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GRATULERAR 

Bästa kund vi tackar dig för det förtroende som du har visat oss genom att välja en av kvalitetsprodukterna i BREVIGLIERI-

programmet. När du har tagit emot maskinen ber vi dig att kontrollera om transportskador har uppstått eller om delar saknas; 

kontrollera också att maskinen och tillbehören du har köpt är kompletta. Rapportera omedelbart eventuella skador till 

tillverkaren. Läs och följ instruktionerna i denna handbok innan du tar maskinen i drift; ägna säkerhetsinstruktionerna speciell 

uppmärksamhet. När du har läst igenom handboken noggrant kan du dra full nytta av din nya maskin. Se till att alla förare 

läser igenom handboken innan de startar maskinen. Om du har frågor eller problem, ber vi dig att konsultera denna handbok 

eller kontakta ditt servicecenter. 
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1    ALLMÄN INFORMATION 
 

1.1   INLEDNING 
 

Denna handbok innehåller all information du behöver för att 

använda och utföra normalt underhåll på MEKFARMER170 

på rätt sätt (i fortsättningen även kallad ”maskin”), tillverkad 

av BREVIGLIERI S.P.A. i Nogara (VR) Italien, i fortsättningen 

även kallat «tillverkande företag». De uppgifter som lämnas 

utgör vare sig en komplett beskrivning av alla delar, eller en 

detaljerad visning av deras funktion. Användaren kommer 

emellertid att finna all information som vanligen 

tillhandahålls för säker användning och korrekt underhåll av 

maskinen. Ignorering av anvisningarna som ges i denna 

handbok, vårdslös eller felaktig användning av maskinen och 

genomförande av icke godkända ändringar av maskinen kan 

vara skäl till den garanti ogiltiggörs som ges av maskinens 

tillverkare. Tillverkaren frånsäger sig därför allt ansvar för 

skador som har uppstått genom vårdslöshet eller genom att 

instruktionerna i denna handbok har ignorerats. För alla 

reparationer eller renoveringar som kräver ingrepp av en 

viss svårighetsgrad, ska ett auktoriserat servicecenter 

kontaktas som har specialutbildad personal eller kontakt tas 

direkt med tillverkaren, som står helt till ditt förfogande för 

att ge snabb och korrekt tekniskt stöd och allt annat som kan 

vara värdefullt för driften och maximal effektivitet hos 

maskinen. Under maskinens hela livslängd ska denna 

handbok förvaras på ett säkert ställe, men ändå lättåtkomlig 

för rådfrågning. För att utveckla och uppgradera denna 

produkt, förbehåller sig BREVIGLIERI rätten att genomföra 

ändringar utan föregående meddelande. I händelse av 

meningsskiljaktigheter gäller uteslutande instruktionsbokens 

italienska version. Vissa av de bilder som visas kan avvika 

från den maskin du äger; de visas här endast för att illustrera 

och förklara arbetena som ska utföras. 
 

1.2  GARANTI                                          
 

Tillverkaren ger en garanti för den nya produkten under en 

period av 12 (tolv) månader från leveransdatum. När 

maskinen har levererats, ska du kontrollera att både den och 

medföljande tillbehör är fullständiga 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 tillverkaren 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 garantiåtagandena enligt 

bestämmelserna i leveranskontraktet. 
 

1.3   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, 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 ”2.6 Tekniska 

specifikationer” i denna handbok. 

•  Användaren inte har följt anvisningarna i denna handbok. 

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. 
 

1.4 TILLVERKARE OCH KONTAKT FÖR 

EFTERMARKNAD 

Breviglieri Spa 

Via Labriola 2 - I-37054 NOGARA (Verona) - 
ITALIEN 

Tel. 0039 0442 537411 r.a. - Fax 0039 0442 537444 

www.breviglieri.com - info@breviglieri.com 
 

1.5   UPPDATERING AV HANDBOK 
 

Information, beskrivningar och illustrationer i denna 

handbok motsvarar maskinens utförande i 

försäljningsögonblicket. Tillverkaren förbehåller sig rätten att 

när som helst utföra ändringar på maskinen av tekniska eller 

kommersiella skäl. Dessa ändringar tvingar inte tillverkaren 

att utföra ändringar på redan sålda maskiner eller att 

föreliggande handbok ska betraktas vara otillräcklig. Alla 

tillägg som tillverkaren anser vara värdefulla måste förvaras 

tillsammans med handboken och ska betraktas som en del 

av denna. 
 

1.6   CE-MÄRKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 1 
 

A  Maskinmodell  

B  Maskinversion  

C  Serienummer 

D  Vikt (i kg) 

E   Tillverkningsår 

http://www.breviglieri.com/
http://www.breviglieri.com/
mailto:info@breviglieri.com


MekFarmer 170 

 

 

1.7   HUR HANDBOKEN SKA LÄSAS 
 

Handboken är uppdelad i enskilda kapitel, där varje kapitel 

är avsett för en eller flera typer av operatörer 

(YRKESUTBILDAD PERSONAL ELLER FÖRARE) vars nödvändiga 

kunskaper för att hantera maskinen säkert har definierats. 

Kapitlens ordningsföljd motsvarar den tidsbestämda logiken 

för maskinens livslängd. 

För att texten ska förstås lättare, indikeras betydelsen av 

orden, förkortningarna och symbolerna som används i 

handboken fortlöpande i kapitlen. 

I handbokens kapitel 2 finns ett avsnitt som kallas ”Allmänna 

säkerhetsvarningar”. Dessa varningar beträffar maskinen i 

allmänhet, under dess livslängd och under drift. 

Vid början av varje kapitel hittar du avsnittet 

”Säkerhetsvarningar”. Dessa varningar är riktade till föraren 

för dennes skydd när han utför arbetena som beskrivs i 

respektive avsnitt. Du kan också finna, inne i avsnittet, 

säkerhetsvarningar som är riktade till föraren för dennes 

skydd när han utför arbetena som beskrivs i respektive 

avsnitt. Läs alltid säkerhetsvarningarna i kapitlets början 

innan du utför något av arbetena som beskrivs i avsnittet. 
 

1.8   SYMBOLER SOM ANVÄNDS I 
HANDBOKEN 

FARA 
 

Allvarlig eller dödlig personskada. 
 
 

VARNING 
 

Möjligen allvarlig eller dödlig personskada. 
 
 

SE UPP 
 

Möjligen smärre eller bagetellartade personskador eller 

skador på maskinen. 
 
 

OBS! 
 

VÄRDEFULL INFORMATION 
 
 

YRKESUTBILDAD PERSONAL 
 

Tillverkare eller personal hos servicecenter. 
 

FÖRARE 
 

Maskinens operatör. 

ANVÄND ALLTID HANDSKAR  

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON 

 

BÄR ALLTID SKYDDSKLÄDSEL FÖR ATT SKYDDA DIN 

KROPP 

 

 

BÄR ALLTID ÖRONSKYDD FÖR ATT SKYDDA DIN 

HÖRSEL 
 

 
BÄR ALLTID SÄKERHETSSKOR 

 

 
BÄR ALLTID EN ANSIKTSMASK FÖR ATT SKYDDA DITT 
ANSIKTE 

 

1.9 ORDLISTA  
 
Term/symbol Betydelse 

PTO Kraftuttag 

DPI Personlig skyddsutrustning 

STD Standardutrustning 

OPT Tillvalsutrustning 

 
tum 

Arbetsdjup 

 Kraftuttagsvarvtal 

 

 
2 ALLMÄNNA VARNINGAR OCH 

BESKRIVNING AV MASKINEN 
 

2.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR   
 
 

FARA 
 

Läs instruktionerna noggrant innan maskinen används. 
 

Tillverkaren frånsäger sig varje form av ansvar om 

reglerna för säkerhet och förebyggande av olyckor som 

beskrivs i denna handbok inte har följts. 
 

Vi rekommenderar inte att maskinen körs med metoder 

eller av förare med andra kvalifikationer än de som 

beskrivs i denna handbok. 
 

Inaktivera eller ändra aldrig på något sätt maskinens 

säkerhetskomponenter. Om detta sker, upphör 

automatiskt maskinens garanti att gälla. 
 

Skulle ett fel uppstå på en säkerhetskomponent, ska du 

omedelbart kontakta ditt servicecenter för beställning av 

reservdelen i fråga. 
 

Placera maskinen i ett säkert läge innan du utför 

hantering, installation och underhållsarbeten (se ”6.2 

Maskinen i säker position”). 
 

Var uppmärksam på den klädsel som används av alla som 

använder maskinen. Bär inte löst fladdrande klädsel som 

kan trasslas in i rörliga delar. Undvik att bära stora ringar 

eller armband som kan leda till att händerna fastnar i 

maskindelarna. 
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OBS! 

 

SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK FÖR ALLA FRAMTIDA RÅDFRÅGNINGAR 
 

SKULLE MASKINEN SÄLJAS VIDARE TILL TREDJE PART, MÅSTE 

DENNA HANDBOK ÖVERLÄMNAS INTAKT OCH I LÄSLIGT SKICK. 
 

 

 
2.2 BESKRIVNING 

 
 
 

1 Stöd för  
   kraftöverföringsaxel 

FIG. 2 

2 Fäste för toppstång 

3 Fästpunkt för lyftning av maskinen 

4 Ram för trepunktsfäste 

5 Bakre kraftuttagsskydd 

6 Växellåda 

7 Oljetråg 

8 Skruvdomkraft för sladdplanka 

9 Fäste för vältens avstrykare 

10 Vält 

11 Justerenhet för arbetsdjup 

12 Horisontellt fjädrad gavel 

13 Rotor 

14 Knivar 

15 Kraftuttag 

16 Skydd för kraftöverföringsaxel 

17 Fäste för trepunktslyftens dragarmar 

18 Placering av CE-märkning 
 

2.3 ARBETSPRINCIP   

Maskinen MEKFARMER170 rotorharv består av en central 

ram (2 ”fig. 2”), med trepunktsfäste som bär upp 
rotorharvenheten. Maskinen fungerar endast när den är 
kopplad till en traktor med lämplig motoreffekt (se de 
tekniska specifikationerna beträffande erforderlig effekt. 
Den effekt som krävs för att driva maskinen överförs via en 
kraftöverföringsaxel (med CE-märkning) som är kopplad till 
den centrala växellådsenheten (6 ”fig. 2”), och driver 
därifrån resp. knivrotorer (13 ”fig. 2”). 

