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SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIEN
Miha Sitar, teh. direktor SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d
förklarar under vårt fullständiga ansvar, att produkten
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek
Hövändare:
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Obračalnik:
SPIDER 230/2 ALP, 350, 350/4 ALP, 400/4, 400/4 ALP, 400H, 455/4, 555/4,
SPIDER 600/6 ALP, 615/6, 615/6 HS, 685/6, 685/6 HS,
SPIDER 815/8, 815/8 HS, 815/8 T, 815/8 T HS, 1100/10, 1500/14 T
för vilken denna deklaration är relaterad till, uppfyller relevanta grundläggande säkerhets- och
hälsokrav som ställs i direktivet 2006/42/EG,
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EC,
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC -smernice 2006/42/EC.
För att realisera de säkerhets- och hälsokrav som omnämns i direktivet, har följande standarder använts:
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgenende Norm(en) und/oder technische
Spezifikation (en) herangezogen:
Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC -smernic
so bili uporabljeni naslednji standardi in / ali tehnični predpisi:
EN ISO 12100:2011

EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 EN ISO 4254-10:2010/AC:2011
EN ISO 13857:2008 EN ISO 4413:2011

Šempeter, 12. 5. 2015

Miha Sitar, univ.dipl.ing.

Instruktionsbok

Beställning av reservdelar

Inledning

Bästa kund!
Vi tackar dig för ditt förtroende för våra produkter, som
du har visat genom välja en maskin från oss.
Vår återförsäljare informerade dig vid leveransen av
maskinen om rätt användning, dagligt underhåll och
drift.
Denna första information ersätter inte föreliggande
instruktionsbok.
Denna instruktionsbok informerar dig i detalj om varje
enskilt arbetsmoment som måste utföras, från första
starten av maskinen, korrekt och säker användning,
inklusive underhåll.
Instruktionerna är indelade i enskilda kapitel med text
och illustrationer, som förklarar praktiskt varje enskilt
steg vid maskinens användning.
På grund av ovanstående fakta ber vi dig att läsa
igenom dessa instruktioner omsorgsfullt innan du
börjar använda maskinen och tar alla säkerhetsregler i
beaktande.
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Viktigt!
För att undvika olyckor och för att uppnå optimal
arbetskapacitet hos maskinen, är varje slag av
tekniska förändringar utan tillverkarens uttryckliga
godkännande strängt förbjudna. Därför måste
också maskinen uteslutande användas enligt den
ändamålsenliga användning som beskrivs av SIP.

Typ:

Maskintyp

Maskinnr:

Maskinnummer

Konstruktionsår:

Tillverkningsår:

Vikt:

Maskinens vikt

Typbeteckning
Maskinnummer
Tillverkningsår
När du beställer reservdelar, glöm inte att notera
maskinens exakta typ, maskinens serienummer och
tillverkningsåret.
Alla dessa data hittar du på typskylten som är fastsatt
på maskinen.

Denna symbol ska rikta din uppmärksamhet
på säkerhetsinformationer som finns i
denna instruktionsbok.

För att du alltid ska ha dessa mycket viktiga data till
hands, rekommenderar vi att du noterar dem i fälten
ovan.

Denna symbol hittas på olika ställen i
dessa informationer, och påvisar speciell
information om arbetsförlopp som måste
tas i speciellt betraktande när maskinen
används.

Reservdelar kan beställas hos din auktoriserade
serviceleverantör och försäljningsrepresentant för
SIP-maskiner.
Imitationer och kopior av reservdelar, speciellt
slitdetaljer, är inte lämpliga även om de kanske verkar
att vara det! Materialkvaliteten kan inte fastställas
korrekt med enbart en visuell kontroll. Av detta skäl ska
man vara försiktig med lågpriserbjudanden och kopior!
Det är därför vi säger: det är bättre att omedelbart
beställa ORIGINAL S I P RESERVDELAR!
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Allmänna säkerhetsinstruktioner

9.

Reguljär användning inom lantbruket
10.

Maskinen har uteslutande konstruerats för reguljär
användning inom lantbruket.

11.

Om maskinen felaktigt används för något annat
ändamål, och därvid skadas vid denna felaktiga
användning, övertar inte tillverkaren något som helst
ansvar för skador som har uppstått på maskinen.
Enbart användaren ansvarar för denna risk.

12.
13.
14.

Alla villkor för arbete och underhåll, som föreskrivs av
tillverkaren, ska följas strikt.

15.

Maskinen får endast användas, hanteras och
repareras av personer som har fått i uppdrag att göra
detta och som är medvetna om farorna.

16.

Alla relevanta säkerhetsregler och alla allmänt
gällande säkerhetstekniska, arbetsmedicinska och
trafiktekniska regler ska respekteras när arbete utförs
med maskinen.

17.
18.

19.

Tillverkaren ansvarar inte för skador, som har uppstått
på en maskin som har modifierats av användaren, om
skadorna
har
uppstått
som
resultat
av
ombyggnationen.

20.

21.

Innan du kör ut på allmän väg och innan du
startar maskinen och traktorn, ska du
kontrollera alla säkerhetsanordningar för
trafik and arbete!

22.
23.
24.

Instruktioner för säkerhet och förebyggande av
olycksfall
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

25.

Förutom instruktionerna i denna handbok ska du
även följa alla allmänt vedertagna regler för
säkerhet och förebyggande av olyckor!
Säkerhets- och varningsdekaler, placerade på
maskinen, ger viktiga instruktioner för säkert
arbete. Följ dem för din egen säkerhet!
När du kör på allmän väg, respektera trafikskyltar
och trafikregler!
Se till att du är förtrogen med alla anordningar
och element för hanteringen och alla funktioner,
innan du börjar arbeta!
Undvik att bära löst fladdrande klädsel. Kläderna
ska vara åtsittande mot kroppen.
För att undvika brandfara ska maskinen hållas
ren!
Innan du kopplar in maskinen och kör iväg, se till
att inga personer uppehåller sig i närheten av
maskinen (barn). Se till att du har tillräcklig sikt!
Det är förbjudet att köra med personer på
maskinen!

