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Instruktionsbok

SPIDER 815/8
Hövändare

Från maskinnr:
SPIDER 815/8 = 218

155870809

EG - Bekräftelse av överensstämmelse
enligt artikel nr 7 i II:a direktivet – typ A maskindirektiv
ES 2006/42/EG)

EG - Konformitätserklärung
entsprechend der Artikel No. 7 – II. Richtlinie – Typ A Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen
EG 2006/42/EC)

EC - Izjava o skladnosti
Po 7. čl. in II. Prilogi direktive točka A Pravilnika o varnosti strojev
(Uradni list RS, št. 75/08)
ES 2006/42/EC)
Vi / Wir/ mi

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:
Kreiselheuer:
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. 2. 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 att välja en maskin från oss.

Vår återförsäljare informerade dig vid leveransen av
maskinen om rätt användning, underhåll och
inställning.
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.

SV

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.

Typ:

Maskintyp

Maskinnr:

Maskinnummer

Konstruktionsår:

Tillverkningsår:

Vikt:

Maskinens vikt

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.

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

Typ

SPIDER 815/8

Antal rotorer

8

Rotorernas diameter

1,3 m

Antal räfspinnar per rotor

5/8

Räfspinnarnas vinkel

16 – 20 grader

Arbetskapacitet

9,5 ha/h

Arbetsbredd

7,85 m

Transportbredd

2,95 m

Transporthöjd

2,95 m

Maskinens bredd

8,17 m

Längd

2,05 m

Arbetshastighet upp till

12 km/h

Vikt

1058 kg

Erforderlig traktoreffekt

60 kW (80 hk)

Kraftöverföringsaxelns
varvtal
Rotorernas varvtal vid
540 varv/min

450-540 varv/min

Däck

16x6,50-8 6-lagers
16x9,5-8 6-lagers

Ram

inställbar

Trepunktsfäste
svängbart

flexibel

Lyft till transportläge

hydraulisk

201 varv/min

Kraftöverföringsaxel:
- längd mellan knutarna
(för dragande fäste)

1350 mm
----

- Säkerhetskoppling

1020 Nm

- arbetsmoment

----
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BESKRIVNING

HÖVÄNDARE ARBETSDEMONSTRATION

Hövändaren är speciellt avsedd för vändning och
spridning av grödan. Dess arbetsprincip är roterande
räfspinnar som är fastsatta på rotorerna. Fyra
framåtlutande rotorer roterar mot varandra två och
två, därför räfsar och samlar räfspinnarna skonsamt
ihop grödan framtill och vänder och lägger ner den lika
skonsamt bakom hövändaren. Skonsam, luftig och
fullständigt jämn spridning och vändning skyndar
väsentligt på torkningen och reducerar förluster som
annars uppstår genom att grödan smulas sönder.
Därigenom förkortas torktiden och gör skörden mindre
väderberoende samtidigt som värdefulla
näringsämnen behålls i fodret.
Hövändaren är så konstruerad att varje rotor är
försedd med ett stödhjul som automatiskt ställer in
rätt höjd mot markytan. Därför samlar hövändaren upp
fodret skonsamt och konstant trots dess stora
arbetsbredd. Hövändaren arbetar störningsfritt i både
sluttningar och ojämna fält. Räfspinnarna är tillverkade
av högkvalitativt stål och är fjädrande fastsatta vilket
ger erforderlig flexibilitet.
Hövändaren kan anslutas till varje traktortyp som är
försedd med en trepunktslyft och en hydraulisk
anslutning. Den drivs med en kraftöverföringsaxel.
Hövändaren ställs in i arbets- eller transportläget med
en enkel och snabb operation med hjälp av
hydraulcylindrar, som manövreras från traktorhytten.
Att arbeta med hövändaren är enkelt, överskådligt och
säkert.

1.
2.
3.
4.

1

INSTRUKTIONER FÖR SÄKERT ARBETE
När arbete utförs med hövändaren måste föraren följa
lagar och föreskrifter, som berör säkerhet på
arbetsplatsen, och även tillverkarens instruktioner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spridning av klippt gräs
Spridning av sträng
Hövändning
Hövändning eller spridning i vriden position

Sidorotor
Räfsarm
Räfspinne vänster
Räfspinne höger
Stödhjul
Stödben
Skyddsbåge
Skydd för kraftöverföringsaxel
Hydraulslang
Hydraulcylinder
Rotorhållare i transportläge
Draglina
Ledpunkt
Justerskruv för lyft- och sänkhastighet
Hävarm för lyftmekanism

9.