 

2.4   TILLBEHÖR 
 
2.4.1    STANDARD (STD) 

•  Justering av spikrotator. 

•  Kraftöverföringsaxel med slirkoppling. 

•  540/1000-varvs växellåda med bakre kraftuttag. 

•  Inställbar bakre sladdplanka med hydraulcylindrar. 

•  KAT II trepunktsfäste eller KAT III för v.400 och/eller med 

såmaskinsfäste. 

•  Sidoförstärkningsbalkar. 
•  Knivar 30 x 1,5 cm
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•  Stenskydd på varje rotor 

•  Justerbar horisontellt fjädrad gavel. 

•  Justerbart främre flytande fäste. 
 

2.4.2    TILLVAL (OPT) 

•  Spikrotator eller maxispikrotator 

Den kan användas på fuktig lerjord och vid svåra 

arbetsförhållanden. Den packar inte marken men utjämnar 

den baktill vid maskinen. 

 
•  Ribbvält 

Dena används till medelhård jord och när marken är relativt 

torr. Den förbereder jorden för sådden men packar inte 

ytan. 

 
•  Cambridgevält 

Denna används för att ytterligare sönderdela jorden som har 

bearbetats med knivarna och för att garantera en kompakt 

yta, optimal för sådd. Välten har även en bärande verkan om 

radsåmaskinen är monterad som en kombinerad 

konfiguration. Den är utmärkt för torr och hård jord. 

 
•  Crosskillvält 

I likhet med cambridgevälten används den för att ytterligare 

sönderdela jordkokor som ligger på ytan. Den packar inte 

jorden överdrivet och ger den en jämn nivellering. Den kan 

också användas som lastbärande vält tillsammans med en 

såmaskin. 

 
•  Spiralvält 

Denna typ av vält består av en stålstång som har lindats i 

form av en spole runt om mittaxeln. Den rekommenderas 

speciellt för lätta jordar och sandjord. 

 
•  Kugghjulspar i växellåda 

 

•  Inställningssystem för vältar 
Mekanisk inställning 
Hydraulcylindrar 

•  Kraftöverföringsaxel 
Med kamkoppling 

•  Fästen för hydraulisk såmaskin (MAX. LAST = 2000 kg) 

•  Lyftklämma för såmaskinsfäste 

•  Spårutjämnare 

•  Horisontellt/vertikalt fjädrande gavel 

•  SUPERFAST-knivar ersättningssystem 

•  Bakre reflexplåtar 

•  Monteringsats för frontmontering av maskinen 
 

2.5 DEKALER FASTSATTA PÅ 

MASKINEN 

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) är fastsatta på maskinen och indikerar de olika 

risksituationerna och farans typ i kortfattad form. 

 
FARA 

 

Håll dekalerna rena. Ersätt dekalerna om de har skadats 

eller lossnat. 

 

 

Pos Dekal Dekalens innebörd 

1 

 

Läs igenom instruktionsboken 

noggrant innan du påbörjar arbetet, 

kod 9364670. 

2  Innan du börjar med 

underhållsarbeten, stäng av 

maskinen, sänk ner den till marken 

och rådfråga instruktionsboken. 

Kod 9364671 

3 

 

Risk för att övre kroppsdelar klipps 

av. Ta inte bort skydden och håll dig 

på säkert avstånd från rörliga delar. 

Kod 9364662 

A B 540 

varv/

min 

1000 

varv/

min 

Nummer 

21 40 - 253 8066232 

23 38 - 292 8066233 

38 23 430 - 8066233 

24 37 - 313 8066234 

37 24 402 - 8066234 

25 36 - 335 8066235 

36 25 375 - 8066235 

27 34 207 383 8066236 

34 27 328 - 8066236 

28 33 221 410 8066237 

33 28 288 - 8066237 

29 32 236 438 8066238 

32 29 288  8066238 
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Pos Dekal Dekalens innebörd 

4  Risk för att fastna i kraftöver-

föringsaxeln. Det är absolut 

förbjudet att vistas i närheten av 

kraftöverföringsaxeln när den är 

inkopplad. 

Kod 9364672 

5 

 

Risk för nedfallning. Det är absolut 

förbjudet att kliva upp på 

maskinen. Kod 9364673 

6  Risk för att undre kroppsdelar 

klipps av. Håll dig på säkert 

avstånd från maskinen när den är i 

drift. 

Kod 9364675 

7 
 

 
 

Fästpunkter för lyftning av 

maskinen. Kod 9364668 

/ 

 

Smörjställe Kod 

Z1700002 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 3   Dekalernas placering 
 

2.6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 

•  Data gäller för modeller med 540 och 1000 varv/min. 
 

Version Traktor Knivar 

     kW     hk     antal 
 

300 74-125 100-170 24 10-30 

350 81-125 110-170 28 10-30 

400 88-125 120-170 32 10-30 

 
cm 

 

•  Kraftöverföringsaxel: 1” 3/8 Z6 

•  KAT II trepunktsfäste (KAT III för v.400 eller med såmaskin). 

Växellåda (STD) 
 

 

     540          1000 Kod   
      varv/min  varv/min    

26 35 - 359 8066239 

35 26 350 - 8066239 
 

2.7 MASKINENS YTTERMÅTT   
 
 
 

 
 

 
  

 

FIG. 4 
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 A B C 

Version cm tum cm tum cm tum 

300 300 118 125 49 152 60 

350 348 137 125 49 152 60 

400 396 156 125 49 152 60 

 

 Vikt  

Version kg kg Lyftutrustning 

300 1060 2337 kran/lyftstroppar 

350 1170 2579 kran/lyftstroppar 

400 1290 2844 kran/lyftstroppar 

 

 

BÄR ALLTID SKYDDSKLÄDSEL ÖR ATT SKYDDA DIN 
KROPP 

BÄR ALLTID SÄKERHETSSKOR 
 

3.2 HANTERING   
 

3.2.1 HANTERING AV MASKINEN 
 

2.8 LJUDNIVÅ   
 

•  Ljudtrycksnivå LpAm (A): dB 82,1 

•  Ljudeffektnivå LwA (A): dB 98,6 

ANVÄND ALLTID SKYDDSHJÄLM 

 
SE UPP 

 

Risk för högt buller när maskinen används. 
 
 

BÄR ALLTID ÖRONSKYDD FÖR ATT SKYDDA DIN 

HÖRSEL 
 

2.9   VIBRATIONER                                         
 

Under normalt arbete överför inte maskinen vibrationer av 

betydelse till traktorn och därmed inte heller till föraren. 

Dessa vibrationer underskrider 8,2 ft/s2 för förarens övre 

kroppsdelar och mindre än 1,6 ft/s2 för förarens bakdel. 
 

 

3 TRANSPORT OCH HANTERING               
 

3.1   SÄKERHETSVARNINGAR                             

 

 
 
 
Angivna vikter gäller för maskin utan vält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 

 

 

OBS! 
 

ATT LÄSA DETTA KAPITEL FÖRUTSÄTTER, FÖR ATT MASKINEN 

SKA ANVÄNDAS PÅ SÄKERT SÄTT, ATT INNEHÅLLET I AVSNITT 

”2.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR” HAR FÖRSTÅTTS 

HELT. 

          FARA 
 
 

Ge aldrig obehörig och/eller okvalificerad personal 

tillträde till området där maskinen hanteras och 

förpackas. 
 

Hantering och förpackning av maskinen måste utföras 

av personal som är specialiserad på att köra kranar och 

gaffeltruckar. 
 
 

SE UPP 
 

Använd alltid CE-märkt lyftutrustning (stroppar, kranar, 

gaffeltruckar etc.) för hantering av maskinen och 

emballaget. 
 

Lyftutrustningen som används för maskinen eller 

föpackningen måste ha en kapacitet som överskrider 

vikten av lasten. 

 
 

FIG. 5 Hantering av maskin utan vält 
 

Se 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 

 

 

Vid hantering med gaffeltruck ska gafflarna stickas in 

mellan knivarna. Placera gafflarna under rotorn. 
 

Se upp för vassa kanter som eftersom dessa kan skada 

lyftstropparna. 
 

För att lyfta maskinen med monterad vält måste den fästas 

på flera ställen: en lyftpunkt finns angiven på maskinen, i 

närheten av trepunktsfästet. Fäst stropparna även i 

avstrykarnas fästbalk. Kontrollera balansen och placeringen 

av lasten på gafflarna om lyftet sker med gaffeltruck och 

fastsättningen av krokar-stroppar-maskin om en kran 

används. Vid hanteringen får inte lasten lyftas upp mer än 20 

centimeter över marken. 

 

ANVÄND ALLTID HANDSKAR FÖR ATT SKYDDA DINA HÄNDER 
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 Ø 500 

Version kg lb 

300 1410 3109 

350 1580 3483 

400 1750 3858 

 

 Ø 525 

Øi 163 

Ø 525 

Øi 273 

Mod. maxi 

Version kg lb kg lb 

300 1240 2734 1280 2822 

350 1400 3086 1440 3175 

400 1550 3417 1590 3505 

 

 

Ribbvält 
 

 Ø 450 Ø 500 

Version kg lb kg lb 

300 1230 2712 1280 2822 

350 1430 3153 1480 3263 

400 1570 3461 1620 3571 

  
 
 
 

FIG. 6   Hantering av maskin med 
monterad vält 

 

Lyft maskinen med största försiktighet och flytta den 

långsamt utan ryck till lastbilen eller järnvägsvagnen. Ytan 

där maskinen ska ställas ner måsta vara absolut horisontell, 

för att förhindra att lasten tippar. 