26.

27.
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Redskap ska alltid anslutas enligt
instruktionerna, alla föreskrivna anordningar ska
vara fastsatta på sina föreskrivna ställen och
säkrade!
När maskinen kopplas bort från traktorn, placera
den på plan mark och använd stödanordningar!
Speciell uppmärksamhet krävs när du kopplar till
eller kopplar bort redskapet från traktorn!
Placera alltid ballastvikter i de befintliga
fästpunkterna enligt instruktionerna!
Respektera föreskriven nyttolast, axellast och
transportmått!
Transportutrustningen på maskinen och traktorn
ska testas beträffande trafiksäkerhet före varje
användning: belysning, skydd etc!
Startanordningar för fjärrkontroll (vajrar,
kättingar, stänger, etc.) ska säkras på sådant sätt
att de inte kan utlösas av misstag under
transport eller arbete.
Inför vägkörning ska maskinen förberedas och
säkras enligt tillverkarens instruktioner!
Lämna aldrig förarsätet när du kör!
Anpassa alltid hastigheten till körförhållandena.
Undvik snabb kurvtagning när du kör uppför,
nerför eller tvärs över en sluttning!
Prestandan under körning och förmågan att
vända förändras när redskap är anslutna till eller
monterade på traktorn. Se upp med att bromsoch styrförmåga är tillräckliga!
När du svänger ska du ta hänsyn till den last som
ligger utanför tyngdpunkten och/eller redskapets
konstanta vikt!
Anslut endast redskapet när alla
säkerhetsanordningar är på plats och när
redskapet är säkrat!
Det är förbjudet att vistas inom maskinens
arbetsområde och farozon!
Håll dig borta från området där maskinen svänger
och vänder!
Hydrauliska luckor, dörrar etc. får endast
aktiveras om ingen person uppehåller sig inom
svängningsområdet!
Vid alla delar på maskinen som drivs mekaniskt
eller hydrauliskt, finns risk för skär- och
klämskador!
Säkra redskapet innan du lämnar traktorn. Sänk
ner redskapet helt. Stäng av motorn och dra ut
startnyckeln!
Ingen får vistas mellan traktorn och redskapet om
inte fordonet är säkrat mot bortrullning av en
broms och/eller bromskloss!
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På traktormonterade maskiner
1.

2.

3.
4.

5.
6.

14. Observera! Även efter att kraftöverföringsaxeln
har stängts av finns fortfarande risk för att tyngre
delar fortsätter att rotera. Närma dig inte
maskinen förrän den har stannat helt. Du kan inte
börja arbeta förrän alla delar har upphört att
rotera.
15. Rengöring, smörjning eller justering av
kraftöverföringsaxeln, eller maskiner drivna med
kraftöverföringsaxel, kan bara ske när motorn är
avstängd och startnyckeln är utdragen!
16. När kraftöverföringsaxeln har kopplats bort ska
den placeras på medföljande stöd!
17. När kraftöverföringsaxeln har dragits bort från
traktorn, ska skyddskåpan skjutas tillbaka på
traktorns drivaxel!
18. Reparera alla skador på kraftöverföringsaxeln
innan maskinen används!

Innan maskinen monteras och/eller demonteras
från trepunktslyften ska manöverspaken placeras
i ett sådant läge att okontrollerad nedsänkning
eller lyft av maskinen förhindras!
När maskinen monteras i traktorns trepunktslyft,
måste fästpunkterna vara av samma kategori eller
måste göras identiska (byt ledkulor)!
Vid 3-punktslyftens lyftarmar finns risk för
personskador genom klämning och krossår!
När du manövrerar trepunktslyftens lyftreglage på
traktorns utsida, får du inte vistas mellan traktorn
och maskinen!
När maskinen är i transportläget, justera och
blockera trepunktslyftens rörelser i sidled!
Vid vägkörning med upplyft maskin, se till att säkra
hydraulreglaget så att det inte sjunker oavsiktligt!

Hydraulsystem
KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL(gäller endast redskap
drivna med kraftöverföringsaxel)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

1.
2.

Använd endast kraftöverföringsaxlar som
föreskrivs av tillverkaren!
Kraftöverföringsaxel - skyddsrör och skyddskåpor,
drivaxelskydd på traktorn, och på maskinens
ingående axel måste alla finnas på plats och vara i
felfritt tillstånd!
Iaktta föreskriven överlappning för
kraftöverföringsaxelns skyddsrör i transport- och
arbetsläge!
Kraftöverföringsaxeln kan bara monteras när
kraftuttagsaxeln är frånkopplad, motorn avstängd
och startnyckeln är utdragen!
Om kraftöverföringsaxeln är försedd med sliroch/eller frihjulskoppling, som inte täcks av ett
skydd på traktorn, placera slir- eller
frihjulskopplingen på maskinsidan!
Var alltid mycket noggrann med att
kraftöverföringsaxeln monteras och säkras på
bästa sätt!
Säkra kraftöverföringsaxelns skydd med en kedja
för att förhindra att det börjar rotera!
Innan du kopplar in kraftöverföringsaxeln ska du
se till att valt varvtal och rotationsriktning på
traktorns anslutning motsvarar tillåtet varvtal och
rotationsriktning på maskinen!
Om du använder en tvåvägs kraftöverföringsaxel
ska du tänka på att varvtalet beror på
körhastigheten och rotationsriktningen vid
backning!
Förvissa dig om att ingen person finns inom
maskinens farozon innan du kopplar in
kraftuttaget!
Koppla aldrig in kraftuttaget när motorn är
avstängd!
När du arbetar med kraftöverföringsaxeln får
ingen person vistas i närheten av den roterande
kraftöverföringsaxeln.
Stäng alltid av kraftöverföringsaxeln när ledvinkeln
blir för stor eller när du inte behöver axeln!

