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Inledning
Vi tackar dig för ditt köp av ett Emily-tillbehör. För att använda ditt Emilytillbehör korrekt ska du läsa hela denna bruksanvisning och vara säker på att du
har förstått innehållet.
Ditt tillbehör omfattas av ett års garanti mot tillverkarens tillverkningsfel.
Garantin gäller inte om anvisningarna i denna handbok inte följs eller om din
användning inte motsvarar den som avses i bruksanvisningen.
Endast de EMILY-delar som distribueras av vår kundservice omfattas av
garantin.
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Ändringar
EMILY arbetar ständigt med att förbättra våra produkter.
Tillverkningsplanerna för våra olika maskiner kan därför ändras utan föregående
meddelande.
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CE-försäkran om överensstämmelse
Jag, undertecknad Bernard ALEGOET, intygar i egenskap av direktör för EMILYanläggningarna i Z.A.
Les Landes à Tréflévénez, att utrustningen som definieras nedan:

Beteckning
Tillverkningsår

Typ
Serienr

:

:
:
:

Uppfyller lagstiftningsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG
av den 17 maj 2006 för maskiner.
Uppfyller regleringsbestämmelserna i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet.

Tréflévénez den 29/01/2020
Direktör
Bernard ALEGOET
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Service- och underhållsanvisningar
Syftet med denna handbok är att tillhandahålla all information som krävs för att ditt
tillbehör ska användas korrekt.
Vi betonar vikten av att noggrant följa alla anvisningarna i varje kapitel för att undvika risk
för felaktig hantering, vilket kan orsaka personskador och/eller skada din utrustning.
Denna handbok måste betraktas som en integrerad del av maskinen och måste alltid följa
med den, även vid återförsäljning.
Den här maskinen är utformad för att utföra specifika arbeten i relation till olika
verksamheter. Tillverkaren tar inget ansvar för materiella skador eller kroppsskador till följd av
felaktig användning. Sådana risker ansvarar enbart användaren för. Användning i enlighet med
det som definierats ovan innebär att reglerna för användning, underhåll och reparation, såom
anges av tillverkaren, ska följas och observeras.
Det är absolut nödvändigt att alltid följa bestämmelserna om förebyggande av olyckor samt
de allmänna säkerhetsreglerna.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för materiella skador eller kroppsskador till följd av
en modifiering som gjorts på maskinen utan tillverkarens godkännande.
Tveka inte att kontakta oss om du behöver ytterligare information eller förtydliganden.
Vi rekommenderar att du anger följande uppgifer för varje begäran om information eller
reservdelar:
➢
➢
➢
➢

