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Förord 

 Bästa kund, 

Du har bestämt dig för en kvalitetsprodukt ur B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG omfattande produktsortiment. Tack för visat 
förtroende. 

Kontrollera vid mottagning av maskinen om komponenter saknas eller 
om transportskador har inträffat. Kontrollera mot följesedeln att den 
levererade maskinen är komplett inklusive den specialutrustning som 
beställts. Skador kan endast ersättas om de reklameras omgående! 

Läs och iaktta bruksanvisningen noggrant, i synnerhet 
säkerhetsanvisningarna, innan maskinen tas i bruk första gången. 
Genom att läsa bruksanvisningen kan du utnyttja din nya maskins 
fördelar fullt ut. 

Säkerställ att alla personer som arbetar med maskinen läser 
bruksanvisningen innan de börjar använda maskinen. 

Om du har frågor eller om problem inträffar, läs i bruksanvisningen 
eller ring oss. 

Genom att regelbundet utföra underhålls- och skötselarbeten på 
maskinen och byta ut förslitna resp defekta delar i tid kan du öka 
maskinens livslängd. 

Ägarens omdöme 

 Bästa läsare, 

våra bruksanvisningar aktualiseras regelbundet. Med dina 
förbättringsförslag bidrar du till att vår bruksanvisning blir allt 
användarvänligare. Skicka oss dina förslag antingen per fax eller per 
e-post till: 

Firma B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 

Bielefelder Straße 53 

 D-49196 

Tel: 

Fax: 

E-post: 

Bad Laer 

+ 49 (0) 5424 802-0 

+ 49 (0) 5424 802-64 

kontakt@strautmann.com 
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1 Om bruksanvisningen 

 Kapitlet Information angående bruksanvisningen innehåller 
instruktioner om hur bruksanvisningen ska användas och förstås. 

1.1 Dokumentets syfte 

 Denna bruksanvisning: 

 beskriver maskinens handhavande och underhåll. 

 ger viktiga instruktioner för säkerhetsmedvetet och effektivt 
arbete med maskinen. 

 utgör en del av maskinen och ska alltid medföras på maskinen 
resp på traktorn. 

 sparas för senare användning. 

 överlämnas till köparen när maskinen säljs. 

1.2 Läges- och riktningsuppgifter i bruksanvisningen 

 Alla riktningsuppgifter är alltid i färdriktningen. 

1.3 Layoutregler 

Åtgärder och reaktioner 

 Aktiviteter som operatören ska utföra visas som numrerad lista. 
Åtgärdernas ordningsföljd ska beaktas. Maskinens reaktion som följer 
på respektive aktivitet kännetecknas av en pil. Exempel: 

 1. Uppmaning att utföra åtgärd 1 

→ Maskinens reaktion på åtgärd 1 

 2. Uppmaning att utföra åtgärd 2 

Punktlista 

 Punktlistor är listor utan specifik ordningsföljd. Exempel: 

 Punkt 1 

 Punkt 2 

Positionsnummer inom bilder 

 Siffror inom parentes avser positionsnummer i bilder. Den första 
siffran anger bilden, den andra siffran positionsnumret inom bilden. 

Exempel (fig 3/6) 

 figur 3 

 position 6  
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1.4 Specifika benämningar 

Benämning Benämningens definition 

tredje man alla personer utöver operatören 

risksituation  en potentiell källa för kroppsskador eller hälsoskador 

tillverkare bolaget B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 

Maskin … kortsnitt-självlastarvagnar och kortsnitt-doseringsvagnar Super-
Vitesse CFS 3101, 3501 
Super-Vitesse CFS 3101 DO, 3501 DO 

manöverorgan den komponent som operatören påverkar direkt, t ex genom att trycka 
på den. Ett manöverorgan kan vara en spak, en vippbrytare, en 
tryckknapp, en omkopplare mm 

2 Produktbeskrivning  

 Detta kapitel innehåller 

 omfattande information om maskinens uppbyggnad, 

 beteckningarna för enskilda funktionsenheter och 
manöverorgan. 

Detta kapitel ska helst läsas igenom direkt vid maskinen. På detta vis 
lär du känna maskinen bäst. 

Maskinerna levereras med ett stort antal specialutrustningar. Genom 
att din maskin har sin individuella utrustning är inte alla beskrivningar i 
denna bruksanvisning relevanta för just  din maskin. 
Specialutrustningar är märkta i denna bruksanvisning och kan 
levereras mot pristillägg. 
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2.1 Överblick över funktionsenheterna 

 Framställning och beteckningar av produktens viktigaste 
komponenter. 
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Fig 1  
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 (1) doseringsvalsar 

 (2) fordonskorg 

 (3) rörbygel 

 (4) lastningsautomatik 

 (5) frontgrind övre 

 (6) frontgrind nedre 

 (7) mataraggregat 

 (8) Elektro-hydraulischer Steuerblock 

 (9) hydraulisk ledad dragstång för tillkoppling 
upptill och nedtill med tvångsstyrning 

 (10) CFS-vals 

 (11) stödfot 

 (12) tillhållare med löprulle 

 (13) pick-up 

  (14) avkännarhjul 

 (15) kedjedrivanordning CFS-vals 

 (16) tilläggsavkännarhjul 

 (17) axelaggregat 

 (18) ingångsdörr till lastutrymmet 

 (19) frammatning - transportmatta 

 (20) presenning 

 (21) bakläm 

 (22) vinkeltransmission baktill 

 (23) parkeringsbroms 

 (24) snittverk 

 (25) vinkeltransmission CFS 

 (26) vinkelväxellåda CFS 

 (27) slanghållare 
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2.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 

 I detta kapitel visas placering av korrekt monterade 
skyddsanordningar i skyddsläge.  

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in eller fastna kan finnas om 
rörliga maskindelar är oskyddade när maskinen är i drift! 

 Maskinen får endast startas när alla skyddsanordningar är 
monterade. 

 Defekta skyddsanordningar ska ersättas omgående. 
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Fig 2 
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 (1) kåpa 

 (2) skydd över hydraulkomponenter 

 (3) tillhållare med löprulle 

 (4) dragstångsskydd 

 (5) skyddshölje pick-up 

 (6) gångjärnsbärare vänster 

 (7) sidoskydd vänster 

 (8) ingångsdörr till lastutrymmet 

 (9) vänster sidoskydd, doseringsvalsarnas 
drivanordning 

  (10) sensorskydd 

 (11) bakläm 

 (12) golvtäckplåtar för matningsaxeln  

 (13) stagplåt 

 (14) höger sidoskydd, doseringsvalsarnas 
drivanordning 

 (15) tunnelkapsling för doseringsvalsarnas 
drivanordning 

 (16) höger sidoskydd 

 (17) avkännarhjul 

 (18) gångjärnsbärare höger 

2.3 Översikt över matningsledningarna mellan traktorn och maskinen 

 (1) hydraulanslutning "framledning" SN 16 röd 

 (2) hydraulanslutning "returledning" SN 20 blå 

 (3) LS-anslutning (lastavkänning) SN 6 

 (4) den pneumatiska bromsens matarledning, 
röd 

 (5) den pneumatiska bromsens 
manöverledning, gul 

 (6) strömförsörjning till styrningen, 3-polig. Det 
3-poliga uttagets inkommande ledning bör 
ha en kabelarea på minst 4 mm² och vara 
säkrad med 25 A. 

 (7) strömförsörjning till belysningen, 7-polig. 

 (8) hydraulanslutning till hydraulisk broms med 
hydraulisk koppling enligt ISO 5676 (endast 
för hydrauliskt bromssystem) 

 (9) ISOBUS-anslutningskabel 

 

 Fig 3 

  

 

 

För att hela pumpeffekten av traktorns hydraulpump ska kunnas 
utnyttjas i självlastarvagnen bör traktorn vara utrustad med följande 
hydraulkopplingar: 

 för hydraulanslutning "returledning" (2) - med hydraulkoppling av 
kopplingsstorlek 4, 

 för LS-anslutningen för lastavkänning (3 )- med hydraulkoppling 
av kopplingsstorlek 2, 

2.3.1 Märkning av hydraulledningarna 

Hydraulanslutning "Fram" 
   klistermärke 

 pilar: vita 
 bakgrund: rött 
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Hydraulanslutning "Retur" 

  klistermärke 
 pilar: vita 
 bakgrund: blå 

 

 

Teckenförklaring hydraulanslutningar 

  P: tryckledning (röd) 

  T: tankledning (blå) 

 

 

 

Load-sensing-anslutning 

  klistermärke 

 

LS   LS   LS   LS 
   
Teckenförklaring för 

  load-Sensing-anslutning (blå) 

  hydraulisk broms (röd) 
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2.4 Trafiktekniska utrustningar 

 

Trafiktekniska utrustningar ska monteras korrekt och kontrolleras med 
avseende på korrekt funktion innan transporter på allmänna vägar får 
utföras. 

 
 (1) sidoreflexer 

 (2) underläggskilar 

 (3) flerfunktionsljus 

 (4) registreringsnummer 

 (5) hastighetsskylt 

 (6) triangelreflex 

 

1

3

1

1

2

2

35
4

61 1
6

 Fig 4  
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2.5 Avsedd användning 

 Kortsnitt-självlastarvagnarna och kortsnitt-doseringsvagnarna av typ 
"Super-Vitesse CFS" och "Super-Vitesse CFS DO": 

 är endast avsedda för vanlig användning vid jordbruksarbeten, 

 är avsedda för skärning, lastning, transport och fördelning av 
grönfoder och torrfoder 

Självlastarvagnen kan köras på sluttande mark i: 

 höjdlinje: 

körriktning från höger till vänster  20 % 

körriktning från vänster till höger  20 % 

 fallinje: 

uppåt sluttningen   20 % 

neråt sluttningen  20 % 

 
 Avsedd användning innebär också att: 

 alla anvisningar och uppgifter i denna bruksanvisning iakttas, 

 föreskrivna skötsel- och underhållsarbeten utförs på maskinen, 

 endast originalreservdelar används. 

Annan användning än vad som beskrivs ovan är förbuden och anses 
vara icke avsedd användning. 

Skador som följer av icke avsedd användning: 

 ägaren ansvarar ensam för sådana skador, 

 tillverkaren påtar sig inte något ansvar för sådana skador. 
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2.6 Riskområde och farliga punkter  

 Riskområdet är området inom och /e eller i närheten av maskinen där 
faror för en persons säkerhet eller hälsa kan inträffa. 

 

 

Inga personer får vistas i riskområdet 

 när kraftöverföringsaxeln / hydraulsystemet / elektroniksystemet 
är inkopplad/-t och traktormotorn går, 

 när traktorn och maskinen inte är säkrade mot oönskad start 
och/eller bortrullning. 

Endast när inga personer vistas i maskinens riskområde får ägaren 

 förflytta maskinen, 

 svänga rörliga maskindelar från transportläget till arbetsläget 
eller från arbetsläget till transportläget, 

 driva arbetsredskap. 

 
 Inom riskområdet finns faror som förorsakats av farliga punkter som 

inte kan undanröjas helt med tanke på maskinens funktionssäkerhet. 
Farliga situationer finns ständigt eller kan inträffa oväntat. 

