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1 Inledning
Handboken och den bifogade försäkran om överensstämmelse ska ses som en
del av maskinen tills maskinen skrotas, och dokumentationen ska följa med till
nya användare eller ägare.
Om handboken inte finns vid maskinen eller om den förkommit,
rekommenderar vi att beställa en kopia från Närlant Import AB.
Läs noggrant igenom drifts- och underhållshandboken och följ
instruktionerna innan du kontrollerar och använder maskinen.
Närlant Import AB står till förfogande för användare, försäljningspersonal och
andra personer som vill förstå handboken bättre.
Överensstämmelse med anvisningar om farliga situationer beskrivs i kapitel
3.

Denna handbok har utformats enligt de regler och bestämmelser som
gällde när den gavs ut.

Handboken är en del av maskinen och måste följa med till nya
användare eller ägare tillsammans med försäkran om
överensstämmelse.

Mars 2007
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2 Allmän information
2.1 Information om handboken
Denna handbok innehåller instruktioner för hur du använder och underhåller
maskinen.
Maskinens prestanda och livslängd beror på hur väl maskinen underhålls och
på att den används på ett säkert sätt.
En del bilder kan skilja sig från utförandet av din maskin och ibland
kan komponenter ha utelämnats för att göra bilden tydligare.
Handboken och de objekt som behandlas i den överensstämmer med
direktiv 98/37/EG.
Slåttermaskinen levereras med säkerhetsskyltar. Se till att säkerhetsskyltarna
är läsliga och byt ut dem vid behov.
Handboken är utformad för professionella operatörer som har lämplig
utbildning och som känner till det dragfordon som slåttermaskinen
ska monteras på.
All teknisk information som finns i handboken ägs av GALFRÈ s.n.c. och är
konfidentiell.
Symbolen till vänster kombinerat med varningsorden:
FARA!
OBSERVERA!
VARNING!
används för att uppmärksamma säkerhetsåtgärder som
operatören bör följa. Följ rekommendationerna.

Vi rekommenderar att använda reservdelar och tillbehör i
originalutförande.
Garantin gäller inte om annat än originaldelar används. Maskinens
prestanda och livslängd kan påverkas om annat än originaldelar
används.
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2.2 Information om maskinen
De material som använts för att bygga maskinerna från GALFRÈ s.n.c. har
valts ut för att klara av de uppgifter maskinen är konstruerad och byggd
för: All användning för andra ändamål kan orsaka person- och sakskador och
dessutom påverka maskinens funktion.
Användning för avsett ändamål innebär också, att de instruktioner för drift,
reparation och underhåll som finns i denna handbok ska följas.
Varken GALFRÈ s.n.c. eller Närlant Import AB ansvarar för följderna om
maskinen inte används enligt anvisningarna.
Drift enligt instruktionerna och säkerhetsåtgärderna i handboken minskar
risken för olyckor och skador, ger högre prestanda, förlänger livslängden
och minskar risken för problem.

GALFRÈ s.n.c. tar inget ansvar för följderna ifall
säkerhetsinstruktionerna i handboken inte följs.
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2.2.1 Identifiering av maskinen
På maskinens märkskylt som sitter på ramen finns CE-märkning, uppgifter
om tillverkaren, modell, serienummer, tillverkningsår och maskinens vikt.

CE-skyltens placering på maskinen:

Mod. FR/D…CF

Mod. FR/D

Mod. P-FR/D

Ange alltid modellnummer, ramnummer och tillverkningsår när du
beställer reservdelar.
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2.2.2 ANVÄNDNING FÖR AVSETT ÄNDAMÅL
Våra tallriksslåttermaskiner har konstruerats och byggts för att användas inom
jordbruk, för att skörda gräs, betesmark, alfalfa och andra typer av foderväxter.
Modeller som har stjälkkross som krossar eller sönderdelar fodret
(beroende på typ av stjälkkross), ger en förbättrad torkningsprocess
som minskar tiden som fodret måste ligga kvar på fältet.
Maskinen har konstruerats för professionella användare och ska
enbart hanteras av utbildad personal med körkort.
Maskinen är inte konstruerad för användning inom andra områden
än jordbruk.

OBSERVERA!
Maskinen är avsedd för användning av en operatör åt
gången. Att använda maskinen för ändamål som den
inte är konstruerad för betraktas som användning
utanför avsett ändamål.
GALFRÈ s.n.c. ansvarar inte för följderna, om säkerhetsskyltar saknas, är
oläsliga eller om de har tagits bort (se punkt 3.2 och 3.3).
Beställ nya säkerhetsskyltar om de skadas eller saknas. Se informationen
på maskinens märkskylt.
Denna maskin har konstruerats för att användas under dagtid. Använd
maskinens belysning när det är mörkt eller om sikten på annat sätt är dålig.
GALFRÈ s.n.c. ansvarar inte för sak- eller personskador, inklusive
svåra personskador som drabbat operatören och andra personer, eller
materiella skador, ifall skadorna inträffat på grund av oauktoriserade
ändringar eller modifieringar av maskinen.
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2.2.3 Besvärliga fältförhållanden
Denna del beskriver besvärliga fältförhållanden som kan förekomma när
man använder slåttermaskinen:
o Se till att det inte finns stenar på marken (med diameter över 8-12
cm);
o Se till att det inte finns stubbar högre än 10 cm på marken med
diameter över 8-12 cm;
o Se till att det inte finns några metallföremål på marken, till exempel
nät, kablar, rep, kedjor och rör;
o Följ rekommendationerna för höjdjustering och se till att ingen befinner
sig inom 50 m avstånd till slåttermaskinen;
o Det rekommenderas att inte arbeta med maskinen i helt nedsänkt läge
när det är vått. Det kan förstöra fodret och påverka maskinens
prestanda.
Att arbeta med maskinen helt nedsänkt sliter också onödigt mycket på
bladen och kräver mycket energi.