Har maskinen satts fast på en träpall ska en gaffeltruck 

användas för att hantera pallen. Truckens gafflar måste 

separeras så mycket som möjiligt. 
 

3.2.2    HANTERING AV TILLBEHÖR 

Tillbehör som väger mindre än 20 kg kan hanteras av en 

enda person. Vältarna måste hanteras med en kran och 

lyftstroppar (”fig. 7”). Fäst två lyftschackel, ett på varja sida. 

Stick in schackelns skruv i hålet på vältens fästplatta (”fig. 

7”). Sträck lyftstropparna. 

Lyft upp välten några få centimeter. Kontrollera att välten 
är balanserad. 

Angivna vikter gäller för maskin med vält. 
 

Cambridgevält 
 

 Ø 500 Ø 550 

Version kg lb kg lb 

300 1420 3131 1500 3307 

350 1590 3505 1670 3682 

400 1760 3880 1840 4057 

Angivna vikter gäller för maskin med vält. 
 
 
Crosskillvält 

 
SE UPP 

 

Risk för krasch. Välten är fäst i fritt roterande stöd. Fäst 
en stropp i vältens mitt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIG. 7 
Spikrotator eller maxispikrotator 

Angivna vikter gäller för maskin med vält. 
 
 
Spiralvält 
 

 
 

Ø 460 

Version kg lb 

300 1300 2866 

350 1500 3307 

400 1640 3616 

Angivna vikter gäller för maskin med vält. 
 

 

HANTERING AV SÅMASKINSFÄSTE (OPT) 
 

Modell Vikt (kg) Lyftutrustning 

2000 kg kapacitet 208 kran/lyftstroppar 
 

Såmaskinsfästet har en lyftpunkt (”fig. 8”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angivna vikter gäller för maskin med vält. 
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4 INSTALLATION 
 

4.1 SÄKERHETSVARNINGAR 
 

 

OBS! 
 

ATT LÄSA DETTA KAPITEL FÖRUTSÄTTER, FÖR ATT MASKINEN 

SKA ANVÄNDAS PÅ SÄKERT SÄTT, ATT INNEHÅLLET I AVSNITT 

”2.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR” HAR FÖRSTÅTTS 

HELT. 

ATT LÄSA DETTA KAPITEL FÖRUTSÄTTER, FÖR ATT MASKINEN 

SKA ANVÄNDAS PÅ SÄKERT SÄTT, ATT INNEHÅLLET I AVSNITT ”3 

TRANSPORT OCH HANTERING” HAR FÖRSTÅTTS HELT. 

 
FIG. 8 

 
3.3   TRANSPORTFÖRPACKNING              

 
 

SE UPP 
 

Kasta aldrig bort förpackningsmaterialet i naturen. 

Avfallshanteringen måste följa de regler som gäller i det 

land där maskinen installeras. 
 

Maskinen kan levereras inslagen i en plastfolie. 

 
OBS! 

 

KONTROLLERA VID LEVERANSEN (VISUELLT TILLSAMMANS 

MED SPEDITÖREN) ATT FÖRPACKNINGEN ÄR I OSKADAT 

TILLSTÅND. OMBESÖRJ BEVIS OCH RAPPORTERA ALLA 

UPPTÄCKTA FEL TILL TILLVERKAREN. 
 

Ska maskinen transporteras över längre sträckor kan den 

transporteras med lastbil eller på järnväg. 

När maskinen väl har flyttats till lastbil eller vagn, måste du 
se till att den hålls fast i säkert läge. 

Fixera maskinen ordentligt mot den lastyta på vilken 
den är fäst. 

Efter transporten och innan maskinens fastsurrning lossas 

ska förpackningens stabilitet och maskinens position 

kontrolleras. Avlägsna lastens fastsättningssystem. Lossa 

maskinen på samma sätt som beskrivs under hanteringen. 
 

3.4   LAGRING                                              
 

Förpackade maskiner måste lagras på plats som är skyddad 

mot solsken och dåligt väder. Lagringstiden måste begränsas 

till ett strikt minimum; för maskiner inslagna i plastfolie är 

lagringstiden 12 månader, medan lagringstiden för de 

maskiner som enbart är täckta med en plastfolie måste 

begränsas till ett minimum (EU eller grannländer). För 

ytterligare information beträffande lagringstid och metoder 

ber vi dig kontakta tillverkarens serviceavdelning. 

Tillverkaren garanterar inte innehållets tillstånd för 

tidsperioder som överskrider de rekommenderade. 

 

FARA 
 

Av transportskäl kan det inträffa att säkerhetsskydden 

har tagits bort från maskinen. Vid leverans av maskinen 

måste därför användaren först montera dem korrekt 

med hjälp av rätt fastsättningselement (se ”4.2.1 

Montering av kraftuttagsskydd”). 
 

Använd aldrig maskinen utan avsedda skydd som också 

medföljer maskinen. 
 

ANVÄND ALLTID HANDSKAR SOM SKYDD  

ANVÄND ALLTID SKYDDSKLÄDSEL  

 
BÄR ALLTID SÄKERHETSSKOR 

 

4.2   HOPMONTERING AV MASKINEN 
 

Maskinen levereras eventuellt med välten demonterad från 

stöden och fäst med järnkrampor (1, ”fig. 9”) på maskinen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 9 
 

Gör så här för att frigöra välten och förbereda den för 

montering på maskinen: 

•  Säkra välten med lämpliga lyftstroppar vars minimum 

lyftkapacitet motsvarar vältens vikt (beträffande vikter, se 

avsnitt ”3.2.2 Hantering av tillbehör”). 
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•  Sträck lyftstropparna. 

•  Lossa skruvarna som håller fast kramporna (1, ”fig. 9”) på välten. 

•  Förhindra att avstrykarnas fästbalk (1) börjar rotera. 
•  Placera välten på marken med stödplattorna (2, ”fig. 10”)  
inställda i monteringsriktningen. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

FIG. 12 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 10 
 

•  Lossa skruvarna (6, ”fig. 11”). Ta bort distansbrickorna (7). 

Ta bort saxpinnen och övre tappen (5). Sänk ner armen 

(4) tills den vilar mot undre tappen (5). Skjut in övre 

tappen (5) i det första lediga hålet i armen. Säkra 

tapparna med saxpinnen. 

4.2.1 MONTERING AV KRAFTUTTAGSSKYDD 

•  Montera bakre kraftuttagsskydden. 

•  Sätt skyddet på plats (1, ”fig. 13”). Lossa skruvarna 

(2). Montera locket (3). 
 
 

 

  

 
 

  
 

 
 
 
 
 

FIG. 13 

    •  Montera kraftuttagsskyddet på traktorsida 

•  Sätt skyddet på plats (1, ”fig. 14”). Lossa skruvarna 

 (2). Lossa skruven (3). 
 

  
FIG. 11  

 

•  Montera välten. Lossa skruvarna (8, ”fig. 12”) till vältens 

fäste på armen (4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 14 

 
4.2.2 MONTERING AV TILLVALSVÄLTAR (OPT) 

Tillvalda vältar monteras på det sätt som beskrivs i avsnittet 
”4.2 Hopmontering av maskinen”. 
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4.2.3 MONTERING AV TREPUNKTSFÄSTE FÖR 
FRONTMONTERING AV MASKINEN 

Vikt: 208 kg  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
FIG. 15 

 

1 Tapp för trepunktsfäste 

2 Toppstång 

3 Undre fäste 
4 Tapp 

FIG. 17 
 

•  Placera den horisontellt/vertikalt fjädrande gaveln i 

maskinens hål. 

•  Lossa muttrarna (1, ”fig. 18”). 

•  Lossa skruvarna (2). 

5 Undre fästpunkt för frontlyften 

6 Kraftöverföringsaxel (OPT) 

•  Placera fästet på maskinen: skjut in de undre fästena (3, 

”fig. 16”) på plattorna vid basen på trepunktsfästets ram. 

•  Fäst de undre fästena med tapparna (4). 

•  Anslut toppstången (2) till maskinens trepunktsfäste. 

•  Sätt fast toppstången med tappen (1). 

►OPT Den horisontellt/vertikalt fjädrande gaveln anpassar 
sig automatiskt till marken. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

FIG. 16 

4.2.4 MONTERING AV VERTIKALT 

/HORISONTELLT FJÄDRANDE 
GAVEL (OPT) 

FIG. 18 

 
4.2.5 MONTERING AV SPÅRUTJÄMNARE (OPT) 

Montera stödet för spårutjämnaren (1, ”fig. 19”) på främre 

balken. Skjut in spårutjämnaren (2) mellan plattorna (3). 

Justera höjden från marken. Dra fast muttrarna (4). 
 

 

 

 

Version kg lb 
 

Gavel (STD)   25 55 

Horisontellt/vertikalt fjädrad gavel (OPT)   28 62  
 

•  Ta bort gaveln som är monterad på maskinen.  

•  Lossa skruvarna (2, ”fig. 17”). Lossa muttrarna (1). Ta bort enheten. 
 

 
FIG. 19 
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5 DRIFT 
 

5.1   SÄKERHETSVARNINGAR 
 
 

OBS! 
 

ATT LÄSA DETTA KAPITEL FÖRUTSÄTTER, FÖR ATT MASKINEN 

SKA ANVÄNDAS PÅ SÄKERT SÄTT, ATT INNEHÅLLET I AVSNITT 

”2.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR” HAR FÖRSTÅTTS 

HELT. 

FARA 
 

Kontrollera alltid alla anslutningar innan du börjar köra 

maskinen och att inga personer uppehåller sig inom 

arbetsområdet. Se också till att skydden är korrekt 

monterade. 
 

