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Bästa kund, du har just gjort ett utmärkt val. Naturligtvis är vi 
mycket glada och vill gratulera dig till att ha valt Repossi. Som din 
partner inom lantbruket erbjuder vi dig kvalitet och effektivitet 
kombinerat med pålitlig service. 
Vi ber dig att läsa igenom bruksanvisningen noggrant och följa den 
information som ges i den. Därigenom undviker du olyckor, 
upprätthåller tillverkarens garanti och kommer alltid att kunna dra 
nytta av fördelarna med en pålitlig maskin. 

CE-

 
CE-märkningen som har gjorts av tillverkaren, är det 
synliga kännetecknet på att denna maskin uppfyller 
alla konstruktionsriktlinjer, förordningar och övriga 
relevanta EU-direktiv. 

EU Försäkran om överensstämmelse 
Genom att skriva under EU Försäkran om överensstämmelse förklarar 
tillverkaren att den marknadsförda maskinen uppfyller alla relevanta 
säkerhets- och hälsokrav. 
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-1- Rekommendationer för säkert arbete. 

Alla punkter i denna handbok som har med säkerhet att göra 
är markerade med denna symbol. 

Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att redskapet och traktorn är 
säkra för både vägkörning och arbete. 

1.1 Ändamålsenlig användning 
a) ”REPOSSI” gaffelsidräfsor är uteslutande avsedda för normal 

användning inom lantbruket: 
− 
− 
− 

Strängläggning av foder, ensilage och halm. 
All annan användning betraktas som felaktig.  
Tillverkaren tar hädanefter inget ansvar för skador som har 
uppstått genom felaktig användning. Det sker på användarens 
egen risk. 

b) Efterföljandet av de krav som ställs för drift, service och underhåll 
som har fastlagts av tillverkaren faller även de under rubriken 
”Ändamålsenlig användning”. 

1.2 Reservdelar 
a)  Originalkomponenterna och tillbehören har konstruerats speciellt 

för dessa maskiner och applikationer. 
b) Vi vill klart understryka att 

komponenter och tillbehör 
som inte har levererats av oss 
inte heller har testats av oss. 
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c) Om sådana produkter installeras och/eller används kan de därför 
ha negativ inverkan och påverka applikationens konstruktiva 
egenskaper. Vi övertar inget ansvar för skador som har orsakats av 
att komponenter och tillbehör har använts som inte har levererats 
av oss. 

d) Ändringar och användning av tillbehör som inte är godkända av 
tillverkaren upphäver alla ansvarsåtaganden. 

1.3 Skyddsanordningar 
Alla skyddsanordningar måste vara monterade på maskinen och 
hållas i gott skick. Utbyte av slitna eller skadade kåpor är mycket 
viktigt. 

1.4 Innan du börjar arbeta 
a) Innan arbetet påbörjas måste föraren känna till alla manöverorgan 

och funktioner. Det är för sent att lära sig dessa när arbetet redan 
har påbörjats. 

b) Maskinen ska testas så att den är trafik- och driftsäker före varje 
arbete. 

1.5 Transport av personer 
a) Det är förbjudet att transportera personer på maskinen. 
b) Maskinen får endast framföras på allmän väg när den är i 

föreskriven position för vägtransport. 

1.6 Allmänt 
a) Montering och demontering av delar på traktorn och som står i 

samband med föreskrifter får endast utföras av traktorföraren. Han 
måste vara säker på att ingen annan person befinner sig i närheten 
innan han börjar arbeta. 

b) Föreskrifterna för förebyggande av olyckor och alla andra 
allmänna tekniska åtgärder, trafikregler och regler för nödfall och 
hygien måste iakttas. 

c) Vid alla underhålls- och servicearbeten samt vid ändringar ska 
drivmotorn stängas av och kraftöverföringsaxeln tas bort. 
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1.7 Rengöring av maskinen 
Använd inte högtryckstvätt för rengöring av lager och hydrauliska 
komponenter. 

REPOSSI har konstruerat en räfsa som uppfyller alla säkerhetskrav. 
Nu är det upp till dig att använda maskinen säkert och om du 
respekterar de instruktioner som följer kommer du alltid att arbeta 
säkert, och du kommer att ha höga prestanda och effektivitet utan 
misslyckanden. 
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-2- Allmänna riktlinjer vid arbete med gaffelsidräfsor 

2.1 
Säkerhetsanvisning

 
      Allt arbete i omedelbart närhet till räfsorna får bara utföras när 

kraftuttaget är avstängt. 

Se upp! 
Närma dig inte räfsans omgivning så 
länge drivmotorn är igång. 

⇒ Landets föreskrifter beträffande säkerhet och förebyggande av 
olyckor måste följas precis som råden som ges i denna handbok. 