2.3 Maskinens funktioner
2.3.1 Identifiering av modeller
Det finns GALFRÈ-slåttermaskiner FR/D av olika modeller för att uppfylla
kundernas speciella behov:
Tallriksslåttermaskin och stjälkkross:
FR/D 245CF –FR/D 285CF
Tallriksslåttermaskin:
FR/D 165 – FR/D 210 – P-FR/D 245 – P-FR/D 285
“P-FR/D” betecknar typen av maskin och står för professionell
tallriksslåttermaskin. Siffran anger maskinens arbetsbredd (cm).
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2.3.2 Tekniska data

Tallriksslåttermaskiner och
stjälkkross

FR/D
245CF

FR/D
285CF

Effektbehov

8 0/59

8 5/63

Max varvtal kraftuttag rpm

1000

1000

Arbetsbredd

m

2,45

2,85

Antal tallrikar

n

6

7

Blad

n

12

14

Max tallriksvarvtal

rpm

2950

2950

Krimper

Krimper

hp/kW

.

Stjälkkross
Vikt

kg

820

930

Max valsvarvtal

rpm

945

945

Ljudnivå

dB (A)

85.6

85.8

Tallriksslåttermaskin

FR/D 165

FR/D 210

P-FR/D 245

P-FR/D 285

22/30

30/40

33/45

37/50

Effektbehov

hp/kW

Max varvtal
kraftuttag

rpm

540

540

540

540

Arbetsbredd

m

1,65

2,10

2,45

2,85

Antal tallrikar

n

.

4

5

6

7

Blad

n

8

10

12

14

Vikt

kg

340

385

500

560

Max tallriksvarvtal

rpm

2950

2950

2950

2950

Längd på maskin

m

1,10

1,10

1,40

1,40

Bredd på maskinen

m

3,40

3,80

4,25

4,65

Höjd på maskinen

m

1,05

1,05

1,30

1,30

Höjd i transport

m

2,10

2,50

2,90

3,30
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2.3.3 Identifiering av huvudkomponenter
- FR/D…CF

A. Stänkskydd

J. Trepunktsfäste

B. Hydraulcylinder

K. Stötdämpare

C. Kraftöverföringsaxel

L. Låsspak för slåtterenhet

D. Sekundär kraftöverföringsaxel

M. Övre skyddsenhet

E. Kedja

N. Bakre stänkskydd

F. Skydd för kraftöverföringsaxel
G. Koppling för lyftarm

O. Justeringsspak för strängformare
P. Strängformare

H. Överväxelenhet
I. Böjlig hydraulslang

Q. Överväxelenhet
R. Stödben
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- FR/D

A. Stänkskydd

J. Hydraulcylinder

B. Koppling för lyftarm

K. Växellåda

C. Stödben

L. Strängformare

D. Skydd för kraftöverföringsaxel

M. Klippbalk

E. Kraftöverföringsaxel

N. Tallrik

F. Drivremmar
G. Låsningsventil

O. Skyddsram

H. Hållare för låsningsventil
I. Trepunktsfäste
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2.4 Tekniska funktioner
Maskinerna dras av traktorn kopplade till trepunktsfästet.
Maskinerna är utrustade med roterande ovala knivhållartallrikar som drivs av
traktorns kraftuttag.
Slåtterenheten består av en slåtterbalk med tallrikar som har snabbt roterande
knivar. Knivarna skär av stjälkarna i deras nedersta del.

FR/D – P-FR/D

FR/D…CF
Slåtterbalk

De ovala knivhållartallrikarna har en särskild konturprofil som ger stabilitet även
under svåra arbetsförhållanden.
Varje tallrik har en platta (A) som överför det avskurna fodret till
stjälkkrossen (B).
Ledpunkten i mitten av tallrikarna och stötdämparna ger en perfekt anpassning
av GALFRÈ slåttermaskiner med stjälkkross till alla markförhållanden och
förebygger också att balken fastnar vid arbete på kraftigt sluttande underlag.

13

Alla maskiner har en säkerhetsanordning.
Om man kör emot ett hinder så utlöser säkerhetsanordningen och
slåtterbalken kan svänga tillbaka vilket avsevärt minskar risken för skador på
maskinen (se avsnitt 5.1).
Alla kuggväxlar arbetar i oljebad.
Tallriksslåttermaskiner med stjälkkross minskar avsevärt tiden för att göra hö,
vilket minskar riskerna att överraskas av dåligt väder och samtidigt blir
förhållandena för att bevara fodret utmärkta.
Slåttermaskinerna med stjälkkross från GALFRÈ finns i två versioner:
● Stjälkkross med spiralvalsar
● Stjälkkross med spetselement.
Stjälkkross med spiralvalsar (endast mod. SPP-FR/D 210CF) är särskilt
lämplig för behandling av alfaalfa, klöver och ärtväxter.
De roterande valsarna ger en utmärkt behandling av fodret (genom
krossning) så att stjälkarnas torkningshastighet blir lika stor som bladens.
Fodret torkar snabbare och jämnare när det läggs ut i form av mjuka strängar.
Behandlingens effekt kan regleras med två fjädrar som finns på valsarnas
yttre del.

Stjälkkross med gummiklädda spiralvalsar
Stjälkkrossen med spetselement är särskilt lämplig för behandling av ogräs.
Fodret pressas in i stjälkkrossen där den kommer i kontakt med V-formade
rotorslagor.
Fodret passerar genom den och stryks av mot skyddselementet där
behandlingen görs.
Fodret som passerar genom spetselementen sönderdelas och matas ut som
fluffiga strängar.

Stjälkkross med spetselement
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2.5 Transport och lyft
När maskinen inte är kopplad till traktorn kan den lyftas med en kran i den
öglebult som visas med en etikett fäst på maskinen.

Använd säkerhetskrokar och lämpliga lyftdon som fästs in
på det sätt som anges på skyltarna.

OBSERVERA!
Kontrollera att slåtterbalken är i horisontellt läge när
maskinen lyfts.
Maskinen kan också placeras på träpallar och lyftas med en gaffeltruck. Lyft av
maskinen ska göras av erfaren personal.
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FÖLJANDE SÄKERHETSANVISNINGAR ÄR TILL FÖR DIN OCH
ANDRAS SÄKERHET: LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA NOGGRANT
OCH FÖLJ ALLTID DEM.

