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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
(Enligt direktiv 2006/42/EEC) 

 
Tillverkaren, 

Aimo Kortteen Konepaja Oy 
Pohjolantie 2, FI-84100 Ylivieska 

 
försäkrar och är helt ansvarig för att denna produkt 

Murska W-Max 10 
Tillverkningsnummer stomme:____________ 
  Bagger:_____________          

 
för vilket detta intyg har utfärdats uppfyller hälso- och säkerhetskraven 

enligt direktivet 2006/42/EEC.  
 

Ylivieska juli 2012 
 
 
 

Aimo Korte  
Verkställande direktör 

GARANTI 

GARANTIVILLKOR 
 

Vi lämnar 1 års garanti för produkten. 
 

Material- eller tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden åtgärdas av 
vår serviceavdelning eller också byts produkten ut mot en motsvarande ny. 
Vi levererar på vår bekostnad den reparerade eller nya produkten till samma 

adress som den ursprungliga produkten levererades till. 
 

Köparen är skyldig att omedelbart returnera den defekta produkten på köparens 
bekostnad. 

Garantin omfattar inte normalt slitage som orsakas av driften eller skador som 
orsakas av sten och metall eller andra främmande föremål.  

 
Inga övriga garantikrav för till exempel följdskador eller produktionsavbrott 

accepteras. 
Övriga allmänna leveransvillkor enligt NL 92. 
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INLEDNING 
 
Användningsområde:  
 
För malning och krossning av till exempel skördefuktigt pannmål, torrt och syrat spannmål, 
ärter, bönor till djurfoder. 
 
Tillverkad i Finland (EU) 
 

 
 W-Max 10F elevator   

Matningslucka 

Kassett 

Matningsenhet 

Tratt 

  

  MALLI / MODEL                 W-Max 10 
  VUOSI / YEAR                   2013
  NUMERO / NUMBER        123456

  84100  YLIVIESKA FINLAND 
  Tel  +358 8 425 425 
  Fax +358 8 4110 500

  AIMO KORTTEEN KONEPAJA  OY 

  FRAME 

Tillverkningsnummer

  
Tillverkningsår

  Modell 

Flödesmätare

Driftventil  
 
 
  

Tillverkningsnummerskylt 

 
 
 
 
 
 
 
W-Max 10C Bagger 
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 KassettBagger MellanbockTratt
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Reglering av valsaxlarna 

Elevatorns hastighetsreglering 
bakom ventilskivan 

Elevatorns 
vridning 

Trattens renslucka 

Stenfälla 

Magnetlist 
innanför 
rensluckan 

Renslucka Provtagning 

Lock 

Valsdiskar Knivar



TEKNISKA DATA 
 
 
Aggregat                          Murska W-Max 10 

Krosseffekt  10 000–20 000 kg/h 

Effektbehov (750 rpm)  60–80 kW 

Trattens volym  380 liter 

Utmatningselevatorns lyfthöjd  3 300 mm 

Längd (elevatormodellen)  2 040 mm 

Längd (Bagger-modellen)  5 350 mm  

Bredd (elevatormodellen)  1 370 mm 

Bredd (Bagger-modellen)  2 190 mm 

Höjd (utan elevator)/(elevatormodellen)  1 506/3 910 mm 

Höjd (Bagger-modellen)  2 220 mm 

Vikt (elevatormodellen)  1 200 kg 

Vikt (Bagger-modellen)  2 120 kg 

Valsarnas varvtal  750 rpm  

 

Valsar 

Härdade diskar, räfflingsmönster  19 st 

Båda valsarna drivna  + 

Valspaketets längd ungefär  300 mm 

Diameter  283 mm 

Valsarnas skyddsmagneter  3 x Ø80mm 

 

Extra utrustning 

Förhöjning  3 500 liter 

Elevatorförlängning  0,5 m, 0,8 m och 1 m 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 
 

     

1. Under drift ska krossen vara 
nedsänkt på marken eller stå på ett 
stabilt underlag. Alla skydd ska vara 
monterade. 

5. Stå inte på 
kraftöverföringsaxeln, gå inte 
mellan krossen och traktorn. 

 
 
 

2. Flytta inte krossen under drift, när 
tratten är full, eller när tratten fylls.  
Kontrollera före färd att tratten är 
tom. 