Farliga punkter på maskinen är kännetecknade med varningsskyltar. 
Varningsskyltar varnar för de risker som kvarstår. 

I denna bruksanvisning används åtgärdsrelaterade 
säkerhetsanvisningar för att varna för de kvarstående riskerna. 

Riskerna kan uppstå i samband med 

 arbetsrelaterade rörelser av maskinen och dess arbetsredskap, 

 att material eller stenar slungas ut ur maskinen, 

 att den upplyfta maskinen / upplyfta maskindelar oavsiktligt 
sänks ner, 

 att traktorn eller maskinen oavsiktligt startas eller rullas bort. 
 
 Farliga punkter är 

 i närheten av den ledade dragstången mellan traktorn och 
maskinen, 

 i närheten av den drivna kraftöverföringsaxeln, 

 i närheten av den drivna pick-upen, 

 i närheten av pick-upen, när pick-upen lyfts upp eller sänks ner, 

 i närheten av snittverket, när detta svängs in eller ut, 

 under maskinen, 

 under den öppna, osäkrade baklämmen, 

 i närheten av de drivna doseringsvalsarna, 

 i närheten av den drivna transportmattan, 

 i lastutrymmet på den drivna maskinen. 

2.7 Märkskylt och CE-märkning 

 Följande bilder visar var märkskylten, chassinumret (maskinnumret) 
och CE-märket är placerade. 
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Hela märkningen utgör ett dokument och får inte ändras eller göras 
oläslig. 

 
 (1) märkskylt med CE-märke 

 (2) fordonets / maskinens ID-nummer (graverat 
i chassit) 

 (3) ALB-regulatorns inställningsdata 

 

 Fig 5  

Uppgifter på märkskylten: 

 tillverkare 

 Fahrzeug / Maschinen Ident-Nr. = fordonets 
/ maskinens ID-nummer 

 Typ = Typ 

 Leergewicht = egenvikt 

 Zul. Gesamtgewicht = tillåten totalvikt 

 Zul. Stützlast / Achslast vorn kg = tillåtet 
kultryck / axeltryck framtill i kg 

 Zul. Achslast hint. = Tillåten 
bakaxelbelastning 

 Baujahr = Modellår 

 Nenndrehzahl = märkvarvtal 

 Zul. Hydr. Druck = tillåtet hydraultryck 

 Zul. Höchstgeschw. = tillåten hastighet 

 

 Fig 6  

  

2 

1 
3 
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2.8 Nummerplåt 

 Vanliga nummerplåtstorlekar är 

 vid fordon med en tillåten hastighet på upp till 40 km/h: 255 mm 
x 130 mm. 

 vid fordon med en tillåten hastighet på mer än 40 km/h: 340 mm 
x 200 mm. 

2.9 Tekniska data 

Typ  Super-Vitesse CFS 

  3101 3101 DO 3501 3501 DO 

tillåten totalvikt kg 18000 

tillåtet axeltryck kg 16000 

tillåtet kultryck kg 2000 

Egenvikt kg 6900 7400 7100 7600 

volym vid medelstort presstryck m³ 50,8 50,8 57,8 57,8 

volym enligt DIN 11741 m³ 29 29 33 33 

X = total längd m 8,80 9,40 9,60 10,25 

Y = total bredd m 2,75 

Z = total höjd m 3,95 

W = spårvidd m 2,50 

R = axelavstånd m 1,32 

pick-up arbetsbredd m 1,90 

pick-up antal rader med pinnar st 6 

pickup, avstånd mellan pinnarna mm 55 

pick-up, fri markhöjd mm vid upplyft dragstång ca 600 

varvtal kraftuttag min-1 1000 

oljegenomflöde l / min 40 - 90 

Vid utrustning med tillkoppling nedtill och dragkulkoppling K 80 ökas kultrycket och den tillåtna 
totalvikten med 2000 kg. 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras i samband med den tekniska utvecklingen och är inte 
bindande för leveransen. 

CFS
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2.9.1 Ringtryck 

 

 

 

 

 40 km/h  

 10 t 14 t 16 t max 

 560/45 – 22.5 152D bar - 2,6 3,2- 4,0 

 620/40 R 22.5 148D bar - 2,5 3,0 3,2 

 700/40 – 22.5 12PR bar - 1,5 1,5 2,2 

 710/40 – 22.5 159A8 bar - 1,5 1,9 2,0 

       

 

 

 

 

 65 km/h  

 10 t 14 t 16 t max 

 600/50 R 22.5 159D bar - 2,5 3,3 4,0 

 620/40 – 22.5 156F bar - 2 2,5 4 

 710/40 R 22.5 156D bar - 2,7 3,2 3,2 

 Tabell 1  
 
 Exempel:  

 Betäckning däck: 560/45 – 22.5 152D 

 Axellast: 14 t 

 Tillåtet ringtryck 2,6 bar, maximalt 4,0 bar 
 
 Pick-up Tastrad: 2 bar 

1 bar = 14,5 psi 
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2.10 Nödvändig utrustning på traktorn 

 För att maskinen ska kunna användas korrekt måste traktorn uppfylla 
följande krav: 

Traktor, motoreffekt och egenvikt 

Typ  Super-Vitesse CFS 

  3101 3101 DO 3501 3501 DO 

Effektbehov kW 

PS 

85 

115 

92 

125 

Egenvikt kg 5000 5500 

Tabell 2  

Elsystem 

Batterispänning  12 V (Volt) 

Uttag för belysning:  7-polig 

Uttag för styrpanel:  3-polig (DIN 9680). Det 3-poliga uttagets inkommande ledning 
bör ha en kabelarea på minst 4 mm² och vara säkrad med 25 A.

Hydraulsystem 

 

 Kontrollera att hydrauloljorna är kompatibla innan du ansluter 
maskinen till traktorns hydraulsystem. 

 Blanda inte mineraloljor med biooljor! 

 
Maximalt arbetstryck:   200 bar 

Traktorpumpeffekt:   minst 40 l/min vid 180 bar, max 100 l/min vid 200 bar 

Maskinens hydraulolja:   hydraulolja HLP 46 
 

 

Vissa hydraulkomponenter kan kopplas valfritt antingen till: 

 dubbelverkande styrenhet, 

 en enkelverkande styrenhet med fritt returflöde direkt in i 
traktorns hydrauloljebehållare. 

Vi rekommenderar en enkelverkande styrenhet och fritt returflöde. 
Hydrauloljan strömmar då tillbaka till traktorns hydrauloljebehållare 
utan mottryck. Det fria returflödet bidrar alltså till att minska 
hydrauloljans uppvärmning. 

 

 

Hydraulslangarna har färgkodade kopplingar: 

 tryckledningar (fram P) är röda, 

 returledningar (retur T) är blå. 
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Erforderliga styrenheter 

Hydraulkomponent: Erforderliga styrenheter:  

 Elhydrauliskt styrblock alternativt: 

 1 dubbelverkande styrenhet eller 

 1 enkelverkande styrenhet och 

  1 fri retur med stor instickskoppling (mottryck i returledningen 
max 5 bar) 

Tabell 3  

Bromssystem 

Tvåkrets-färdbromssystem: Tvåkrets-färdbromssystem med: 

 1 kopplingshuvud (rött) för matarledningen 

 1 kopplingshuvud (gult) för manöverledningen 

Hydrauliskt bromssystem  1 hydraulisk koppling enligt ISO 5676 

Tabell 4  

2.11 Ljudalstring 

 Ljudemissionsvärdet på arbetsplatsen (ljudtrycksnivån) är 74 dB(A), 
mätt under drift vid traktorförarens öra i den stängda hytten. 

Ljudtrycksnivån är främst beroende av vilket dragfordon som 
används. 
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3 Säkerhetsanvisningar 

 Detta kapitel innehåller viktig information för ägaren och operatören 
angående säkerhetsmedveten och störningsfri drift av maskinen. 

 

 

Beakta alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning! 

De flesta olyckshändelser inträffar på grund av att de enklaste 
säkerhetsreglerna åsidosätts. 

Genom att beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning 
bidrar du till att undvika olyckshändelser. 

3.1 Arbeta säkerhetsmedvetet 

 Maskinen är konstruerad enligt den senaste tekniska utvecklingen 
och de vedertagna säkerhetstekniska reglerna. Ändå kan farliga 
situationer och risker uppstå: 

 för operatörens eller tredje mans liv och lem, 

 för själva maskinen, 

 för övrig utrustning och övrigt material. 

För säker drift av maskinen ska följande anvisningar beaktas: 

 denna bruksanvisning, i synnerhet: 

 de grundläggande säkerhetsanvisningarna, de 
åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningarna och 
uppmaningarna att vidta viss åtgärd, 

 informationen om avsedd användning. 

 varningsskyltarna på maskinen, 

 de nationella allmänna reglerna angående säkerhet mot 
arbetsskador, förebyggande av olycksfall och miljöskydd, 

 de nationella bestämmelserna angående transportkörning. 

Maskinen får endast användas när den är i säkerhetstekniskt felfritt 
skick. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, fastna, dras in eller 
stötas när traktorn och maskinen inte är trafik- och driftsäkra! 

Kontrollera alltid att traktorn och maskinen är i trafik- och driftsäkert 
skick innan du tar dem i bruk. 
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3.2 Administrativa åtgärder 

 

Bruksanvisningen: 

 ska alltid förvaras på maskinens användningsplats, 

 ska alltid vara fritt åtkomlig för operatören och 
underhållspersonalen. 

3.2.1 Ägarens skyldighet 

 Ägaren är skyldig att: 

 beakta de nationella allmänna reglerna angående säkerhet mot 
arbetsskador, förebyggande av olycksfall och miljöskydd, 

 endast låta sådana personer arbeta med/på maskinen som: 

 är förtrogna med de grundläggande  bestämmelserna 
angående säkerhet mot arbetsskador och förebyggande av 
olycksfall, 

 är instruerade angående arbetena med/på maskinen, 

 har läst och förstått denna bruksanvisning. 

 hålla alla varningar på maskinen i läsligt skick, 

 ersätta defekta varningar mot nya, 

 tillhandahålla nödvändiga personliga skyddsutrustningar som t 
ex: skyddsglasögon, arbetshandskar enligt DIN EN 388, 
säkerhetsskor, skyddskläder, skyddskräm, mm 

3.2.2 Operatörens skyldighet 

 

 

Alla personer som har fått i uppdrag att arbeta med/på maskinen är 
skyldiga att: 

 göra sig förtrogna med maskinen innan de börjar arbeta på/med 
den, 

 göra sig förtrogna med följande föreskrifter innan arbetena 
påbörjas och att iaktta dem under arbetena: 

 de nationella allmänna reglerna angående säkerhet mot 
arbetsskador, förebyggande av olycksfall och miljöskydd, 

 kapitlet "Grundläggande säkerhetsanvisningar" i denna 
bruksanvisning, sidan 34, 

 kapitlet "Varningar och instruktioner" i denna 
bruksanvisning, sidan 46, samt varningarna vid drift av 
maskinen 

 de kapitel i denna bruksanvisning som är relevanta för 
utförande av de aktuella arbetsuppgifterna. 