3 Säkerhetsanvisningar
Följ gällande säkerhetsanvisningar vid drift, kontroll eller underhåll.
Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det leda till olyckor eller
skador i samband med drift, underhåll och reparation av maskinen.
Tallriksslåttermaskinerna från GALFRÈ är endast avsedda för skörd av gräs, foder
och vall.
Om maskinen ska användas för andra ändamål måste detta godkännas
skriftligen av tillverkaren.
Tillverkaren tar inte ansvar för följderna om ändringar och
modifieringar görs på maskinen utan tillverkarens skriftliga
godkännande.
OBSERVERA!

GALFRÈ ansvarar inte för skador på grund av felaktig
användning eller användning för ändamål som maskinen
inte är konstruerad för.
Maskinen får endast hanteras av utbildad personal som känner till hur maskinen
ska användas och som känner till riskerna.
Om mera information önskas kontakta Närlant Import AB.

Följ säkerhetsinstruktionerna noggrant.
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3.1 Anvisningar för säkerhet och olycksförebyggande åtgärder
Säkerhetsreglerna i handboken avser endast användning för det ändamål som
maskinen har konstruerats och byggts för.
För att förebygga olyckor är det viktigt att personalen är rätt utbildad och
att handbokens instruktioner alltid följs.

VARNING!
Kontrollera noggrant alla delar innan maskinen tas i
drift.

o

Följ instruktionerna i handboken och dessutom alla allmänna
säkerhetsregler och regler för olycksförebyggande åtgärder. Det är viktigt
att läsa och förstå instruktionerna innan du använder eller underhåller
maskinen.

o Maskinens skyltar hänvisar till säkerhetsregler som måste följas.
o Se till att alla säkerhetsskyltar är läsbara. Rengör eller byt ut dem
vid behov.
OBSERVERA!
Sänk ner maskinen till marken, stäng av traktorns motor,
slå av kraftuttaget,
dra åt handbromsen och ta nyckeln ur tändlåset
före underhåll, justering eller rengöring.
o Se till att alla skydd och säkerhetsanordningar fungerar och är i gott skick.
Byt ut trasiga eller skadade säkerhetsanordningar. Kontrollera särskilt att
skydd, stänkskydd och anslutningsanordningar inte är slitna innan
maskinen används.
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FARA!
För din och andras säkerhet får säkerhetsanordningarna inte manipuleras, skadas eller
tas bort.
OBSERVERA!
Se till att inga människor eller djur finns inom 50 meter
från maskinen under drift. Vid arbeten i närheten av
allmänna vägar eller allmänna platser, se till att personer
inte finns i närheten och iakttag särskild försiktighet.
o Förvara handboken lätt åtkomlig. Om handboken försvinner eller
skadas, beställ en ny från Närlant Import AB.
o Maskinen får endast användas av godkänd utbildad personal.
o Maskinen har konstruerats för att köras av en operatör i taget.
o Använd aldrig maskinen om du känner dig trött, om du är sjuk eller om
du har druckit alkohol eller tagit droger eller medicin.
o Operatören ska använda kläder och utrustning som lämpar sig för jobbet
för att undvika att fastna i maskinens delar (inga löst sittande kläder,
bälten, halsband, armband eller ringar).

Vid drift, underhåll, reparation eller förvaring av maskinen ska
operatören använda säkerhetsskor, skyddshandskar och vid behov
hörselskydd, skyddsmask och skyddsglasögon.
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o

Det kan bildas damm vid drift. För att undvika andningsproblem
rekommenderar vi att använda en traktor med filter i hyttens fläktsystem
eller att bära andningsmask.

o Kontrollera att knivar och tallrikar inte är slitna innan du börjar använda
maskinen. Byt ut skadade knivar och tallrikar. Kontrollera i samband
med bytet att alla fästelement (bultar, skruvar och muttrar) är av den
typ som rekommenderas av tillverkaren.
o Vid påkörning av ett objekt är det större risk att knivar kastas ut från
maskinen om de är slitna eller skadade. Byt omedelbart ut skadade
delar (se avsnitt 6.3).
o Utför alltid en kontroll efter transport. Kontakta omedelbart din
återförsäljare om maskinen har skadats.
o Se till att inga främmande föremål hamnar i maskinen (till exempel skräp
eller verktyg) som kan påverka driften eller skada operatören.
o Om tryckluft eller vatten används för rengöring, använd
säkerhetsglasögon och mask och se till att obehöriga personer inte
finns i närheten.

FARA!
När maskinen är igång, kliv inte upp på maskinen och ta
inte passagerare.

o Kontrollera att kraftöverföringsaxeln är korrekt ansluten efter att du
monterat maskinen på traktorn.

OBSERVERA! FARA!
Se till att kraftöverföringsaxelns skydd är i gott skick.
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o Om drivaxelns skydd är skadade eller utslitna, byt ut dem.
o När maskinen inte är ansluten till kraftuttaget ska hydraulslangarna och
kraftöverföringsaxeln fästas ordentligt i sina stöd.
Kontrollera att hydraulslangarna är rätt
monterade.
Kontrollera att hydraulslangarna inte är
slitna, och byt ut dem vid behov (minst var
6:e år).
o Ställ alltid av maskinen på en jämn yta med slåtterbalken stödd mot
marken med hjälp av stödet. Se till att maskinen står rakt.
o Innan du utför underhåll på upplyfta delar av maskinen, se till att säkra
dem med lämpliga anordningar.
OBSERVERA!
Stå aldrig mellan traktorn och maskinen när motorn är
igång och kraftuttaget är påslaget.

OBSERVERA!
Kontrollera att tallrikarna har stannat innan du går nära
maskinen.

VARNING!
Operatören får endast utföra underhåll enligt
rekommendationerna i handboken.
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FARA

!

Risk för kläm- och krosskador när maskinen växlas
mellan
transport- och arbetsläge. Var försiktig när du kör
maskinen och se till att ingen är i närheten.

o Ändringar eller modifieringar av maskinen kan orsaka skador eller
olyckor, som endast operatören av maskinen tar ansvar för.
Använd endast originalreservdelar från GALFRÈ.