6. En farlig situation kan uppstå om 
det finns barn i traktorhytten eller i 
närheten av krossen.  

 
 
 

3. Vi rekommenderar att använda 
typgodkända skyddsglasögon under 
krossningen. 

7. Under rengöring och justering av 
krossen ska den sänkas ner på 
marken, kraftöverföringsaxeln 
kopplas ur och motorn stängas av. 

 
 
 
 

4. Händer, kläder, verktyg eller 
liknande får inte finnas i tratten. 
  

 

8. Följ alltid tillverkarens 
säkerhetsföreskrifter när 
konserveringsmedel används. 

 
 
 

9. Under dammiga förhållanden är 
det lämpligt att använda 
typgodkända dammfilter. 

 
 
 
 
                      

Ljudnivån under krossningen 
kan vara 98 till 116 dB. 
Använd typgodkänt hörsel-
skydd som klarar minst 100 
dB!  Även personer som vistas 
länge i närheten av krossen 
ska använda hörselskydd. 
 

Instruktionsboken innehåller 
anvisningar för rätt underhåll. 

Läs instruktionerna noga innan 
du använder maskinen. Följ 
alltid drifts- och säkerhets-
anvisningarna. 

 
 

Använd inte krossen om 
valsspelet är mindre än 0,3 
mm. Ett för litet spel ger 
onödigt stort slitage på 
valsarna och kan orsaka 
haverier. 
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Risk för att händer och armar 
fastnar – remdrift. 
 

 
 
 
 Risk för att armar fastnar – 

roterande kugghjul. Öppna inte och ta inte bort 
skydd när motorn är igång. 

 
 Smörjpunkt. 

  
Det är inte tillåtet att sträcka 
sig in i eller gå in i 
spannmålsbehållaren när 

 
 
 

Instruktionsbokens 
förvaringsplats. 

 
 
 

Risk att fastna med alla 
kroppsdelar – 
kraftöverföringsaxel. 
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... Säkerhetsföreskrifter 
 

Spannmålsbehållare: roterande delar, risk att fastna 
 Gå inte in i krossens spannmålsbehållare när maskinen är igång! 

 Kontrollera regelbundet att fästskruvarna är åtdragna. 

 Ha inte verktyg, kläder eller händerna i spannmålsbehållaren. 

 
 
 
 

Konserveringsmedel 
 

När konserveringsmedel används, bär lämplig skyddsutrustning och följ 
tillverkarens hanterings- och säkerhetsföreskrifter. 

 

 
 
 

Se till att alla skydd är på plats och ordentligt monterade innan du 
använder maskinen! 
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DRIFTTAGNING 
 
Innan du använder produkten, läs noga igenom instruktionsboken. 

Drifttagning	efter	transport	
 
 

1) Fäst dragstången i ramen (Bagger-modellen) 

2) Anslut bromsrören och sätt elkontakten på plats (Bagger-modellen) 

3) Lufta bromsarna vid behov 

4) Sätt ihop förhöjningen 

5) Montera vid behov en fyllningskona och ett strålkastarskydd (Bagger-modellen) 

6) Montera elevatorn (elevatormodellen) 

7) Kontrollera att elevatorn inte går emot förhöjningen. Flytta förhöjningen vid behov. 

8) Kontrollera att det inte finns främmande föremål i tratten, matningsenheten, 
valskassetten, bottenskruven eller i några andra delar av maskinen. 

Koppling	till	traktorn	
W-Max 10 Bagger-modellen kopplas till traktorns kopplingsanordning för släpvagn. W-Max 
10 elevatormodellen kopplas till traktorn trepunktslyft.  
 
Traktorhydraulikens rekommenderade maximala kapacitet med krossen W-Max 10 är 45 liter 
per minut. För stort oljeflöde orsakar överhettning som kan skada komponenterna. 
Kraftuttagets rekommenderade varvtal för krossen W-Max 10 är ungefär 750 rpm.  
 