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Hydrauliken står under högt tryck!
När du ansluter hydraulcylindrar och
hydraulmotorer, var noga med att
hydraulslangarna ansluts korrekt!
När du ansluter hydraulslangarna till traktorns
hydraulik måste du förvissa dig om att vare sig
traktorns hydraulik eller redskapets hydraulik står
under tryck!
Hydraulkopplingar mellan traktorn och
slåttermaskinen måste märkas, för att undvika
felfunktioner. Förväxlas anslutningarna finns risk
för omvända funktioner (lyftning/sänkning). Risk
för personskador!
Kontrollera slangarna regelbundet och byt ut dem
om de är skadade eller åldrade. De nya slangarna
måste uppfylla redskapstillverkarens tekniska
krav!
Om du söker efter läckage måste du använda
lämpliga verktyg för att undvika personskador!
Vätskor under högt tryck (hydraulolja) kan
penetrera huden när den läcker ut och orsaka
allvarliga personskador! I skadefall ska du
omedelbart uppsöka läkare! Risk för
blodförgiftning!
Innan du påbörjar någon form av arbete på
redskapets hydraulik, ska redskapet sänkas ner till
marken, hydrauliken göras trycklös och motorn
stängas av!

Däck
1.

2.
3.
4.
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När du arbetar med däcken, se till att maskinen är
säkert parkerad och säkrad så att den inte kan
sättas i rullning (bromskloss).
Montering av däck kräver tillräckliga kunskaper
och verktyg enligt gällande regler!
Reparationer på däck får endast utföras av proffs
med lämpliga verktyg!
Kontrollera däcktrycket regelbundet! Anpassa
däcktrycket enligt gällande regler!

Instruktionsbok

Underhåll
1.

Underhåll, reparationer, rengöring och åtgärdande
av störningar får endast utföras när drivningen
och motorn är avstängda och startnyckeln är
utdragen!
2. Kontrollera muttrar och skruvar regelbundet för
att säkerställa att de är tillräckligt åtdragna.
Efterdra dem vid behov!
3. Om du utför underhållsarbeten på det upplyfta
redskapet, ska redskapet alltid först säkras med
ett lämpligt stöd.
4. Använd lämpliga verktyg och handskar när du
ersätter maskindelar med vassa kanter!
5. Lagra oljor och fett korrekt!
6. Innan du börjar utföra reparationer på elektrisk
utrustning, ska strömmen stängas av – ta bort
säkringen!
7. Om säkerhetsanordningar slits ut med tiden,
måste de kontrolleras regelbundet och ersättas i
god tid!
8. Vid svetsning på traktorn eller på en maskin som
är monterad på traktorn, ska kablarna tas bort från
batteriet och generatorn!
9. Använd endast original reservdelar, de garanterar
att maskinen får en lång livslängd!
10. Vid påfyllning av gas, ska uteslutande kvävgas
användas. EXPLOSIONSRISK!

1. Inledning
SIP-maskinerna är utrustade med alla
säkerhetsanordningar som krävs. Emellertid är det
omöjligt att säkra alla farliga ställen på maskinen och
samtidigt bibehålla en obegränsad funktion. Maskinen
är utrustad med motsvarande varningsdekaler
(gula/svarta symboler) som riktar uppmärksamheten
på övriga faror.
Se följande beskrivning var dessa symboler är
placerade och deras innebörd:
Respektera meddelandet som står bredvid
symbolen!

6

SPIDER

1.1 Symbolernas placeing visar vilken typ av fara
och vad som måste beaktas vid maskinen

7
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1

3b
–

Läs och följ instruktionsboken.

– Håll dig borta från maskinen när motorn är igång.

153927200

3c

2

– Håll dig borta från ledade ställen när motorn är
igång.

– Max. tillåtet varvtal för kraftöverföringsaxeln är
540 varv/min.

154174609

3d

3

– Håll dig borta från farliga områden mellan
frontmonterade redskap och maskinen.

3e
– Stäng av motorn och dra ut nyckeln innan du utför
underhåll eller reparationsarbeten.

423580210

3a
– Sträck aldrig in kroppsdel där fara för krosskador
består så länge delar är i rörelse.
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3f

7

– Håll dig borta från områden där redskapen kan
svänga fram och tillbaka.

– Lyftkrok.

745110180

4

8

2,0 bar
157012001

9

413110100

5

2,5 bar
372550020

10
– Kontrollera efter ett par timmars arbete att
skruvar och muttrar är tillräckligt åtdragna.

413110110

6
– Smörjnipplar.

154225109

11
– Sträck aldrig in kroppsdel där fara för krosskador
består så länge delar är i rörelse.

745110240

153927308

9
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12

16

– Håll dig borta från områden där redskapen kan

SPIDER 1100|10

svänga fram och tillbaka.

413110010

17
153927406

13
–

Hydraulisk tryckackumulator innehåller gas och
olja under tryck. Vid demontering och
reparationer måste instruktionerna i den tekniska
handboken följas.

413110120

745110280

14

910093507

15

423580200
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1.2 Tekniska data

1.3 Beräkning av traktorns ballast
Bilaga B standard SIST EN ISO 4254 –10

Typ

SPIDER 1100/10

Antal rotorer

10

Rotorns diameter (m)

1,45 m

Antal räfspinnar per rotor

6/10

Rotorns inställingsvinkel

13–19°

Arbetskapacitet

11 ha/h

Arbetsbredd

10,8 m

Transportbredd

2,8 m

Transporthöjd

3, 70 m

Maskinens bredd

11,5 m

Längd

2,20 m

Arbetshastighet

upp till 12 km/h

Vikt

1790 kg

På grund av maskinens vikt, kan kombinationen av
traktor och maskin bli instabil. Kopplas maskinen
framtill eller baktill eller både och får inte max. tillåten
totalvikt av traktor, tillåten axellast och däckbelastning
överskridas.
Framaxellasten måste uppgå till minst 20% av
traktorns tomvikt.
Bakaxellasten måste uppgå till minst 45% av traktorns
tomvikt.
Använd följande formel för att beräkna traktorns
totala stabilitet.
1

ANSLUTNING FRAMTILL PÅ MASKINEN ELLER
KOMBINATION
Min. erforderlig vikt av maskin/vikter fästa baktill:

I R min . 

