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ROLLAND: En ledande tillverkares erfarenhet 

 
Du har valt en flakvagn från ROLLAND. Tack vare många års erfarenhet, 
kan vårt företag producera utrustning anpassad till de mest extrema 
arbetsförhållanden inom området jordbruk och industri. 
 
ROLLAND SA erbjuder ett brett område av flakvagnar för att möta de 
mest skilda krav inom totalviktsområdet 6 till 15 ton. 
 
Vi erbjuder en omsorgsfull design, anpassad till att möta alla tillgängliga 
behov: 1, 2 eller 3 axlar, ledad dragstång, förhöjda fram och baklämmar, 
förhöjda sidolämmar, hydraulisk parkeringsbroms, etc. 
 
Utöver detta så har våra flakvagnar konstruerats för att optimera 
tekniken för transport och lastning. Säkerheten är vårt viktigaste mål, 
djupgående undersökningar av vår utvecklingsavdelning, styr vår 
moderna design och kvalitet. 
 
VARNING 
 
Denna handbok är avsedd bara för användare av utrustning från 
ROLLAND. Syftet är att förklara maskinens användning under normala 
användningsförhållanden, då Du kan arbeta säkert. 
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1. Garanti 
 
Fört att fullt kunna utnyttja tillverkarens garanti, försäkra Dig om att följa 
föreskrifterna för underhåll och användning, som finns i denna handbok. 
 
Garantivillkor. 
 
För våra flakvagnar, lämnar vi ett års garanti gällande delar och 
arbetskostnader, räknat från uppstartsdatum. 
ROLLAND SA kan aldrig hållas ansvarigt för någon olyckshändelse om 
användaren inte följer de instruktioner för underhåll och användning, som 
finns i denna manual. 
Garantin gäller alla tillverkningsfel och fel på nya detaljer. 
Garantin kan inte utökas till delar eller annan utrustning eller 
tillvalsutrustning med ett varumärke från annan tillverkare (däck, 
hydraulutrustning, lager, etc.) 
 
 Garantin kommer att återkallas och vi frånsäger oss vårt ansvar: 

 Om maskinen har ändrats med hjälp av delar, som tillverkas utanför 
våra eller våra återförsäljares verkstäder. 

 Om maskinens serienummer har förfalskats. 
 Om originaldelar från ROLLAND, som monterats i våra verkstäder 

har demonterats och ersatts av delar av främmande ursprung. 
 Om utrustningen slutar att fungera på grund av någon form 

åsidosättande, felaktig användning, överbelastning (även tillfällig), 
eller av användarens brist på erfarenhet eller på grund av bristfällig 
smörjning. 

 
Alla reparationer, som utförs under garantiperioden får bra utföras 
med samtycke från ROLLAND, eller efter godkännande av 
ROLLAND av en annan tekniker. 
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2. Instruktioner för användning och säkerhet. 

2.1 Säkerhetsinstruktioner 

Innan vi ger några instruktioner, som gäller uppstart av maskinen, tror vi 
att det är nödvändigt att ge några rekommendationer, som rör 
användningen av flakvagnen. 
 
 Tillkoppling till traktor: 
 
 Försäkra Dig om att den traktor Du skall använda, är avsedd för den 

aktuella lasten. 
 Efter det att Du kopplat vagnen till traktorn, försäkra Dig om att 

stödbenet är upplyft och låst i sitt läge. 
 
 Lastning: 

 
 Överskrid aldrig den tillåtna lasten för fordonet, det finns då risk för 

allvarlig skada. 
 

Skador, som kan bero på överlast, kan under inga omständigheter 
täckas av tillverkaren. 
 
 Belysning: 
 
 Före start, kontrollera alltid att all belysning fungerar (blinkers, 

positionsljus, bromsljus, etc.) 
 Vid arbete i mörker eller vid dåligt väder, försäkra Dig om att 

kopplingsområdet är väl belyst. 
 
 Säkerhet:  
 
 Stoppa motorn och tag ur tändningsnyckeln innan Du gör något 

ingrepp på fordonet. 
 Säkerhetsanordningar får aldrig sättas ur funktion eller ändras i sin 

funktion. 
 Gå aldrig under fordonet när det är i drift. 
 Utför noga alla de underhållsinstruktioner och med de tidsintervall, 

som ges i denna handbok. Ett regelbundet underhåll kommer att 
förlänga fordonets livslängd. 

 Innan Du börjar köra eller ändra läge för fordonet, förvissa Dig om 
att ingen står bakom fordonet eller inom det tänkbara riskområdet. 
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 Placera alltid hydraulslangarna i sitt avsedda viloläge, när fordonet 
är frånkopplat från traktorn, detta för att undvika onödig skada på 
utrustningen. 

 Lasta inte fordonet högre än lastgrindarna. 
 
 Reparationer: 
 
Vid ett fel eller vid dålig funktion, kalla alltid på en kvalificerad tekniker. 
Under alla omständigheter, byt alltid skadade eller saknade delar mot 
ROLLAND originaldelar. 