GALFRÈ tar inget ansvar under följande förhållanden:
o Om maskinen har använts på fel sätt eller körts av obehörig eller outbildad
personal
o Om underhållet varit bristfälligt;
o Om ändringar och modifieringar som inte godkänts har utförs på maskinen
o Om andra reservdelar än originaldelar eller olämpliga delar har använts o
Om alla instruktioner inte har följts
o Om de allmänna säkerhetsföreskrifterna för arbetet inte har följts
o Om det uppstår omständigheter som GALFRÈ rimligen inte kan råda över.
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3.2 Säkerhetsskyltar med varningssymboler
Följande symboler är avsedda att varna operatören för farliga situationer
och hänvisa till säkerhetsföreskrifter.
Säkerhetsskyltar som finns på maskinen visar att det finns risker och
hänvisar till säkerhetsregler som ska följas.
SYMBOL

BESKRIVNING
1. OBSERVERA! Läs noggrant igenom handboken innan du
använder maskinen. Följ instruktionerna och
säkerhetsinstruktionerna under drift.

2. OBSERVERA! Läs handböckerna för drift och underhåll,
stäng av motorn och ta ur nyckeln ur tändningslåset innan du
underhåller eller justerar maskinen.

3. OBSERVERA! - Fara Risk med vätska under högt tryck. Läs
handboken innan du gör åtgärder på maskinen, och sök
medicinsk hjälp om du kommer i kontakt med farliga vätskor.

4. OBSERVERA! Kontrollera rotationsriktning och varvtal (540
rpm) på traktorns kraftuttag innan du ansluter
kraftöverföringsaxeln.

5. OBSERVERA! - FARA! Vänta tills alla tallrikar i
slåttermaskinen har stannat innan du går fram till maskinen.

6. OBSERVERA! – FARA Roterande knivar. Se till att händer
och fötter inte kommer i kontakt med rörliga delar.
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7. OBSERVERA! Risk för att objekt kastas ut, gå inte nära
maskinen. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 50 m till
maskinen.

8. OBSERVERA! Kliv inte upp på maskinen och tillåt inte
passagerare.

9. OBSERVERA! - Fara Risk att fastna. Håll händerna borta
från kraftöverföringsaxeln när den roterar.

10. OBSERVERA! - FARA Klämningsrisk. Stå aldrig mellan
traktorn och maskinen.

11. FARA - Risk för krossning och klämning. Håll händerna
borta. Håll ett säkert avstånd.

12. OBSERVERA! – FARA - Risk för krossning och klämning.
Stå inte i riskområdet när maskinen växlas mellan transportoch arbetsläge.

13. OBSERVERA! Använd de märkta lyftpunkterna vid lyft.

14. Använd lämplig
skyddsutrustning.
15. Oljetank (se punkt 6.2).

16. Smörjpunkter (se punkt 6.1).
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3.3 Säkerhetsskyltarnas placering på maskinen
Detta avsnitt visar var säkerhetsskyltarna är placerade på maskinen.
OBSERVERA!
Se till att alla säkerhetsskyltar är läsbara. Rengör dem
med tvålvatten och en trasa.
Byt ut skadade skyltar.
FR/D…CF
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FR/D – P-FR/D
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4 Installation och drift
4.1 Säkerhetsföreskrifter för montering på traktorn
Traktorns vägegenskaper, styrförmåga och bromsverkan beror på vilket
redskap som är monterat.
Välj en säker körhastighet, särskilt vid körning i ojämn terräng.
Lasten på traktorns framaxel beror på den monterade maskinens vikt.
Lasten på framaxeln ska minst var 20 % av traktorns tomvikt.
Innan du monterar maskinen i trepunktsfästet, aktivera traktorns
säkerhetsanordning för att undvika att maskinen höjs och sänks oavsiktligt.
Kontrollera att maskinen är stabil innan du monterar den, enligt formeln i
punkt 4.2.
Traktorns och maskinens trepunktsfästen ska passa ihop. Justera vid behov.
De bakre lyftarmarna kan orsaka skador. Montera och demontera maskinen på
plan mark.
Använd aldrig fjärrkontroll för att lyfta
maskinen. Lås sidolyftarmarna i transportläge.
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4.2 Kontroll av lyft och stabil drift av traktorn
För stabilitet vid lyft och drift av traktorn kan följande formel tillämpas.
Motvikt framtill på traktorn kan behövas.

T

Z

M

0,2 T

i

d

s

M X s < 0,2 T X i + Z (d + i)
M < 0,3 T
i

Traktorns hjulbas

d

Avstånd mellan framaxel och motvikt

s

Avstånd till maskinens bakaxeln

T

Traktorns vikt + 75 kg (förare)

Z

Motviktens vikt

M

Maskinens vikt

OBSERVERA!
Traktorns stabilitet vid lyft och drift måste
kontrolleras för att framhjulen inte ska lyfta och för
att väggreppet ska bli tillräckligt.
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4.3 Transport på allmän väg
OBSERVERA!
När du kör på allmänna vägar
följ gällande trafikregler. Om maskinen är bredare än
traktorn, använd varselljus eller andra anordningar för
att varna medtrafikanter

FR/D…CF
För att växla maskinen från arbetsläge till transportläge, ta bort låspinnen
från trepunktsfästet och kör hydraulcylindern tills pinnen är jämsides med
hålet.

Maskinen i transportläge

Låspinne

Genom att sätta maskinen i transportläge flyttas maskinens
tyngdpunkt avsevärt närmare traktorn. Den utskjutande längden
minskas och maskinens vikt kommer närmare traktorn vilket underlättar
transporten.

Före transport ska låsspaken (A) och spaken (B)
sättas fast för att undvika svängningar under
transport.

Manövrera den hydrauliska låsanordningen med
hjälp av spaken på den böjliga hydraulslangen
som är ansluten till traktorns fördelare.
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FR/D – P-FR/D
Höj balken hydrauliskt till transportposition (vertikalt)
så kroken låser i öppningen (A).
Se till att anordningen är ordentligt låst (endast på
P-FR/D).
Snöret ska vara indraget i traktorhytten så den inte
fastnar och öppnar kroken oavsiktligt.
För FR/D modeller utan detta mekaniska låsningssystem, se till att efter
resning av balken till transportposition (vertikalt) placera en sprint (A) enligt
bilden nedan.

