. Det sker med ringmuttern (5 fig. 18) under 

fjädern. 

Vrid muttern åt höger för att öka djupet eller åt vänster för att 

minska arbetsdjupet. 

För att justera tiltans höjd öppnas eller sluts plogristens två 

delar mer eller mindre genom att låspinnen tas bort och 

armarna flyttas till önskat hål (fig. 19), beroende på bredden 

hos den aktuella grödan. 

4.11 FÄLLBAR RAM 
Ramens två ändar på modeller som är bredare än 3 m kan fällas 

upp för att minska ramens bredd till 2,55 m och därigenom under-

lätta vägtransport. 

 
Följ följande instruktioner när ändarna ska sänkas: 

- Ta bort säkringstappen (1 fig. 20) inklusive saxpinnen. 

- Dra ner ändarna mot marken, och se därvid upp att du inte 

placerar händerna under tvärbalken. Skjut sedan in pluggen och 

säkringstappen. 

- Anslut drivaxelns koppling och lås den på plats 

(se fig.21). 
 

4.12 JUSTERING AV RADAVSTÅND 
 
 
 

VARNING 

Vidta alltid alla tänkbara säkerhetsåtgärder innan du på något 

sätt arbetar med maskinen. Stäng av traktormotorn, koppla 

ifrån kraftuttaget och ansätt parkeringsbromsen. 

Använd arbetshandskar och lämpliga verktyg i gott tillstånd. 

 
När arbetsbredden ska justeras lossas fästena (1 fig. 22) som 

håller fast fräsknivarna varefter de kan flyttas längs ramen. Tänk 

på att trepunktsfästet måste vara så nära mitten av ramen som 

möjligt. 

När fräsknivarna har justerats, ska stödhjulens position flyttas 

genom att respektive låsmekanism lossas (2 fig. 22) varefter de 

kan skjutas längs ramen. 

 

4.13 STOPPA MASKINEN 
När arbetet är avslutat måste föraren: 

- Stänga av traktorns kraftuttag. 

- Sänka ner maskinen till marken med trepunktslyften. 

- Stoppa traktorn och ansätta parkeringsbromsen. 

- Se till att alla delar på maskinen står helt stilla. 

Endast när arbetsmomenten ovan har utförts får föraren lämna 

traktorn utan tillsyn. 

 
4.13.1 PARKERING 
- När arbetet är avslutat måste maskinen parkeras på plant och 

lämpligt underlag. 

- Stoppa traktorn och ansätt parkeringsbromsen. 

- När traktorn har stoppats och alla komponenter har stannat helt 

ska kraftöverföringsaxeln tas bort från traktorns kraftuttag. 

- Koppla bort maskinen från traktorn. 
 
 
 

VARNING 

Platsen där maskinen ska parkeras måste vara: 

- Torr. 

- Skyddad mot dåligt väder. 

- Bevakad eller låst för att förhindra att barn eller obehöriga 

person har fritt tillträde till maskinen. 

 
 
 

SE UPP 

Om maskinen ska lämnas oanvänd under en längre tid, smörj 

alla slitdetaljer och lagra den på en torr och skyddad plats, 

täckt med en plastfolie. 

Därigenom är det säkerställt att maskinen är i felfritt till-

stånd när den ska användas nästa gång. 
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AVSNITT 5 
Underhåll 

 

 

5.1 RUTINUNDERHÅLL 
De olika arbetsmomenten vid rutinunderhåll beskrivs nedan. 

Tänk på att låga driftskostnader och maskinens livslängd är 

beroende av att dessa instruktioner ständigt följs. 

 
 
 

VARNING 

Innan du börjar med någon form av arbete, se till att 

maskinen är parkerad på en plan yta. Förhindra att den 

sätts i rörelse genom att placera bromsklossar under 

hjulen. 

Service, justeringar och arbetsmoment som krävs för att 

förbereda maskinen inför arbetet måste alltid utföras när 

traktorn och kraftöverföringsaxeln är bortkopplade från 

maskinen. 

 
Serviceintervallen som anges i denna handbok är bara till 

som vägledning och är baserade på normala användnings-

förhållanden. De kan därför variera beroende på använd-

ningens typ, om omgivningen är smutsig eller ej, säsongs-

faktorer, etc. Servicearbetena måste följaktligen utföras 

oftare vid svåra arbetsförhållanden. 

 
 
 

SE UPP 

- Innan smörjfett pressas in i smörjnipplarna ska dessa 

torkas ordentligt rena för att förhindra att smuts, damm 

och främmande föremål pressas in tillsammans med fettet 

i smörjställena, vilket skulle försämra eller till och med 

omintetgöra smörjningen. 

Om stora mängder fett pressas in med högt tryck kan det 

skada lagrens tätningar. Smörjningen ska därför ske med 

största försiktighet. 

 
- Smörj och fetta in alla smörjställen, inklusive kedjorna. 

 
- Använd olja av rekommenderad typ vid påfyllning och 

byten. 

 
 
 

FARA 

Håll alla smörjmedel utom räckhåll för barn. Läs noggrant 

de varningar och säkerhetsåtgärder som anges på 

smörjmedelsbehållarna. 

Föraren ska tvätta sig ordentligt efter hanteringen av 

smörjmedel. 