Berör aldrig knivar och rörliga delar. 
 
 

SE UPP 
 

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. 
 

ANVÄND ALLTID HANDSKAR  

BÄR ALLTID SÄKERHETSSKOR 
 

5.2   REKOMMENDERAD ANVÄNDNING 
 

Maskinen MEKFARMER170 rotorharv har uteslutande 

konstruerats för användning inom lantbruket för att 

förbereda, bearbeta och luckra upp jorden. 

Maskinen har konstruerats för att användas av en enda  

 eller vars psykiska/fysiska hälsotillstånd är labilt. 
 

Använd aldrig del av maskinen som stege för att klättra 

upp på den. Använd aldrig manöverspakar eller slangar 

som handtag. 
 

Ta aldrig bort säkerhetsskydden när maskinen är i drift, 

oavsett av vilket skäl. 
 

Se upp för brustna knivar. Kör den aldrig i jord med 

stora stenar. 
 

Det är absolut förbjudet att transportera föremål, 

personer eller djur på maskinen. 

 
5.4 RESTRISKER OCH FARLIGA OMRÅDEN 
 

 
FARA 

 

 

Risk för klämskador. Området mellan maskin, traktor och 

trepunktslyft vid tillkoppling, frånkoppling, användning av 

maskinen och maskinstopp med traktormotorn igång. 
 

Risk för klämskador. Området mellan maskinen och 

markytan vid nedsänkning av maskinen för arbete, 

parkering och rutinunderhåll. 
 

Risk genom utslungade föremål. Under drift kan föremål 

eller stenar kastas ut från maskinens baksida. Håll 

maskinen på 50 meters avstånd från förbipasserande, 

vägar, stigar, bebodda områden etc... 
 

Risk för tippning. Parkera eller stoppa aldrig i sluttningar. 
 

Risk för brännskador. Som bieffekt kan långvarig 

användning av maskinen kan leda till att växellådan och 

vissa delar i hydraulkretsen värms upp. Berör inte dessa 

heta delar under drift eller direkt efter användningen. 

person. Under arbetet måste föraren köra  

traktorn. Maskinen kan användas på mark med mindre 
stenar. 
 

OBS! 

 
ALL ANNAN ANVÄNDNING AV MASKINEN, SOM AVVIKER FRÅN 

FÖRKLARINGARNA SOM GES I DENNA HANDBOK, FRITAR 

TILLVERKAREN FRÅN ALLT TÄNKBART ANSVAR FÖR SKADOR 

SOM DÄRIGENOM HAR DRABBAT PERSONER, DJUR ELLER 

EGENDOM. 
 

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR SKADOR SOM HAR 

UPPSTÅTT GENOM ATT MASKINEN HAR ANVÄNTS PÅ ANNAT 

SÄTT ÄN DET REKOMMENDERADE. 
 

ANVÄND ENDAST MASKINEN MED ORIGINALTILLBEHÖR 

ELLER SÅDANA SOM HAR GODKÄNTS AV TILLVERKAREN. 
 

5.3 FÖRUTSEBAR FELAKTIG ANVÄNDN. 
 
 

SE UPP 
 

Det är absolut förbjudet att köra traktorn eller låta någon 

köra den med upplyft maskin, av outbildade personer 

personer, eller sådana som saknar motsvarande körkort 

Läs noggrant igenom instruktionsboken för 

kraftöverföringsaxeln som är fäst direkt på 

kraftöverföringsaxeln. Finns tvivel om dess funktion, om 

den saknar skydd, är sliten eller har brustit, ska den 

ersättas med en ny «CE»-märkt kraftöverföringsaxel med 

samma specifikationer. 

 

 
 

FIG. 20 
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5.5 BESKRIVNING AV SÄKERHETS-

ANORDNINGARNA 

•  Skydd på kraftöverföringsaxelns traktorände (1, ”fig. 21”) 

och maskinände (2) inklusive låskättingar. 

 
1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 21 
 

•  Kraftuttagsskydd på traktorsidan (4, ”fig. 22”). 

•  Skyddande gavel (1, ”fig. 23”). 

•  Rör som skyddar mot åtkomst av knivområdet (2, ”fig. 

23”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.6 DRIFT 
 
5.6.1 ANSLUTNING AV MASKINEN TILL 

TRAKTORN 
 

 
FARA 

 

Risk för klämskador. Håll händer och fötter borta från 

knivarna och maskinen. 
 
 

SE UPP 
 

Till- och frånkoppling av maskinen från traktorn måste 

ske på stabil och horisontell mark. 
 

Vid till- och frånkoppling av maskinen får du aldrig stå 

mellan denna och traktorn. 
 
 

SE UPP 
 

När maskinen kopplas till en traktor innebär detta en 

förändrad viktfördelning på axlarna. Kontrollera 

stabiliteten hos maskin/traktor-enheten. Respektera 

maximalt tillåten vikt på traktorns axlar. 

Anslut maskinen till en traktor med lämplig effekt. 

Före till- eller frånkoppling av maskinen från 

trepunktslyften, lås hydraullyftens manöverspak. 
 

Fästbultarna måste ha samma kategori som maskinens och 
traktorns dragarmar. 

 

 
 
 
 

FIG. 22 
 

•  Bakre kraftuttagsskydd (3, ”fig. 23”). 

•  Platta som skyddar mot åtkomst av knivarna (5, ”fig. 22”). 

•  Se till att inga föremål, åskådare och/eller djur befinner 

sig i omedelbar närhet och att kraftuttaget är frånkopplat. 

•  Backa traktorn mot maskinen. Backa traktorn försiktigt till 

redskapet och anpassa dragarmarnas höjd till höjden på 

kopplingstapparna. 

•  Stäng av traktorn och ansätt parkeringsbromsen. 

•  Flytta traktorns dragarmar till maskinens undre fästen (”fig. 
24”). 

Skjut in fästbultarna (1). Säkra bultarna med låssprintarna 

(2) som ingår som standardutrustning. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FIG. 23 
 

 
 

FIG. 24 
 

•  Flytta traktorns toppstång till trepunktsfästet (”fig. 25”). 
Justera toppstången så att maskinen vilar 
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på marken. Skjut in fästbulten (1). Säkra bulten med 

låssprinten (2) som ingår som standardutrustning. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 25 
 

▪  Lås dragarmarna med traktorns begränsningslänkar och 

parallellänkar. Detta måste göras för att förhindra att 

maskinen pendlar i sidled. 

• Starta traktorn. Lyft upp maskinen något från marken. 

Stäng av traktormotorn. Dra ut nycklarna ur startlåset. 

•  Ställ in dragarmarna på traktorns trepunktslyft så att 

maskinen står vågrätt. Knivarna ska stå på samma avstånd 

från marken på båda sidor av maskinen. 
 

5.6.2 INSTÄLLNING AV UNDRE FÄSTPUNKTERNA 

•  Ta bort saxpinnen (1 ”fig. 26”). 

•  Dra ut bulten (3). 

•  Ta ut den och vrid traktorns fäste 180° (2). 

•  Skjut in fästet på nytt tills det bottnar. 

•  Skjut in fästbulten (3). 

•  Säkra bulten med saxpinnen (1). 

Fästet kan också anslutas till hålet (4). 

 

 
SE UPP 

 

När den är kopplad till traktorn kan maskinen endast drivas 
när kraftöverföringsaxeln är komplett med skydd, som är 
fixerade med kättingarna. Håll dig på säkert avstånd från 
den roterande kraftöverföringsaxeln. 

 

Förhindra att skydden roterar genom att fästa 

kättingarna och läs alltid de anvisningar för drift och 

underhåll som medföljer kraftöverföringsaxeln. 
 

Använd endast en «CE»-märkt kraftöverföringsaxel 

försedd med skydd och låskättingar. 
 

▪  Anslut kraftöverföringsaxeln till maskinens kraftuttag och 

se till att den är säkert låst i korrekt position. 

▪  Anslut kraftöverföringsaxeln till traktorns kraftuttag och se 

till att den är säkert låst i korrekt position. Se till att 

skyddet kan rotera fritt. 

•  Fäst skyddet med respektive kätting. Ta bort stödet från 

kraftöverföringsaxeln (4 fig. 1) och fäst det på tillhörande 

krok. 

•  Lyft och sänk maskinen för att kontrollera att 
kraftöverföringsaxelns längd är korrekt. 
 

OBS! 
 

OM KRAFTÖVERFÖRINGSAXELN ÄR FÖR LÅNG KAN DU 

FÖRKORTA DEN ENLIGT INSTRUKTIONERNA I 

KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS INSTRUKTIONSBOK. 

HAR DU FÖRLORAT KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS 

INSTRUKTIONSBOK, SKA DU KONTAKTA 

KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS TILLVERKARE ELLER BREVIGLIERI 

SERVICEAVDELNING. 

5.6.4 HYDRAULISK ANSLUTNING (OPT) 

Det finns en hydraulanslutning på modeller med hydraulisk 

inställning av vältens position. 

•  Maximalt tryck: 186 bar 

•  Rördiameter: 1/4” 
 

3 

 
4 

 
1 2  B 

A 
 

 

 
 FIG. 27 

  
 

FIG. 26 
 

5.6.3 MONTERING AV 
KRAFTÖVERFÖRINGSAXELN 

 

               FARA 
 

Montering och demontering av kraftöverföringsaxeln 

får endast ske när traktormotorn är avstängd. 

A   Sänkning av bakre vält. 
B   Lyft av bakre vält. 

De två cylindrarna (1 ”fig. 27”) har en automatisk 

avlastningsventil (2 ”fig. 27”). 

1   Vältens manövercylindrar. 

2   3/8” antikavitationsventil. 

3   Flödesdelare. 

4   Skyddsspiral för hydraulslangar. 
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 1 

               SE UPP 

 
Kontrollera att armaturer och hydraulslangar är korrekt åtdragna. 