Beteckning
Tillverkningsår
Typ
Serienr

Det bör påpekas att för alla maskiner har endast auktoriserad personal behörighet att
använda och underhålla tillbehöret för att undvika risk för olyckor på grund av bristande
kunskap om dess drift eller användning som inte är avsedd av tillverkaren. Vid användning får
endast en operatör styra transportmaskinen.
Vi rekommenderar att du först väljer en maskin som är lämplig för arbetet, sedan att du
säkerställer att den används och underhålls i enlighet med maskinens anvisningar och slutligen
att du läser bruksanvisningen noggrant för att förstå maskinens drift och funktion.
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Säkerhetsföreskrifter
1. Känna igen varningssymboler
Här är varningssymbolen som finns i handboken och på maskinen för att varna
för fara.
Följ alla säkerhetsråd samt allmänna förebyggande anvisningar.
(Se punkt 13 och 14 Dekaler och symboler)
2. Respektera säkerhetsanvisningarna
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar som finns i denna handbok och de som sitter
på maskinen.
Lär dig hur du använder tillbehöret och hur du hanterar dess kommandon. Överlåt inte
maskinen till en person som inte är utbildad för detta ändamål.
Håll alltid tillbehöret i gott skick. Alla obehöriga ändringar kan påverka maskinens drift
och/eller säkerhet och minska dess livslängd.
Kontakta kundservice vid svårigheter att förstå vissa delar av denna handbok.
3. Förvara maskinen och tillbehör med försiktighet
Felaktigt förvarade tillbehör eller maskiner kan leda till personskador eller till och med
dödsfall om de faller.
Säkra tillbehören så att de inte kan falla eller rulla.
Låt inte barn eller obehöriga personer vistas i närheten av maskinen.
4. Använd skyddsutrustning
Bär kläder som är anpassade till kroppen och använd personlig skyddsutrustning som
överensstämmer med det arbete som ska utföras.
5. Kontrollera maskinsäkerheten
Se till att maskinen kan användas på ett säkert sätt innan den tas i drift.
6. Håll dig borta från roterande delar
Stäng av motorn och släpp trycket. Vänta tills de rörliga delarna har stängts av innan du
arbetar med maskinen.
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7. Projektion av främmande föremål
Iaktta försiktighet för att undvika skador från projektion av främmande föremål.
Använd aldrig maskinen när andra människor befinner sig i närheten.
8. Underhållssäkerhet
Läs underhållsanvisningarna noggrant innan du påbörjar arbetet.
Maskinen får inte smörjas, underhållas eller justeras när den är igång. Håll dig på avstånd
från rörliga delar. Koppla ur alla enheter och aktivera kommandona tills trycket är avlastat.
Placera maskinen på marken, stäng av motorn och låt den svalna vid behov.
9. Se upp för läckage av vätska under tryck
Vätska som läcker under tryck kan ha tillräckligt med kraft för att tränga igenom huden
och orsaka allvarliga skador. För att förhindra olyckor ska trycket avlastas innan du kopplar
bort hydraulslangarna. Se till att alla beslag är täta innan du återställer trycket.
10. Säkerhet vid användning
Kontrollera regelbundet att bultarna är tillräckligt åtdragna.
Arbeta aldrig på maskinen innan den har stängts av.
11. Kinematisk modifiering av tillbehöret/maskinenheten
Risk för elstötar i närheten av en kraftledning. Enbart tillbehörets rörelser (öppning av ett lock,
en koppling, en rotor, en sopkvast osv.) kan skapa kontakt mellan kraftledningen och maskinen.
Respektera säkerhetsavstånden.
12. Risk för överbelastning som kan äventyra tillbehöret och maskinens stabilitet
Observera maskinens/tillbehörens diagram och tabeller.
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13. Beskrivning av säkerhetssymbolerna
-

-

Varningsdekaler finns placerade på alla farliga platser på maskinen. Symbolerna
på dekalerna är avsedda att varna för risken för skador. De visar vilket beteende
man ska anta för att undvika skador och olyckor.
Byt omedelbart ut skadade eller oigenkännliga dekaler.
När delar med dekaler byts ut måste det säkerställas att motsvarande dekaler
placeras tillbaka på de nya delarna.
-

-

-

Bruksanvisningen innehåller all viktig information för att
maskinen ska kunna användas på ett säkert sätt. Det är
viktigt att noggrant följa alla säkerhetsanvisningar för att
undvika risk för olyckor.
Innan du utför något arbete på maskinen ska du stänga av
transportfordonets maskin, ta ur tändningsnyckeln, vänta
tills alla rörliga delar har stoppats helt och dra åt
handbromsen.
Parkera aldrig under en last!
Observera att trycksatta vätskor kan orsaka allvarliga
skador. Koppla från hydraulkretsen efter att du har
eliminerat trycket i kretsen.
Ref: CEXPENOTICE-01

-

Område med rörliga delar
o Beträd aldrig ett område med rörliga delar där det
finns risk för intrassling innan de rörliga delarna har
stoppats helt.
Ref: CEXPESECU1

-

Zon med kläm- och krossrisk
o Beträd aldrig ett område där det finns risk för klämocch krosskador innan maskinens rörliga delar har
stoppats helt.
Ref: CEXPESECU2