Alla maskiner är utrustade med hydraulisk låsventil (B), i samverkan med
mekanisk låsning, som sitter vid snabbkopplingen till traktorn på
hydraulslangen.

Använd blinkande varningslampa på traktorn under körning både på dagen
och på natten.
Om det bakre överhänget överskrider 90 % av traktorns längd kan det
behövas specialtillstånd. Följ trafiksäkerhetsverkets bestämmelser.
Förutom trafikreglerna måste du även ta hänsyn till traktorns
specifikationer. Kör försiktigt och säkert, särskilt vid transport av en
maskin och när du kör på tätt trafikerade vägar eller i ojämn terräng.
Rengör hjul och andra rörliga delar innan du börjar köra på allmänna vägar
efter att du använt maskinen.
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4.4 Anslutning av maskinen till trepunktsfäste
Alla slåttermaskiner från GALFRÈ kan monteras på vilken traktor som helst
som har ett vanligt trepunktfäste.
När det är dålig sikt ska arbetsområdet vara ordentligt belyst. Det får inte
finnas obehöriga personer inom 5 meter från maskinen när den monteras eller
demonteras.
Backa traktorn mot maskinen tills lyftanordningen och maskinens
trepunktsfäste är i linje, montera sedan stängerna med bultarna.
OBSERVERA!
Montera och lås bultarna. Kontrollera att låspinnarna är
ordentligt låsta.
Koppla trepunktsfästet till det övre fästet och justera längden så att maskinen
är parallell mot marken. Se till att manöverspaken är i rätt läge så att
maskinen inte lyfts och sänks oavsiktligt när du monterar eller demonterar
maskinen.
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OBSERVERA!
Montera och lås bultarna. Lås säkerhetsanordningen så
att trepunktsfästet inte lossnar.
Lossa kedjan som sitter på maskinens trepunktsfäste enligt bild (A) och
positionera den i samma trepunktsområde på traktorn för att få samma höjd på
slåttermaskinen när slåtterbalken sänks ner.

Lyft upp stödet och lås den med pinnen. Stöden ska alltid
vara monterade på maskinen.
Lyft upp maskinen något och använd lyftarmarna för att
hålla maskinen rakt.
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4.1 Montering av kraftöverföringsaxeln
Efter montering av maskinen på traktorn ska kraftöverföringsaxeln anslutas
till traktorns kraftuttag (stäng först av motorn och ta bort nyckeln ur
tändningslåset).
Läs handboken för
kraftöverföringsaxeln.

drift

och

underhåll

innan

du

använder

Om en annan typ av kraftöverföringsaxel än den som levereras med
maskinen används, se till att maskinens skydd och traktorns skydd
överlappar med minst 5 cm.
•

Rengör och smörj kraftuttaget.

•

Smörj
kraftöverföringsaxeln
regelbundet
instruktioner
(se
handboken
för
drift
kraftöverföringsaxeln).

•

Följ instruktionerna för ihopkoppling från tillverkaren, och anslut enligt
märkningen på skyddets utsida (bilden av traktorn på axelns hölje ska
vara vänd mot traktorns kraftuttag).

•

Haka i kedjorna för att undvika rotation.

•

Se till att säkerhetsspärren (tryckknapp eller ringmutter) är rätt
monterad och låst.

enligt
tillverkarens
och
underhåll
av

VARNING!
Kontrollera rotationsriktningen och se till att
kraftuttagets varvtal är 540 rpm, eftersom maskinen är
konstruerad för det varvtalet.
OBSERVERA!
Anslut alltid kraftöverföringsaxeln till kraftuttaget sist
och ta alltid bort axeln först.
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Använd endast kraftöverföringsaxlar som är CE-märkta för att maskinen ska
fungera korrekt.
Använd endast kraftöverföringsaxlar vars skydd är i gott skick.
Kraftöverföringsaxelns längd ska anpassas till traktorn.
När kraftöverföringsaxeln inte är ansluten till traktorns kraftuttag ska den ALLTID
vila på stödbenet.

Stödben för kraftöverföringsaxel
GALFRÈ s.n.c. ansvarar inte för skador som beror på felaktig
användning eller felaktig montering av kraftöverföringsaxeln.
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4.4.2 Hydraulsystem
Innan du ansluter hydraulkopplingarna (snabbkopplingar) till traktorns
fördelare, stoppa motorn och manövrera spakarna i båda riktningar så att
traktorns och maskinens kretsar inte är trycksatta.
Kontrollera efter varje användning att hydraulslangarna inte är slitna eller
skadade. Byt ut slangarna mot nya från tillverkaren vid behov.
Om det uppstår ett läckage, stäng av traktorns motor, slå ifrån kraftuttaget,
släpp ut trycket ur hydraulsystemet och koppla loss hydraulslangarna.
Använd skyddshandskar, se till att du har en behållare för spillolja, och byt ut
slangarna mot nya från tillverkaren. Spilloljan är skadlig och måste därför
hanteras enligt gällande bestämmelser.
Vätskor under tryck, till exempel olja i ett hydraulsystem, kan orsaka svåra
skador och infektioner. Sök medicinsk hjälp vid behov.
Se till att alla kopplingar är rena och i gott skick innan du ansluter
slangarnas snabbkopplingar till traktorn.
Kontrollera att alla hydraulslangar är rätt kopplade
enligt färgkoderna. Om anslutningarna förväxlas
kan det orsaka att tallrikarna roterar åt fel håll
vilket kan orsaka personskador.
Kontrollera att hydraulslangarna inte är slitna, byt
ut dem vid behov (minst var 6:e år).

OBSERVERA!
Hydraulcylindern levereras utan olja.
Fyll hydraulsystemet och kör åtminstone två gånger åt höger
och vänster för att kontrollera systemets anslutningar.