Om operatören konstaterar att någon anordning inte är felfri i 
säkerhetstekniskt hänseende ska operatören omgående åtgärda 
denna brist. Ingår inte detta i operatörens arbetsuppgifter eller saknas 
den nödvändiga kunskapen ska operatören omgående informera 
överordnad eller ägaren. 
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3.2.3 Krav på personal 

 

Endast personer som har fått nödvändig utbildning och instruktion får 
arbeta med/på maskinen. Ägaren ska definiera entydiga kompetenser 
för personalen angående användning, underhåll och skötsel. 

En person som ska undervisas får endast arbeta på/med maskinen 
under uppsikt av en erfaren person. 

Ägaren får endast utföra de arbeten som beskrivs i denna 
bruksanvisning. 

Sådana arbeten på maskinen som kräver särskilda expertkunskaper 
får endast utföras av en fackverkstad. Fackverkstäder har kvalificerad 
personal och lämpliga arbetsredskap (verktyg, lyftdon och 
stödanordningar) för korrekt och säkerhetsorienterat utförande av 
dessa arbeten.   

Detta gäller för alla arbeten: 

 som inte omnämns i denna bruksanvisning, 

 som är märkta som "verkstadsarbete" i denna bruksanvisning. 

 

Personer 

Arbete 

För arbetet 
speciellt 

utbildad person 
1) 

Person som har 
fått instruktion 2)

Person som har specifik 
expertutbildning 
(fackverkstad) 3) 

Lastning / transport X X X 

Idrifttagande av maskinen -- X X 

Inställning, förberedelse -- X X 

Drift -- X X 

Underhåll och skötsel -- X X 

Sökning och åtgärdande av fel -- X X 

Omhändertagande X -- -- 

Teckenförklaring: X..tillåtet --..ej tillåtet  

 1)  Personer som kan åta sig en specifik uppgift och har kompetens 
att utföra den för ett företag med motsvarande kvalifikation. 

2)  Instruerade personer är personer som har informerats och vid 
behov undervisats angående de möjliga risker vid felaktigt 
beteende och som har informerats om de nödvändiga 
skyddsanordningarna och skyddsåtgärderna. 

3)  Personer med specifik expertutbildning anses vara specialister. 
De är genom sin expertutbildning och kunskap angående de 
relevanta föreskrifterna kompetenta att bedöma de arbeten som 
de har fått i uppgift att utföra och identifiera möjliga risker. 

  Hänvisning: En flerårig yrkesverksamhet på ett visst 
arbetsområde kan ge en kvalifikation motsvarande 
expertutbildning. 
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3.3 Produktsäkerhet 
 

3.3.1 Säkerhetsmedvetet handhavande av maskinen  

 Maskinen får endast handhas av en person på förarplatsen när inga 
personer vistas i maskinens riskområde. Beakta kapitlet "Riskområde 
och farliga punkter", sidan 23. 

3.3.2 Säkerhets- och skyddsanordningar  

  Använd maskinen endast när alla säkerhets- och 
skyddsanordningar är korrekt monterade och i fullt 
funktionsdugligt skick. 

  Felaktiga eller demonterade säkerhets- och skyddsanordningar 
kan medföra farliga situationer. 

 Kontrollera alla säkerhets- och skyddsanordningar med 
avseende på synliga skador och funktionsduglighet innan 
maskinen startas. 

3.3.3 Modifieringar  

  Fordon med officiellt typgodkännande eller med tillbyggda 
anordningar och utrustningar med giltigt typgodkännande eller 
tillstånd att användas i trafiken i enlighet med vägtrafiklagarna 
ska befinna sig i det skick som fastställts i godkännandet eller 
tillståndet. 

 Modifieringar av konstruktionen, tillbyggnader eller ombyggnader 
är endast tillåtna med tillverkarens skriftliga tillstånd. 

 Om maskinen modifieras eller om ombyggnad eller tillbyggnad 
utförs: 

 upphör försäkran om överensstämmelse och CE-märket att 
gälla, 

 upphör typgodkännande enligt nationella eller 
internationella föreskrifter att gälla. 

 Använd endast originalreservdelar eller av tillverkaren godkända 
om- och tillbyggnadsdelar för att: 

 försäkran om överensstämmelse och CE-märket ska 
behålla sin giltighet, 

 typgodkännande enligt nationella eller internationella 
föreskrifter ska behålla sin giltighet, 

 maskinens felfria funktion ska vara säkerställd. 

 Tillverkaren påtar sig inte något ansvar för skador som följer av 

 egenmäktiga modifieringar av maskinen, 

 icke godkända ombyggnadsdelar eller tillbehör, 

 svets- och borrarbeten på maskinens bärande 
komponenter. 
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3.3.4 Reserv- och förslitningsdelar samt tillsatsmedel  

 

 

Maskindelar som inte längre är i felfritt skick ska ersättas omgående. 

Använd endast originalreservdelar eller av tillverkaren godkända delar 
för att typgodkännande enligt nationella eller internationella 
föreskrifter ska behålla sin giltighet. Reserv- och förslitningsdelar av 
andra tillverkare motsvarar i sin konstruktion eller tillverkning 
eventuellt inte maskintillverkarens krav på hållfasthet och säkerhet. 

Maskintillverkaren påtar sig inte något ansvar för skador som följer av 
att icke godkända reserv- och förslitningsdelar eller tillsatsmedel 
används. 

3.3.5 Garanti och ansvar 

 Principiellt gäller våra "Allmänna försäljnings- och leveransvillkor". 
Dessa har överlämnats till ägaren senast i samband med slutande av 
avtal. 

Vi friskriver oss från garantikrav och ansvar vid skador på personer 
och material om skadorna har inträffat på grund av följande orsaker: 

 icke avsedd användning av maskinen, 

 icke fackmässigt tillvägagångssätt vid montering, idrifttagande 
och underhåll av maskinen, 

 användning av maskin med defekta säkerhetsanordningar eller 
med säkerhets- och skyddsanordningar monterade på ett 
felaktigt sätt eller i odugligt skick. 

 åsidosättande av instruktionerna i bruksanvisningen angående 
idrifttagande, handhavande och underhåll, 

 egenmäktiga förändringar av maskinens konstruktion, 

 bristfällig kontroll av maskindelar som är utsatta för slitage, 

 icke fackmässigt utförda reparationer, 

 katastrofhändelser på grund av inverkan av främmande föremål 
eller force majeure. 
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3.4 Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 

 

Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 gäller alltid för att maskinen ska kunna handhafs på ett säkert 
sätt, 

 är sammanfattade i nedan följande underkapitel. 

3.4.1 Allmänna anvisningar angående säkerhet och förebyggande av 
olyckshändelser  

 

 

 Utöver säkerhetsanvisningarna i detta kapitel ska även de 
allmänna nationella bestämmelserna om säkerhet och 
förebyggande av olyckshändelser iakttas! 

 Bär alltid dina personliga skyddsutrustningar när du arbetar på 
maskinen! 

 Iaktta varningarna och instruktionerna på maskinen. De utgör 
viktig information för säker och störningsfri drift av maskinen! 

 Iaktta inte bara de grundläggande säkerhetsanvisningarna i 
detta kapitel utan också de åtgärdsrelaterade 
säkerhetsanvisningarna i de andra kapitlen. 

 Utvisa personer ur maskinens riskområde innan du förflyttar 
maskinen eller tar den i drift! Var särskilt uppmärksam på barn! 

 Vänta tills maskinen står stilla innan du går in i maskinens 
riskområde. 

 Inga personer eller föremål får befinna sig på maskinen under 
körning! Det är inte tillåtet att skjutsa personer eller transportera 
föremål på maskinen! 

 Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska maskinen 
med tillbyggd / tillkopplad maskin! 

  Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, trafik, 
siktförhållanden, väderlek, traktorns köregenskaper samt 
inverkan av den tillbyggda / tillkopplade maskinen ska tas med i 
beräkningen. 

 Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

 Undvik plötslig kurvkörning, i synnerhet vid körning uppåt, neråt 
sluttning eller parallellt med sluttningen! 

 Var försiktigt vid backning. 

 Före alla åtgärder på maskinen, t ex inställningsarbeten eller 
åtgärdande av fel, ska du därför: 

 säkra maskinen mot bortrullning om maskinen inte är 
kopplad till traktorn, 

 stänga av traktormotorn och säkra traktorn och maskinen 
mot oavsiktlig start och bortrullning, om maskinen är 
kopplad till traktorn, 

 säkra upplyfta maskindelar resp den upplyfta maskinen så 
att de inte oavsiktligt kan sänkas ner. 
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Till- och frånkoppling av maskinen  

 

 

 Maskinen får endast kopplas till resp förflyttas med lämpliga 
traktorer! 

 Häng på maskinen i enlighet med föreskrifterna genom att 
koppla den till de föreskrivna anordningarna! 

 Se till att följande värden inte överskrids när maskinen front-
/bakmonteras till traktorn: 

 traktorns maximala totalvikt, 

 traktorns maximala axellaster, 

 det tillåtna kultrycket på traktorns kopplingspunkt, 

 kopplingsanordningens maximala släpvagnsvikt, 

 traktordäckens maximala bärkraft, 

 Traktorns framaxel ska alltid vara belastad med minst 20 % 
av traktorns egenvikt. 

 Traktorn ska uppnå den av traktortillverkaren föreskrivna 
retardationen även med tillkopplad maskin. 

 Säkra traktorn och maskinen mot bortrullning, innan du kopplar 
till/från maskinen! 

 Inga personer får vistas mellan traktorn och maskinen när 
traktorn körs mot maskinen! 

 Eventuella medhjälpare får endast agera som rangeringsmän 
bredvid traktorn och maskinen. De får inte gå in mellan traktorn 
och maskinen förrän dessa står stilla. 

 Vid till- och frånkoppling av maskinen ska stödanordningarna 
ställas i stödläget (stabilitet!). 

 Vid handhavande av stödanordningarna finns risk för skador 
genom klämning och skärning! 

 Var extra försiktig när du kopplar till och från maskinen till/från 
traktorn! Vid kopplingsanordningarna mellan traktorn och 
maskinen finns klämmande och klippande punkter! 

 Det är förbjudet att vistas mellan traktorn och maskinen när 
trepunktslyftens hydraulik aktiveras! 

 Kontrollera de sammankopplade matningsledningarna. Kopplade 
matningsledningar: 

 ska vid kurvkörning ge efter utan att spännas eller vickas 
och utan friktion, 

 får inte skava mot främmande föremål! 

 Parkera alltid den frånkopplade maskinen på ett säkert sätt! 
Beakta markens beskaffenhet. Var försiktigt när marken är mjuk.
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Användning av maskinen  

  Gör dig förtrogen med alla anordningar och manöverorgan på 
maskinen samt deras funktioner före arbetenas början. När 
arbetena pågår är det för sent. 

 Bär åtsittande kläder! Löst sittande kläder ökar risken att fastna 
eller snärjas i drivaxlar eller rörliga delar! 

 Maskinen får endast tas i drift när alla skyddsanordningar är 
monterade och befinner sig i skyddsläge! 

 Beakta den tillbyggda / tillkopplade maskinens maximala 
nyttolast och traktorns maximala axellast- och kultrycksvärden! 
Eventuellt får maskinen endast släpas med halvfullt lastutrymme.

 Det är förbjudet för personer att vistas: 

 i maskinens arbets-/riskområde, 

 i maskinens utkastningsområde, 

 i rörliga maskindelars rotations- och svängområde, 

 under upplyfta och osäkrade rörliga maskindelar! 