-

Projektion av främmande föremål
o För bättre förarsäkerhet ska transportfordonet alltid
vara utrustat med en förarhytt. Även när maskinen
används för det avsedda ändamålet kan stänk
uppstå. Stenar eller andra främmande föremål som
kastas upp av maskinens rörliga delar kan träffa på
stora avstånd. Säkerställ att inga personer eller djur
befinner sig inom maskinens farozon.
Ref: CEXPESECU3
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14. Säkerhetsskyltarnas plats på maskinen
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1 - PRESENTATION
1.1 Modeller

Upprullare
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fast upprullare G eller D
Fast upprullare G eller D + lastarm
Upprullare + manuell rotation
Upprullare + manuell rotation + lastarm
Upprullare + hydraulisk rotation
Upprullare + hydraulisk rotation + lastarm

Balupprullare
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fast balupprullare G eller D
Fast balupprullare G eller D + lastarm
Balupprullare + manuell rotation
Balupprullare + manuell rotation + lastarm
Balupprullare + hydraulisk rotation
Balupprullare + hydraulisk rotation + lastarm
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1.2 Tekniska data

Upprullare
BETECKNING

DF

DF + B

DRM

DRM + B

Bredd
Längd

DRH

DRH + B

1,20 m

2,20 m

1,60 m
2,55 m

Höjd
Bredd vid 90°
Längd vid 90°
Minsta flöde
Arbetstryck

1,20 m

Vikt

700 kg

2,20 m

1,20 m

2,20 m
2,50 m

1,60 m

2,10 m
40 liter/min
180 bar
800 kg

900 kg

1 000 kg

900 kg

1 000 kg

DPRM

DPRM + B

DPRH

DPRH + B

1,20 m

2,20 m

950 kg

1 050 kg

Balupprullare
BETECKNING

DPF

DPF + B

Bredd
Längd
Höjd
Bredd vid 90°
Längd vid 90°
Bredd med
halmspridare
Längd med
halmspridare

1,60 m
2,55 m
1,20 m

1,20 m

2,20 m
2,50 m

1,60 m

2,10 m
1,60 m
3,30 m

Bredd vid 90°
med
halmspridare
Längd vid 90°
med
halmspridare
Minsta flöde
Arbetstryck
Vikt
Spridarens vikt

2,20 m

3,05 m

1,60 m

2,10 m

40 liter/min
180 bar
750 kg

850 kg

950 kg

1 050 kg
50 kg
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1.3 Tillval
Följande tillval finns tillgängliga för att utrusta ditt verktyg:

Upprullare
BETECKNING

DF

DF + B

DRM

DRM + B

DRH

DRH + B

Hydraulisk utrustning
Med
magnetventil
Med
elektronikbox
som styrs i hytten
med
hastighetsreglage
för bandet

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Tillval
Teleskopisk
lastarm
Pilotstyrd ventil
för teleskop med
öppen mitt
Hydrauliskt offset
om den styrs av
magnetventil
Hydrauliskt offset
om den styrs av
en elektronikbox

Balupprullare
BETECKNING
Teleskopisk
lastarm
Hydrauliskt lyft
av halmspridare
Hydrauliskt
offset

DPF

DPF + B

DPRM

DPRM + B

ja

ja

DPRH

DPRH + B
ja

ja
ja
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1.4 Huvudkomponenter

Ram med
öppna sidor

Upprullningsband

Tilllval
halmspridare
Halmspridarens
säkerhetsstång

Teleskopiskt
tillval

Tilllval
halmspridare

Hydraulisk lastarm
Struktur

hydraulisk
rotation
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2 - INSTALLATION

Kontroll vid mottagandet
Kontrollera beställningens överensstämmelse vid leverans av maskinen.
Kontrollera även utrustningens skick för att vid behov kunna upprätta reserver hos
transportören.
Lyftning
Obs! Tillbehörets vikt anges på märkskylten.
Använd strukturens ramar för att hantera upprullaren.
Kontrollera följande före underhåll av maskinen:
➢ Lyftillbehören är i gott skick.
➢ Kapaciteten hos varje apparat och tillbehör är tillräcklig.
➢ Ingen befinner sig i underhållsområdet.