5

Kraftöverföringsaxeln och traktorn måste stängas
av innan du utför arbete på hövändaren.
Förvissa dig om att ingen person finns i närheten
av maskinen innan den startas.
Det är förbjudet att vistas inom maskinens
arbetsområde så länge den är i drift.
Kraftöverföringsaxelns axelskydd måste vara
fastsatt med kedjan.
Skydden på hövändaren (7) måste alltid vara väl
fastsatta.
När hövändaren är bortkopplad från traktorn ska
den parkeras säkert så att den inte kan tippa.
Var mycket försiktig när du sänker ner hövändaren
till arbetsläget. Sänk- och lyfthastigheten kan
ställas in med ventilen på hydraulcylindern (pos.1,
fig. A)
Se till att de upplyfta rotorhusen är säkrade
(blockerade) med spärrhaken innan du
transporterar hövändaren i transportläget.
Inställningen av rotorhusens lyft kan ändras
genom att dra åt eller lossa gaffeln på
lyftmekanismens hävarm (pos. 1, fig. B).
Skruven M20x130 måstee vara fixerad på nummer
97 (pos. 1, fig. C).

Instruktionsbok

MONTERING AV HÖVÄNDAREN PÅ TRAKTORN OCH
ARBETSINSTRUKTIONER

A
pos. 1

Kontrollera kraftöverföringsaxelns längd enligt
axeltillverkarens handbok när maskinen ansluts till
traktorn för första gången. Använd endast
kraftöverföringsaxlar med inbyggd säkerhetskoppling.
När hövändaren ansluts till traktorns 3-punktslyft får
du inte glömma bort att lyfta upp stödbenet och säkra
det.
Hastigheten för lyftning/sänkning av rotorerna kan
ställas in med justerskruven separat på varje
hydraulcylinder. Vi föreslår en långsammare hastighet
för lyftning/sänkning för att undvika skador. Innan du
börjar arbeta ska säkerhetstappen för transport upptill
på trepunktsfästet dras ut, så att hövändaren fritt kan
följa traktorns spår (fig.2).

B
pos. 1
pos. 1

TRANSPORTLÄGE
2

C
A

ARBETSLÄGE

B

Säkerhetstappen måste vara i läge »A« under
transporten och i läge »B« när du arbetar med
maskinen. Om tappen inte dras ut finns risk för brott
eller skador på hjulen speciellt vid kurvtagning.
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INSTRUKTIONER FÖR INSTÄLLNING AV MASKINEN
TILL ARBETS- OCH TRANSPORTLÄGET

G

Hövändaren kopplas till traktorns 3-punktslyft och
dessutom ansluts en hydraulslang. Linan leds in i
hytten där den placeras inom räckhåll för föraren.
Maskinen ställs in till arbetsläget genom dragning i
linan, vilket lyfter upp spärrhakarna varefter
rotorhusen sänks ned med hydraulcylindrarna.
Hövändaren måste lyftas upp helt med 3-punktslyften.
När lyftcylindrarna är helt utskjutna ska hövändaren
sänkas ner till marken. Maskinen är klar för arbete (fig.
D).

D
Ställ omfällningsskydden i vertikal position under
transport, i arbetsläget kan de fällas ner i horisontell
position (fig. H, I).

H

Placera maskinen i transportläget, så att du kan
använda trepunktslänkarna för att lyfta den något från
marken och sedan börja lyfta upp den.
Hövändarens båda yttre armar måste börja att lyftas
samtidigt för att de yttre skydden och yttre hjulen
kommer tillsammans i högsta läget (det högra hjulet
sett i körriktningen måste hamna under vänster hjul se upp med att skyddet ej berör hjulet). Om detta inte
uppnås, ska lyftproceduren stoppas och inställningen
justeras. Lyft upp hövändaren i ett steg – utan avbrott.
Har lyftproceduren avbrutits, ska hövändaren fällas
ner helt, varefter du börjar lyfta den igen utan avbrott,
tills rotorerna har vikts in och låsts fast med spärrarna.

I

E

7
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Hövändaren är försedd med en flexibel länk som gör
att du kan vrida hövändaren åt vänster eller höger För
att minska hövändarens svängningar (6 rotorer) från
vänster till höger och tillbaka ska du dra åt skruvarna
på svängningsdämparna.

Om det är litet gräs bör du starta hövändningen och
spridningen mitt på fältet, i sidoläget, för att samla
grödan (fig.4). Om det är litet gräs bör du starta
hövändningen och spridningen mitt på fältet, i
sidoläget, för att samla grödan (fig.4).

Svängningsdämparna är placerade mellan bågen på
trepunktsfästet och maskinens ram. När du arbetar i
ett av sidolägena, kastar hövändaren grödan endast åt
ena sidan. Därför kan du vända eller sprida i närheten
av stängsel, fältkanter eller diken genom att grödan
kastas bort från hindret. Hjulen är inte flexibla under
arbetet. Flexibiliteten säkerställs av det flexibla
trepunktsfästet.
Hövändaren kan flyttas åt vänster eller åt höger med
hjälp av de inställbara hjulen, som har 3
inställningsmöjligheter: rakt fram A, höger B, vänster C
(fig. 3).