 Klämmande och klippande punkter finns på sådana maskindelar 
som sätts i rörelse av en utvändig energikälla (t ex 
hydraulsystem)! 

 Maskindelar som sätts i rörelse av en utvändig energikälla får 
endast påverkas om när inga personer vistas i riskområdet! 

 Säkra traktorn så att den inte kan startas eller rulla bort 
oavsiktligt innan du lämnar traktorn! 

 Stödja noggrant uppfällda skydd innan du går in under uppfällda 
skydd! 



 Säkerhetsanvisningar
 

Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10 37
 

 

Transport av maskinen  

 

  

 Iaktta respektive nationella trafiklagar vid transporter på 
allmänna vägar! 

 Kontrollera före transporten att: 

 matningsledningarna är korrekt anslutna, 

 belysningsanläggningen är intakt och ren och fungerar 
korrekt, 

 broms- och hydraulsystem inte har uppenbara brister, 

 parkeringsbromsen är helt släppt, 

 bromsanläggningen fungerar! 

 Se alltid till att traktorn har tillräcklig styr- och bromsförmåga! 

 Maskiner som är monterade/kopplade till en traktor samt fram- 
och bakvikter påverkar traktorns köregenskaper och dess styr- 
och bromsförmåga. 

 Använd framvikter vid behov! 

 Traktorns framaxel ska alltid belastas med minst 20 % av 
traktorns olastade vikt för att traktorn ska ha tillräcklig 
styrförmåga. 

 Fäst framvikter alltid i enlighet med bestämmelserna på de 
avsedda fästpunkterna! 

 Beakta den tillbyggda / tillkopplade maskinens maximala 
nyttolast och traktorns maximala axellast- och kultrycksvärden! 

 Kontrollera bromseffekten före färdens början! Traktorn ska 
uppnå den föreskrivna retardationen för kombination traktor med 
tillbyggd/tillkopplad maskin! 

 Tänk vid kurvkörning med tillbyggd / tillkopplad maskin på 
maskinens stora bredd och dess svängmassa! 

 Kör alla rörliga maskindelar i transportläget och säkra dem i 
detta läge före transporten! Använd de därtill avsedda 
transportskydden! 

 Kontrollera före transporten att nödvändiga transportutrustningar 
är korrekt monterade på maskinen, t ex belysning, 
varningsanordningar och skyddsanordningar! 

 Anpassa körhastigheten efter de aktuella förhållandena! 

  Växlar ner före körning nerför sluttning! 

 Deaktivera alltid bromsning av enskilda hjul (förregla pedalerna)! 
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3.4.2 Hydraulsystem  

 

 

Hydraulsystemet står under högt tryck! 

 Var noga med att ansluta hydraulslangarna korrekt! 

 Se till att traktorns och maskinens hydraulsystem är trycklösa 
när du ansluter hydraulslangarna! 

 Blockera inte några manöverorgan på traktorn som är avsedda 
för direkt styrning av hydrauliska eller elektriska rörelser av 
komponenter, t ex upp-/nerfällnings-, svängnings- eller 
skjutningsrörelser! 

  Den aktuella rörelsen ska avbrytas omedelbart när du släpper 
motsvarande manöverorgan. 

  Detta gäller inte för sådana rörelser som: 

 är kontinuerliga 

 är automatiskt styrda, 

 av funktionsskäl kräver flytläge eller tryckläge. 

 Före arbeten på hydraulsystemet ska: 

 maskinen sänkas ner, 

 upplyfta rörliga maskindelar säkras mot oavsiktligt 
nersänkning, 

 hydraulsystemet göras trycklöst, 

 traktormotorn stängas av, 

 parkeringsbromsen ansätts, 

 startnyckeln tas ur! 

 Låt en expert kontrollera hydraulslangarnas säkra skick minst en 
gång om året! 

 Byt ut hydraulslangarna vid uppenbara brister, skador och 
tecken på åldring! Endast original-hydrauslangar får användas! 

 Hydraulslangarna får inte användas längre än sex år, inklusive en 
eventuell förvaringstid på max två år! 

  Slangar och slangkopplingar åldras även om de förvaras korrekt 
och endast utsätts för belastning inom tillåtna gränser; deras 
förvaringstid och brukstid är därför begränsad. Trots detta kan 
brukstiden bestämmas enligt erfarenhetsmässigt grundade 
värden, i synnerhet med hänsyntagande till riskpotentialen. För 
slangar och hydraulslangar av termoplast kan andra riktvärde 
vara avgörande. 

 Försök aldrig att täta otäta hydraulslangar med handen eller 
fingrarna! 

  Hydraulolja som tränger fram under högt tryck kan ta sig in i 
kroppen genom huden och förorsaka allvarliga skador. 

  Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja. 
Risk för infektioner! 

 

 På grund av risken för allvarliga infektioner ska man aldrig 
försöka hitta läckageställen med bara handen. Använd lämpliga 
hjälpmedel (rengöringssprej, speciella läckagesökningssprej) vid 
sökning av läckageställen!  
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3.4.3 Elsystem  

  Koppla alltid bort batteriets minuspol före alla arbeten på 
elsystemet! 

 Använd endast de föreskrivna säkringarna. Om starkare 
säkringar användas kan elsystemet förstöras. Risk för brand! 

 Var uppmärksam på att iaktta den korrekta ordningsföljden när 
du kopplar bort/till batteriet. 

 Tillkoppling: Anslut först pluspolen, sedan minuspolen. 

 Bortkoppling: Lösgör först minuspolen, sedan pluspolen. 

 Skydda alltid batteriets pluspol med det avsedda locket. Vid kontakt 
med jord finns explosionsrisk! 

 Inga gnistor och ingen öppen eld i närheten av batteriet! Det 
finns explosionsrisk! 

 Maskinen kan utrustas med elektriska komponenter vars 
funktion kan påverkas av den elektromagnetiska emissionen av 
andra utrustningar. Detta kan medföra fara för personer om inte 
följande säkerhetsanvisningar iakttas: 

 När elektrisk utrustningar eller komponenter installeras på 
maskinen efter hand med anslutning tills fordonets 
elsystem, är användaren skyldig att under eget ansvar 
kontrollera om installationen medför störningar i fordonets 
elsystem eller i andra komponenter! 

 Efter hand installerade elektriska och elektroniska 
komponenter bör uppfylla kraven i EMC-direktivet 
2004/108/EEG med aktuella ändringar och vara CE-märkta! 
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3.4.4 Drift med kraftuttag  

 

 

 Endast de av tillverkaren föreskrivna kraftöverföringsaxlarna 
med föreskrivna skyddsanordningar får användas! 

 Iaktta också den medlevererade kraftöverföringsaxelns 
bruksanvisning! 

 Kontrollera kraftöverföringsaxeln: 

 Kraftöverföringsaxelns skyddsrör och skyddstratt ska vara 
intakta, 

 På traktorns och maskinens kraftuttag ska finnas en 
skyddsskärm vardera! Skyddsskärmarna ska vara i korrekt 
skick! 

 Det är förbjudet att arbeta med defekta skyddsanordningar! 

 Kraftöverföringsaxeln får monteras och demonteras endast när: 

 kraftuttaget är frånkopplat, 

 traktormotorn är avstängd, 

 startnyckeln har tagits ur. 

 parkeringsbromsen har ansatts! 

 Var alltid uppmärksam på korrekt montering och säkring av 
kraftöverföringsaxeln! 

 Säkra skyddet över kraftöverföringsaxeln genom att hänga in 
kedjan (kedjorna) mot medlöpning! 

 Se till att rören överlappar enligt föreskrifterna i transport- och 
arbetsläge! 

  Iaktta kraftöverföringsaxelns bruksanvisning!. 

 Observera vid kurvkörning kraftöverföringsaxelns tillåtna vinkling 
och skjutväg! 

 När en kraftöverföringsaxel med vidvinkel monteras ska 
vidvinkellänken alltid placeras i rotationscentrumet mellan 
traktorn och maskinen! 

 Vid kraftöverföringsaxlar med överbelastnings- eller 
frigångskoppling ska överbelastnings- eller frigångkopplingen 
alltid monteras på maskinen! 

 Kontrollera före inkoppling av kraftuttaget om kraftuttagets 
inställda varvtal och rotationsriktning överensstämmer med 
maskinens tillåtna ingående varvtal och rotationsriktning! 

 Utvisa personer ur maskinens riskområde innan du kopplar in 
kraftuttaget! 

 Vid arbeten på kraftuttaget får inta personer vistas i området för 
den roterande kraftuttags- resp kraftöverföringsaxeln! 

 Koppla aldrig in kraftuttaget när motorn är frånslagen! 

 Koppla alltid ur kraftuttaget vid för snäva svängar eller när det 
inte behövs! 

 Efter det att kraftuttaget slagits ifrån, fortsätter maskinen att 
rotera p g a svängmassan. Risk för kroppsskador! 

 Närma dig inte maskinen innan den slutat rotera. Du får inte 
arbeta på maskinen innan den står helt stilla. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start eller rullning, 
innan du underhåller, rengör, smörjer eller ställer in maskiner 
eller kraftöverföringsaxlar med kraftuttagsdrift! 



 Säkerhetsanvisningar
 

Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10 41
 

 

 Frånkopplad kraftöverföringsaxel ska alltid placeras i därför 
avsedd hållare. 

 Efter frånkoppling av kraftöverföringsaxeln ska skyddet för 
kraftuttagstappen åter monteras! 

3.4.5 Tillkopplade maskiner  

  Iaktta de tillåtna kombinationerna för traktorns 
kopplingsanordning och maskinens draganordning! 

  Koppla endast tillåtna fordonskombinationer (traktor och 
tillkopplad maskin). 

 Vid maskiner i enkelaxlat utförande ska traktorns tillåtna kultryck 
på kopplingspunkten iakttas! 

 Se alltid till att traktorn har tillräcklig styr- och bromsförmåga! 

 Maskiner som är monterade/kopplade till en traktor påverkar 
traktorns köregenskaper och dess styr- och bromsförmåga, i 
synnerhet enkelaxlade maskiner med kultryck på traktorns 
kopplingspunkt. 

 Inställning av höjden på dragstång med kultryck skall utföras av 
en fackverkstad! 

 Se till att dragstången belastas tillräckligt när du kopplar loss en 
enkelaxlad maskin för att ställa den på stödanordningen! 

  Vid ojämn belastning av maskinen kan tippningsrisk finnas 
(stabilitet). 

3.4.6 Bromssystem 

 

 

 Stoppa traktorn genast när ett funktionsfel i bromssystemet 
inträffar. Låt funktionsfelet åtgärdas omgående! 

 Inställnings och reparationsarbeten på bromssystemet får endast 
utföras av fackverkstad eller auktoriserad bromsspecialist! 

 Låt bromssystemet kontrolleras regelbundet! 

  För upprätthållande av driftsäkerheten måste hjulbromsarna 
alltid vara korrekt inställda. 

 Före alla arbeten på bromssystemet ska: 

 maskinen parkeras säkert och säkras mot oavsiktlig 
bortrullning (underläggskilar), 

 en upplyft maskin säkras mot att oavsiktligt sänkas ner! 