I F  (a  e)  (TR  b)  (0.45  TE  b)
bcd

Erforderlig traktoreffekt

74 kW (100 hk)

Traktorns kraftuttagsaxel
varvtal
Rotorns varvtal vid 540
varv/min

450–540 varv/min

Däck

16 × 6.50–8 6-lagers
18 × 8.50–8 6-lagers

Chassi

inställbart

Anslutning

2T–3T flexibel

AKTUELL TRAKTORLAST

Lyft för transport

hydraulisk

Traktorns aktuella tomvikt:

ANSLUTNING BAKTILL PÅ MASKINEN ELLER
KOMBINATION

185 varv/min

Min. erforderlig vikt av maskin/vikter fästa framtill:

I F min . 

I R  (c  d)  (TF  b)  (0,2  TE  b)
abe

TS  I R  I F  T E

Kraftöverföringsaxel:
- längd mellan knutarna

1510 mm

Beräkning av aktuell framaxellast:

(bogserad anslutning)

----

TFS 

- säkerhetskoppling

1300 Nm

- arbetsmoment

----

Beräkning av aktuell bakaxellast:

Kraftöverföringsaxelns varvtal

540 varv/min

TRS  TS  TFS

Erforderliga hydrauliska
anslutningar

1 st dubbelverkande
1 st enkelverkande

I F  (e  a  b )  (TF  b)  I R  ( c  d)
b

Innan du köper en maskin från en återförsäljare, ska du
kontrollera att traktorn är lämplig enligt de beräknade
värdena.
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Teckenförklaring (SV)

TE

(kg)

Traktorns tomvikt

1

TF

(kg)

Framaxellast vid obelastad traktor

1

TR

(kg)

Bakaxellast vid obelastad traktor

1

IR

(kg)

Kombinerad vikt av bakmonterade redskap/bakre vikter

2

IF

(kg)

Kombinerad vikt av frontmonterade redskap/främre vikter

2

a

(m)

Avstånd från framaxelns centrum till centrum av dragarmarnas ledkulor

1, 3

b

(m)

Traktorns hjulbas

1, 3

c

(m)

Avstånd från bakaxelns centrum till centrum av dragarmarnas ledkulor

1, 3

d

(m)

Avstånd mellan ledkulornas centrum och tyngdpunkten av det bakmonterade
redskapet/bakre vikten
(d = 0,5m)

e

(m)

Avstånd mellan ledkulornas centrum och tyngdpunkten av det frontmonterade
redskapet/främre vikten
(d = 0,4 m)

1.
2.
3.

Se traktorns instruktionsbok.
Se redskapets prislista och/eller instruktionsbok.
Ska mätas.

12
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2

ERFORDERLIGA HYDRAULANSLUTNINGAR PÅ
TRAKTORN:
–
–

1

2

2 anslutningar (dubbelverkande system)
1 anslutning (enkelverkande system)

Erforderligt tryck för att driva maskinen:
– Min. erforderligt tryck från traktorn är: 130 bar
– Max. tillåtet hydraultryck från traktorn: 200 bar
Ljudnivån överskrider inte 70 dB.

2. Förberedelser
–

Dimension

Tryck

16 × 6.50–8 6-lagers

2 bar/200 kPa/30 psi

18 × 8.50–8 6-lagers

2,5 bar/250 kPa/35 psi

–
–

2.1 Tonvikt på säkerhetsinstruktionerna när
förberedelsearbeten utförs

Före första användningen ska du förvissa dig om
att däcktrycket är tillräckligt och att alla
säkerhetsanordningar finns på plats och är
oskadade;

– Stäng alltid av kraftuttaget när du utför
inspektion, underhåll och reparationer
eller monterar hövändaren. Stäng av
traktorns motor och dra ut
startnyckeln. Säkra traktorn så att den
inte kan sättas i rörelse!
– Manöverdon och komponenter som
draglina, hydraulslangar, elkablar ska
monteras på sådant sätt att oavsiktlig
påverkan och beröring med
traktordäcken är uteslutet. Olycksrisk!
– Max. tillåtet varvtal är 540 varv/min.
– Ingen person får upphålla sig mellan
traktorn och maskinen när hövändaren
lyfts eller sänks med traktorns
hydraulik. Hög risk för personskada!
– Förvissa dig om att ingen person finns
inom hövändarens farozon innan du
kopplar in kraftuttagsaxeln. Hög risk
för personskada!
– Se till att använda skyddsutrustning
enligt gällande regler under arbete och
vid körning på allmän väg. Montera
belysningsutrustningen och kontrollera
att den fungerar.
– Föraren får inte lämna traktorn när den
är i drift.

gör en visuell kontroll av bärande element, som ska
vara fria från skador;
kontrollera hydraulslangarna och övriga
hydraulkomponenter, som cylindrar, ventiler, etc.
–

Om skador eller fel upptäcks under
kontrollen är varje typ av användning av
maskinen förbjuden, tills felet har
åtgärdats.

–

De två hydrauliskt låsta spärrhakarna är en mycket
viktig säkerhetsanordning på maskinen. De ska
inspekteras visuellt och deras funktion testas varje
gång innan maskinen kopplas till traktorn.

–

Stålvajern (1) mellan spärrhakarna (2) ska
kontrolleras regelbundet för att du ska vara säker
på att stålvajern som förbinder hakarna och
hydraulventilen rör sig fritt och är oskadad.
Stålvajern måste placeras på sådant sätt att den
förhindrar aktivering av hydraulventilen som säkrar
spärrhakarna i händelse av att någon drar i linan
(när en av rotorns fixeringsbultar är frigjord, medan
den andra är i ingrepp).

Innan hövändaren monteras eller tas bort måste
manöverspaken placeras i en position där oavsiktlig
lyftning eller sänkning av trepunktslyften inte är möjlig.
Speciell försiktighet måste iakttas när hövändaren
ansluts till eller kopplas bort från traktorn!
Det finns risk för kross- och skärskador i området runt
om trepunktslyften.
Hövändaren är utrustad med anslutningar för kategori
2 till trepunktslyften.