 
 

2.2 Allmän uppbyggnad 

 
 Transport: 
 
ROLLAND flakvagnar är transportfordon avsedda för att kopplas till 
jordbrukstraktorer. De måste därför uppfylla vägtrafikförordningen. 
 
 De allmänna specifikationerna finns ingraverade på den officiella 

identifieringsskylten på höger framsida av fordonet: 
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2.3 Förvaring 

Vi rekommenderar att Du förvarar fordonet under tak: 

Med stödbenet mot ett fast stöd. 
- På plant underlag, med åtdragen broms (en lutning som inte  
 överstiger 10 grader accepters). 
- Med alla anslutningar fästa på sina upphängningsanordningar. 
- Med de olika mekaniska delarna ordentligt infettade. (cylinder för  
 stödben) 
 

3. Igångkörning och inställningar 

3.1 Inställning av dragstång (fast dragstång) 

- Försäkra Dig om att vagnens kaross stämmer med kopplingshöjden. 
- För att ge passande kopplingsförhållanden och för att inte överskrida 
den maximala lasten på traktorns bakaxel (mindre än 3 ton på 
kopplingsringen enligt gällande lagliga föreskrifter), 
 
 Inställning av dragstångshöjd. 
 

Varning! Utför denna inställning på plan mark med 
parkeringsbromsen åtdragen. 

 
 

 
- Använd en domkraft placerad under främre delen av fordonet, och höj 

fordonet försiktigt så att det lutar svagt bakåt. 
- Tag bort dragstångens fästbult A och välj ett passande hål så att 

fordonet lutar svagt bakåt, när fordonet kopplas till traktorn: Sätt in 
fästbulten igen och glöm inte att låsa den med sin låssprint. 

Axel A 

Dragstångens geometriska 
vridningspunkt 

X = Kopplingshöjd 
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3.2 Koppling 

 Fordonet får bara kopplas till en jordbrukstraktor med en högsta 
hastighet på 25 km/tim. 

 Kopplingen görs med en kopplingsring av B-typ, som är standard för 
denna fordonstyp; men även andra kopplingsanordningar kan 
användas (krok, pinne) 

 Kopplingsprocedur: 

 Justerbar traktorkoppling: Backa långsamt mot vagnen med  
 kopplingsanordningen i sänkt läge så att kroken passar in i ringen.  
 När delarna är på plats, lyft kopplingsanordningen (ringen skall  
 komma på plats automatiskt)  
 Lås anordningen i sitt läge.  
 Lyft det hydrauliska eller mekaniska stödbenet och lås det med sin  
 låsanordning. 
 

 Fast traktorkoppling: Lyft stödbenet till sitt övre läge (med ringen i  
läge över kopplingspinnen).  
Lämna traktorhytten för att justera kopplingspinnen (ringen skall  
komma på plats automatiskt) Lyft upp och lås stödbenet. 
Kom ihåg att sätta tillbaka låspinnen på plats. 

 
 

 3.3 Anslutning av energikällor 

 Alla anslutningar skall göras med fordonet stoppat, hydraulsystemet  
 trycklöst och tändningsnyckeln borttagen från tändningslåset. 
 
 Elektriska kontakter: Tryck in kontakten för belysningen. 

 Anslutning av bromssystem: 

- Nödbroms för kopplingsbrott: Arbetar med en wire ansluten till en 
fast punkt på traktorn. 

- Mekanisk broms: Manövreras med en bromskabel. 
- Hydraulisk broms: Hydraulisk bromsvätska med kulventil. 
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Viktigt! 
 
Alla vagnar med en totalvikt på 6 ton måste vara utrustade med ett 
hydrauliskt bromssystem, som är anslutet till traktorns 
bromssystem med en slang. 
 
 

4. Underhåll. 
 

Innan Du börjar med något underhållsarbete, respektera 
följande säkerhetsföreskrifter: 
 

 Blockera vagnens hjul. 
 
 

4.1 Tvätta flakvagnen 
 

 Tvätta flakvagnen noga efter transport av smutsigt eller 
korrosivt material. 

 

Bromscylinder för vagn 

Handbromsspak 

Anslutningsventil 
(passar standard NFU 1600 G) 

Vagnbromsar 
(Trumma och backar) 

Säkerhetswire 

Anslutningsslang 
Traktor 
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4.2 Regelbundet underhåll. 

 Kontrollera bromssystemet (var sjätte månad) 
- Kontrollera alla anslutningar. 
- Vattentätheten på alla slangar. 

- Kontrollera att bromsarna tar jämnt utan huggande punkter eller 
onormalt slitage på bromscylindrar axlar etc. 

- Kontrollera slitage på bromsbelägg. 

Notera: Allt detta är säkerhetsutrustning och kontroller och  
  reparationer måste utföras av specialister. 
 
 Kontrollera vändskivan: 

- Smörj dagligen vid intensiv användning, eller annars före varje 
användning av flakvagnen. 
- Kontrollera att vändskivan är i bra skick (t.ex. ingen kraftig 
förslitning). 