 Var särskilt försiktig vid svets-, bränn- och borrarbeten i närheten 
av bromsledningar! 

 Utför alltid provbromsning efter inställnings- och 
underhållsarbeten på bromssystemet! 

Pneumatiskt bromssystem  

  Se till att traktorns och maskinens pneumatiska bromssystem 
överensstämmer! 

 Innan maskinen kopplas till traktorn ska tätningsringarna på 
matar- och manöverledningens kopplingshuvuden befrias från 
eventuella föroreningar. 

 Du får inte starta med tillkopplad maskin förrän manometern på 
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traktorn visar 5,0 bar! 

 Tappa dagligen av kondensvattnet i tryckluftsbehållaren! 

 Stäng kopplingshuvuden på traktorn innan du kör utan maskin! 

 Vi frånkoppling ska matar- och manöverledningens 
kopplingshuvuden placeras i respektive blindkoppling. 

 Du får inte  ändra bromsventilinställningarna! 

 Byt ut luftbehållaren, om 

 luftbehållaren inte längre sitter  fast i spännbanden, 

 luftbehållaren är skadad, 

 märkskylten på luftbehållaren är rostig eller lös eller 
saknas! 

Hydrauliskt bromssystem för exportmaskiner  

  Hydrauliska bromssystem är inte tillåtna i Tyskland! 

3.4.7 Axlar  

 Axlarna får av princip inte överbelastas. Överbelastning av axlarna 
förkortar axellagrens livstid och medför skador på axlarna. 

Undvik därför att: 

 överbelasta maskinen, 

 starta mot kantsten, 

 köra med för hög hastighet, 

 montera hjul med felaktigt inpressningsdjup, 

 montera av för stora hjul och däck. 

3.4.8 Däck  

 

 

 Reparationsarbeten på däck och hjul får endast utföras av 
experter med lämpliga monteringsverktyg. 

 Innan arbetena på däcken påbörjas ska maskinen parkeras 
säkert och säkras mot oavsiktlig bortrullning (parkeringsbroms, 
underläggskilar). 

 Demontering och montering av däck kräver kunskap och för 
ändamålet lämpliga verktyg. 

 Släpp luften ur däcket innan du demonterar det! 

 Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken! 

 Beakta däckets högsta tillåtna lufttryck. Om lufttrycket är för högt 
finns risk för explosion! 

 Stå på sidan framför eller bakom hjulet när du fyller på luft i 
maskinens däck. En påfyllningsslang på minst 1,5 m längd gör 
det enklare att stå på sidan. 

 Alla fastskruvar och muttrar ska dras åt enligt tillverkarens 
anvisningar! 
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3.4.9 Underhåll och skötsel  

 

 

 Iaktta de föreskrivna intervallen för underhålls- och 
skötselarbeten på maskinen! 

 Säkra traktorn så att den inte kan startas eller rulla bort 
oavsiktligt innan du börjar med underhålls- eller skötselarbeten! 

 Det kan finnas kvarstående mekaniska, hydrauliska, 
pneumatiska och elektriska/elektroniska energier som kan 
förorsaka oönskade rörelser av maskinen! 

  Var uppmärksam på eventuella kvarstående energier när du 
utför underhållsarbeten på maskinen. Komponenter med 
kvarstående energier är markerade med varningsskyltar. 
Detaljerad information framgår av respektive kapitel i denna 
bruksanvisning. 

 Säkra alla driftsmedia som tryckluft och hydraulolja så att de inte 
oavsiktligt kan slås på! 

 Fäst och säkra större funktionsenhet noggrant till lyftanordningar 
innan du byter ut större funktionsenheter! 

 Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är väl åtdragna! 
Dra åt skurvar och muttrar som har lossnat! 

 Säkra den upplyfta maskinen resp upplyfta maskindelar så att de 
inte oavsiktligt kan sänkas ner innan du utför underhålls- eller 
skötselarbeten på maskinen! 

 Använd lämpliga verktyg och skyddshandskar när du byter ut 
arbetsredskap! 

 Kontrollera att lossnade skruvar är väl åtdragna! Kontrollera 
säkerhets- och skyddsanordningars funktion efter avslutna 
underhållsarbeten! 

 Ta hand om oljor, fetter och filter på föreskrivet sätt! 

 Använd och ta hand om ämnen och material för rengöring av 
maskinen på ett fackmässigt sätt, i synnerhet: 

 vid arbeten på smörjsystem och -anordningar, 

 vid rengöring med lösningsmedel! 

 Lösgör generatorns och batteriets kabel på traktorn innan du 
utför elektriska svetsarbeten på traktorn och / eller den tillbyggda 
/ tillkopplade maskinen! 

 Reservdelar ska minst uppfylla de av tillverkaren fastställda 
tekniska kraven! Originalreservdelar uppfyller kraven alltid!  

 Iaktta de föreskrivna tidsintervallen för byte av förslitningsdelar! 
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3.5 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktig hänvisningar 

 Bruksanvisningen innehåller åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar 
och viktiga hänvisningar. Signalord och symboler visar var 
säkerhetsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga hänvisningar 
finns. 

3.5.1 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar  

 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar: 

 varnar för risker som kan finnas i vissa situationer eller i 
samband ett visst beteende, 

 står omedelbart före den åtgärd som medför risken, 

 kännetecknas av den trekantiga säkerhetssymbolen och ett 
signalord. Signalorden beskriver hur allvarlig risken är. 

 

FARA 

 

FARA 

uttrycker en omedelbart hotande fara med hög risk; om faran 
inte undviks kommer mycket svåra skador (förlust av kroppsdel 
eller långtidsskador) eller död inträffa. 

Att inte beakta säkerhetsanvisningar med signalordet "FARA" 
leder till mycket svåra skador eller till död. 

 

VARNING 

 

VARNING 

uttrycker en möjlig farlig situation med medelstor risk; om 
situationen inte undviks kan mycket svåra skador eller död 
inträffa. 

Att inte beakta säkerhetsanvisningar med signalordet 
"VARNING" kan leda till mycket svåra skador eller till död. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

FÖRSIKTIGT 

uttrycker en möjlig farlig situation med låg risk; om situationen 
inte undviks kan lätta eller medelsvåra skador eller 
materialskador inträffa. 

Att inte beakta säkerhetsanvisningar med signalordet 
"Försiktigt" kan eventuellt leda till lätta eller medelsvåra skador 
eller till materialskador. 
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3.5.2 Viktiga hänvisningar 

 Viktiga hänvisningar 

 ger information för fackmässigt handhavande av maskinen, 

 ger användartips om hur maskinen kan utnyttjas optimalt, 

 indikeras av nedanstående symboler. 
 

 

OBSERVERA 

indikerar en anvisning för ett visst beteende eller för fackmässig 
hantering av maskinen. 

Att inte beakta denna information kan medföra störningar eller 
skador på maskinen eller på annat material. 

 

 

HÄNVISNING 

indikerar användartips och särskilt användbar information. 

Dessa hänvisningar hjälper dig att optimalt utnyttja maskinens 
alla funktioner. 
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3.6 Varningsskyltar och instruktionsskyltar 

 

På maskinen finns följande säkerhetsskyltar: 

 Varningsskyltar indikerar farliga punkter på maskinen och varnar 
för kvarstående risker som med hänsyn till maskinens 
funktionssäkerhet inte fullständigt kan undanröjas. 

 Instruktionsskyltar innehåller information för fackmässigt 
handhavande av maskinen. 

Skyltarna ska alltid hållas rena och läsliga! Oläsliga skyltar ska ersättas 
med nya. Varningsskyltar och instruktionsskyltar kan beställas med hjälp 
av beställningsnumret: 

 hos maskinhandlaren, 

 direkt  hos Strautmanns reservdelslager 
(+ 49 (0) 5424 802-31). 

3.6.1 Varningsskyltar  

En varningsskylt består av 2 bildtecken: 

 (1) bildtecken för beskrivning av risken 

  Bildtecknet visar en åskådlig beskrivning av 
risken i en trekantig säkerhetssymbol. 

 (2) bildtecken för undvikande av risken 

  Bildtecknet visar en åskådlig anvisning för 
hur risken kan undvikas. 

 

 

 Fig 7  

Förklaringar av varningsskyltarna  

 Nedan följande lista visar: 

 till höger alla varningsskyltarna på maskinen, 

 till vänster följande uppgifter tilhörande respektive varningsskylt:

 1. beställningsnumret 

 2. riskens beskrivning, t ex "Risk att klämma fingrar eller handen på 
grund av åtkomliga rörliga maskindelar!"" 

 3. följden av åsidosättande av anvisningarna för undvikande av 
risken, t ex "Denna risk kan medföra mycket svåra skador med 
förlust av kroppsdel" 

 4. Anvisningar för undvikande av risken, t ex "Håll handen alltid 
borta från den farliga punkten när kraftöverföringsaxeln / 
hydraulsystemet / elektroniksystemet är inkopplad/-t och 
traktormotorn går, Utvisa personer ur maskinens riskområde 
innan du sätter i rörelse någon maskindel!" 
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Beställningsnummer och förklaring  Varningssklytar

870 10 270 

Läs och iaktta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du tar 
maskinen i bruk! 

 

 

 

870 07 120 

Risk att traktor och maskin startas oavsiktigt och börjar rulla vid åtgärder 
på maskinen, t ex montering, inställning, avhjälpande av fel och underhåll. 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och oavsiktlig rullning innan 
arbetena påbörjas 

 Läs och iaktta anvisningarna för de aktuella arbetena i motsvarande kapitel i 
bruksanvisningen . 

 

 

 

870 07 104 

Risker för klämning av hela kroppen när person vistas i baklämmens 
svängområde! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Inga personer får vistas i backluckans svängområde när 
kraftöverföringsaxeln / hydraulsystem är inkopplad/-t och traktormotorn går. 

 Utvisa personer ur backluckans svängområde innan du öppnar baklämmen! 

 

 

 

870 07 110 

Risk för klämning av hela kroppen genom nödvändig vistelse under laster 
eller  upplyfta maskindelar, om dessa osäkrade! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

Aktivera säkerhetsförreglingen genom oavsiktlig nersäkning av svävande laster 
eller upplyfta maskindelar innan du går in i riskområdet. 

 

 

 

870 07 117 

Risk att dras in eller fastna för hela kroppen på grund av drivna 
arbetsredskap! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

Gå aldrig in i lastutrymmet när kraftöverföringsaxeln / hydraulsystemet / 
elektroniksystemet är inkopplad/-t och traktormotorn går, 
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870 07 122 

Risk för elektrisk stöt eller brännskada på grund av oavsiktlig beröring av 
elektriska luftkraftledningar eller otillåtet närmande mot 
högspänningsledningar! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

Iaktta tillräckligt stort säkerhetsavstånd från luftkraftledningar och 
högspänningsledningar. 

 

 

Märkspänning Säkerhetsavstånd från luftkraftledningar 
 

 

upp till 1 kV 
över     1 till 110 kV 
över 110 till 220 kV 
över 220 till 380 kV 

1 m 
2 m 
3 m 
4 m 

 
 

 

870 07 123 

Risk på grund av hydraulolja som tränger fram ur otäta hydraulslangar 
under högt tryck! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död när hydraulolja som 
tränger fram under högt tryck och tar sig in i kroppen genom huden. 