Sätt hydraulslangarna i sina hållare efter avslutat
arbete.
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4.5 Justeringar
Gör de nödvändiga justeringarna innan du använder maskinen.
Om maskinen är rätt inställd fungerar den på rätt sätt och blir effektivare
samtidigt som slitaget på knivarna minskar.
För att minska maskinens belastning mot marken och för att den ska
ligga horisontellt kan fjäderspänningen justeras med skruvarna (A) enligt
bilden.

Mod. FR/D…CF

Mod. FR/D

Mod. P-FR/D

För att justera lutningen av maskinen till arbetsposition (FR/D & P-FR/D) och
arbeta i lutande terräng (med max mellan 15º till 20º), använd justeringsbult
(B) som visas på bilderna.

35

-

Strängens form kan ändras genom att justera de bakre vingskruvarna (B).

Mod. FR/D…CF

Mod. P-FR/D
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Justering av slaghöjden kan göras på två sätt.
Det första sättet är att ändra maskinens framåtlutning. Använd
traktorns trepunktsfäste för att luta slåtterbalken framåt.

Generellt beror slåtterns kvalitet och effektbehov på följande:
Vilken typ av foder som behandlas
Vilken typ av knivar
som används.
Arbetshöjd.
Traktorns hastighet.
Behandlingens intensitet i valsstjälkkrossen (finns endast för modellen SPPFR/D 210CF) kan ändras genom att justera avståndet mellan valsarna.
Använd de två fjädrarna på bägge sidor om stjälkkrossen för att
göra detta.
I stjälkkrossen med spetselement kan du justera avståndet mellan
avstrykaren och spetsarna med handtaget (C) som finns på
slåtterenhetens övre del. Välj ett längre avstånd för långa stjälkar och ett
kortare avstånd för korta stjälkar.
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OBSERVERA!
Kontrollera oljenivån i växellådan innan användning,
fyll på vid behov (följ instruktionerna i punkt 6.2).

Använd lämplig skyddsutrustning (säkerhetsskor, skyddshandskar,
hörselskydd, skyddsmask och skyddsglasögon).

OBSERVERA
Se till att inga människor eller djur finns inom 50
meter från maskinen under drift.

OBSERVERA
Stänkskyddet ska vara på plats kring slåtterbalken för att
skydda mot risken för kringflygande föremål. Kontrollera att
stänkskyddet inte sär slitet eller trasigt.
Kontrollera att knivarna kan rotera fritt.

5 Handhavande
Vi rekommenderar att använda en traktor med hytt och att
montera ett skyddsgaller bakom förarsätet för att skydda föraren
mot kringflygande föremål.
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Ute på fältet:
Mod. FR/D…CF
o Lossa trepunktsfästets låspinne så att maskinen
kommer i arbetsläge.
o Sänk ner slåtterenheten med hjälp av spaken på
traktorn.
o Frigör låsspaken (A) och spaken (B) så att
maskinen kan vridas till arbetsläget.
Mod. FR/D – P-FR/D
Kontrolera att den hydrauliska låsventilen är öppen
och öppna den mekaniska spärren (P-FR/D) genom
att dra i snöret inifrån traktorns hytt.
Sänk på hydraulisk väg ned balken. Släpp sedan spärren (A) så maskinen kan
röra sig i arbetspositionen.

Mod. FR/D

Mod. P-FR/D
OBSERVERA!

Stoppa traktorns motor, stäng av kraftuttaget, dra åt
handbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du
går ur traktorn för att göra justeringar.

o Ställ in kraftuttaget på 540 rpm.
o Öka motorns varvtal till 1000–1300 rpm för att få 250–300 rpm i
kraftuttaget.
o Kör en kort sträcka för att kontrollera rörelsen, justera vid behov.
o Vi rekommenderar att köra med en hastighet på mellan 10 och 15 km/h.
Anpassa alltid körhastigheten till terrängen.
Undvik att svänga med maskinen nedsänkt till marken och backa inte med
traktorn.
Lyft upp slåttern och koppla bort kraftuttaget innan du ändrar riktning
eller svänger.
Kör sakta om arbetsförhållandena är svåra, till exempel i besvärlig
terräng.
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5.1 Anordning för säkerhetsutlösning
Om du kör emot ett hinder utlöses säkerhetsanordningen så att slåtterbalken
kan svänga tillbaka vilket mildrar stöten.

Anordning för säkerhetsutlösning
Stoppa motorn och slå av traktorns kraftuttag. Backa fordonet ungefär 2
meter innan säkerhetsutlösningen återställs.
Kontrollera säkerhetsanordningen och att inga delar av slåttern är skadade innan
körningen återupptas.
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6 Underhåll
Detta avsnitt innehåller rekommendationer för regelbundet underhåll av
maskinen, baserat på företagets erfarenheter samt på förslag från våra
kunder.
Rekommendationerna kan ytterligare förbättras genom kommentarer från våra
kunder, för vilket vi tackar dig i förväg.
Noggrann och systematisk service bidrar till minskade underhållskostnader och
ger effektiv drift.
OBSERVERA!
Sänk ner maskinen till marken, stäng av traktorns motor, slå
av kraftuttaget, dra åt handbromsen och ta nyckeln ur
tändlåset före underhåll, justering eller rengöring.

Om det uppstår problem ska operatören stänga av maskinen, försöka
identifiera problemet och reparera vid behov.
Om du använder tryckluft eller högtryckstvätt för rengöring av maskinen,
använd lämpliga skyddsglasögon eller skyddsmask och håll människor och djur
borta. Använd inte brandfarliga vätskor.
Vid underhåll, använd lämplig skyddsutrustning (säkerhetsskor och
skyddshandskar) och följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.
Vi rekommenderar att kontrollera, att alla skruvar och muttrar är åtdragna,
särskilt på knivarna, var 8:e arbetstimma.
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6.1 Smörjning av mekaniska delar
Före användning och var 8:e arbetstimma, smörj alla lager, pinnar och
kraftöverföringsaxelns teleskopstav med kvalitetsfett.
Om slåttern ska stå oanvänd under en längre tid, rengör och smörj
kraftöverföringsaxeln.
Tryck in fett i alla smörjställen för vinterförvaring och om temperaturen är
mycket låg.
Rengör smörjnipplarna innan fett sprutas in. Fetta in följande
punkter med litiumfett.
Mod.
FR/D…CF

Mod. FR/D

Mod. P-FR/D
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6.2 Smörjning
OBSERVERA!
Stoppa traktorns motor, ta ur tändningsnyckeln och stäng
av kraftuttaget innan du utför inspektion.