 

5.6.5 MONTERING AV LÄNKAGE TILL 4  3 

HYDRAULISK SÅMASKIN (OPT) 
2 

 
 

 
1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 28 
 

•  När ramen har monterats på maskinen, se till att 

kombinationens totalvikt med såmaskinen fylld med säd, 

inte överskrider det värde som anges i traktorns handbok 

för drift och underhåll. 

•  Förvissa dig om att fastsättningen och såmaskinens 

funktion, när den är upplyft, är korrekt och att inga 

hydraulslangar kommit i kläm eller skaver. 

•  Se till att såmaskinens mekaniska delar inte berör 

maskinens vältar eller själva maskinen. 

•  När du transporterar maskinen på allmän väg, ska du se 

till att inga trubbiga föremål skjuter ut över maskinens 

kontur. 

•  Se till att de optiska signalerna baktill på kombimaskinen 

är korrekt synliga eller vidta annars de åtgärder som 

Vägtrafikförordningen kräver. 
 

 
 
SE UPP 

 

Under transport på allmän väg måste såmaskinens 

behållare alltid vara tömd på varje typ av produkt. 

 
5.6.6 HYDRAULISK ANSLUTNING AV 

RADSÅMASKIN (OPT) 

När länksystemet har monterats på maskinen ska lyftens 

funktion kontrolleras. Anslut länksystemets hydraulslang till 

traktorns kraftuttag och trycksätt systemet för att strukturen 

på maskinen ska aktiveras. Utför denna operation utan 

belastning två till tre gånger och förvissa dig om att allt 

fungerar korrekt och att inga mekaniska eller hydrauliska 

hinder finns. Innan du utför denna kontroll, se till att inga 

personer uppehåller sig i närheten av maskinen. 

Nedsänkningen av såmaskinens länkarmar sker spontant när 

systemet är trycklöst eftersom cylindern är enkelverkande. 

Den är försedd med en slangbrottsventil, skulle ett plötsligt 

slangbrott uppstå. 

FIG. 29 

1   Manövercylinder för såmaskinens länkarmar. 

2   Slangbrottsventil. 

3   Hydraulslangar från 3/8” gas. 

4   Slangskydd. 
 

5.6.7 KÖRNING PÅ ALLMÄN VÄG 
 

 
OBS! 

 

UPPFYLL ALLA GÄLLANDE REGLER I VÄGTRAFIKFÖRORD-

NINGEN NÄR DU KÖR PÅ ALLMÄN VÄG. 
 

LÄS IGENOM ”2.7 MASKINENS YTTERMÅTT” BETRÄFFANDE VIKT 

OCH DIMENSIONER. DÄRIGENOM KAN DU VARA SÄKER PÅ ATT 

MASKINEN KAN TRANSPORTERAS GENOM VIADUKTER ELLER 

LÅGA ÖPPNINGAR UTAN SVÅRIGHETER. 

 
SE UPP 

 

Om så krävs av gällande lagar, ska vägtransport ske med 

monterade reflexer, varningsljus, skylt med långsamt 

fordon och signaler för breddmarkering. Placera dessa 

signaler väl synliga baktill på maskinen. Vid transport 

nattetid eller vid nedsatt sikt ska varningslampor och 

sidomarkeringslyktor monteras. 
 

Det är absolut förbjudet att transportera personer eller djur 
på maskinen. 

 

Tänk på att de centrifugalkrafter som uppstår när du kör 

runt hörn förändras när du kör med och utan maskinen 

genom tyngdpunktens förskjutning. 
 

Flytta hydraulikens manöverspak till låst läge vid 

vägtransport med maskinen upplyft. 
 

När maskinen transporteras ska kraftöverföringsaxeln 

kopplas ifrån och lossas från traktorns kraftuttagsaxel. 
 

Maskinen måste lyftas upp minst 40 cm från marken 

vid vägtransport. 
 

Säkerställ att traktor/maskin-enheten är stabil. 
 

Följande formel måste följas för att säkerställa att 

traktor/maskin-enheten är stabil: 

M x s ≤ 0,2T x i + Zx(d+i) 

M ≤ 0,3T (börvärde) 

Z ≥ {[(M x s) – (0,2T x i)] / (d + i)} (för beräkning av ballasten) 
där: 
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i = traktorns hjulbas 

d = horisontella avståndet mellan främre ballastens 

tyngdpunkt och traktorns framaxel 

s = horisontella avståndet mellan maskinens tyngdpunkt och 

traktorns bakaxel 

T = traktorns vikt i driftklart tillstånd 

Z = ballastens vikt 

M = maskinens vikt

 

tapparna (1) och (2). 

För att sänka ner välten och minska arbetsdjupet: 

•  Ta bort tappen (2). 

•  Aktivera maskinens hydraullyft och lyft upp maskinen. 

•  Flytta tappen (2) till understa hålet. 

•  Flytta tappen (1) till understa hålet. 

För att höja välten och öka arbetsdjupet: 

•  Ta bort tappen (1). 

•  Aktivera traktorns hydraullyft och sänk ner maskinen. 

Vältens bärarmar höjs. 

•  Flytta tappen (1) till översta hålet. 

•  Flytta tappen (2) till översta hålet: välten får inte pendla 

för mycket under drift. 

•  Lås tapparna: skjut in hållaren i närmaste hål. 

Z 0,2T T 
 

 
 

    d   i   s   
 

FIG. 30 
 

5.6.8 INSTÄLLNING AV ARBETSDJUP 

 

M 

Inställning med ställskruvarna (OPT) 

Denna lösning (”fig. 32”) kräver två ställskruvar vid 

maskinens ändar och justeringen sker med den skalförsedda 

stången. När välten höjs ökar arbetsdjupet. När välten sänks 

minskar arbetsdjupet. 

FARA 
 

Parkera maskinen på en horisontell och stabil yta. 

Koppla bort kraftuttaget. Stäng av traktormotorn. 

Ansätt parkeringsbromsen. 
 

 

OBS! 
 

FÖRÄNDRAS BAKRE VÄLTENS POSITION KRÄVS EN NY 

INSTÄLLNING AV SLADDPLANKAN. 
 

Justeringen av maskinens arbetsdjup är beroende av bakre 

vältens position. 

Inställning med sidotapparna 
Denna lösning (”fig. 31”), medger inte bara justering av 

arbetsdjupet, men resulterar även i en flytande bakre vält 

(idealiskt på stenig mark). När välten sänks minskar 

arbetsdjupet. 
 

 

 

 
 

FIG. 32 
 

Inställning med hydraulcylindrar (OPT) 

Denna lösning (”fig. 33”) för justering av arbetsdjupet med 

hydraulcylindrar kan realiseras från förarsätet, med 

hydraulikens hjälp som påverkar de två hydraulcylindrarna 

som reglerar de bakre vältarna (8, fig. 1) och därigenom 

bestämmer arbetsdjupet. Båda hydraulcylindrarna är 

försedda med stoppventiler. När välten höjs ökar 

arbetsdjupet. När välten sänks minskar arbetsdjupet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIG. 31 
 

Maskinen är nere på marken. Vältens bärarm är mellan 
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FIG. 33 

 
5.6.9 INSTÄLLNING AV SKRAPORNA 

 

 
SE UPP 

 

Risk för klämskador. Stick inte in fingrarna mellan skrapan 
och välten. 

 

Skraporna befriar välten från kokor. 

Den första inställningen sker på vältens skrapbalk: 

•  Lossa muttern (2, ”fig. 34”). 

•  Lossa muttrarna (1) tills skrapan befinner sig på önskat 
avstånd från välten. 

•  Dra fast alla muttrar. 

Den andra inställningen sker på skrapan: 

•  Lossa muttern (4). 

•  Flytta skrapan (3) nära välten. 

•  Dra åt muttern (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
FIG. 34 

 
5.6.10 BÖRJA ARBETA 

 

 
FARA 

 

Innan du startar maskinen, se till att alla 

säkerhetsanordningar är i perfekt skick. 
 

Starta aldrig maskinen om du misstänker ett mekaniskt 
problem. Kontakta närmaste servicecenter. 

 

Innan du börjar arbeta ska du göra dig förtrogen med 
reglagen och deras funktioner. 

 

Kontrollera arbetsområdet för att vara säker på markens 

beskaffenhet och att inga starka sluttningar finns. Se till 

att det inte finns några föremål inom området som kan 

plockas upp och kastas iväg över längre sträckor. Rensa 

arbetsområdet från sådana föremål. Kontrollera ständigt 

att inga personer, barn eller husdjur befinner sig inom 

maskinens arbetsområde. 
 

Kontrollera kraftuttagets varvtal innan du kopplar in 

kraftuttaget. Förväxla inte 540-varvs kraftuttag med 

1000-varvs kraftuttag. 
 

Det är absolut förbjudet att vistas inom maskinens 

arbetsområde när den är i drift. 
 

Det är absolut förbjudet att gå in mellan traktorn och 

maskinen när motorn är igång och kraftuttaget är 

inkopplat. 
 

Koppla aldrig in kraftuttaget när traktormotorn är avstängd. 
Risk för plötsliga rörelser när traktorn startas igen. 

 

Föraren får aldrig lämna förarsätet när traktormotorn är 

igång och/eller när maskinen är i drift. 
 

Koppla ifrån kraftuttaget när inte maskinen används. 
 

Sänk ner maskinen till marken så att knivarna befinner sig i 

närheten av marken utan de berör den. Koppla in 

kraftuttaget. Sänk ner maskinen gradvis ner till arbetsläget. 

Traktorns hydraullyft måste sänkas ner helt. 