 Försök aldrig att täta otäta hydraulslangar med handen eller fingrarna. 

 Läs och iaktta anvisningarna i bruksanvisningen innan du utför underhålls- 
och reparationsarbeten på hydraulslangar. 

 Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja. 

 

 

 

870 07 124 

Risk för explosion eller hydraulolja som tränger fram under högt tryck på 
grund av tryckackumulatorn som står under gas- och oljetryck! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död när hydraulolja som 
tränger fram under högt tryck och tar sig in i kroppen genom huden. 

 Läs och iaktta anvisningarna i bruksanvisningen före alla arbeten på 
hydraulsystemet. 

 Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja. 

 

 

 

870 07 126 

Risk för hela kroppen att rullas över på grund av oavsiktlig bortrullning av 
den parkerade, osäkrade maskinen! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

Säkra maskinen så att den inte oavsiktligt kan rulla bort innan maskinen kopplas 
loss från traktorn och parkeras. Använd parkeringsbromsen och/eller 
underläggskilen/-kilarna. 
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870 07 130 

Risk för klämning av hela kroppen på grund av vistelse i 
svängningsområdet för dragstången mellan traktorn och tillkopplad 
maskin! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Det är förbjudet att vistas i riskområdet mellan traktorn och maskinen när 
traktorn inte är säkrad mod bortrullning och traktormotorn går. 

 Utvisa personer från riskområdet mellan traktorn och maskinen när traktorn 
inte är säkrad mod bortrullning och traktormotorn går. 

 

 

 

870 10 276 

Risk att dras in eller fastna för hela kroppen på grund av drivna 
arbetsredskap! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till drivna arbetsredskap. 

 Se till att alla personer iakttar ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till drivna 
arbetsredskap. 

 

 

 

870 10 278 

Risk att fastna och snärjas på grund av den drivna kraftöverföringsaxeln! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till kraftöverföringsaxeln när 
kraftöverföringsaxeln / hydraulsystemet är inkopplad/-t och traktormotorn 
går. 

 Se till att alla personer iakttar ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till den 
drivna kraftöverföringsaxeln. 

 

 

 

870 10 279 

Risk för skärskador på fingrarna och händerna vid monteringsarbeten på 
grund av vassa / skarpkantade arbetsredskap! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador med förlust av fingrar och händer. 

Iaktta anvisningarna i bruksanvisningen före monteringsarbeten på vassa 
arbetsredskap. 

 

 

 

870 10 280 

Risk att hand eller arm dras in eller fastnar på grund av rörliga 
kraftöverföringsdelar! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador med förlust av kroppsdel. 

Öppna aldrig eller ta aldrig bort skyddsanordningar när kraftöverföringsaxeln / 
hydraulsystemet / elektroniksystemet är inkopplad/-t och traktormotorn går, 
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870 10 281 

Risk för klämning av finger eller hand på grund åtkomliga rörliga 
maskindelar! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador med förlust av kroppsdel. 

Håll handen alltid borta från den farliga punkten när kraftöverföringsaxeln / 
hydraulsystemet / elektroniksystemet är inkopplad/-t och traktormotorn går, 

 

 

 

870 10 282 

Risk för att klämmas, dras in eller fastna på grund av oskyddade rörliga 
maskindelar när skyddsanordningar saknas! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador med förlust av kroppsdel. 

Stäng öppna skyddsanordningar och montera demonterade skyddsanordningar 
innan maskinen startas. 

 

 

 

870 10 283 

Risk för skador på grund av material eller stenar som slungas bort av 
maskinen resp ut ur maskinen när man vistas i maskinens riskområde! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador på hela kroppen. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till maskinens riskområde. 

 Se till att alla personer iakttar ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till 
maskinen när traktormotorn går. 

 

 

 

870 10 284 

Risker för klämning av hela kroppen när person vistas under den öppna, 
osäkrade baklämmen! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Gå aldrig under den öppna baklämmen utan att säkra den mot oavsiktligt 
nersänkning. 

 Se till att inga personer vistas under den öppna baklämmen. 

 

 

 

870 10 287 

Farliga situationer kan inträffa om bärande komponenter bryts vid 
mekaniska arbeten på chassit! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

Det är principiellt förbjudet att: 

 mekaniskt bearbeta axelaggregatet, 

 borra hål i chassit, 

 borra upp befintliga hål i chassit eller i bärande komponenter, 

 svetsa på bärande komponenter. 
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870 10 289 

Risk att dras in eller fastna för hela kroppen på grund av drivna 
arbetsredskap (pickup och inmatningsrotor)! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador eller död. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till drivna arbetsredskap. 

 Håll handen alltid borta från drivna arbetsredskaps riskområde när 
kraftöverföringsaxeln / hydraulsystemet är inkopplad/-t och traktormotorn 
går. 

 Se till att alla personer iakttar ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till 
drivna arbetsredskap. 

 

 

 



Säkerhetsanvisningar 
 

52 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

3.6.2 Instruktionsskyltar 

En instruktionsskylt består av ett bildtecken: 

 (1) bildtecken med information om 
fackmässigt handhavande av maskinen 

  Bildtecknet innehåller information i 
symbolisk eller beskrivande form eller i 
tabellform. 

 

 

  Fig 8  

 

beställningsnummer och förklaring  Instruktionsskyltar 

870 07 132 

Maskinens erforderliga ingående varvtal är 
1000 min-1. 

Kontrollera före inkoppling av traktorns kraftuttag 
om kraftuttagets inställda varvtal och 
rotationsriktning överensstämmer med 
maskinens tillåtna ingående varvtal och 
rotationsriktning! 

 

 

 

870 07 133 

Iaktta anvisningarna för underhåll av 
bromsaxlarna i bruksanvisningen. 

 

 

 

870 07 134 

Risk på grund av ofackmässig rengöring av 
maskinen. 

Beakta alltid anvisningarna i kapitel "Rengöring 
med högtryckstvätt / ångtvätt" på sidan 175 när 
du använder högtryckstvätt / ångtvätt. 
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870 10 288 

Detta bildtecken indikerar angreppspunkter för 
lyftanordningar (domkraft). 

 

 

 

580 70 513 

Endast för maskiner med inhängd 
tvärtransportör. 

Lås den stängda baklämmen via blockkulkranen 
mot oönskat öppnande när en tvärtransportör är 
inhängd. 

 

 

Blockkulkran Bakläm  

0 - stängd låst  

I - öppen ej låst  

kan öppnas och stängas  

   

 



Säkerhetsanvisningar 
 

54 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

3.6.3 Placering av varningar och anvisningar 

 Bilden nedan visar var varningssymboler och anvisningar är 
placerade på maskinen. 

 

Fig 9  
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3.7 Risker vid säkerhetsanvisningar och varningsskyltar 

 Att inte iaktta säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar kan: 

 medföra risker för personer, miljö och maskin, t ex: 

 risk för personer på grund av osäkrade arbetsområden, 

 bortfall av viktiga funktioner på maskinen, 

 felslagning av föreskrivna metoder för användning, 
underhåll och skötsel av maskinen, 

 risk för personer på grund av mekaniska och kemiska 
anordningar, 

 risk för miljön på grund av läckage av bränsle eller olja. 

 göra att alla rätter till skadestånd upphör.  
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4 Inlastning och urlastning 

Inlastning och urlastning med hjälp av traktorn 

VARNING 

 

Risk för personer kan finnas på grund av okontrollerade rörelser 
av traktorn och maskinen när traktorn inte står stadigt eller när 
dess styr- och/eller bromsförmåga är nedsatt! 

 Koppla maskinen korrekt till traktorn innan den ska lastas upp på 
ett transportfordon eller när den ska lastas av. 

 En traktor får endast användas för att lasta in och lasta av 
maskinen om den uppfyller prestationskraven och säkert kan 
bromsa maskinen. 

  Om maskinen har ett pneumatiskt bromssystem får du inte köra 
förrän manometern på traktorn visar 5,0 bar. 

Inlastning och urlastning med hjälp av lyftdon 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm och/eller stötas kan finnas 
när den upplyfta maskinen oavsiktligt faller ner! 

 Använd lämpliga lyftsling med tillräcklig belastningsförmåga för 
maskinens vikt. 

 Vistas aldrig i lyftområdet under den upplyfta maskinen.  

 

Fig 10  

 (1) Distanslist   

1 
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5 Konstruktion och funktionssätt 

 Denna kapitel innehåller information om maskinens konstruktion och 
om hur de olika komponenterna fungerar och handhas. 

Bilderna visar delvis maskiner med specialutrustning. 
Specialutrustningar är märkta i denna bruksanvisning och kan 
levereras mot pristillägg.  

5.1 Pickup  

Pickupen (1) via en länk rörligt kopplad till CFS-
valsen och tar upp grödan från strängen med 
hjälp av 6 pinnrader. 

Pickupen lyfts och sänks i transport- och 
arbetsläge från terminalen vid förarplatsen via 
två enkelverkande hydraulcylindrar. 

De styrbara avkännarhjulen (2) med gummidäck 
för pickupen till arbetsläget (serieutrustning). 
Med hjälp av avkännarhjulen:  

 anpassar sig pickupen i arbetsläget till 
markens ojämnheter, 

 kan olika arbetshöjder ställas in för 
pickupen i arbetsläge. Arbetshöjden ställs in 
med hjälp av de båda hålsträvorna (3) till 
vänster och höger på pickupen.  

Pickupen kan utrustas med extra avkännarhjul 
(4) (specialutrustning). De extra avkännarhjulen 
befinner sig utanför traktorspåret och hjälper 
avkännarhjulen (2) att hålla pickupen i arbetsläge 
på mycket mjuk mark. Arbetshöjden väljs genom 
inställning de hålsträvorna (3) och (5) på båda 
sidorna om pickupen.    

I pickupens område finns farliga punkter som inte 
kan undanröjas med hänsyn till funktionaliteten. 

 

 Fig 11 

 

 Fig 12  
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5.1.1 Pickupens drivanordning 
 
5.1.1.1 Super-Vitesse CFS 

Pickupen drivs av inmatningsrotorn via 
vinkelväxeln (1) och vinkeltransmission CFS (2).

Friktionskopplingen (2) skyddar 
drivanordningens komponenter mot skador vid 
överbelastning och korta vridmomentstoppar vid 
pickupen.  

 

  Fig 13 

5.1.2 Super-Vitesse CFS DO 

Pickupen och doseringsvalsarna drivs av 
inmatningsrotorn via vinkelväxeln (1), 
vinkeltransmissionen CFS (2) och bakre 
vinkeltransmission. 

Vinkelväxelns kopplingar (3) och (4) är kopplade 
med baklämmens hydraulcylindrar via 
hydraulcylindrarna (5) och (6). När baklämmen 
öppnas eller stängs: 

 påverkar hydraulcylindern (5) koppling (3) 
och kopplar in resp frikopplar drivlinan (7) till
doseringsvalsarna. 

 påverkar hydraulcylindern (6) koppling (4) 
och kopplar in resp frikopplar drivlinan (8) till
pickupen. 

Friktionskopplingen (9) skyddar 
drivanordningens komponenter mot skador vid 
överbelastning och korta vridmomentstoppar vid 
pickupen. 