Syrapumpen behöver 12 V spänning. 
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Kraftöverföringsaxeln	

* W-Max 10 – rekommenderad kraftöverföringsaxel för krossen:   

* Drivaxel med lamellkoppling 

* Vridmoment: 

* W-Max 10:  2400 Nm 

* (till exempel Bondioli storlek 8 med lamellkoppling) 

* Kraftöverföringsaxelns skyddskoppling ska vara monterad på arbetsmaskinens 

(krossens) sida. 

* Kraftöverföringsaxeln ska vara så horisontell som möjligt när krossen är i 

arbetsläge.  

* Kontrollera kraftöverföringsaxelns längd. Kraftöverföringsaxeln rör ska 

överlappa med minst 1/3 av längden. En för lång kraftöverföringsaxel kan 

överbelasta drivvalsens lager. 

* Kraftöverföringsaxelns skydd ska vara monterade. 

* Kraftöverföringsaxeln underhåll: Se separat underhållsanvisning. 
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Montering	av	elevatorn	

1. Montera kedjespännarens reglerbultar i elevatorrörets övre ände. 
 

   

2. Skjut kedjespännaren/brytskivan i glidhylsorna och dra åt ställskruvarna. 
 

3. Dra in kedjan i elevatorröret.   4. Kontrollera att kedjan är i rätt position. 
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5. Fäst elevatorn i bottentransportörens 
fläns, lås den och spänn kedjan till rätt 
moment. 

 6. Fäst elevatorns överdel. Kontrollera att 
utmatningsriktningen är rätt. 

   
 

   
 

Exempel på inställning av elevatorns överdel 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Driftsinstruktioner 
 

Rekommenderade åtgärder 
 

1.  Rutinkontroll före användning 

Dessa kontroller ska alltid göras när maskinen tas i drift efter ett avbrott och 

innan annat underhåll utförs.  

2.  Justering av valsarna 

Kontrollera alltid valsarnas justering innan du startar maskinen och efter 

underhåll. Under driften måste valsarna kontrolleras minst en gång om dagen.   

3.  Start, påbörjande av krossning och drift 

Utförs alltid efter att maskinens rutinkontroller har genomförts. 

 

4.  Krossningens avslutning 

Utförs alltid när maskinen stoppas och krossningen avslutas.  
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	Rutinkontroll	före	användning	
 
 

1. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Byt ut slitna eller rostiga mot nya.  

2. Kontrollera också att skruvarna till remskivorna och kugghjulens koniska fästhylsor är 
åtdragna.  

3. Ställ elevatorn i upprätt läge och kontrollera att elevatorkedjan har rätt spänning vid 
spännaren upptill. En axiell förskjutning av spännaren ger ingen störning. Justera vid 
behov spännhjulet i elevatorns övre ände. Kontrollera skicket och spänningen hos 
bottenskruvens kilremmar och justera vid behov. Kontrollera mängden smörjolja i 
smörjanordning. 

4. Bagger-modellen: Kontrollera skick och spänning hos bottenskruvens kedja, samt 
mängden smörjolja i smörjanordningen.  

 

Kedjesmörjningens smörjoljetank

Kedjeskydd

5. Kontrollera valsdiskarnas och skrapknivarnas skick.  

6. Kontrollera att det inte finns främmande föremål i tratten. 

7. Kontrollera matningsenheten, rengör matningsvalsarna och stenfällorna. Rikta 
matningsvalsens blad vid behov. Rengör även valsarnas skyddsmagneter.  

8. Kontrollera syrautrustningens skick.   

9. Följ upp de hydrauliska komponenternas skick. Åtgärda läckor vid behov.  

10. Smörj smörjpunkterna (fettnipplarna) med vaselin. 

11. Smörj valsaxelns kugghjul.  

 
 
 
OBS! Se till att alla skydd är på plats och ordentligt monterade innan du använder maskinen! 
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	Justering	av	valsarna	
 
Den drivande valsaxelns lagerhus är monterade i maskinramen. Denna vals ska inte, och kan 
inte justeras. Den rörliga valsaxeln är monterad i maskinens ram med förskjutbara lagerhus. 
Valsaxeln glider på glidskenor med hjälp av två hydraulcylindrar. Valsaxeln flyttas med den 
vänstra spaken i hydraulikenheten. När spaken trycks nedåt går valsarna isär, när spaken dras 
uppåt går valsarna ihop.  
 