Ta hand om använd olja i enlighet med gällande 
miljöskyddsföreskrifter. 

 

5.2 SMÖRJNING 
Smörjning av alla maskintyper med roterande delar eller delar 

som nöter mot varandra är av vital betydelse för maskinens 

livslängd och funktionsduglighet. Smörjningen måste därför 

utföras systematiskt och med föreskrivna intervall. De angivna 

intervallen gäller för maskiner som används i normal omgivning. 

Om maskinen används under mera krävande förhållanden, 

måste den naturligtvis smörjas oftare. 

5.2.1 REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL 
- Till slutväxeln (eller kuggväxeln) och för de sidoliggande 

kedjetransmissionerna rekommenderar tillverkaren: AGIP 

ROTRA MP SAE 85W/140 OIL eller en motsvarande typ som 

uppfyller specifikationerna API-GL5/MIL-L-2105C. 

- För alla fettsmorda smörjställen rekommenderar tillverkaren: 

AGIP GR MU EP 2 smörjfett eller en motsvarande typ. 

 
För att göra service på kraftöverföringsaxeln ska instruktionerna 

som ges av kraftöverföringsaxelns tillverkare följas strikt, enligt 

både instruktionsboken och underhållshandboken som medföljer 

varje kraftöverföringsaxel. 

 
5.2.2 EFTER DE FÖRSTA 8 TIMMARNAS 
ANVÄNDNING 
Varje ny maskin måste kontrolleras efter de första 8 timmarnas 

användning. Gör på följande sätt: 

- Kontrollera maskinens allmänna tillstånd. 

- Kontrollera knivarna beträffande slitage och efterdra sedan 

deras fästskruvar. 

- Se till att alla skruvar på maskinen är ordentligt åtdragna. 

 
5.2.3 VAR 20:E TIMMES ANVÄNDNING 
- Kontrollera att knivarnas skruvar är väl åtdragna. 

- Smörj kraftöverföringsaxeln. 

 
5.2.4 VAR 100:E TIMMES ANVÄNDNING 
- Kontrollera oljenivån i slutväxelhuset. Fyll på olja vid behov. 

- Kontrollera oljenivån i fräsenheterna. Fyll på olja vid behov. Nivån 

är korrekt när olja tränger ut vid oljepåfyllningshålet. 

 
5.2.5 VAR 500:E TIMMES ANVÄNDNING 
- Byt olja i slutväxelhuset var 500:e timme eller minst en gång per 

år. 

- Se till att skyddet för kraftöverföringsaxelns koppling är helt intakt. 

Låt en specialiserad verkstad renovera kopplingen och byta ut 

lamellerna om så behövs. 

 
 
5.3 FÖRBEREDELSER FÖR 
VINTERFÖRVARING 
Utför följande arbetsmoment när säsongen är slut eller om 

maskinen ska lämnas oanvänd under en längre tid: 

- Tvätta av all konstgödning och kemiska produkter från 

maskinen och torka den. 

- Kontrollera maskinen noga och ersätt alla skadade eller slitna 

delar. 

- Efterdra alla skruvar och muttrar i synnerhet de som håller fast 

knivarna. 

- Smörj maskinen omsorgsfullt och täck sedan över maskinen 

med en presenning och lagra den på ett torrt ställe. 

 
Om dessa arbeten utförs med omsorg, är det enbart till 

användarens fördel eftersom maskinen kommer att vara i 

optimalt tillstånd när den behövs igen. 

Om maskinen måste tas isär ska gällande lagar om miljö-

skydd följas. Använt smörjmedel och andra komponenter 

måste tas omhand enligt de bestämmelser som gäller för 

respektive produkt. 
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5.4 RESERVDELAR 
Alla delar som ingår i maskinen kan beställas hos tillverkaren. Vid 

beställningen behövs följande uppgifter: 

- Maskinmodell. 

- Maskinens serienummer. 

- Tillverkningsåret. 

- Beställningsnumret på den del som behövs (anges i reservdels-

katalogen), en beskrivning av delen och önskat antal. 

- Transportsätt. Om detta inte anges kommer tillverkaren att med 

omsorg välja lämpligt transportsätt, men kan inte hållas 

ansvarig för leveransförseningar på grund av oförutsedda 

omständigheter. Fraktkostnader betalas alltid av beställaren. 

Godset transporteras på köparens risk även om det har sålts 

med betald frakt. 

 
Kom ihåg att tillverkaren alltid står till din tjänst för varje 

form av stöd och/eller reservdelar som du kan behöva. 

 
 
 
5.4.1 RESERVDELSLISTOR 

 

Bild 1 Ram ..................................................................................................................................................................  19 

Bild 2 Central slutväxelenhet ......................................................................................................................................  20 

Bild 3 Höljen och kåpor ............................................................................................................................................... 21 

Bild 4 Plogrist komplett ............................................................................................................................................... 22 

Bild 5 Hydraulisk växlingsanordning för ......................................................................................................................  23 

Bild 6 Konstgödselspridare .........................................................................................................................................  24 

Bild 7 1" 3/8 Z6 (kod. 0500383) normal kraftöverföringsaxel ......................................................................................  25 

Bild 8 1" 3/8 Z6 (kod. 8065855) kraftöverföringsaxel med brytpinne .......................................................................... 26 
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