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 

Finfördelning av jorden kan man uppnå när traktorn körs 

med låg hastighet, med bakre balken nedsänkt och när 

knivarna roterar med 300 varv/min. Förutom att den håller 

kvar kokorna som knivarna redan har brutit upp, ger bakre 

balken också en välplanerad och jämn yta när marken har 

bearbetats. Justera välten (8 fig. 1) så att inställningen passar 

till jorden som ska brytas upp, koppla in kraftuttaget och 

börja köra traktorn framåt, samtidigt som redskapet 

successivt sänks ner i marken. Kör ett kort stycke och 

kontrollera sedan att arbetsdjup, jordens sönderdelning och 

planering stämmer överens med det resultat som önskas. 

            SE UPP 
 

Traktorns hastighet när maskinen är i drift får inte 

överskrida 5-6 km/h då annars komponenter kan brista 

eller skadas. 
 

Koppla alltid ur kraftuttaget när maskinen lyfts för att 

förhindra att kraftöverföringsaxeln arbetar med för stor 

vinkel (se kraftöverföringsaxelns instruktionsbok). 
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2 

 

Lyft upp maskinen något från marken när du ska köra 

i en kurva eller vid backning. 

 
5.6.11 INSTÄLLNING AV SLADDPLANKAN 

 
FARA 

 

Parkera maskinen på en horisontell och stabil yta. 

Koppla ifrån kraftuttaget. Stäng av traktormotorn. Ansätt  

parkeringsbromsen.  
 

SE UPP 
 

Risk för brott. Sänk aldrig ner bakre balken mer än 

längden på knivarna. Bakre balken får aldrig  

FIG. 36 
 

Lossa skruvarna (2, ”fig. 36”). Lyft och sänk gaveln (1). Dra 

fast skruvarna (2). 

beröra marken. 
 

För att starkare jämna ut och sönderdela jorden är harven 
försedd med en sladdplanka (1, ”fig. 35”) placerad bakom 

 

►OPT Den horisontellt/vertikalt fjädrade gaveln kräver 

ingen inställning. 

knivarna. Den kan justeras i höjdled med vevarna (2, ”fig. 

35”). Utför justeringarna så att sladdplankan så långt som 

möjligt har samma avstånd från marken. Undvik att sätta 

den för djupt eftersom den kan skadas. Vi rekommenderar 

att börja arbeta med sladdplankan i ett högt läge. Justera 

sladdplankans position genom att vrida veven (3) tills önskad 

position har nåtts. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 35 
 

5.6.12 INSTÄLLNING AV GAVEL 
 

FARA 
 
 

Risk för att fastna, utsättas för skärskador eller att 

föremål kastas ut. Gaveln måste helt täcka den del av 

kniven som är ovanför marken. 
 

När vältens position har ställts in, ska gavelns höjd över 

marken ställas in. 

5.6.13 STOPPA 

När arbetet är avslutat måste föraren: 

•  Parkera maskinen på en horisontell och stabil yta. 

•  Stänga av traktorns kraftuttag. 

▪  Sänka ner maskinen till marken 

•  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. 
 

5.6.14 PROCEDURER VID OLYCKSFALL ELLER 

MEKANISKA FEL 

Skulle en olycka inträffa måste du alltid: 

•  Stänga av traktormotorn. Ansätta parkeringsbromsen. 

•  Flytta bort den skadade personen och kontrollera dennes 

tillstånd. Beroende på hur allvarlig olyckan är måste 

eventuellt ambulans tillkallas. 

•  Om personen har fastnat med kläderna i en maskindel ska 

de klippas upp för att befria personen. 

•  Informera vederbörande myndighet. 

Stängs maskinen av eller som följd av ett fel eller haveri, ska 
du alltid göra följande: 

•  Stäng av traktormotorn. Ansätt parkeringsbromsen. 

•  Fastställ orsaken till avstängningen eller felet. 

Beroende på vilka arbetsuppgifter föraren har tilldelats 

kan denne utföra enkla operationer som att avlägsna 

material som har fastnat. För isärtagning av maskinen ska 

närmaste servicecenter kontaktas. 

•  Du kan starta på nytt när situationen åter är normal. 

Skulle rök tränga ut eller tydliga tecken finnas på att eld 

brutit ut på något ställe i maskinen ska du handla på följande 

sätt: 
•  Stäng av traktormotorn. Ansätt parkeringsbromsen. 

•  Släck elden enbart med hjälp 
av CO² -typ  

av eldsläckare 

•  För att ta maskinen i bruk på nytt ska närmaste 
servicecenter kontaktas. 
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5.6.15 KOPPLA BORT MASKINEN FRÅN 
TRAKTORN 

 

 
FARA 

 

Parkera maskinen på en horisontell och stabil yta. Koppla 

ifrån kraftuttaget. Stäng av traktormotorn. Dra ut nyckeln 

ur startlåset. 

 

OM DESSA ARBETEN UTFÖRS MED OMSORG, ÄR DET ENBART 

TILL ANVÄNDARENS FÖRDEL EFTERSOM MASKINEN KOMMER 

ATT VARA I OPTIMALT TILLSTÅND NÄR DEN BEHÖVS IGEN. 

6 UNDERHÅLL 
 

6.1 SÄKERHETSVARNINGAR   

 

 
SE UPP 

 

Risk för slag och klämskador. Innan maskinen kopplas 

bort från traktorns trepunktslyft, kontrollera att 

maskinen vilar stadigt på marken. 
 

•  Kontrollera att inga främmande föremål finns inom 

området där maskinen ska parkeras. 

•  Flytta maskinen till området där den ska parkeras. 

•  Stäng av traktormotorn. 

▪  Sänk ner maskinen helt till marken 

•  Stäng av traktormotorn och ansätt parkeringsbromsen. 

OBS! 
 

ATT LÄSA DETTA KAPITEL FÖRUTSÄTTER, FÖR ATT MASKINEN 

SKA ANVÄNDAS PÅ SÄKERT SÄTT, ATT INNEHÅLLET I AVSNITT 

”2.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR” HAR FÖRSTÅTTS 

HELT. 
 
LÅGA DRIFTSKOSTNADER OCH LÅNG LIVSLÄNGD PÅ MASKINEN 
FÖRUTSÄTTER ATT DESSA INSTRUKTIONER STÄNDIGT FÖLJS. 
 
SERVICEINTERVALLEN SOM ANGES I DENNA HANDBOK ÄR BARA 
TILL SOM VÄGLEDNING OCH ÄR BASERADE PÅ NORMALA 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN. DE KAN DÄRFÖR VARIERA BEROENDE 
PÅ ANVÄNDNINGENS TYP, OM OMGIVNINGEN ÄR DAMMIG 
ELLER EJ, SÄSONGSFAKTORER, ETC. SERVICEARBETENA MÅSTE 
FÖLJAKTLIGEN UTFÖRAS OFTARE VID SVÅRA ARBETSFÖR-
HÅLLANDEN.

►OPT 
 
 
 
 
 
 
►OPT 

Stoppa traktorn, stäng av motorn och se till att 
alla komponenter står helt stilla. Påverka sedan 

hydraulikens manöverspakar för att göra alla 

hydraulslangar trycklösa. Därigenom är det lättare 

att ansluta snabbkopplingarna nästa gång som du 

använder maskinen. 

Lossa snabbkopplingarna 

MED TIDEN ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT UTFÖRA RUTINUNDER-

HÅLLEN MED TÄTARE INTERVALLER. 
 
 

FARA 
 

Följ de säkerhetsinstruktioner, intervall och arbeten 

som anges och beskrivs i rutinunderhållet. 

•  Koppla bort kraftöverföringsaxeln från traktorn och 
placera den på sitt stöd. 

▪  Lossa toppstången. 

▪  Lossa dragarmarna. 

▪  Stäng av traktormotorn och lämna platsen. 
 

 
OBS! 

 

NÄR DEN KOPPLATS BORT FRÅN TRAKTORN, MÅSTE MASKINEN 

FÖRVARAS PÅ EN TORR PLATS, SKYDDAD MOT DÅLIGT VÄDER. 
 

FÖRHINDRA ATT DJUR, BARN ELLER OBEHÖRIGA PERSONER 

HAR FRI ÅTKOMST TILL MASKINEN. 

 
5.6.16  FÖRBEREDELSER FÖR VINTERFÖRVARING 

Utför följande arbetsmoment när arbetssäsongen 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 vid behov. 

•  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. 

 
             OBS! 

Placera maskinen i ett säkert läge innan du utför 

underhålls- och rengöringsarbeten (se ”6.2 Maskinen i 

säker position”). 
 

Lämna minst en meter utrymme runtom maskinen när 

underhållsarbeten ska utföras. 
 

Innan du startar maskinen, efter reparationer, för att testa 

etc. ska du kontrollera att ingen står inom eller passerar 

knivarnas arbetsområde. Kläm alltid fast den upplyfta 

komponenten för att förhindra att den faller. 
 

Arbeta aldrig ensam under maskinen eller när du utför 

reparationer eller underhållsarbeten. 
 

Det är inte korrekt om personer som saknar motsvarande 

utbildning eller kvalifikationer försöker att hitta orsakerna 

till att fel eller haveri har uppstått. 
 
 

SE UPP 
 

Utför aldrig svetsnings-, slipnings- och borrarbeten utan 

föregående godkännande och instruktioner från 

tillverkaren. 
 

ANVÄND ALLTID HANDSKAR  

ANVÄND ALLTID SKYDDSKLÄDSEL FÖR ATT  

SKYDDA DIN KROPP 

BÄR ALLTID SÄKERHETSSKOR 
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Underhålls- 

arbeten 

Kvalifikation Maskinens 

tillstånd 

antal 

oper. 

Kontrollera 

knivarnas slitage 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

Smörjning av 

kraftöverförings-

axeln 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

 

Underhålls- 

arbeten 

Kvalifikation Maskinens 

tillstånd 

antal 

oper. 

Kontroll/byte av 

olja i oljetråg 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

Kontroll/byte av 

olja i kuggväxeln 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

 
Underhållsarbeten Kvalifikation Maskinens 

tillstånd 

antal 

oper. 