Valsaxlarna har ett axiellt spel som gör att valspaketen automatiskt centreras i förhållande till 
varandra när de sätts i driftläge. Den rörliga valsaxelns rörelse begränsas med två ändlägen på 
båda sidor om kassetten. Ändlägena får bara tas bort för underhåll och rengöring.  
 
Valsspelet ställs in genom att mellan lagerhusen montera plåtremsor av olika tjocklek (1 mm, 
1,5 mm, 2 mm, 3 mm).  
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Den vid fabriken monterade remsan som är fastskruvad får inte tas bort utan 
tillverkarens tillstånd, eftersom det kan leda till att valsarna bottnar och slits ut i förtid. 
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Justering 
 

1. Anslut krossen till traktorns kopplingsanordning för släpvagn eller till en trepunktslyft. 
Anslut hydraulslangarna till traktorns hydraulanslutning. Anslut kraftöverföringsaxeln 
till traktorn. 

2. Kör isär valsarna från varandra med driftventilens vänstra spak. Obs: ändlägena 
begränsar valsens öppningsrörelse.  

3. Valsspelet ställs in med särskilda plåtremsor. Remsans tjocklek avgör valsens 
minimispel.  

4. Sätt lika tjocka remsor på båda sidor om krossen mellan lagerhusen 
(1 mm/1,5 mm/2 mm/3 mm). 

  

 

5. Kör valsarna till krossningsläge genom att dra driftventilens vänstra spak uppåt. 
Kontrollera att valsarnas drivkugghjul rör sig fritt mot varandra. Kör den rörliga 
valsen med fullt krosstryck mot remsorna så att de pressas ihop mellan lagerhusen. 
Efter att valsrörelsen har upphört, håll spaken uppe under ytterligare några sekunder 
för att få tillräckligt tryck hydraulledningen. I cylinderledningen finns det en 
tryckackumulator som under normala förhållanden håller valsarna mot varandra, men 
som ger efter om det finns främmande föremål (sten, metall) mellan valsarna.  

6. Maskinen är nu färdig för drift och för påfyllning av spannmål. 

 

 

OBS! Om valsarna berör varandra och roterar mot varandra utan spel slits diskarna ut 
mycket snabbt. Garantin täcker inte slitage som orsakats av att valsarna berör varandra.  
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	Start,	påbörjande	av	krossning	och	drift	
 

1. Kontrollera att rutinkontrollerna utförs innan krossningen påbörjas.  

2. Se till att krossen är rätt justerad.  

3. Kontrollera att flödesmätaren är kalibrerad för det konserveringsmedel som används. 

4. Se till att valsarna har körts till krossningsläge genom att kortvarigt föra 
reglerventilens spak uppåt.  

5. Se till att alla skydd är på plats och fastmonterade.  

6. Stäng matningsluckan.  

7. Fyll krossens behållare med spannmål.  

8. Starta traktorns kraftuttag med varvtalet 750 rpm, och slå sedan på hydrauliken 
(hydraulflöde 45 l/min).  

9. Öppna matningsluckan långsamt.  

10. När matningen ökas kan traktorns varvtal sjunka vilket kan kräva ökat effektpådrag.  

11. Kontrollera att spannmålen flyter jämnt till valsarna och att allt spannmål går igenom 
valsarna, och att spannmål inte ansamlas ovanpå valsarna.  

12. Varje spannmålskorn måste krossas. Om det kommer ut hela korn, minska valsspelet. 
Om det finns degklumpar i krossmaterialet, öka valsspelet. Om krossmaterialet 
innehåller både deg och hela korn är valsarna ihop i den ena änden och valsspelet för 
stort i den andra änden. Justera valsspelet med remsorna.  

a. Provtagningsplatsen finns på höger sida sett i färdriktningen. 

13. Krossningen kan göras finare genom att minska matningen från matningsluckan.  

14. Starta syrapumpen och justera flödesmätaren beroende på hur mycket spannmål som 
går genom valsarna.  

15. Se till att valsarna är rena och övervaka skrapknivarnas funktion under driften.  
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	Krossningens	avslutning	
 

1. Stäng av syrapumpen, stäng matningsluckan. 

2. Låt krossen gå tills alla korn är krossade och bottenskruven/elevatorn inte längre matar 

ut kross.  