Sidoskyddet är borttaget för bättre vy. 

 

 

 Fig 14 
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5.1.3 Ensileringsmedelspump (specialutrustning)  

Ensileringsmedelspumpens motor är kopplad till 
pickupens flytläge via -styrningen. 

När pickupen ställs i flytläge med styrningen 
påslagen sprutar pumpen in ensileringsmedel. 

Om insprutning av ensileringsmedel ska 
avbrytas, t ex för att reducera 
ensileringsmedelsmängden, måste pickupens 
flytläge stängas av på terminalen. 

Vid ISOBUS-manövrering: Tryck en gång långt 
på knappen "Belysning lastutrymme" på 
terminalen för att slå på 
ensileringsmedelspumpen. Tryck långt på 
knappen "Belysning lastutrymme" en gång till om 
ensileringsmedelspumpen ska stängas av 
komplett. Se även kapitlet "Tända / släcka 
belysningen i lastutrymme", sidan 89. 

  

Vid Komfort-manövrering: Tryck på 
strömbrytaren (1) på hydraulfästanordningen för 
stt slå på ensileringsmedelspumpen eller stänga 
av den komplett. 

Matningsspänning: 12 V 

Strömstyrka: maximalt 3 A 

 
1

 Fig 15  
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5.1.4 Tillhållare med löphjul 

VARNING 

 

Risk att dras in och fastna i den drivna pickupen! 

Det är förbjudet att använda självlastarvagnen utan tillhållaren med 
löphjul (1) eftersom tillhållaren ned löphjulet samtidigt utgör en 
skyddsanordning. 

 
Vid upptagande av fodret pressar tillhållaren och 
löphjulet (1) fodret mot pickupens fjädrande 
pinnar. Det valda avståndet mellan 
tillhållaren/löphjulet och pickupen är avgörande 
för att materials ska tas upp korrekt från 
strängen. 

Avståndet mellan tillhållare/löphjul och pickup 
avgörs av kedjornas (2) längd. 

 stor sträng = stort avstånd mellan 
tillhållare/löphjul och pickup 

 mindre sträng = mindre avstånd mellan 
tillhållare/löphjul och pickup 

 

 Fig 16 
 
 

5.2 Inmatningsrotor  

Inmatningsrotorn (1) och snittverket (2) 
samverkar och transporterar det av pickupen (3) 
upptagna materialet genom inmatningskanalen 
in i självlastarvagnens lastutrymme. CFS-valsen 
(4) fördelar materialet till inmatningsrotorns 
mindre belastade yttre delar. Detta gör att 
inmatningsrotorn och snittverket belastas över 
hela sin bredd. 

Avstrykare (5) som skjuter ut in i mellanrummen 
mellan inmatningsrotorns pinnar (6) förhindrar att 
inmatningsrotorn sätts igen.  

 

1

2
3

4

5

6

  Fig 17 
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5.3 Snittverk  

Snittverket (1) griper in i inmatningskanalen (2). 
Med hjälp av två dubbelverkande 
hydraulcylindrar (3) kan snittverket svängas in 
och ut ur inmatningskanalen från terminalen vid 
förarplatsen: 

 för åtgärdande av igensättningar, 

 för insvängning av skärknivar som har vikit 
ut bakåt, 

 för inmontering och demontering av 
skärknivar. 

Antalet skärknivar (4) i snittverket avgör det 
inlastade materialets snittlängd. Upp till 36 knivar 
kan monteras. Den teoretiskt möjliga kortaste 
snittlängden är då 39 mm.  

 

 Fig 18  

Skärknivarna (1) har en tvåsidig, räfflad skäregg. 
Slöa knivar kan vändas en gång. På så vis 
fördubblas slipintervallet. 

Varje enskild kniv kan vika undan för främmande 
föremål. När en kniv träffas av en sten viker 
kniven undan bakåt och stannar i denna bakre 
positionen (Fig 18/5). Genom denna 
skyddsfunktion undviks skador på skärknivarna. 

För att kniven ska återgå till sitt arbetsläge måste 
snittverk en gång dras in helt och därefter skjutas 
ut igen. 

 
1

 Fig 19  

Knivväskan (1) för ej utnyttjade skärknivar eller 
reservskärknivar befinner sig på höger sida 
framtill vid axelhöljet i närheten av 
parkeringsbromsen. 

 

 Fig 20  
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Sensorn (1) övervakar snittverkets position.  

En fotocell övervakar de enskilda skärknivarnas 
position samt snittverkets nedsmutsning. 
Fotocellen består av sändare (2) och mottagare 
(3). 

På terminalen kan symbolen "Snittverk" ha 
följande positioner: 

 Position "Snittverk i skärläge", när 
snittverket har helt svängts in i 
inmatningskanalen. 

 Position "Snittverk i utgångsläge", när 
snittverket inte befinner sig i insvängt läge i 
inmatningskanalen. 

 Position "Snittverk i utgångsläge" visas: 

 när någon skärkniv viker undan bakåt,

 när snittverket är starkt nedsmutsat. 

 

 Fig 21  

  

5.4 Transportmatta 

Transportmattans kedja är försedd med U-
profiler och ser till att materialet matas fram 
jämnt vid lastning och urlastning. Automatiska 
kedjespännare  spänner transportmattans kedja.

Transportmattan drivs hydrauliskt med en eller 
två matningstransmissioner (beroende på 
maskinens typ). 

Via terminalen: 

 används för att koppla in och koppla bort 
transportmattan. 

 används för att steglöst reglera 
transportmattans matningshastighet. 
Hydrauloljans flöde kan regleras mellan 2 – 
60 l/min. 

 används för att momentant ändra 
transportmattans matningsriktninng, t ex för 
att vid lossning åtgärda igensättningar på 
doseringsvalsarna.  

 

Fig 22  
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5.5 Automatisk lastning  

Alla maskiner är seriemässigt utrustade med 
svängbar inlastningsautomatik (1). 

Lastningsautomatiken: 

 kan kopplas till och från via terminalen, 

 består främst av sensorbygeln (2), 
manövertappen (3) och vridpotentiometern 
(3), 

 kopplar automatiskt till och från 
transportmattan för jämn och komplett 
fyllning av lastutrymmet. 

 ger möjlighet att i förväg välja den maximala 
ifyllningsnivån i lastutrymmet. Ifyllningsnivå 
80 % eller 100 % kan väljas. Välj 
ifyllningsnivå; 

 80 % för fuktigt, tungt material, 

 100 % för torrt, lättare material. Vid 
ifyllningsnivå 100 % komprimeras 
materialet mer och lastutrymmets 
kapacitet ökas. 

När maskinen används som självlastarvagn 
hopar materialet upp sig framför lastutrymmets 
frontgrind. Det upptornade materialet skjuter upp 
sensorbygeln (2) och påverkar manövertappen 
(3) som i sin tur påverkar vridpotentiometern (4).

När den upplyfta sensorbygeln har uppnått det 
inställningsbara nedre läget, startas automatiskt 
transportmattan med långsam matningshastighet 
och materialet transporteras bakåt. Med ökande 
ifyllningsnivå i lastutrymmets främre del skjuts 
sensorbygeln längre upp och transportmattans 
matningshastighet ökas proportionellt. 

När den upplyfta sensorbygeln uppnår sitt 
inställningsbara övre läge transporters materialet 
bakåt med maximal matningshastighet. 
Transportmattan stannar när det finns plats igen i 
lastutrymmets främre del och materialet inte 
längre lyfter upp sensorbygeln. 

Genom kalibrering av inlastningsautomatiken 
kan sensorbygelns nedre läge för till- och 
frånkoppling av transportmattan och 
sensorbygelns över läge för omkoppling till 
maximal matningshastighet ställas in individuellt.

Beakta kapitlet "Kalibrering av 
inlastningsautomatiken", sidan 97. 

 

 Fig 23  

  



Konstruktion och funktionssätt 
 

64 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

5.6 Bakläm  

 Baklämmen avslutar lastutrymmet baktill. Baklämmen öppnas och 
stängs från terminalen via två dubbelverkande hydraulcylindrar (1). 

5.6.1 Självlastarvagn utan doseringsvalsar 

Hydraulcylindrarna (1) öppnar baklämmen (2) 
genom att svänga den bakåt och upp. 

På baklämmens insida befinner sig en elektrisk 
tryckbrytare som utgör en signalgenerator för 
den akustiska och optiska signalen 
"Självlastarvagn full" på terminalen.  

 

Fig 24  

5.6.2 Självlastarvagn med doseringsvalsar 

Hydraulcylindrarna (1) öppnar baklämmen (2) 
genom att svänga den bakåt och upp. 

Baklämmen (2) kan öppnas i två steg: 

 På steg I öppnas endast baklämmens 
nedre del så att en utmatningsränna bildas. 
För exakt, jämn urlastning på silon 
oberoende av vindförhållandena. 

 På steg II svängs hela baklämmen och. För 
snabb urlastning på silon. 

När baklämmen stängs sänks den först ner av 
sin egen vikt. Hydraulcylindrarna (1) aktiveras 
inte förrän i sista ögonblicket. De drar igen 
baklämmen och låser den stängda baklämmen i 
dess slutgiltiga läge. 

 

 Fig 25  
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5.7 Doseringsvalsar  

Självlastarvagnen Super-Vitesse CFS DO har 
antingen 2 eller 3 doseringsvalsar (1) beroende 
på utförandet. 

Traktorns kraftuttag driver den nedre 
doseringsvalsen 1 via kraftöverföringsaxel, 
huvudtransmission, främre drivaxel, främre 
vinkeltransmission, klokoppling, sidodrivaxel och 
bakre vinkeltransmission. De enskilda 
doseringsvalsarna är kopplade via rullkedjor. 
Varje rullkedja har en kedjespännare. 

Hydraulisk frånkoppling av transportmattan  

Den nedre doseringsvalsen: 

 är rörligt lagrad på vänster sida, sett i 
körriktningen. 

 viker undan bakåt när materialet trycker på 
denna doseringsvals med ett visst tryck. 

  Härvid deblockerar brytplåten en elektrisk 
tryckbrytare och kopplar bort 
transportmattans hydrauliska drift. Samtidigt 
visas meddelandet "Självlastarvagn full" på 
terminalen. 

Dessa åtgärder förhindrar att materialet pressas 
för starkt mot doseringsvalsarna och 
doseringsvalsarna sätts igen vid urlastning. 

Vid urlastning kopplas transportmattans 
hydrauldrift automatiskt till igen när materialet 
inte längre pressas mot den nedre 
doseringsvalsen. 

 

 Fig 26  

  

 
 

1 
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5.8 Tvärtransportör  

Specialutrustning: 

Självlastarvagn med doseringsvalsar kan 
utrustas med tvärtransportör för utfodring i stall 
eller för beskickning av efterföljande 
transportörer. 

Tvärtransportören (1): 

 monteras vid vagnens baksidas nedanför 
doseringsvalsarna, 

 drivs via en hydraulmotor, 

 kan köras med två matningsriktningar. 
Beroende på matningsriktningen kan 
grönfoder matas ut på självlastarvagnens 
högra eller vänstra sida. 

ISOBUS-terminalen: 

 används för att koppla in och koppla bort 
tvärtransportören, 

 används för att byta matningsriktning. 