Allmän kontroll 

av maskinen 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

Kontroll av 

åtdragningen av 

alla muttrar och 

skruvar 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

 

Underhålls- 

arbeten 

Kvalifikation Maskinens 

tillstånd 

antal 

oper. 

Byte av olja i 

kuggväxeln 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

 
Underhållsarbeten Kvalifikation Maskinens 

tillstånd 

antal 

oper. 

Kontrollera skyd-

dens effektivitet 

och slitage 

Förare Maskinen 

i säker 

position 

1 

Kontrollera fast-

sättningen av alla 

skydd 

Förare Maskinen 

i säker 

position 

1 

Kontrollera att alla 

tappar, saxpinnar 

och fästelement 

finns på plats och 

sitter fast, montera 

vid behov 

Förare Maskinen 

i säker 

position 

1 

Kontrollera 

smörjmedels-

läckage 

Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

Smörjning Förare Maskinen i 

säker 

position 

1 

 

 

6.2 MASKINEN I SÄKER POSITION 
 

 

FARA 

Parkera maskinen på en horisontell och stabil yta. 

Koppla ifrån kraftuttaget. Stäng av traktormotorn. 

Ansätt parkeringsbromsen. Dra ut nycklarna ur 

startlåset. 
 

Ta bort kraftöverföringsaxeln från traktorns kraftuttag. 
Placera kraftöverföringsaxeln på sitt stöd. 

 

Koppla bort maskinen från traktorns trepunktslyft. 

 
6.3 PLANERAT UNDERHÅLL   

 

Angivna timmar gäller maskinens arbetstimmar. Dagar och 

år hänvisar till kalenderdagar och år. 
 

6.3.1 EFTER DE FÖRSTA 8 TIMMARNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4 SERVICE EFTER 100 DRIFTTIMMAR 

 

 
 
 

6.3.5 VAR 500:E TIMMES ANVÄNDNING/ÅRLIG 
SERVICE 

 

 
 
 
 
 

6.3.2 SERVICE VAR 8:E TIMME/VARJE DAG  

 
6.3.6 KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL UNDERHÅLL 

 
 SE UPP 

 

VAD UNDERHÅLLET AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXELN BETRÄFFAR 

SKA INSTRUKTIONERNA I KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS 

INSTRUKTIONSBOK FÖLJAS I DETALJ. 

 
6.3.7 KONTROLL AV SKYDD 

 

Förare 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 SERVICE VAR 20:E TIMME 

SE UPP 
 

Varje färgförändring eller tecken på sprickbildning 

indikerar att skyddet har förlorat sina ursprungliga 

egenskaper och ska därför omedelbart ersättas av en 

original reservdel. 
 

•  Kontrollera om slitage eller skador har uppstått på 
kraftuttagsskydden. 

•  Kontrollera om slitage eller skador har uppstått på 
kraftöverföringsaxelns skydd. 

•  Kontrollera låskättingarna. 
 

6.3.8 BYTE AV KNIVAR 
 
Förare 

Underhålls- 

arbeten 

Kvalifikation Maskinens 

tillstånd 

antal 

oper. 

Kontrollera att 

knivarnas fäst-

skruvar är 

åtdragna 

Förare Maskinen 

i säker 

position 

1 
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FARA 

 

Placera maskinen i ett säkert läge innan du utför 

underhållsarbeten (se ”6.2 Maskinen i säker position”). 
 

Vid byte av knivar eller service på dessa med maskinen 

upplyft ska maskinen vara uppallad. Förhindra risk för 

krosskador om maskinen skulle falla ner. 
 

Knivarna som är monterade på redskapet är lämpliga för 

jord med normal struktur. Skulle knivarna ha krökts (eller 

brustit) under arbetet måste de ersättas omedelbart. Se till 

att de nya knivarna monteras i exakt samma positioner som 

de gamla. Om flera knivar måste bytas ut, bör endast en kniv 

i taget demonteras och bytas ut för att undvika 

felmonteringar. Knivens egg måste peka i den riktning i 

vilken knivrotorn roterar. 

Placera maskinen i ett säkert läge när knivarna ska ersättas 
(se ”6.2 Maskinen i säker position”). 

•  Koppla bort maskinen från traktorn (se ”5.6.15 Koppla 
bort maskinen från traktorn”). 
•  Lyft upp maskinen (se ”3.2 Hantering”). 
•  Placera två stödben på maskinens sidor (beträffande 

maskinens vikt, se ”3.2 Hantering”). Placera maskinen på 

stöden. Ta inte bort lyftkroken. 

•  Förflytta dig under maskinen. 
•  Ta bort klämman för skyddet. 
•  Lossa de två skruvarna (2, ”fig. 37”). 
•  Ta bort blocket (1). 
•  Ta bort kniven i sidled (3). 
•  Ersätt den slitna kniven med en ny. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

FIG. 37 
 

Monteringen av kniven sker i omvänd ordning. 

OBS! 

SE UPP 
 

Risk för nedfallning. När rotorn vrids med en hävarm kan 

knivarna slå emot stöttorna. Maskinen ska därför alltid 

vara fäst i lyftkroken. Fortsätt försiktigt och planera alla 

arbetsmoment. 
 
 

SE UPP 
 

Skruvarna som håller fast verktygen måste monteras så 

att skruvskallen befinner sig på verktygssidan med 

muttern på samma sida som fästet. Dra fast med 

föreskrivet åtdragningsmoment 
 

Skruvarnas åtdragningsmoment (Nm) 
 

Hållfasthets-
klass 

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 

 
6.3.9 BYTE AV SUPERFAST KNIVAR (OPT) 
 

Förare 
 

 
 
 

OBS! 
 

LÄS VARNINGARNA I FÖREGÅENDE AVSNITT FÖR ATT PLACERA 
MASKINEN I SÄKERT LÄGE. 

 

•  Ta bort saxpinnen (3 ”fig. 38”). 

•  Dra ut bussningen (2). 

•  Ta bort kniven (1). 
 

 
 

 
 
 

KNIVARNA ÄR I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE. 

KONTROLLERA ROTORNS ROTATONSRIKTNING OCH MONTERA 

KNIVARNA KORREKT. 
 

FÖR ATT DEMONTERA DEN ANDRA KNIVEN SKA DEN VRIDAS 

TILL ÖPPNINGEN DÄR KLÄMMAN FÖR SKYDDET DRAS ÅT. STICK 

IN EN HÄVARM MELLAN DE TVÅ KNIVARNA. VRID KRAFTIGT 

TILLS BLOCKET FÖR DEN ANDRA KNIVEN ÄR FRAMFÖR ROTORNS 

ÖPPNING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 38 
 

Monteringen av kniven sker i omvänd ordning. 
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A (KRAFTUTTAG) 21 23 24 25 27 28 

B 40 38 37 36 34 33 

Varvtal 253 292 313 335 383 410 

 

A (KRAFTUTTAG) 38 37 36 27 34 28 

B 23 24 25 34 27 33 

Varvtal 430 402 375 207 328 221 

 

 

6.3.10 BYTE AV HYDRAULSLANGAR (OPT) 
 

 
 
Förare 

 

VÄXELLÅDA - KRAFTUTTAG 1000 VARV/MIN 

 
 
 

SE UPP 
 

Innan en rörkoppling, en hydraulslang eller en del i 

hydraulsystemet lossas, ska kretsen göras trycklös. 
 

Risk för personskada. Använd inte händerna för att söka 
läckage i hydrauliken. Använd en kartong eller en träbit. 

 

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON FÖR ATT 

SKYDDA DIN SYN 

ANVÄND ALLTID HANDSKAR FÖR ATT SKYDDA DINA 
HÄNDER 

 

 

6.3.11 ÄNDRING AV KNIVARNAS VARVTAL 
 

 
 

Förare 

 

Ju högre varvtal som rotorn har, desto mera jord kommer att 

brytas upp, men effektbehovet och slitaget på knivarna 

kommer också att öka. Lägsta möjliga varvtal bör användas 

för att marken ändå ska bearbetas på önskat sätt. 

Gör så här för att ändra knivarnas varvtal: 

•  Ta bort skyddet från bakre kraftuttaget. 

•  Lossa skruvarna (5, ”fig. 39”). Ta bort locket (6). 

•  Ta bort kugghjulen från axlarna. 

•  Låt kugghjulen byta plats eller sätt in ett annat 
kugghjulspar. 

•  Sätt tillbaka locket (6). Dra åt skruvar och muttrar. 

•  Sätt tillbaka kraftuttagsskyddet. 
 
 
 

 
 

 
 

 
FARA 

 

Parkera maskinen på en horisontell och stabil yta. 

Koppla ifrån kraftuttaget. Stäng av traktormotorn. 

Ansätt parkeringsbromsen. Dra ut nycklarna ur 

startlåset. 
 
 

SE UPP 
 

Risk för heta ytor. Växellådan kan nå mycket höga 

temperaturer. Vänta tills delarna och oljan i växellådan 

har kylts ner. 
 

Ta hand om använd olja i enlighet med gällande 
miljöskyddsföreskrifter. 

 

OBS! 
 
 

SE UPP MED ATT INTE MONTERA KUGGHJUL FÖR ANDRA 

VRIDMOMENT ÄN DE SOM ANGES I TABELLEN. 
 

Knivrotorerna kan rotera med olika varvtal beroende på vilka 

kugghjulspar som är monterade i växellådan. Det medger 

också att jorden kan luckras upp i varierande grad beroende 

på dess struktur, dess vattenhalt, traktorns hastighet, etc. 

Använd endast den parning som anges i 
tabellen: 

 

VÄXELLÅDA - KRAFTUTTAG 540 VARV/MIN 

FIG. 39 
 
1.9.1 KONTROLL/BYTE AV OLJA I 

VÄXELLÅDAN 
 

Förare 
 

 
För att kontrollera oljenivån i växellådan lossas 

påfyllningslocket och oljestickan (3, ”fig. 39”). Kontrollera 

nivån med oljestickan. Fyll på olja till korrekt nivå vid behov. 