3. Öppna valsarna helt upp till ändläget. 

4. Stoppa traktorns kraftuttag och stäng av traktorn.  

5. Kontrollera omedelbart efter att krossningen avslutats att valsarna inte överhettats eller 

att onormalt slitage har uppkommit.  

a. Om slitage och värmeutveckling kan observeras:  

i. kontrollera valsarnas inställning (valsarna parallella)  

ii. ta bort eventuella stenar och andra främmande föremål mellan 

valsdiskarna  

b.  Obs! Garantin omfattar inte nötning och skador på valsdiskarna som orsakas 

av stenar, skruvar och andra främmande föremål.  

6. Rengör krossens översida och även krossens botten och skruvtransportörens insida. 

Töm stenfällorna och rengör skyddsmagneterna. 

7. Kontrollera matningsenheten (vibratorn). Ta bort halm och snören som kan ha lindats 

kring axeln. Rengör och rikta bladen vid behov  

8. Smörj smörjpunkterna (lagrens fettnipplar, elevatorkedjan, kugghjulen).  
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Bromsar	
Bagger 

I Baggermaskiner används en hydraulisk broms med handpump för både bromsning under 
packningen och som parkeringsbroms. Systemet innehåller en pump, en tryckmätare och en 
kulventil.  
 
Pumpens tryckskruv måste vara stängd när trycket pumpas upp. Med kulkranen låses det 
önskade trycket i bromssystemet. När spaken pekar nedåt är kretsen sluten och när den pekar 
åt höger är kretsen öppen.  
 
Bromsarna luftas genom att öppna luftskruvarna och pumpa med en handpump. (kontrollera, 
att det finns olja i pumpen) 
 
 
 

Bromsens hydrauloljetank  

 
 
   
Bild. Baggerns bromsar 
 
 

Kedjesmörjningens 
smörjoljetank 

Handpump 

Tryckskruv 

Tryckmätare 

Kulkran 
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UNDERHÅLL 
 

Stäng av traktorn och koppla bort kraftuttaget innan underhållsåtgärder. 

Daglig	service	
Kontrollera kilremmarna 

På elevatormodellen: Kontrollera skicket hos bottenskruvens kilrem och 

remspännare.  

Kontrollera bottenskruvens kedjan 

På Bagger-modellen: Kontrollera skicket hos bottenskruvens kedja, kedjehjul och 

smörjsystem. Tillsätt vid behov olja i smörjanordningen.  

Kontrollera elevatorns kedja 

Kontrollera kedjans spänning och sidojustering samt skicket hos elevatorkedjans 

gummilappar. Byt ut lösa gummilappar mot nya. 

Förhöjningens bultar 

Kontrollera förhöjningens bultar och muttrar. Lösa bultar och muttrar kan 

hamna på valsarna tillsammans med spannmålen. Rengör skyddsmagneterna 

dagligen. 

Lager 

Smörj alla lager minst en gång om dagen om maskinen är i drift. 

Remskivor 

Kontrollera remskivormas infästning (koniska hylsor) och uppriktningen. 

Valsar 

Kontrollera diskvalsarnas diskar och ta bort eventuella stenar och föremål 

mellan diskarna. 

Stenfällor och magnetlist 

Rengör stenfällorna och magnetlisten minst en gång om dagen. 
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Efter	säsongen 

1.  Rengör krossen noggrant med en högtryckstvätt. Rikta inte vattenstrålen mot 
lager eller lagerhus. 

2.  Lossa elevatorkedjan och olja in den till exempel genom att doppa den i en 
oljebehållare och montera tillbaka den. 

3.  Behandla alla ytor med korrosionsskyddsmedel. 

4.  Om färgytan är skadad, slipa rost bort och måla med rostskyddsfärg och 
krossens bättringslack. 

5.  Kontrollera diskvalsarnas yta. Om det finns sprickor i diskarnas kanter, byt ut 

dem mot nya diskar. 