Viktigt:
Lyft med balupprullarens kommer endast att ske när
anvisningarna nedan har tillämpats.
Emily frånsäger sig allt ansvar vid icke efterlevnad av dessa regler.
3 - KOPPLING

De borttagbara fixeringsfästena måste dras åt växelvis.
Avtagbar fixering
Justera det borttagbara fästet på transportmaskinens lager genom att skjuta det på de två
fyrkantiga rören och låt det aldrig överstiga en förskjutning på mer än 150 mm från mitten av
upprullaren. Överhäng utöver denna gräns ogiltigförklarar enhetens garanti vid incidenter.
ZON för hantering
av ärmar

+/- 150
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3-punktsfäste fram/bak
Justera 3-punktsfästet framåt/bakåt på transportmaskinens arm till det bredaste läget om
det är ikopplat. Om stången är kopplad, justera den i förhållande till den här stången genom att
skjuta den över de två fyrkantiga rören och centrera den i förhållande till de övre kulleden.
Se till att upprullaren inte stör transportmaskinen (hytt, traktordragare, hjul, osv.) under
den första manövreringen. Se till att det inte finns några brott eller snitt i slangar och elektriska
kablar, att det inte finns någon störning mellan de 3 punkterna och spännen/dragstången på
upprullaren eller på traktorn.
Anordning för förflyttning i sidled
Centrera anordningen för förflyttning sidled i nivå med upprullarens mittre del genom att
skjuta den över de två fyrkantiga rören och den borttagbara fixeringen i förhållande till
anordningen för förflyttning i sidled.
Obs! Endast utbildad personal är behörig att använda maskinen.

Viktigt:
Sätt fast maskinen på transportmaskinen och se till att spärren är ordentligt låst
och att alla lämpliga stift sitter ordentligt på plats för att låsa axlarna.

Hydraulisk anslutning
Den hydrauliska anslutningen görs efter att transportmaskinens motor har stängts av och
hydraulkretsen har dekomprimerats.
Om balupprullaren är utrustad med ett avlopp ska det anslutas så att
hydraulmotortätningarna inte försämras, likaså gäller för det utdragbara röret som ansluter
upprullaren till transportmaskinen.
Före den första användningen ska du kontrollera att det inte finns någon risk för att
hydraul- och elektriska slangar rivs av genom att optimera passagen mellan
transportmaskinen och balupprullaren.
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4 - UPPRULLARE

Upprullaren är utformad för att monteras på teleskoplastare, frontlastare samt främre och
bakre lyftanordningar. Det gör att du kan rulla upp rundbalar från framsidan av upprullaren
(halm, insvept, hö).
4.1 Lastning
Huvudkomponenter:
Fast lucka
Manuell teleskoparm

Hydraulisk lastlucka
och manuell
teleskopfunktion

Manuell teleskoparm

Teleskopcylinder

Hydraulisk lucka

Dörrcylinder

Hydraulisk lastlucka
och teleskopfunktion

Dörrcylinder
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Funktion:
Innan du lastar den runda balen i upprullaren är det nödvändigt att titta på dess
upprullningsriktning. Placera balen på ett sätt att de olika lagren kan lösgöras.