 Kontrollera parkeringsbromsen: smörj regelbundet rörliga delar. 
 Kontrollera hjullagren: Vartannat år, kontrollera glappet i lagren. Ett 

för stort glapp kan skada lagersätena och bromsutrustningen. 
Denna kontroll skall utföras personal med rätt kompetens. 

 Kontrollera belysningen: 

 
Kör aldrig upp på vägen utan att först kontrollera att 
belysningssystemet fungerar till alla delar: Din och 
andras säkerhet beror på detta! 
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 Kontrollera att flakvagnens elektriska anslutning stämmer med 

traktorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Standardkoppling ROLLAND koppling 
 
 

4.3 Hjul och däck 

 
 Att montera däck: 
 

 Montera bara ett däck på en fälg, avsedd för detta däck. 

 Använd bara rena hjulmuttrar, som är i ett gott skick och arbeta bara 
på ett rent underlag. 

 Använd bara verktyg avsedda för däck och hjulmuttrar. 

 För att underlätta demontering och montering av däck, fetta in fälg- 
och däckskanter med ett passande fett, så som beskrivs på 
nedanstående bild. 

 Använd alltid en ny innerslang till ett nytt däck, för att säkerställa att 
slang och däck passar ihop. (Kolla beteckningarna). 

Gul 

Vänster blinkers Röd 

Bromsljus Brun Intern vagnbelysning 

Brun Belysning Vit 

Jord Grön 

Höger blinkers 

Brun 

Vänster blinkers Röd 

Bromsljus Grön Intern vagnbelysning 

Blå Belysning Vit 

Gul Jord 

Höger blinkers 
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 Att pumpa däck: 
 
Rätt däckstryck = Bra grepp + längre livslängd på däcket + komfort + 
optimerad + maskineffekt + varsamhet med jorden. 
 
(se diagram sidan 14) 

Delar som skall infettas 

Kantförstärkning 

Säte 

Fälg 



ROLLAND Manual för användning och underhåll 
 

13 
 

 Under alla omständigheter, observera informationen på däckssidan. 

 Efter montering av ett däck, oavsett om det är nytt eller begagnat, 
förvissa Dig om att däcket är rätt centrerat på fälgen. Om detta inte är 
fallet, töm och pumpa om däcket flera gånger, till dess att däcket är 
centrerat. Pumpa däcket till maximalt (2,5 bar eller 35 psi) tryck tills 
däcket sitter rätt. Justera därefter till rätt tryck. 

 Om maskinen transporteras per lastbil, per tåg eller till sjöss, bör man 
för att undvika deformation av däcken, om maskinen är kraftigt 
förankrad, pumpa däcket till maximalt (2,5 bar eller 35 psi). 

 När maskinen startas upp, måste däcktrycket definieras och 
anpassas till den last däcken skall bära och de verkliga 
arbetsförhållandena. 

 Under alla omständigheter varnar vi för att köra med för lågt 
däcktryck, eftersom detta kan ge skador däckens vävstomme och att 
däcken åldras så att de blir omöjliga att använda. För högt däcktryck 
skall också undvikas, eftersom det minskar däckens kontaktyta med 
marken, som i sin tur ger ett sämre grepp och gör däckens 
vävstomme mera känslig för skador. 

 

Användare, kom ihåg att 
dra åt hjulmuttrarna 

Varning! Tillverkaren täcker inga skador,  
som beror på dålig åtdragning av hjulmuttrar. 
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 Däckspecifikationer: 
 

 

STORLEKAR Lager Ytter Ø 
mm 

Tjocklek 
mm 

Max 
tryck 
bar 

Max last 
per axel i kg  
vid 30 km/tim 

Min. 
tryck 
bar 

Nya jordbruksdäck 

Landsvägsdäck 
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CE Likformighetsdeklaration för maskiner 
 
Vi: 

Företag: Rolland S.A. 
Adress: ZA Des Landes 
 29800 TREFLEVENEZ 
 France 

 
Namn och adress till den person som är ansvarig konstruktör och för det 
tekniska underlaget: 
 
Namn.  Beatrice LE GALL 
Adress: Z.A. des Landes 29800 TREFLEVENEZ 
 
Förklarar härmed med att maskinen: 
 

Tillverkare: Rolland 
Typ: 
Serienummer: 

 
Överensstämmer med de tekniska bestämmelser och motsvarar alla gällande 
användbara uppgifter enligt nedan: 
 
- Passande och gällande föreskrifter: 
  Artikel L. 233.5 i de franska arbetsskyddsföreskrifterna. 
  Artiklarna R. 233-1 till R. 233-86 i de franska  
  arbetsskyddsföreskrifterna 
 
- Gemensamma Europeiska standarder som gäller denna typ av maskiner: 

- EN 292 del 1 och 2 
- EN 294 
- EN 349 
 
- Fransk standard eller tekniska specifikationer, som kan gälla denna 

typ av maskiner: 
 
- Pr EM 15-53 

 
Undertecknat i TREFLEVENZ den 
 
 Signatur och titel 
 
 Beatrice LE GALL 
 Ordförande och verkställande direktör. 
 