6.  Förvara alltid krossen under tak, aldrig i det fria. 

7.  Om lagren måste demonteras, ska de alltid rengöras och smörjas innan maskinen 
ställs upp för förvaring. 

Smörjning	

W-Max 10-krossens smörjnipplar finns i ställ i kassettens ände.. Utöver nipplarna i stället 

finns smörjpunkter även i kraftöverföringsaxelns mellanrör och i bottenskruvens bakre ände i 

Bagger-modellen. Vi rekommenderar fetter i klass NLGI 2.  

Kassettens smörjnippel 
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Underhållsschema	

(T) = Vid behov 
1) = Bottenskruvens rem ska fjädra 1–2 cm när den trycks ner med fingret 
2) = När elevatorn är i upprätt läge kan kedjespänningen kontrolleras 

genom elevatorns bottenlucka. Kedjan får inte hänga, men ska kunna 
röra sig i sidled när man trycker med fingret. 

3) = Rengör krossen väl med till exempel högtryckstvätt – rikta inte 
vattenstrålen mot lagren. Om färgytan är skadad, slipa rost bort och måla 
med rostskyddsfärg och täcklack. Bättringsfärg till Murska kan beställas 
från fabriken. 

4) = Lossa elevatorns kedja och olja in den till exempel genom att doppa 
den i en oljebehållare. 

5) = Kontrollera matningshjulens skick, renovera dem vid behov. 
6) = Upprispade remmar måste bytas eller reservremmar finnas tillgängliga. 
7) = Lagren är livslängdssmorda. Om lagren måste demonteras, ska de är 

alltid rengöras och smörjas på nytt. 
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 (T
)

2-3 timmars intervall
Skrapknivar x x
Bottenskruv x x
Ränna x x

Dagligen
Lager (centralsmörjsystem) x
Kilremmarnas spänning 1) x T
Elevatorkedjans spänning 2) x T
Åtdraging av förhöjningens skruvar x

Varje vecka
Valsspel x x
Valsarnas uppriktning x x
Smörjnipplar x x

Efter säsongen
Hela krossen 3) x x x
Elevatorkedjan 4) x x x x
Matningenheten 5) x x
Kilremmarna 6) x x



ANVISNINGAR 

Skruvarnas	åtdragningsmoment	
 
 
Storlek Åtdragningsmoment [Nm] 
Hållfasthet 8.8 10.9 
M8 25 36 
M10 49 72 
M12 85 125 
M16 210 310 
M20 425 610 
M24 730 1 050 

Montering	av	remskivor	
 
Gjutjärnsremskivorna fästs på axeln med en konisk hylsa. 
 
Montering 
 
1.  Ta bort skyddsfettet från den koniska hylsan och remskivan. 

2.  Sätt den koniska hylsan i remskivans hål och placera fästhålen i rätt läge. 

3.  Smörj fästskruvarna och dra åt dem löst.  

 Obs: Det finns gängade hål för fästskruvarna i remskivan. Det gängade hålet 
 i det koniska navet är till för avdragarskruven. 

4.  Rengör axeln. Skjut remskivan och den koniska hylsan på axeln. 

 Obs: När remskivan monteras fastnar den koniska hylsan först på axeln. 
 När skruvarna dras åt rör sig remskivan några millimeter axiellt. 

5.  Dra åt skruvarna med rätt åtdragningsmoment (se tabell). 

6.  Knacka lite på den koniska hylsan och kontrollera åtdragningen. 

7.  Fyll utdragarhålet med fett så att gängorna förblir rena. 

 
Konisk hylsa Åtdragningsmoment 
TL 1610-25, TL 1610-35 19 Nm 
TL 2012-25, TL 2012-35, TL 2012-50 31 Nm 
TL 2517-65 49 Nm 
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Losstagning 
 
8.  Lossa och ta bort fästskruvarna. 

9.  Dra i en av skruvarna i avdragarhålet (ett gängat hål i den koniska hylsan). 

10. Dra åt avdragarskruven tills navet lossnar från axeln. 

11. Dra bort det koniska navet och remskivan från axeln. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopsättning av förhöjning 

Fästskruvar, 
gänga i remskivan. 

Avdragarskruvens hål, 
gänga i navhylsan. 



MÖJLIGA STÖRNINGAR 
 

1. Låg effekt, valsar degiga, valsdiskarna värms upp  

 för litet valsspel 

  skalknivarna fungerar inte korrekt. 