Lastningen av balen i upprullaren kan göras på flera sätt beroende på följande tillval:

a) Fast lucka
Upprullaren med en fast lucka tvingar användaren att greppa den runda balen med en
gaffel. Användaren placerar balen ovanför upprullaren cirka 30 cm från bandet. Detta läge är
idealiskt för att ta bort antingen nätet eller snörena som håller ihop balen. Den runda balen kan
sedan placeras på bandet för upprullning.

b) Hydraulisk lastlucka och manuell teleskopfunktion
Med upprullare med hydraulisk lucka kan användaren lasta balar som tidigare placerats på
marken.
Lastluckan måste vara på vänster sida av upprullaren på teleskoplastare, frontlastare,
främre lyftanordning eller på höger sida på den bakre lyftanordningen. Användaren har full sikt
vid lastning.
Sänk luckan så mycket som möjligt och lämna några centimeter mellan marken och luckan.
Innan lastningen närmar sig ska teleskoparmen regleras så att balen kan lastas utan hinder.
Lastningen utförs när transportmaskinen körs framåt. Balen måste vara i kontakt med
sidoluckan.
Sätt sedan tillbaka luckan tills balen släpper från marken.
Om balen hålls på plats med snören kan du tippa dem helt i upprullaren och sedan ta bort
dem.
Om balen hålls fast i ett nät ska du klippa av nätet på lucksidan. Tippa sedan balen i
upprullaren.
Se till att luckan dras tillbaka maximalt.
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c) Hydraulisk lastlucka och teleskopfunktion
Med upprullare med hydraulisk lucka kan användaren lasta balar som tidigare placerats på
marken.
Lastluckan måste vara på vänster sida av upprullaren. Användaren har full sikt vid lastning.
Sänk luckan så mycket som möjligt och lämna några centimeter mellan marken och luckan.
Teleskoparmen eliminerar användarens behov av manuell justering. Den öppnas maximalt när
luckan sänks.
Lastningen utförs när transportmaskinen körs framåt. Balen måste vara i kontakt med
sidoluckan.
Sätt sedan tillbaka luckan tills balen släpper från marken. Teleskoparmen styr balen
automatiskt när luckan fälls in.
Om balen hålls på plats med snören kan du tippa dem helt i upprullaren och sedan ta bort
dem.
Om balen hålls fast i ett nät ska du klippa av nätet på lucksidan. Tippa sedan balen i
upprullaren.
Se till att luckan och teleskoparmen är helt infällda.
Upprullaren närmar sig balen

Upprullaren blockerar balen

Upprullaren lastar balen

Upprullaren har lastat balen

Skärningslinje

Viktigt:
Lyft upp lastarmen så långt som möjligt innan du roterar upprullaren.
Eventuella störningar kan inträffa mot strukturen om lastarmen har sänkts.
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Inställningar:
Alla upprullare är fabrikstestade och fabriksinställda. Beroende på transportmaskinens
flödeshastigheter och tryck samt materialet som ska rullas upp kan vissa justeringar behöva göras.

Utan last
➢ Om luckans och teleskoparmens öppningshastighet verkar vara för snabb kan
den minskas med flödesbegränsaren.
Med last vid lastning
➢ Om teleskoparmen inte stängs under testet ska utjämningsventilen dras åt tills
en långsam och partiell stängning uppnås på balen.
Underhåll:
➢ Fogsmörjning
För korrekt drift och lång livslängd på maskinen måste följande fogar smörjas efter tio
timmars användning.

Smörj tills en krage med färskt fett blir synlig i ändarna av varje fog.
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4.2 Rotation

Huvudkomponenter:

Lås för manuell
rotation

Mekaniskt stopp vid rotationens
slut
Rund front Ø 600 mm

Motor

Kugghjulssats - krona

Funktion:

a) Utan rotation
Den icke-roterande upprullaren, fixerad, rullar upp produkten endast på vänster sida
(synlig sida).
b) Manuell rotation
En upprullare utrustad med manuell rotation kan rulla upp åt vänster, åt höger eller framför
maskinen. En axel används för att låsa olika lägen.
Manuell riktning är användbar om användaren vill lasta den runda balen till vänster och
sedan rulla upp på samma sida.
c) Hydraulisk rotation
Upprullare med hydraulisk rotation kan rotera 180° under hela arbetet. Kugghjulet/kronan
garanterar en långsam och regelbunden rörelse.
Den hydrauliska riktningen vrider upprullaren i ordningen 3 till 5 varv/minut.
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Inställningar:
Alla upprullare testas, oljas och justeras på fabriken. Beroende på transportmaskinens
flödeshastigheter och tryck samt materialet som ska rullas upp kan vissa justeringar behöva
göras.