13
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2.2 Anslutning av hövändaren till traktorn

–

Anslut den till dragarmarna (1), säkra med
ringsprinten (2). Fixera dragarmarna (3) med
begränsningslänkarna (4) på båda sidorna.

För att koppla hövändaren till traktorn används
anslutningar för kategori 2 och 3 till trepunktslyften.
4
– När hövändaren ansluts måste du
förvissa dig om att ingen person
uppehåller sig mellan hövändaren och
traktorn.
– Se till att hövändaren kan köras korrekt
(ballastvikter).
– När hövändaren har kopplats till
traktorn måste dragarmarna fixeras för
att förhindra att maskinen börjar
pendla vilket skulle försämra traktorns
köregenskaper.

2

– När maskinen ansluts måste du förvissa
dig om att ingen person uppehåller sig
mellan maskinen och traktorn.
– Maskinen måste anslutas så att
trepunktsfästet står horisontellt.
– Anslutningen får bara utföras på
horisontellt och fast underlag.

–

1

1

2

5

Närma dig maskinen med dragarmarna sakta
nedsänkta.
3

3

–

4

3

Anslut toppstången (3) och säkra den med
ringsprinten (4).
6

4

3

14
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–

Anslut hydraulslangarna till traktorn.

–

Placera linan (1), som är fäst i spärren, inne i hytten
inom räckhåll för föraren.

7
8

1

2

1

Erforderliga hydraulanslutningar på traktorn:
–

–

Minst en enkelverkande anslutning med flytläge
(lyftning och sänkning till transport- eller
arbetsläge).
Minst två anslutningar för det dubbelverkande
systemet (öppning och stängning av rotorerna).

– Linan måste alltid hänga slak. Detta
förhindrar att rotorerna lossas från
transportläget om linan oavsiktligt
skulle beröras. Hög risk för
personskada!

– Innan de hydrauliska anslutningarna
görs till traktorns hydraulik, måste du
förvissa dig om att tryckmediet i både
maskinens och traktorns
hydraulsystem är trycklöst.

–
–

Montering av kraftöverföringsaxeln
Flytta kraftöverföringsaxelns stöd (1) åt sidan.

9
–
–

Anslut hydraulslangarna till hydrauluttagen på
traktorn.
Anslut den omärkta slangen (1) till den
enkelverkande anslutningen med flytläge.

–

1

Flytläget måste aktiveras när maskinen
är i arbets- och transportläge!

Anslut de identiskt markerade hydraulslangarna (2)
(samma färg) till den dubbelverkande anslutningen för
att utgöra en sluten krets.

–

Montera kraftöverföringsaxeln.

– Säkerhetskopplingen mot

– Se till att snabbkopplingarna är rena
och torra. Smuts kan orsaka läckage
och skador på hydraulsystemet.

överbelastning måste vara monterad på
maskinsidan!

– När kraftöverföringsaxeln har monterats ska
skyddsrören (4) säkras mot rotation genom att
kedjan (5) fästs på båda sidorna.

15
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–

10

INNAN LYFT GÖRS MED TRAKTORNS DRAGARMAR
SKA DE BAKRE STÖDBENEN LYFTAS UPP (1) och
säkras så att de inte kan förskjutas (2).
12

11

1

5

13

4

2
Kontrollera att kraftöverföringsaxeln har tillräckligt
med utrymme. Skador kan uppstå på grund av
beröring mellan kraftöverföringsaxeln och traktorn
eller även maskinen, (t.ex. beröring med
trepunktslyften, maskinens trepunktsfäste).
Smörj axeln med ett specialfett vid de intervall som
anges ovan. Följ instruktionerna från
kraftöverföringsaxelns tillverkare.
2
– Använd vegetabiliskt fett till
smörjningen.
– Se till att inte hyttens bakruta (1) skadas när
maskinen lyfts.
14

1

16
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– Anslut elanslutningen för belysningen. Kontrollera att
den fungerar korrekt!

– Lyft upp maskinen försiktigt med dragarmarna tills
hjulen har lyfts ca 15 cm från marken.

18

15

2.3 Kraftöverföringsaxel
– Lyft upp de främre stödbenen (1) och säkra dem i
övre läget med sprinten (2). Ta inte bort stödbenen.

2.3.1 Allmänt

16
– När maskinen har anslutits till
trepunktslyften, stäng av motorn och
dra ut startnyckeln. Säkra traktorn så
att den inte sätts i rörelse!

Kraftöverföringsaxeln är försedd med en
säkerhetskoppling mot överbelastning. Den skyddar
traktorn och maskinen mot skador. Förändra inte
säkerhetskopplingens inställningar. Garantianspråken
går förlorade.

1

Vid en överbelastning begränsas rotationen genom en
pulserande slirning i kopplingen.

17

– För att förhindra att
säkerhetskopplingen slits ut måste du
stänga av kraftuttaget omedelbart.
– Jämför det uppmätta värdet hos
säkerhetskopplingens vridmoment RM
med värdena i tabellen. Om värdena
avviker, kontakta din SIP återförsäljare.

2

17

Typ

Vridmoment (RM)

SPIDER 1100/10

1300 Nm
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2.3.2 Installation och justering av
kraftöverföringsaxelns längd

– Närmare detaljer om mätning och
anpassning av längden finns i
instruktionerna från
kraftöverföringsaxelns tillverkare.

Justera KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS längd innan
maskinen används för första gången!
19

2

– Stäng alltid av kraftuttaget när du utför
inspektion, underhåll och reparationer
eller monterar hövändaren. Stäng av
traktorns motor och dra ut
startnyckeln. Säkra traktorn så att den
inte kan sättas i rörelse!
– Ingen person får upphålla sig mellan
traktorn och maskinen när hövändaren
lyfts eller sänks med traktorns
hydraulik.

3

20
– Risk för materiell skada: Sänk inte ner
hövändaren med traktorns
hydraulsystem förrän
kraftöverföringsaxelns har anpassats!