Samla in spillolja och ta hand om den enligt gällande regler. Förorena inte
miljön
(I Sverige: Kontakta kommunens renhållningsverk eller lokalt
avfallsföretag).

6.2.1 Smörjning av centralväxel och överväxelenhet
Stoppa maskinen och se till att den står rakt när
oljenivån ska kontrolleras.

Använd olja SAE 90. Den centrala växellådans volym är ungefär 5 l,
överväxelns oljevolym är ungefär 1 l.
Mod. FR/D och FR/D CF
Byt olja i växellådan efter de första 10/15 timmarnas arbete.
Byt sedan olja efter varje 500 timmars arbete men minst en gång per år. Om
maskinen används långvarigt, kontrollera oljenivån dagligen och tillsätt olja vid
behov.
Kontrollera oljenivån med mätstickan på luftningspluggen.
Verktyg: Fast nyckel 18 mm
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6.2.2 Smörjning av slåtterbalken
Byt olja i balken efter de första 10/15 timmarnas arbete.
Byt sedan olja efter varje 200 timmars arbete men minst en gång per år.
Om maskinen används långvarigt, kontrollera oljenivån dagligen och tillsätt
olja vid behov.

Kontrollera oljenivån i slåtterbalken genom att ställa den vertikalt under 5
minuter så att oljan kan rinna till balkens botten.
Lås slåtterbalken i vertikalt läge med den hydrauliska låsanordningen.

Ta bort pluggen (A) och (B) som visas i bilden. Oljenivån ska sammanfalla med
linjen på mätstickan (A). Fyll på olja om nivån ligger under linjen på mätstickan.
Verktyg: Insexnyckel 8 mm
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Använd olja SAE 90 EP i följande mängd:
- Slåtter med 4 tallrikar

3,00 l

- Slåtter med 5 tallrikar

3,50 l

- Slåtter med 6 tallrikar

4,50 l

- Slåtter med 7 tallrikar

5,50 l

- Slåtter med 8 tallrikar

6,50 l

Lossa ventilationsskruven i växellådans sida för att helt kunna tömma ur all olja i
slåtterbalken.
Verktyg: Fast nyckel 22 mm

6.3 Kilremmar
Bara på FR/D och P-FR/D
Kilremmarna måste vara korrekt spända hela tiden för att undvika svaj och
slirning.

Nya

kilremmar
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Om kilremmarna är nya kontrollera spänningen på dem efter max två timmars
arbete.

Använda kilremmar
Om kilremmarna är använda mer än 24 timmar, kontrollera kilremmarnas skick
och eventuellt spänn dem.

6.3.1 Justering av kilremmar på mod. FR/D
För att justera kilremmarna gör på följande sätt:
• Lossa bultarna (A)
• Lossa muttern (B)
• Dra åt muttern (C)

6.3.2 Justering av kilremmar på mod. P-FR/D
För att justera spänningen på kilremmarna lossa mutter (A) och dra åt mutter
(B)
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6.3.3 Byte av kilremmar
OBSERVERA!
Byt aldrig en kilrem. När en kilrem är utsliten,
byt alltid alla kilremmar samtidigt.

För att byta kilremmarna, montera bort kilremsskyddet genom att lossa på
muttrarna. Släpp sedan på spänningen. Tag bort kilremmarna och byt ut dem
mot nya.
Använd Kilremmar av typ ROFLEX TS B101 17x2565 Lj/2608 Ld.

Efter byte av kilremmarna montera tillbaka kilremsskyddet och dra åt muttrarna.
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6.4 Tallrikar och knivar
Arbete i svår terräng kan skada knivarna (deformation och repor) vilket
minskar avskärningens kvalitet medan risken för olyckor ökar.
OBSERVERA!
Skadade knivar kan lättare kastas ut från maskinen och
allvarligt skada operatören och andra människor även på
relativt stort avstånd.
Knivarnas fastsättning ska kontrolleras regelbundet. Gör en noggrann
kontroll efter varje påkörning, eller om knivar har bytts ut och i början av varje
skördesäsong.
De ovala tallrikarna som håller knivarna har balanserats elektroniskt: Vi
rekommenderar att knivarna byts ut samtidigt.
Byt ut slitna eller deformerade tallrikar. Byt aldrig ut enstaka knivar.
När en kniv är sliten, byt båda.
På de knivar som levereras med maskinen finns det en pil som visar
knivens rotationsriktning.
Använd endast knivar som uppfyller kraven i ISO 5718.

När knivarna ska bytas, vrid tallriken tills knivens läge
sammanfaller med hålet i slåtterbalkens främre del.
Lossa knivens mutter med en skruvmejsel.

Byt ut knivar, bultar och muttrar när de har
demonterats 4-5 gånger. Fästelementen (bultar, skruvar och muttrar) måste
vara av den typ som tillverkaren anger.
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6.5 Utbyte av stänkskydd
Före användning kontrollera att stänkskyddet och anslutande delar inte
är slitna. Byt ut stänkskyddet om det är slitet.
Använd endast stänkskydd som levererats av GALFRÈ

.

Ta bort det skadade stänkskyddet genom att lossa fästskruven och de remmar
som är anslutna till slåtterenhetens ram.
Sätt stänkskyddet på kanten av slåtterenheten och lås fast den med skruvar,
brickor och muttrar.