Flödesbegränsare:
Skruva eller skruva loss för att
ändra rotationshastigheten.

Underhåll:
➢ Fogsmörjning
För korrekt drift och lång livslängd på maskinen måste följande fogar smörjas efter tio
timmars användning.
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4.3 Upprullning

Huvudkomponenter:

Öppen ram

Kedjeband

Upprullningskuggar

Funktion:
Upprullningen utförs med ett band med kuggar. Kuggarna tränger igenom skiktet i kontakt
med bandet. Med en flödesdelare kan du justera upprullningshastigheten beroende på den
produkt som ska dispenseras. Bandet rullar upp balen i ordningen 3 till 20 varv/minut.
Vid jordtäckning med halm kan du med en potentiometer i realtid justera produktflödet
som ska rullas upp eller överföras till halmspridaren.
Kontrollera att halmspridaren fälls in korrekt under ramen och att den är vikt till
hälften innan du rullar upp balen
Med renskrapning kan de lager som inte rullades upp med kuggarna tas bort. Backa i några
sekunder och hjälp balen att återuppta sin normala upprullningscykel.

Upprullningsprincip

Halmspridaren synlig under ramen
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Inställningar:
Alla upprullare testas, oljas och justeras på fabriken. Beroende på transportmaskinens
flödeshastigheter och tryck samt materialet som ska rullas upp kan vissa justeringar behöva göras.
Upprullare
Flödesdelare:
Skruva eller skruva loss för att
ändra upprullningshastigheten.

Flödesbegränsare:
Skruva eller skruva loss för att
ändra renskrapningshastigheten.

Underhåll:
➢ Fogsmörjning
För att maskinen ska fungera korrekt och ha en lång livslängd är det nödvändigt att
smörja bandets lager
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4.4 Elektrisk anslutning
Flera anslutningar är möjliga beroende på installerade tillval:
➢ Upprullning + hydraulisk lastning:

Strömbrytare 2 lägen

Pålastning

Säkring 5A

Anslutning till 6-vägs magnetventil

Transportmaskin

➢ Upprullning + hydraulisk lastning + hydraulisk riktning:

Riktning

Anslutning till 6-vägs magnetventil

Säkring 5A
Strömbrytare 2 lägen

Pålastning

Transportmaskin
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5 – BALUPPRULLARE
Balupprullaren är utformad för att monteras på teleskoplastare, frontlastare samt främre
och bakre lyftanordningar. Det gör att du kan rulla upp och sprida rundbalar från framsidan av
upprullaren (halm).
5.1 Halmspridare
Huvudkomponenter:

Lyftcylinder
Anordning för
jordtäckning med
halm

Halmspridarens motor

Funktion:
Med systemet jordtäckning med halm kan halmen kastas upp till ett avstånd på 8 meter
beroende på typen av halm. Fjäderanordningen garanterar en regelbunden projektion utan att
skära halmen.
Halmspridaren roterar med en hastighet på cirka 800 varv/minut. För att visualisera
halmspridarens yta finns en säkerhetsstång som skyddar alla möjliga störningar i miljön i
närheten av systemet.
I det indragna läget garanterar halmspridaren total sikt framför maskinen, antingen för
upprullning eller för de manövreringar som ska utföras.
Kontrollera att halmspridaren dras in korrekt under ramen innan du rullar upp
balen.