⇒ Läs dekalerna som är fastsatta 
på maskinen och var särskilt 
uppmärksam på de som berör 
säkerheten. 

⇒ Denna utrustning ska endast hanteras och transporteras med en 
enaxlad traktor. 

⇒ Vid lagring föreslår vi att maskinen placeras under stabila och 
säkra förhållanden så att inte fjädrarna kan utsättas för påverkan 
av personer. 
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2.2 Körning på allmän väg 
⇒ Följ de trafikregler som gäller i ditt land. 
⇒ Körning på allmän väg med maskinen får bara ske enligt 

beskrivningen i kapitlet ”Transportläge”. 

2.3 Viktiga varningar 
⇒ ANVÄNDA KONVENTIONER: Uppgifterna om höger resp. 

vänster sida av maskinen gäller när man betraktar maskinen 
bakifrån. 

⇒ Kontrollera däcktrycket regelbundet (1,9 bar). 

Efter de första 5 drifttimmarna måste åtdragningen av alla 
muttrar och skruvar kontrolleras; efterdra dem vid behov. 
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-3- Användning av maskinen 

3.1 Hopmontering av maskinen 

Maskinen levereras i normalfall med räfspinnarna upptill på bandet 
nedsänkta och med riktningsspaken borttagen. 
För att förbereda redskapet för drift ska du följa instruktionerna 
nedan: 

1) Montera styrspaken (A) i de befintliga 
husen, och förhindra att den glider ut med 
hjälp av medföljande saxpinne (B). 

2) Vrid räfspinnarna (C) till 
arbetsläget och fäst var och en av 
dem med den dubbla stången 
(D) från föregående räfspinne 
med den medföljande skruven 
(E). 
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3.2 Koppling till traktor 
(Se 1.3 – 1.4 – 1.6) 

Innan hövändaren används måste den smörjas med fett (avsnitt 4.5) 
Remspänningen behöver inte justeras före första användningen. Den 
måste emellertid kontrolleras efter de första tio drifttimmarna och 
remmarna efterspännas vid behov. (Avsnitt 4.3.) 

Transmissionskopplingen framtill (F) måste anslutas till den enaxlade 
traktorn eller klipparen. 

När de två delarna kopplas ihop ska du se till att anslutningen 
är korrekt centrerad och att kopplingsskruvarna är väl 
åtdragna (om en fast koppling används), eller att låspinnen är 
säkert instucken (om en snabbkoppling används). 
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3.3 Vid körning på allmän väg 

Se upp! 
Närma dig inte räfsans omgivning så länge drivmotorn 
är igång. 

Förbered vägtransporten så här: 
a) Lyft upp stödbenet (G); 
b) tryck in strängskärmen (H) och sätt fast den med de gängade 
handtagen; 
c) lyft upp räfspinnarna från marken genom att justera bakhjulens 

höjd (D) 
d) använd styrspaken (I) för att styra hövändaren i önskad riktning, 

och kör den direkt från den enaxlade traktorn. 

SE UPP: Landets standarder och föreskrifter beträffande 
”Trafikregler” måste följas. 

10 

 



3.4 Ändra från transportläge till driftläge 
Strängläggning 

Räfspinnarna löper horisontellt och måste justeras till en höjd av cirka 
1-2 cm ovanför marken så att fodret räfsas upp utan att orsaka onödig 
belastning på mekaniska delar. 
Strängskärmen (H) måste flyttas ut och fästas i ett läge som är 
lämpligt för den mängd hö som ska räfsas. 

SE UPP: Under arbetet måste området runt om maskinen 
hållas fritt från andra personer. 

Kör under inga omständigheter hövändaren om föraren inte sitter i 
förarsätet. 
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Spridning, 
 

Maskinen ska alltid justeras så att den rullar på hjulen (D) så 
som visas i bilden. 
I detta fall är strängskärmen borttagen (H). 

SE UPP: Under arbetet måste området runt om maskinen 
hållas fritt från andra personer. 

Kör under inga omständigheter hövändaren om föraren inte sitter i 
förarsätet. 

3.5 Justering av räfspinnarnas höjd 
Justera hjulen (D) genom att lossa låsskruvarna, ställ in hjulen till 
önskad höjd och lås sedan fast dem. 
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-4- Underhåll av maskinen 
Säkerhetsanvisningar 
(Se 1.6) 

4.1 Allmänt 
⇒ Stäng av motorn vid justering och när service och reparationer ska 

utföras. 
⇒ För att hålla redskapet i gott tillstånd efter långa arbetsperioder ber 

vi dig att iaktta följande punkter: 
- Maskinen måste kontrolleras noggrant efter de första fem 

drifttimmarna. 
Alla muttrar och skruvar i synnerhet de vid räfspinnarna och 
den rörliga ramen ska kontrolleras och efterdras vid behov. 
Smörj alla smörjställen enligt smörjschemat. 