För att byta olja: 

•  Placera en behållare under oljeavtappningspluggen (1). 

•  Lossa oljeavtappningspluggen. 

•  Lossa oljenivåpluggen (3). Tappa av all olja i växellådan. 

•  Dra fast oljeavtappningspluggen (1). 

•  Fyll växellådan med olja. 

•  Fyll på olja till korrekt nivå. 

•  Dra fast oljenivåpluggen (3). 

I avsnitt ”6.4.2 Rekommenderade smörjmedel” finns angivet 
vilken oljetyp som ska användas. 
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6.3.12 KONTROLL/BYTE AV OLJA I OLJETRÅG 
 

Förare 
 
 

Lossa oljepåfyllningslocket på tråget (1, ”fig. 40”). 

Rätt nivå är 1 cm under övre ytan på rotorns kugghjul.  
 
 

 
 

 
 
 

 

FIG. 42 

 
6.4 SMÖRJNING   

 

 
 

 
 
 

FIG. 40 
 

För att byta olja i tråget demonteras gaveln på vänster eller 

höger sida. 

•  Lossa skruvarna (2, ”fig. 41”). 

•  Lossa muttrarna (1). 

•  Ta bort enheten med gaveln. 
 
 

 
 

FARA 
 

Utför inte underhålls- och rengöringsarbeten innan 

maskinen har försatts i ett säkert läge (se ”6.2 Maskinen i 

säker position”). 
 

Håll smörjmedel utom räckhåll för barn. 
 
 

SE UPP 
 

Smörj alla smörjställen. 
 

Läs noggrant de varningar och säkerhetsåtgärder som 

anges på smörjmedelsbehållarna. 
 

Tvätta händerna grundligt efter användningen. 
 

Ta hand om använd olja i enlighet med gällande 
miljöskyddsföreskrifter. 

 

 
 
 
 

FIG. 41 
 

•  Placera en behållare under oljeavtappningspluggen (3, 
”fig. 42”). 

•  Lossa oljeavtappningspluggen. 

•  Lossa oljepåfyllningslocket (”fig. 40”). 

•  Tappa av all olja i oljetråget. 

•  Dra fast oljeavtappningspluggen (3). 

•  Fyll på olja till korrekt nivå. 

I avsnitt ”6.4.2 Rekommenderade smörjmedel” finns angivet 
vilken oljetyp som ska användas. 

OBS! 
 

ANVÄND ALLTID SAMMA TYP AV REKOMMENDERAD OLJA VID 

PÅFYLLNING OCH BYTE. 

 
6.4.1   SMÖRJSTÄLLEN 

Serviceintervallen som anges i denna handbok gäller för 

normala förhållanden i normal omgivning. Om maskinen 

används under hårdare omgivningsförhållanden måste 

servicearbetena utföras oftare. 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. 

 
MASKINENS SMÖRJSTÄLLEN FINNS ANGIVNA 

PÅ EN AV DEKALERNA. 

•  Smörjnippel på skruvdomkraft (1, ”fig. 43”). 

•  Smörjnippel för vältens fäste (2). 
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Problem Lösning 

Arbetsdjup 

för grunt 

•  Kontrollera djupinställningen. 

•  Kör saktare framåt. Traktorns 

motoreffekt är kanske otillräcklig. Höj 

bakre välten. 

•  Ytterligare kördrag kan krävas om 

marken är för hård. 

•  Knivarna glider över marken i stället 

för att gräva ner sig i jorden: sänk 

farten. 

Jorden sön-

derdelas 

för mycket 

•  Sänk knivrotorernas varvtal. 

•  Öka traktorns hastighet. 

Jorden 

bearbetas 

otillräckligt 

•  Öka knivrotorernas varvtal. 

•  Sänk körhastigheten. 

•  Bearbeta inte jord som är för våt. 

•  Om sladdplankan är installerad, 

försök att lyfta upp den eller 

sänka ner den. 

Igen-

satta 

rotorer 

•  Jorden är för våt för att bearbetas. 

•  Lyft upp sladdplankan. 

•  Sänk körhastigheten. 

•  Arbeta inte där gräset är för högt. 

Maskinen 

går ryckvis 

över marken 

eller vibrerar 

•  Främmande föremål har fastnat 

mellan knivarna. 

•  Knivarna är felaktigt monterade 

på fel ställen. 

•  Brustna eller slitna knivar. 

•  Knivarna har böjts efter att ha slagit 

emot stenar eller efter att extremt 

hård jord har bearbetats. 

Maskinen 

vibrerar för 

mycket 

•  Sänk traktorns hastighet. 

•  Justera maskinen på korrekt sätt  

   enligt instruktionerna. 

•  Rengör rotorerna. De kan vara    

igensatta. 

•  Kontrollera om knivar har brustit. 

Ersätt dem i så fall med nya. 

Rotorerna 

roterar 

ojämnt 

•  Se till att kraftöverföringsaxelns 

koppling är korrekt inställd. 

•  Kopplingsfjädrarna ger efter på   

onormalt sätt. Ersätt fjädrarna. 

 

 

 

 ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON FÖR ATT 

SKYDDA DIN SYN 

Tvätta av all konstgödning och kemiska produkter från 

maskinen och torka den. Använd endast obrännbara och 

giftfria lösningsmedel ur handeln. 
 

6.6   FELSÖKNING                            
 

 
 

 
FIG. 43 

 

 

OBS! 
 

OM STORA MÄNGDER FETT PRESSAS IN MED HÖGT TRYCK 

KAN DET SKADA LAGRENS TÄTNINGAR. 

 
6.4.2 REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL 

 
 

 

 

6.5 RENGÖRING   
 

Förare 
 
 

 
FARA 

 

Har material fastnat mellan knivarna, får du aldrig 

försöka att avlägsna det när maskinen är igång. Placera 

först maskinen i ett säkert läge (se ”6.2 Maskinen i säker 

position”). Vänta tills maskinens alla delar har stannat 

helt och utför rengöringen försiktigt. 

 
 

SE UPP 
 

Dekalerna på maskinen måste alltid vara synliga. 

Håll dekalerna rena. Ersätt dekalerna om de är slitna. 

Beställ reservdelar hos tillverkaren (se ”8.1 Lista med 

säkerhetskritiska reservdelar”). 
 

Används högtryckstvätt eller tryckluft kan dekalerna 
lossna. 

Smörjställe Typ Liter U.S. 

gal. 

Oljetråg 

Version 300 

Olja COLUMBIA 

V.V. GEAR EP460 

24 6,35 

Oljetråg 

Version 350 

Olja COLUMBIA 

V.V. GEAR EP460 

26 6,87 

Oljetråg 

Version 400 

Olja COLUMBIA 

V.V. GEAR EP460 

28 7,40 

Växellåda Olja SAE 85W/140, 

specifikation API-

GL5/ MIL-L-2105C 

7,5 1,98 

Alla 

smörjställen 

Litiumfett / / 
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Problem Lösning 

Kuggväxlarna 

överhettas 

•  Kontrollera oljenivån och efterfyll olja 
vid behov. 

Kraftöver-

föringsaxelns 

koppling 

överhettas 

•  Kontrollera om kopplingslamellerna är 
slitna. Låt en auktoriserad verkstad byta ut 
dem vid behov. 

•  Kopplingsfjädrarna ger efter på onormalt 
sätt. Ersätt fjädrarna. 

 

 
7  ISÄRTAGNING OCH SKROTNING  

 

 
OBS! 

 

FÖLJ GÄLLANDE LAGAR I DET LAND DÄR MASKINEN ANVÄNDS 

BETRÄFFANDE ANVÄNDNING OCH OMHÄNDERTAGNING AV 

PRODUKTER SOM HAR ANVÄNTS FÖR ATT RENGÖRA OCH SERVA 

MASKINEN, OCH LIKASÅ SKA DU FÖLJA DE ANVISNINGAR SOM 

GES AV RESPEKTIVE PRODUKTS TILLVERKARE. 
 

OM MASKINEN TAS ISÄR SKA DU FÖLJA DE MILJÖLAGAR SOM 

GÄLLER I DET LAND DÄR MASKINEN ANVÄNDS. 
 

Vid isärtagning av maskinen ska gällande miljölagar 

respekteras i synnerhet vad använda smörjmedel beträffar 

och även andra element beroende på deras olika strukturer. 
 

 

8 RESERVDELAR                                         
 

8.1 LISTA MED SÄKERHETSKRITISKA 

RESERVDELAR 

Dekalernas beställningsnummer finns angivna i tabellen i 
avsnittet ”2.5 Dekaler fastsatta på maskinen”. 

 

tillverkaren. Vid beställningen behövs följande 
uppgifter: 

•  Maskinmodell. 

•  Maskinens serienummer. 

•  Tillverkningsåret. 

• Beställningsnumret på den del som behövs (anges i 

reservdelskatalogen), 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. 

 
BREVIGLIERI SPA står alltid till din tjänst för varje form av 
stöd och/eller reservdelar som du kan behöva. 

 

Beskrivning Best.nr 

Kraftuttagsskydd på traktorsidan E1200196 

Bakre kraftuttagsskydd E1200197 

Kåpa för bakre kraftuttagsskydd 0054333 

Horisontellt fjädrad gavel, vänster (STD) E3200228 

Horisontellt fjädrad gavel, höger (STD) E3200227 

Horisontellt/vertikalt fjädrad gavel 

höger sida (OPT) 

E3000135 

Horisontellt/vertikalt fjädrad gavel 

höger sida (OPT) 

E3000139 

Främre skydd - Bakre skydd E3000005 
 

 

8.2 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR   
 

 

SE UPP 
 

Reservdelar måste uppfylla de krav som ställs av 

tillverkaren. Använd endast originaldelar. 
 

Alla delar som ingår i maskinen kan beställas hos 
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