Halmspridarens lagringsområde

Halmspridaren synlig under ramen
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a) Fast halmspridare
Den fasta halmspridaren har två inställningar: antingen läget för jordtäckning med halm
eller endast upprullning. Lyftningen utförs manuellt och lägena låses med en axel.
b) Halmspridare
Halmspridaren är utrustad med en lyftcylinder på varje sida av systemet. Halmspridaren
kan endast rotera när halmspridaren är i högt stoppläge.
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Viktigt:
DET ÄR FÖRBJUDET ATT VISTAS
UNDER HALMSPRIDAREN UNDER DRIFT.
RISK FÖR UTSLUNGNING AV STENAR.

ALL TYP AV VERKSAMHET
ÄR FÖRBJUDEN I DETTA
OMRÅDE NÄR
HALMSPRIDAREN
ÄR I DRIFT.

FÖRBJUDET
OMRÅDE
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Inställning:
Alla upprullare testas, oljas och justeras på fabriken. Beroende på transportmaskinens
flödeshastigheter och tryck samt materialet som ska rullas upp kan vissa justeringar behöva göras.

Underhåll:
➢ Fogsmörjning
För korrekt drift och lång livslängd på maskinen måste följande fogar smörjas efter tio
timmars användning.
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Underhållsjournal
Typ:
Serienr:
Inköpsdatum:

Kundservice :
Återförsäljare:
Telefonnr
Kontakt

Underhållsarbeten
Datum

Utförda åtgärder

Övriga observationer
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Reservdelskatalog
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Standardstruktur
NR
1
2
3
4
5
6
7
8

REFERENS
98PR146F
98PR528D
ATOLE1,5 - 609X590
PAIDPBATI
PAIDPBUTD
PAIDPBUTG
EMIFIXD
VE20

BETECKNING
Tjocklek främre del
Stort drivhjul, kuggkrans
Strukturens hölje
Standardstruktur
Höger stoppenhet
Vänster stoppenhet
Avtagbar fixering
Fäste M20

ANTAL
2
1
1
1
1
1
1
8
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TDL-struktur
NR
1
2
3
4a
4b
5
6
7
8

REFERENS
PAIDPBATI-01
PAITDL
AETIR65-42CD4
HVERI4070C600-E01
HPJNT4070
EMIFIXD
VE20
FAXES30L100
ATOLE1,5 - 609X590

BETECKNING

ANTAL
TDL-struktur
1
Anordning för förflyttning i sidled
1
Utsträckt längd 65 mm - L = 1 684 mm
2
Cylinder 40/70 - Slag 600 mm
1
Packningssats
1
Avtagbar fixering
1
Fäste M20
8
Axel med handtagsenhet D : 30 mm/l = 100 mm
2
Strukturens hölje
1
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Standardram
NR
1
2a
2b
2c
3
4a
4b
5
6
7
8
9a
9b
10
11
12
13
14
15
16

REFERENS
PAIDPCOQUE
FCHAICS62P41.91
FCHAIATTRS62
FCHAIMCS62
HROUL35
HMOTEEPM315
HPJNTMEPM
98PR239C
PAIDPFONDCOQUE
98PR023Y
HROULCOUR600
PTUYAPVC63 - 230
PTUYAPVC63 - 250
EACCECAPTPOS
PAIDPENTRAINTAPIS
98PR004W
PAIDPPIGNON-02
98PR010C
PAIDPUSOUD2
PAIDPUSOUD3

BETECKNING
Standardram
Kedja S62, enhetslängd 41,91 mm
Förzinkad snabbkoppling S62
Förzinkad förkortningslänk S62
4-Hålslager - D : 35 mm
Motor EPM/MP 315 CC - D = 25 mm
Packningssats
Flänsstyrhjul
Avtagbar rambotten
Hölje
Rund front D : 600 mm
Plastslang icke upprullning D : 63 mm - L = 230 mm
Plastslang icke upprullning D : 63 mm - L = 250 mm
Lägesgivare
Bandets drivaxel
Skyddshölje för givare
Drivhjul motor
Underhållsrondell
Bandnippel UPN - 2 stift
Bandnippel UPN - 3 stift