- 

- 

4.2 Rengöring av maskindelar 
OBSERVERA! Använd inte högtryckstvättar för rengöring av lager 
 
 
 
 
 

    
 

och hydrauldelar. 
⇒ Risk för rostbildning. 
⇒ Efter rengöringen ska 

maskinen smörjas enligt 
smörjschemat och gör sedan 
en kort provkörning. 

Rengöring med för högt tryck 
kan skada lackeringen. 
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4.3 
 

För att säkerställa att maskinen fungerar korrekt ska du 
  

a. VAR 150:e DRIFTTIMME: Kontrollera drivremmens spänning 
(från den centrala anslutningen till remgruppen) (O) och 
spänningen hos de två flatremmarna (P); dessa slaknar i regel efter 
åtskilliga arbetstimmar. 
Efterspänning av drivremmen: 
a) Lossa fästskruvarna på den drivande remskivan (Q). 
b) Dra åt spännskruven (R) tills drivremmen har korrekt 

spänning. 
c) Lås fast remskivegruppen i det nya läget genom att skruva 

in fästskruvarna. 
Om även flatremmarna måste spännas sker det så här: 
a) Lossa fästskruvarna (R) för den drivna remskiveenheten (S). 
b) Dra åt spännskruven (T) tills flatremmarna (P) har korrekt 

spänning. 
c) Lås fast den drivna remskiveenheten i sitt nya läge genom att 

dra åt fästskruvarna (T). 

b. 

c. 
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4.4 Vinterförvaring 
Före vintern ska följande göras: 
⇒ Rengör maskinen grundligt. 
⇒ Kontrollera och efterdra alla muttrar och skruvar vid 
behov. 
⇒ Reparera eller byt ut alla slitna eller skadade delar. 
⇒ Bättra på lackeringen om så behövs. 
⇒ Skydda räfsan mot slitage. 
⇒ Skydda blanka delar mot korrosion. 
⇒ Smörj maskinen enligt smörjschemat. 
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4.5 Smörjschema 
I nedanstående smörjschema är alla smörjställen markerade med 
punkter eller pilar. Föreslagna underhålls- och smörjintervall säker-
ställer en lång livslängd för din maskin. 

Gör en allmän smörjning var 20:e arbetstimme. 

Använd fett och olja av följande typ: 

Litiumfett NGLI 2 
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-5- Tekniska data 
(Ungefärliga data) 

VIKTIGT: Kunden ska notera identifieringsdata i motsvarande fält 
(dessa data kan avläsas på maskinens typskylt av metall). Denna 
information är viktig vid beställning av reservdelar. 
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TILLVERKNINGSÅR.......................... 

 
MODELL ............................................... 

 
TILLV.NUMMER ................................ 

Modell 120/1 145/1 165/1 

Arbetsbredd (mm) 1050 1250 1450 

Transportbredd (mm) 1200 1450 1650 

Längd (mm) 1000 1000 1000 

Antal rullar 7 8 9 

Antal räfspinnar på varje rulle 2 2 2 

Hjul 3.00-6 3.00-6 3.00-6 

Kraftuttag varv/min 900 900 900 
Minsta erforderliga effekt 
(kW) 4 4,5 5 

Vikt (kg) 68 75 85 

 



-6- 
 

OBSERVERA! Innan du använder eller 
reparerar maskinen måste du ha läst 
igenom underhållshandboken noggrant. 

OBSERVERA! Ett säkerhetsavstånd av 5 
meter från arbetsplatsen måste 
respekteras. 

OBSERVERA! Allt arbete i omedelbart 
närhet av rotorn får bara utföras när kraft-
uttaget är avstängt. 
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REPOSSI s.r.l. tillämpar policyn att förbättra sina produkter i takt 
med den tekniska utvecklingen och REPOSSI förbehåller sig därför 
rätten att utföra ändringar som inte nödvändigtvis återspeglas i den 
text och de bilder som finns i denna publikation. Inte heller leder detta 
till anspråk på modifiering av redan levererade maskiner. 
Tekniska data, dimensioner och vikter anges endast som indikation. 
Inget ansvar övertas för fel eller utelämningar. 
Reproduktion eller översättning av denna publikation, i sin helhet 
eller delar därav, är inte tillåten utan skriftlig tillåtelse av REPOSSI 
s.r.l. 

       

REPOSSI macchine agricole s.r.l. 
Via V.Emanuele II, 40 

I-27022 Casorate Primo 
(PV) 

 
www.repossi.it 
info@repossi.it 
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Importör: 

 
Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 

http://www.narlant.se/