 Justera valsspelet med remsorna och kontrollera skrapknivarna över och under 

valsarna, rengör dem och kontrollera att de rensar valsarnas ytor jämnt.  

Minska varvtalet så att kornen hinner med valsarna och inte blir stående 

ovanpå valsarna. Det kan förekomma ifall spannmålen är fuktigt. 

2. Krossen innehåller hela korn och deg: 

 Valsarna inte är parallella; valsspelet är större i den ena änden. 

Öppna och stäng valsarna några gånger genom hela inställningsområdet. 

Kontrollera att de hydrauliska cylindrarna vid ändarna av de justerbara valsarna 

trycker valsarna jämnt mot varandra, och att båda ändar hänger med. När 

valsarna är tryckta mot varandra, håll kvar hydraulspaken en stund så att trycket 

i båda cylindrarna jämnas ut. 

3. Matningsenheten fastnar, spannmålsmatningen upphör: 

 Främmande föremål mellan vibratorn eller matningsluckan 

 Stäng matningsluckan och lossa kraftöverföringsaxeln. Ta bort främmande 

föremål från tratten genom rensluckan, töm stenfällorna och vid behov 

magnetlisten. Montera kraftöverföringsaxeln, provrotera valsarna och 

kontrollera att matningsenheten fungerar.  

4. Skrapknivarna hackar: 

 Kontrollera att det inte finns några främmande föremål mellan diskarna, 

 Kontrollera valsdiskarnas skick, mindre skador kan slipas jämna.  

 

5. Valsdiskarna igensatta och maskinen stoppar: 

 Spannmålsmatningen för snabb, skrapknivarna fungerar inte ordentligt 

 Minska spannmålsmatningen,  

 Sätt de övre knivarna i rensande läge genom att byta de främre fjäderöglorna 

mot en modell utan stoppare.  
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6. Automatkopplingen ger efter: 

 Momentan belastning för hög. 

 Kontrollera att varvtalet i traktorns kraftuttag är minst 750 rpm 

 Kontrollera att spannmålsmatningen till valsarna är jämn.  

7. Bottenskruven igensatt: 

 Skrapknivarna fungerar inte 

 Elevatorns kilrem är för lös 

 Rengör och kontrollera skrapknivarna och spänn elevatorns rem. 

8. Traktorn stannar och kassetten är full av spannmål: 

 Stäng matningsluckan och lossa kraftöverföringsaxeln. 

 Lossa ändlägena och öppna valsarna i maximalt öppet läge.  

 Ta bort spannmål som fastnat mellan valsarna. Vrid valsarna baklänges för hand 

för att se till att det inte finns stenar eller metallföremål mellan valsdiskarna.  

 Stäng valsarna, ställ in ändlägena och starta sedan traktorn och kraftuttaget 

försiktigt. Öppna matningsluckan gradvis och se till att allt spannmål passerar 

valsarna. 
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BAGGERDRIFT W-MAX 10 
 
 

1. Sänk ner tubläggarens bottenplatta mot kedjorna. Trä säcken på tunneln mellan 
rören, observera rätt riktning; den veckade tuben vecklas ut från buntens nedre del. 
Lämplig säckstorlek är Ø 2,0–2,2 m 

 
 

2. Lyft bottenplattan med kedjorna så högt som möjligt. Säcken ska finnas bakom 
rörtröskeln på bottenplattans framkant. Sätt ett gummiband över den vikta säckens 
framkant.  
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3. Dra ut säcken från det nedersta vecket 2–3 m, se till att säcken löper ut jämnt även 
på bottenplattan och att endast ett veck i taget matas fram. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Knyt ihop säcköppningen väl med snöre. Sätt säckens slutna ände under 
tubläggartunnelns bottenplatta. 
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5. Det är lämpligt att göra tuben på en plan jämn yta. Börja tuben mot en vägg en höbal 
eller liknande fast stöd. När fyllningen gjorts 1–2 meter är säckens vikt tillräckligt för 
att hålla säcken på plats så att den inte glider bakåt. 
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6. Pumpa upp de hydrauliska bromsarna till fullt tryck (150–170 bar), så att hjulen blir 
låsta. 