2.4 Vägtransport av maskinen

–
–
–
–
–
–

–
–

– När hövändaren flyttas till
transportläget, får ingen vistas mellan
traktorn och maskinen eller i närheten
av hövändaren. Hög risk för
personskada!

För att justera kraftöverföringsaxelns längd ska de
båda axelhalvorna dras isär.
Placera kraftöverföringsaxelns båda halvor bredvid
varandra på maskinsidan (1) och traktorsidan (2).
Säkerhetskopplingen mot överbelastning måste
vara monterad på maskinsidan!
Lyft upp hövändaren med trepunktslyften till det
läge där kraftöverföringsaxeln är kortast.
Håll de två halvorna bredvid varandra och mät upp
korrekt längd.
Närmare detaljer om mätning och anpassning av
längden finns i instruktionerna från
kraftöverföringsaxelns tillverkare.
I driftläget får kraftöverföringsaxelns längd dras ut
(förlängas) med maximalt hälften av sin längd.
I stillastående får kraftöverföringsaxelns längd
dras ut till maximalt 2/3 av längden.

–

–

–

Maskinen måste undantagslöst stå på
plant och fast underlag när den ställs
om från arbets- till transportläget.
Transport av maskinen är endast tillåtet
i transportläget.

Innan maskinen transporteras, förvissa dig om att
rotorns spärrtappar (1), (2) är oskadade och att de
är låsta.
22

21

2

1

18
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23

–

Under transport på väg ska maskinen alltid vara i
hopfällt läge och upplyft ca 30 cm över marken.
26

24
– Hydraulslangarna måste avlastas i
flytläget under transporten.

2.5 Placera maskinen i arbetsläget

–
–

– Service, underhåll, regelbundna
kontroller och rengöring som t.ex. för
att avlägsna blockeringar och hinder
ska endast utföras när drivningen är
bortkopplad och motorn är avstängd!
Startnyckeln måste dras ut.
– Hövändaren har konstruerats för ett
max. varvtal på kraftöverföringsaxeln
av 540 varv/min.
– Rekommenderat varvtal på
kraftöverföringsaxeln är mellan 480
och 500 varv/min.
– Det är förbjudet för personer att vistas
inom maskinens arbetsområde. Fara
utgår från de roterande räfspinnarna.
– Varning – risk för att föremål kastas ut
bakom maskinen.
– Det är förbjudet att kliva upp på
maskinen!
– Skyddsanordningarna måste ställas i
skyddsläget under arbetet.
– Manuell inställning av
utkastningsvinkeln innebär risk för att
hjulen slår emot vid lossning.

Kontrollera att belysningsutrustningen fungerar.
Ställ om ventilen för envägsfunktion till flytläget.
25

– Maskinen måste undantagslöst stå på
plant och fast underlag när den ställs om
från transport- till arbetsläget.

19
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– Sänk ner rotorerna med den dubbelverkande
hydraulventilen och dra i linan samtidigt som
rotorerna sänks ner och håll den sträckt tills båda
dubbelverkande cylindrarna är helt utskjutna.

– Sänk långsamt ner hövändaren med trepunktslyften
och stoppa den i ett läge där hjulen befinner sig ca 15
cm över marken.
27

30

– För att lyfta upp hövändarens rotor aktiveras den
enkelverkande cylinderns hydraulkrets, varvid
rotorns spärrar (1) frigörs. Dra samtidigt i linan (2) för
att frigöra rotorns spärrar (1). Håll linan sträckt tills
maskinen är fullständigt utvikt.

31

28

– Sänk långsamt ner den till arbetsläget genom att
sänka ner den enkelverkande cylindern, och flytta
sedan den enkelverkande ventilen till flytläget.

1
2

32

29

1

20
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– De hydrauliska stabilisatorerna (1) måste skjutas ut.

33

36

– Sänk långsamt ner hövändaren med trepunktslyften
till marken.

1

34
– Maskinen är utrustad med hydrauliska
stabilisatorer, som inte kräver speciellt
underhåll förutom att kullederna måste
smörjas (se Smörjställen)!

 Det är förbjudet att göra ingrepp i
stabilisatorerna.
 Hög risk för att olja med högt tryck
sprutar ut.
– Fästets rulle måste befinna sig vid bågens
styrningar.

– Räfspinnarnas avstånd till marken ställs in genom att
toppstångens längd (1) justeras.

35
37

1

För att säkerställa en ordentlig vändning, måste
räfspinnarna ställas in mycket nära marken (ca 2 cm
på gräs och ca 4 cm på asfalt). Justera efter fältets
beskaffenhet.

21

Instruktionsbok

–

– Justera höjden endast när drivningen
är bortkopplad och traktorns motor är
avstängd! Startnyckeln måste dras ut.

Sänk långsamt ner den till arbetsläget genom att
sänka ner den enkelverkande cylindern, och flytta
sedan den enkelverkande ventilen till flytläget.
40

– Skonsam vändning uppnår man genom
att rotorns räfspinnar ställs in med
korrekt avstånd.

2.6 Kontroll av maskinen under arbetet
– Vid backning och samtidig vändning
måste maskinen lyftas upp något från
marken.

–

Maskinen ska lyftas med trepunktslyften.
–

38

Sänk långsamt ner hövändaren med
trepunktslyften till marken.
41

–

Lyft upp rotorerna något från marken med den
enkelverkande hydraulventilen.
39

22
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2.7 Ställa om maskinen från arbets- till
transportläget

–

Lyft upp rotorerna något från marken med den
enkelverkande hydraulventilen.
43

– Maskinen måste undantagslöst stå på
plant och fast underlag när den ställs om
från arbets- till transportläget.

– Omställning från arbets- till
transportläget får endast ske efter att
kraftuttaget har stängts av och
rotorerna står helt stilla.

–
– När hövändaren flyttas till
transportläget, får ingen vistas mellan
traktorn och maskinen eller i närheten
av hövändaren. Hög risk för
personskada!
– SPÄRRHAKARNA MÅSTE FRIGÖRAS
innan du börjar ställa om hövändaren till
transportläget!