ANTAL
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
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Fast ram
NR
1a
1b
1c
2
3a
3b
4
5a
5b
6a
6b
7
8
9

REFERENS
FCHAICS62P41.91
FCHAIATTRS62
FCHAIMCS62
PAIDPENTRAINTAPIS
HMOTEEPM315
HPJNTMEPM
HROUL35
98PR023YD
98PR023YG
PAICODF-02
PAICODF-01
EMIFIXD
PAIDPUSOUD3
PAIDPUSOUD2

BETECKNING
Kedja S62, enhetslängd 41,91 mm
Förzinkad snabbkoppling S62
Förzinkad förkortningslänk S62
Bandets drivaxel
Motor EPM/MP 315 CC - D = 25 mm
Packningssats
4-Hålslager - D : 35 mm
Huv till höger ram
Huv till vänster ram
Höger ram
Vänster ram
Avtagbar fixering
Bandnippel UPN - 3 stift
Bandnippel UPN - 2 stift

ANTAL
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
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Hydraulisk lastlucka
NR
1a
1b
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
6a
6b
7

REFERENS
HVERI4070C300-N01
HPJNT4070
FAXES30L117G
FAXES30L145
PAIDPPORTE
PAIDPPORTE-02
HVERI3050C500-N01
HVERI3050C650-N01
HPJNT3050
PAIDPTELESCOP
PAIDPTELESCOP-02
FAXES30L76G

BETECKNING
Cylinder 40/70 - Slag 300 mm
Packningssats
Axel med handtagsenhet D : 30 mm/l = 117 mm
Axel med handtagsenhet D : 30 mm/l = 145 mm
Hydraulisk lucka (före 03/2010)
Hydraulisk lucka (efter 03/2010)
Cylinder 30/50 - Slag 500 mm (före 03/2010)
Cylinder 30/50 - Slag 650 mm (efter 03/2010)
Packningssats
Teleskoparm (före 03/2010)
Teleskoparm (efter 03/2010)
Axel med handtagsenhet D : 30 mm/l = 76 mm

ANTAL
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Fast lucka
NR
REFERENS
1
PAIDPPORTEFIXE

BETECKNING
Fast lucka

ANTAL
1
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Halmspridare
NR
1
2
3
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
12
13a
13b
14
15
16

REFERENS
PAIDPFLANCD
HROUL35
PAIDPFLANCG
HMOTEEPRM50
HPJNTMEPM
AEBCA35X55 - 100
PAIDPPAILLEUR
UPR107
FDENTFEN-EM
98PR366E
PAIDPBARRE
98PR010C
UPR100
HVERI2035C250-N01
HPJNT2035
ATCAR50EP4 - 10
ATCAR40EP4 - 20
VINDEXM16

BETECKNING
ANTAL
Halmspridarens högra sida
1
4-Hålslager - D : 35 mm
1
Halmspridarens vänstra sida
1
Motor EPRM/MR 50 CC - D = 25 mm
1
Packningssats
1
Lager 35/55 - L = 100 mm
1
Halmspridarens mittaxel
1
Underhållsaxel, slåttermaskinsdelar
2
Slåttermaskinsdelar Emily Origine (före 11/2010 kontakta oss)
10
Låsring till halmspridare
2
Skyddsstång till halmspridare
1
Underhållsrondell
2
Korsningsaxel till halmspridare
1
Cylinder 20/35 - Slag 250 mm
2
Packningssats
2
Kvadratiskt glidrör av hontyp - L = 370 mm
2
Kvadratiskt glidrör av hantyp - L = 425 mm
2
Indexeringsstift M16
2

Stift 1
Monterad på treaxlad
halmspridare

Stift 2
Monterad på enaxlad
halmspridare

Stift 3
Monterad på treaxlad
halmspridare
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