6.6 Ytterligare felsökning
Om det uppkommer kraftiga vibrationer kontrollera slitaget på knivarna och de
tallrikar där knivarna är infästa, kontrollera att alla skruvar och muttrar är
åtdragna, kontrollera växellådans smörjning och oljebadsenheten i slåtterbalken.
För kraftiga vibrationer kan leda till långvarig exponering för buller och
påverkar prestandan, eftersom de mekaniska delarna blir mer belastade.
Om vibrationerna inte kan åtgärdas, kontakta närmaste återförsäljare.
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6.7 Lagring
Om maskinen inte används under en lång tid ska den förvaras inomhus för
att skydda den från inverkan av väder och damm. Innan maskinen åter tas i
drift är det lämpligt att rengöra maskinen och smörja alla komponenter för att
förebygga rost.
Rengör maskinen ordentligt.
Kontrollera att maskinens delar och lackeringen inte är skadade.
Se till att säkerhetsskyltarna är läsbara och placerade på rätt plats på
maskinen. Byt ut skadade säkerhetsskyltar (se punkt 3.2)
Om stänkskyddet är slitet eller skadat, byt ut det (se avsnitt 6.4);
Smörj alla mekaniska delar, låspinnar och kopplingen till
kraftöverföringsaxeln (se punkt 6.1).
Byt olja i växellådan (se avsnitt 6.2);
Förvara om möjligt maskinen inomhus placerad på en träpall.

6.8 Avfallshantering och skrotning
Maskinen ska skrotas på lämpligt sätt i enlighet med gällande
bestämmelser.
Samla upp oljan och hantera den enligt gällande bestämmelser.
Spilloljan är skadlig och måste därför samlas upp och hanteras enligt gällande
bestämmelser. Kontakta lämplig instans. (I Sverige: Kontakta kommunens
renhållningsverk eller lokalt avfallsföretag)
Samla upp plast, aluminium och ståldelar så att de kan återvinnas.
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6 Garanti
GALFRÈ garanterar, att GALFRÈS produkter är fria från material- och tillverkningsfel
upp till ett år från och med leveransdatum till slutanvändaren som anges i Leveransoch garanticertifikatet.
Leveranscertifikatet ska skickas in av återförsäljaren, med köparens namn ifyllt,
inom 30 (trettio) dagar från leveransdatum, annars gäller inte garantin.

Garantivillkor
1) Garantin är begränsad till utbyte eller reparation av delar, som vår tekniska
avdelning har konstaterat ha material- eller tillverkningsfel.
2) De delar som inte tillverkats av GALFRÈ (till exempel dukar, knivar, remmar,
kraftöverföringsaxlar, hydraulcylindrar och fjäderpinnar) ingår inte i garantin från
GALFRÈ. Sådana komponenter täcks av den garanti som lämnas av respektive
tillverkare.
3) Garantin gäller inte för delar som har modifierats eller demonterats av
oauktoriserade personer, eller om maskinen har använts för ändamål som den inte
är konstruerad för.
4) Garantin gäller inte för delar som har använts på fel sätt eller som skadats i olyckor
eller genom försumlighet.
5) Kostnader för arbete och transport för att reparera eller byta ut felaktiga delar täcks
inte av garantin.
6) Ingen annan garanti än den som utfärdas av tillverkaren är giltig.
7) Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på maskinerna i
produktionen utan föregående meddelande och utan åtagande att införa
sådana ändringar i maskiner som tidigare sålts eller är under försäljning.
8) Se till att maskinen inte skadats under transport och att den är komplett med alla
delar vid leverans. Reklamationer ska inlämnas skriftligen inom 8 dagar från
maskinens leveransdatum.
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Garantin gäller inte i följande fall:
1)

Om felet orsakats av felaktig drift.

2)

Om den skadade delen har reparerats av oauktoriserade personer eller om
annat än originalreservdelar använts.

3)

Garantin gäller endast om återförsäljaren, användaren och köparen följer dessa
regler:

Garantianspråket ska inlämnas inom en månad från det datum skadan uppstått. Fyll
i blanketten och se till att följande information finns med:
1)

Namn och adress för återförsäljare och köpare.

2)
3)

Maskintyp och modell.
Serienummer och tillverkningsår.

4)

Datum för leverans till köparen.

5)
6)

Datum för skadans uppkomst.
Antal timmar som maskinen använts, eller antal bearbetade hektar.

7)

Effekten hos den traktor som använts.

8)

Detaljerad beskrivning av trolig orsak till skadan.

9)

Antal och beskrivning av skadade delar (använd de referensnummer som
står i reservdelskatalogen).

Skadade delar ska återlämnas till GALFRÈ.
Fraktkostnaderna betalas av avsändaren.
Utan skriftligt godkännande från GALFRÈ kan inte garantin överföras till någon annan
än slutkunden.
GALFRÈ avgör om en skada ska täckas av garantin eller inte. Beslutet att godkänna
eller acceptera garantikravet är bindande och oåterkalleligt, och köparen måste i
förväg förbinda sig att acceptera ett sådant beslut.
Om garantikravet inte godkänns ska återförsäljaren begära att få tillbaka de skadade
delarna inom 15 dagar från och med att bekräftelsebrevet från GALFRÈ tagits emot.
Efter denna period makuleras skadade delar.
GALFRÈS återförsäljare har ingen rätt att under några omständigheter fatta beslut i
GALFRÈS namn.
Utöver detta lämnas inga andra garantier och i samband med denna försäljning
frånsäger vi oss allt ansvar, lagligt eller underförstått, uttryckligt eller indirekt,
som ligger utanför de åtaganden som anges i denna skriftliga garanti.
GALFRÈS ansvar ska under inga förhållanden gå utöver vad som anges i villkoren
ovan.
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7 Reservdelar
Vid reparationer får endast originalreservdelar användas. Reservdelarna ska
beställas från GALFRÈ s.n.c. eller från en auktoriserad återförsäljare.
Vid beställning av reservdelar, ange de uppgifter som finns på
märkskylten, särskilt följande:

Serienummer. Modell. Ramnummer. Tillverkningsår

GALFRÈ s.n.c. garanterar
tillgång på reservdelar under
minst 5 år efter att
modellen slutat tillverkas.
Tillverkare:
Via Centallo, 136 - 12044 ROATA CHIUSANI - CENTALLO (CN) - Italien
Tel. 0171.718005

Fax 0171.718004 Internet: www.galfre.net

E-post: info@galfre.net

Importör:

Filareväen 8
703 75 ÖREBRO
Tel. 019-603 60 60,
Fax 019-31 20 96
E-post info@narlant.se
www.narlant.se
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