–

Fäll upp maskinen till transportläget med den
dubbelverkande hydraulventilen.
44

Lyft upp maskinen försiktigt med trepunktslyften
tills de mittre hjulen har lyfts upp ca 15 cm från
marken.
42

– Fäll upp maskinen i rätt ordningsföljd,
genom att först låsa höger rotor med
spärrhaken (1) (sett i körriktningen), och
sedan även vänster (2).
– Fäll upp maskinen i ett enda svep utan
att avbryta hydraulflödet!

45
2

23

1
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–

–

Se till att säkerhetsanordningarna har aktiverats
(1), (2).

Under transport på väg ska maskinen alltid vara i
hopfällt läge och upplyft ca 30 cm över marken.
49

46

2

1

47

2.8 Koppla bort maskinen från traktorn

– Maskinen får endast kopplas bort och
parkeras på en plan, fast och torr yta. Är
marken för mjuk, ska lämpligt material
användas för att minska trycket mot
marken (t.ex. en träbalk).

–

– Ingen person får upphålla sig mellan
traktorn och maskinen eller inom
traktorns arbetsområde när maskinen
lyfts eller sänks med traktorns hydraulik.

Ställ sedan om envägsventilen till flytläget.
48

– Se till att placera maskinen på ett plant
och fast underlag.
– Ingen person får upphålla sig mellan
traktorn och hövändaren när den lyfts
eller sänks med traktorns hydraulik.
– Se även till att följa följande
säkerhetsinstruktioner.

24
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–

–

Sänk ner maskinen försiktigt med dragarmarna tills
hjulen står ca 15 cm över marken.
50

53

–
–

Sänk försiktigt ner maskinen till marken så att
stötdämparna är helt sträckta.

Sänk ner de främre stödbenen (1) och säkra dem i
lägsta läget med sprinten (2).

Sänk ner de bakre stödbenen till marken (1) och
säkra dem med vredet (2).
54

51

1

55

1

2
52

2

2

25

–

Koppla bort elkabeln.

–

Dra ut linan från traktorn.
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2.9 Justering av hövändarens utkastningsvinkel

– Koppla bort kraftöverföringsaxeln från traktorn och
placera den på axelstödet (1).

Utkastningsvinkeln ska justeras individuellt för varje
rotor. Alla rotorer måste ställas in till samma
utkastningsvinkel.

56

Den fabriksinställda utkastningsvinkeln är 16° (A). De
andra utkastningsvinklarna uppgår till 19° (B) och 13°
(C).

1

– Lossa hydraulslangarna från traktorn och placera
dem i hållaren på maskinen.
57

– Lossa traktorns toppstång och dragarmarna.
58

26

SPIDER

59

16º

19º

13º

A

B

C

27
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Innan utkastningsvinkeln justeras måste maskinen
lyftas upp till det läge som visas i bilden (1).
–
–
–
–

– Justera utkastningsvinkeln efter
mängden gröda:

Håll fast hävarmen (2).
Dra ut tappen (3).
Ställ in i önskat läge (A, B, C).
Släpp tappen så att den går i ingrepp och låser (4).

– Stor mängd gröda = en större
utkastningsvinkel (B)

– En genomsnittlig mängd
= utkastningsvinkelns standardläge (A)

– En mindre mängd = en mindre

60

utkastningsvinkel (C)

– Anpassa hastigheten till den aktuella
situationen = ordentlig räfsning och
grödan väl vänd.
– Kontrollera även hövändningens
inställningar under arbetet och se till att
inte räfspinnarna når ner för djupt i
grästuvan eftersom detta skadar gräset
och smutsar ner grödan.

2
3

3. Användning av maskinen

61

Maskinen kan användas till:
–
–
–

Sprida den klippta grödan (1).
Sprida strängarna (2).
Vända (3).

– Det är förbjudet för personer att vistas
inom maskinens arbetsområde.

– Max. tillåtet varvtal är 540 varv/min!
– Gå inte i närheten av de roterande
rotorerna – du kan träffas och skadas av
räfspinnarna.
– När du förbereder maskinen, var särskilt
uppmärksam på räfspinnarna som ska
vara säkert fastdragna för att förhindra
att de kastas bort från rotorn.
– Det är förbjudet att kliva upp på
maskinen under drift!
– Anpassa hastigheten till
markförhållandena, speciellt i
sluttningar och på vändtegarna.

4

– Rekommenderat varvtal på
kraftöverföringsaxeln är 450–540
varv/min.
– För att vara säker på att maskinen
fungerar väl, ska alla rekommenderade
grundinställningar kontrolleras.

28
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1

2

29
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4. Trafikbestämmelser på trafikerade vägar

Åtdragningsmoment MA för skruvar och muttrar
(om inte annat anges)

Maskinen är utrustad med standard varningsskyltar.

4.1 Transport av hövändaren på trafikerade vägar
Transportera maskinen endast i transportläget.
Avlägsna inte säkerhetsutrustningen från maskinen.

A = gängdimension

– Följ gällande trafikregler när du kör på
trafikerad väg.

– Anpassa hastigheten till
vägförhållandena, speciellt i backar och
i kurvor.

A
Ø

8.8

M5

5,9

8,7

10

M6

10

15

18

10.9

12.9

MA (Nm)

5. Underhåll och regelbundna kontroller

5.1 Tonvikt på säkerhetsinstruktionerna vid
underhållsarbeten och regelbundna kontroller

– Service, underhåll, regelbundna
kontroller, rengöring och åtgärdande av
fel ska endast utföras när drivningen är
bortkopplad och motorn är avstängd!
Dra ut startnyckeln.
– Minska användningen av olja och
smörjfett.
– Har personskada uppstått genom
utsprutande olja ska du omedelbart
uppsöka läkare.
– Följ övriga säkerhetsinstruktioner för
att minska både personskador och
olyckor.