4

3

Hövändarens höjd kan justeras så att räfspinnarna når
ner till grästuvan. Exakt justering görs med
toppstången på traktorn. Kontrollera under arbetet att
räfspinnarna inte går ner för djupt mot marken,
eftersom de då kan skadas och grödan smutsas ned
med jord. Rotorn kan ställas i tre lägen. I
grundinställningen sitter skruven i mittläget. Vinkeln är
då 18° (fig. 5 ”A”). Detta läge är det vanligaste. När det
är rikligt med gröda bör hjulaxeln ställas in så att
skruven sitter i undre hålet (fig. 5 "B").
I detta fall ökas rotorernas vinkel till ungefär 20.
Räfspinnarna som måste nå ner till grästuvorna och
kommer att vända och sprida grödan intensivare och
lättare i detta läge. När grödan är mindre riklig bör
samma skruv placeras i övre hålet (fig. 5 "C"). I detta
fall är rotorernas vinkel endast ungefär 16°. I detta läge
kommer räfspinnarna att ha lättare att nå mindre
mängder av grödan, som kommer att ges tillräcklig
spridning och vändning. Om du har en hövändare som
ger dig möjlighet att vända de yttre rotorerna inåt
under transporten. Du måste då göra följande innan du
vrider rotorerna inåt:
 lossa skruvarna på de yttre hjulen så att hjulen kan
röra sig fritt och kan fixeras i transportläget.
 när du vrider rotorn till det inre läget måste du
samtidigt vrida räfspinnarna något för att hitta
utrymme där räfspinnarna kan passera
trepunktsfästet.
 Hövändarens drivning får endast kopplas in när
hövändaren befinner sig i arbetsläget (när alla
rotorer är nedsänkta).
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UNDERHÅLL OCH SMÖRJNING
Hövändaren kräver inget omfattande underhåll, men
du ska beakta följande instruktioner för att förlänga
dess livslängd:
1.

2.
3.

5

TRAKTORNS VIKT PÅ FRAMAXELN
Montera frontvikter på traktorn för att säkerställa
traktorns styr- och bromsförmåga. Minimum 20% vikt
på obelastat fordon (traktor) på framaxeln (fig. J).
J

9

Drivningen utgörs av en vinkelväxel. Den mittre
drivningen och reduktionsväxeln är fyllda med EPO halvflytande fett upp till påfyllningspluggen.
Smörj smörjnipplarna med fett LIS-2.
Antalet smörjnipplar och smörjintervallen framgår
av smörjschemat (fig. 6).

Instruktionsbok
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4.
5.

REGELBUNDEN ÖVERSYN

Smörj kraftöverföringsaxeln enligt dess handbok.
Kontrollera att skruvarna som håller fast
räfspinnarna och deras hållare är åtdragna. Se till
att göra detta första gången efter några få
timmars arbete.
Räfspinnarna är korrekt fastsatta om de lutar i en
exakt vinkel (fig. 7).

6.

En grundlig regelbunden översyn av hövändaren
behöver utföras varje år. Hövändaren ska inspekteras
med jämna mellanrum under året för att se om
smörjning eller underhåll behövs.
Översynen består av:

V
rot
röd

H
weiss
vit

V
rot
röd

H
weiss
vit

V
rot
röd

H
weiss
vit

V
rot
röd

H
weiss
vit







Kontroll av vinkelväxlar.
Undersökning av den hydrauliska
säkerhetsmekanismen för transport.
Kontroll av räfspinnarnas inställning.
Undersökning av kraftöverföringsaxelns skydd.
Smörjning enligt instruktionerna för underhåll
och smörjning.

STANDARDTABELL
Åtdragningsmoment MA (om inte annat anges)

7

7.

Kontrollera däcktrycket regelbundet och håll det
konstant vid 2 bar.
8. Redan under vintern ska hövändaren kontrolleras
och förberedas för nästa års säsong.
9. Smörj alla rörliga delar på maskinen. Alla övriga
lager är kapslade och permanentsmorda.
10. När förbindningsskruvarna M16x45 monteras ska
de dras fast med distanshylsa och bricka
placerade under dem (åtdragningsmoment M=195
Nm).
8

Scheibe SKM 16
Bricka SKM 16

Büchse 17/32-15
Distanshylsa
17/32-15

A = gängdimension

Schraube M16x45 M=195 Nm
Skruv M16x45
M=195 Nm

(Hållfasthetsklass finns angiven på skruvhuvudet)
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SÄKERHETSDEKALER (RITNING)

Säkerhetsdekalernas placering med varningstexter
på maskinen
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1

3b
– Håll dig borta från maskinen när motorn är igång.

– Läs och följ instruktionsboken.

153927200

3c

2

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

– Max. varvtal på 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

8

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

153928013

9

4

153261106

910093507

5

10

423580200

11
153261008

SPIDER 815|8

6

425450100

2,0 bar
157012001

7

2,5 bar
372550020
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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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