 

      
 

7. Kontrollera att traktorns bromsar och växel är frikopplade! Spannmålstrycket från den 
spannmål som fyllningsskruven trycker in i säcken trycker traktorn och Baggern 
framåt. Traktorns kraftuttag vrider krossen och tubläggaren med 750 rpm. Traktorn 
ska vara i rak linje med tubläggaren så att säcken blir rak. Vid behov måste traktorn 
styras under fyllningen av säcken. 

 
8. Stäng krossens matningsluckor och fyll krossens behållare med spannmål. 

 
 

9. Starta krossen och spannmålens krossning som vanligt. Öppna matningen gradvis, 
kontrollera krossningsresultatet och justera matningen av konserveringsmedel, 
övervaka förloppet. 
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10. Nu börjar fyllningsskruven pressa in krossat och syrat spannmål i tuben.  
 

Obs! Fyllningsskruven mal det tillplattade spannmålen en gång till, därför kan 
valsspelet ställas in större än vid vanlig krossning. 

 
 

11. När säckens huvudände börjar fyllas och säcken sträcks, öppna bromstrycket 
försiktigt (ungefär 70 ... 100 bar) så att maskinen sakta börjar gå framåt. Justera 
bromstrycket och hastigheten genom att observera säckens uttöjning: säcken ska 
töjas ungefär 5–10 %, för att fyllningstätheten ska bli tillräcklig. 

 
Förpackningsmaskinens vikt, underlagets jämnhet och andra faktorer inverkar något 
på fyllningstätheten, men oftast behöver bromsen inte regleras under fyllningen om 
man har ställt in en lämplig hastighet. 

 
Kontrollera säckens töjning då och då under fyllningen (till exempel varje meter). 

 

 
 
 

Till exempel: En säck med diametern 1,5 rymmer ungefär 1,7 ton spannmål per 
meter. Om krossningskapaciteten är 30 ton/h, ska tubläggaren röra sig framåt 
ungefär 30/1,7 m/h = 17 m/h = 30 cm/minut. 
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12. Om fyllningen/krossningen av någon anledning måste avbrytas räcker det att stoppa 
spannmålskrossen. Bromstrycket behöver inte ställas om. När fyllningen åter 
påbörjas, får man en enhetlig och jämn säck utan lösa eller för täta punkter. 

 
13. När fyllningen avslutas, stäng först spannmålskrossens matning, kör valsarna tomma 

och stoppa krossen. Släpp bromstrycket och kör traktorn ungefär 2-3 meter framåt, 
så att tom säck matas ut. 

 

  
  



 
 

14. Kapa säcken och rulla ihop den tomma delen tätt till exempel kring en bräda, mot den 
fyllda säcken. Ifall det blir luft kvar i säckens ände, gör ett litet hål och pressa ut 
luften. Reparera eventuella hål i säcken med den medföljande reparationstejpen. 

 
 

  
 

15. Ta noggrant bort allt spannmål som fallit ner kring säcken under klämningen och 
packningen. Spannmålen lockar till sig möss, råttor och fåglar som kan ha sönder 
säcken. 

 
16. Kontrollera den slutna säcken dagligen. Reparera eventuella hål som fåglar och 

gnagare gör så snabbt som möjligt med den medföljande reparationstejpen. Säcken 
kan förses med ett nät som skyddar mot fåglar. 

 
17. Öppna säcken tidigast 3–4 veckor efter fyllningen, då det krossade spannmålens 

naturliga mjölksyrajäsning stoppats och spannmålens surhet har sjunkit tillräckligt lågt 
(pH = 4 ... 5). 

 
Från en öppnad säck bör man ta ut minst 15–20 cm varje dag, så att den del av 
fodret som har kontakt med luften byts ut tillräckligt snabbt. Stäng säcken varje gång 
den använts. 
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ANTECKNINGAR 
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Aimo Kortteen Konepaja Oy 

PL 161,  (Pohjolantie 2) 
84101  YLIVIESKA 
 
Tfn. (08) 411 0500 
Fax.  (08) 425 422 
 
E-post:  
info@murska.fi  
 
Webbsida: 
www.murska.fi  
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