M8

25

36

43

M10
M12

49

72

84

85

125

145

M14

135

200

235

M16

210

310

365

M20

425

610

710

M24

730

1050

1220

M27

1100

1550

1800

M30

1450

2100

2450

 Efter första användningen och efter
några arbetstimmar, ska du kontrollera
muttrarnas och skruvarnas åtdragning
och efterdra dem vid behov.
 Kontrollera regelbundet (ungefär var
50:e timme)!

5.2 Allmänt

– För att säkerställa att hövändaren ska
fungera felfritt och för att minska
slitaget måste instruktionerna för
underhåll och regelbundna kontroller
följas. Dit hör: rengöring, smörjning
med olja av alla inbyggda system och
komponenter.

– Om skador eller fel upptäcks under
kontrollen är varje typ av användning av
maskinen förbjuden, tills felet har
åtgärdats.
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5.3 Däck

– För montering av hjul och däck krävs
tillräckliga kunskaper och lämpliga
monteringsverktyg.
– Reparationer av däck får endast
utföras av proffs med rätt
monteringsmaskiner.
– Ställ ner hövändaren på en fast och
plan yta. Använd bromsklossar för att
förhindra att hövändaren sätts i
rullning.
– Kontrollera däcktrycket regelbundet.

Kontrollera däcktrycket regelbundet och fyll på luft i
däcken vid behov. Jämför uppmätt tryck med de
värden som anges i tabellen.

Typ

Däck

Tryck (bar)

SPIDER 1100/10
(de två mittre
hjulen)

18 x 8,5 – 8 6lagers

2,5

SPIDER 1100/10
(övriga hjul)

16 x 6,50 – 8 6lagers

2
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5.4 Smörjning
Alla smörjställen är markerade i bilden.
Din maskin kan ges en lång livslängd om den smörjs
enligt följande intervaller.

63
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10

7

10X
2X

11

8

16X
12
1
2X
9

13

2X
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Position Kuggväxel

Smörjmedelstyp

1

Halvflytande EP
00 fett

Kuggväxel

Kriterier för bytet
(liter, kg)
Fyll på i öppning A
1,3 liter

Bytesintervall

Påfyllning

Första byte efter
50 timmar
Efterföljande byten
efter 150 timmar
eller 2 år

2

Rotorns kuggväxel

Halvflytande EP
00 fett

0,2 kg

Första byte efter
50 timmar

Fyll på efter behov

Efterföljande byten
efter 150 timmar
eller 2 år
3

Säkerhetskoppling i Agraset 116 eller
kraftöverföringsaxel
Agraset 147
(Walterscheid)

Smörj var 500:e
timme eller
1 gång per år

36

Fyll på efter behov

SPIDER

Smörjning av kraftöverföringsaxel
64

1. Knut
2. Lager i skydd
3. Skyddsrör
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5.5 Kontroll och byte av räfspinnar
Bilden visar rotorerna med vänster räfspinnar (röda)
och rotorerna med höger räfspinnar (vita).
Kontrollera då och då att skruvarna för fastsättningen
av räfspinnarna och deras hållare är säkert åtdragna.
Det är viktigt att du gör detta när du har använt
maskinen några timmar efter första idrifttagningen.
Ersätt brustna räfspinnar.
65
H
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H

H

V
H
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– Service, underhåll, regelbundna
kontroller, rengöring och åtgärdande av
fel ska endast utföras när drivningen är
bortkopplad och motorn är avstängd!
Dra ut startnyckeln.

– Använd vegetabiliskt fett till
smörjningen.
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5.6 Underhåll av kuggväxel

8 Specialutrustning / extra utrustning

Kuggväxlarna måste fyllas med halvflytande fett EP00.

8.1 Stänkskärmar
Stänkskärmarna (1) förhindrar att gräs lindas upp runt
rotorhjulens axlar (2).

6. Vinterförvaring av hövändare
67
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Placera maskinen på en torr plats. Men placera
aldrig maskinen i närheten av lagerplats för
konstgödning.
Rengör maskinen grundligt invändigt och
utvändigt. Smuts binder fukt och orsakar rost.
Användning av högtryckstvätt rekommenderas
inte.
Kontrollera flexibiliteten hos rörliga delar, som
remspännare, knutar, etc., eller ta isär och rengör
dem och kontrollera samtidigt om delarna är
slitna. Byt ut mot nya delar vid behov.
Smörj kraftöverföringsaxelns alla smörjställen.
Smörj maskinen grundligt efter rengöringen.
Smörj kraftöverföringsaxelns lagerskydd för att
minska risken för att de klibbar samman.
Reparera lackskador och skydda blanka ytor med
ett rostskyddsmedel.
Smörj stabilisatorns anliggningsyta.
Sänk trycket i däcken för att avlasta dem samt
skydda dem mot solljus, fett och olja.
Gör en lista över erforderliga reservdelar och
beställ dem i tid. Det är enklare för din SIPåterförsäljare att beställa dem omedelbart och
leverera dem under lågsäsong. Och naturligtvis är
då din maskin i perfekt skick redan innan
säsongen börjar.

2

1

7. Ny idrifttagning inför den nya säsongen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Torka bort olja och fett som har använts för att
konservera maskinen.
Smörj maskinen grundligt. Detta avlägsnar
eventuell fukt som har kondenserat i lagren.
Kontrollera däcktrycket.
Kontrollera smörjmedelsnivån i kuggväxlarna, fyll
på enligt kraven vid behov.
Kontrollera och efterdra alla muttrar och skruvar.
Kontrollera alla inställningar på maskinen och
justera vid behov.
Kontrollera om metalldelar eller friktionsbelägg i
säkerhetskopplingen har lossnat (kontrollera inne
i kopplingen).
Läs igenom drifts- och säkerhetsinstruktionerna
noggrant på nytt.
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8.2 Instruktioner för lastning av maskinen
Om du försöker att lyfta maskinen med en kran ska
lyftstroppar användas på det sätt som visas i bilden.
68

69

– Följ alla instruktioner som berör säkert
arbete när du använder lyftanordningar.
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SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenien
T 03 70 38 500
F 03 70 38 681
info@sip.si
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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
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