 

 Fig 27  

5.9 Ingångsdörr och stege  

Ingångsdörr (1), stege (2) och handtag (3) gör 
det möjligt att gå in i lastutrymmet. Den stängda 
ingångsdörren och det i transportläge uppfällda 
steget säkras av en låsanordning (4). 

 

 Fig 28  
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5.10 Komfortmanövrering  

1
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3

4

5 6 7

 

Fig 29 

 

 Komfort-styrningen består främst av: 

● styrpanelen (1), 

● effektenheten (2), 

● styrblocket (3), 

● sensorerna (4) för avkänning av de olika funktionsenheternas 
driftsstatus, t ex "Bakläm öppe,n 

● anslutningskabeln (5) med TILL/FRÅN-omkopplare (6) för 
anslutning av en ensileringsmedelspump (7) (specialutrustning).

Styrpanelen befinner sig på traktorn och är kopplad till maskinens 
effektenhet (2). 

Alla nödvändiga funktioner för inlastning/urlastning av lastar- resp 
doseringsvagnen samt för transportkörning styrs via komfort-
styrpanelens manöverdon. Symboler över manöverdonen indikerar 
vilka funktioner som kan utföras. 

När ett manöverdon påverkas sänder effektdelen en signal till den 
aktuella magnetventilen på det elhydrauliska styrblocket (3) som utför 
den valda funktionen. Flera sensorer (4) avkänner därvid den valda 
funktionens / inställningens exakta driftsstatus, t ex "Bakläm öppen". 

Beroende på levererat tillbehör är självlastarvagnen utrustad eller inte 
utrustad med doseringsvalsar. 

För varje maskinfunktion krävs ett manöverdon. 

Styrpanelen: 

● befinner sig på traktorn i synfältet och i räckvidd så att 
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manöverdonen kan nås utan problem, 

● ska vara ansluten till traktorns strömförsörjning (12 V, mind. 
25 A) via den 3-poliga stickkontakten, 

● har olika manöverdon, t ex tryckbrytare, vippströmställare och en 
ratt. 

Alla manöverdon har antingen momentan (tryckströmställare) eller 
kvarstående (vippströmställare) switchfunktion eller är utförda som 
rattar. 

● Momentan switchfunktion för utförande av fäll-, sväng- eller 
skjutrörelser av rörliga maskindelar, t ex baklämen. Funktionen 
utförs endast så länge som manöverdonet påverkas och hålls 
fast. När manöverdonet släpps återgår det till sitt utgångsläge 
och rörelsen avbryts. 

● Kvarstående switchfunktion, för utförande av rörelser som kräver 
permanent funktion, t ex arbetsstrålkastare. 

● Ratt för steglös reglering av transportmattans hastighet i 
matningshastighetsnivåerna I och II. 

Momentana och kvarstående manöverdon kan ha max 3 lägen. 

● funktion I 

● neutralt läge 

● funktion II. 

 

 

För aktivering/deaktivering av komfort-styrningen används 
huvudströmbrytaren. 

 

 

Stäng av styrpanelen när maskinen står stilla längre tid för att undvika 
att traktorns batteri urladdas av inkopplade förbrukare. 
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5.10.1 Komfort-styrning för självlastarvagn med / utan doseringsvalsar 

 

Fig 30 

 Vippströmställarnas funktioner: 

 (1) Slå på arbetsläge / vägkörningsläge / 
stänga av maskinen 

 (2) Tända / släcka arbetstrålkastaren 

 (3) Slå på /stänga av lastningsautomatiken 

 (4) Reglera transportmattans 
matningshastighet 

 (5) Fördubbla transportmattans 
matningsriktning tills lastutrymmet är 
fullständigt tömt (transportmatta hastighet 
II) 

 (6) Slå på frammatning / ändra 
transportmattans matningsriktning 
momentant  

 (7) Öppna / stänga baklämmen 

 (8) Lyfta / sänka den ledade dragstången 

 (9) Svänga in / svänga ut snittverket 

 (10) Spärra / låsa upp medspårande axel 

 (11) Lyfta / sänka pickupen 

  

 

 

Att utföra två funktioner samtidigt är endast möjligt i vissa fall, t ex: 

● Funktionerna "Öppna bakläm" och "Lyft ledad dragstång" kan 
utföras samtidigt, 

● Funktionerna "Öppna bakläm" och "Sänk ledad dragstång" kan 
INTE utföras samtidigt. 

8

3

10 7 9 11

2 1 4

5

6
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5.10.1.1 Slå på vägkörningsläge 

 

Vägkörningsläget kan alltid slås på när. 

Följande punkter ska beaktas: 

● Baklämmen ska vara stängd. 

● Pickupen ska vara i upplyft läge. 

● Transportmattan ska stå stilla. 

 

 

I vägkörningsläget: 

● är alla funktioner blockerade på komfort-terminalen med 
undantag för funktionerna "Spärra medspårande axel" och "Låsa 
upp medspårande axel", 

● är arbetsstrålkastarna släckta, 

● är den hydrauliska dragstångsfjädringen (specialutrustning) 
påslagen, 

● blinkar kontrolljuset H1 ("Vägkörningsläge aktivt"), 

● indikeras statuslägen av kontrolljusen H2 ("Bakläm öppen"), H4 
("Styrbar axel spärrad") und H5 ("Lastutrymme fullt") angezeigt. 

 

 

Om dragstången har fjädring ska dragstångens hydraulcylindrar vara 
utskjutna ca 20 mm innan vägkörningsläge slås på. 

Dragstångsfjädringen fungerar inte med den ledade dragstången i det 
lägre ändläget. 

 

 

 

  

● Vippströmställare i övre kopplingsläge 

 Vägkörningsläget är påslaget.  

Kontrolljuset H1 ("Vägkörningsläge aktivt") 
blinkar. 

  

5.10.1.2 Slå på arbetsläget 

 

I arbetsläget 

● är alla funktioner på komfort-styrpanelen deblockerade, 

● är den hydrauliska dragstångsfjädringen (specialutrustning) 
frånslagen, 

● lyser kontrolljuset H1 ("Arbetsläge aktivt"), 
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Om kontrolljuset H1 ("Vägkörningsläge aktivt") fastän arbetsläget har 
lagits på är styrningen blockerad på grund av någon/några aktiva 
funktioner. 

 Kontrollera komfort-styrningen med avseende på motstridiga 
aktiva funktioner och deaktivera dessa. Det kan handla om: 

 baklämmen, 

 den ledade dragstången, 

 snittverket, 

 den medspårande axeln, 

 pickupen, 

 transportmattan. 

 

 

  

● Vippbrytare i mellersta kopplingsläge 

 Arbetsläget är påslaget. 

Kontrolljuset H1 ("Arbetsläge aktivt") lyser. 

  

5.10.1.3 Stänga av maskinen 

 

  

● Vippbrytare i nedre kopplingsläge 

 Maskinen är avstängd. 

  

5.10.1.4 Tända / släcka arbetsstrålkastarna 

 

När vägkörningsläget aktiveras slocknar arbetsstrålkastarna 
automatiskt. 

När vägkörningsläget inaktiveras tänds arbetsstrålkastarna 
automatiskt. 

 

 

  

● Vippströmställare i övre kopplingsläge 

 Arbetsstrålkastarna är tända.  

  

 

 

  

● Vippbrytare i nedre kopplingsläge 

 Arbetsstrålkastarna är släckta. 

  

0
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5.10.1.5 Koppla till och från lastningsautomatik 

 

Koppla till lastningsautomatiken för att utnyttja lastningsutrymmet 
jämnt och fullständigt. 

Lastningsautomatiken: 

● behöver bara kopplas till en gång, 

● slår på och stänger av transportmattan automatiskt under 
inlastningen, 

● deaktiveras automatiskt när komfort-styrpanelen genererar 
ljudsignalen och den optiska signalen (kontrolljus 5) 
"Självlastarvagn full", 

● aktiveras automatiskt när självlastarvagnen har urlastats och 
pickupen sänks ner nästa gång. 

● förblir tillkopplad tills du stänger av lastningsautomatiken 
manuellt. 

 

 

Lastningsautomatiken fungerar endastnär pickupen är i nersänkt läge.

 

Lastningsautomatiken är: 

● fäst vid lastargallret och består främst av 
avkännarbygeln (1), kopplingsfalsen (2) och 
gränsbrytaren (3), 

● är vid påslagning kopplad till 
transportmattans hydrauliska drivanordning,

Vid lastning hopar materialet upp sig framför 
lastutrymmets frontgrind. Det upptornade 
materialet skjuter upp sensorbygeln (1), startas 
transportmattans hydrauldrift och materialet 
transporteras bakåt. Transportmattan stannar 
när materialet inte längre lyfter upp sensorbygeln 
(1). 

Kopplingsfalsens (2) läge i förhållande till 
sensorbygeln (1) avgör transportmattans 
inkoppling. Kopplingsfalsen (2) kan fästas i olika 
positioner i förhållande till sensorbygeln (1) med 
olika effekt angående lastutrymmets 
ifyllningsnivå. 

lägre ifyllningsnivå = sensorn skjuts upp mindre 
långt 

högre ifyllningsnivå = sensorn skjuts längre upp 

  

 
 Fig 31 

 

1 

3 

2 
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● Tryckströmställare i övre kopplingsläge 

 Lastningsautomatiken är tillkopplad. 

  

5.10.1.6 Slå på transportmattan (steg I) 

 

● När självlastarvagnen är full genererar komfort-styrpanelen 
automatiskt en ljudsignal och en optisk signal (kontrolljus 5) 
Självlastarvagn full". Lastningsautomatiken avaktiveras och 
transportmattans automatiska matningsrörelse stängs av. 

 Ljudsignalen och den optiska signalen (kontrolljus 5) 
"Självlastarvagn full" kan stängas av genom att man 
inaktiverar funktionen "Starta transportmatta". 

Självlastarvagnar utan doseringsvalsar får lastas vidare och 
transportmattans frammatning slås på manuellt i två sekunder 

upp till 3 gånger med vippströmställaren . 

 Avbryt inlastningen senast när ljudsignalen hörs för  
 3:e gången. 

● Vid självlastarvagnar med doseringsvalsar stoppas 
transportmattan kort när den går för fort. 

 Sänk transportmattans hastighet. 

 

 

  

● Vippströmställare i övre kopplingsläge 

 Så länge vippströmställaren är i sitt övre 
läge rör sig transportmatta med den 
inställda matningshastigheten. 

  

5.10.1.7 Fördubbla transportmattans matningsriktning tills lastutrymmet är fullständigt tömt 
(transportmatta hastighet II) 

 

Om transportmattan stoppas vid omkoppling ska du först öka den 
inställda matningshastigheten vid behov innan du påverkar 

strömställaren för att fördubbla matningshastigheten 
för att tömma lastutrymmet. 

Matningshastigheten kan ställas in med ratten. 

 

Auto
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● Vippströmställare i övre kopplingsläge 

 Transportmattan rör sig med hög 
matningshastighet (steg II). 

● Vippbrytare i nedre kopplingsläge 

 Transportmattan rör sig med normal 
matningshastighet (steg I). 

  

5.10.1.8 Ändra transportmattans matningsriktning momentant 

 

Transportmattans matningsriktning ska ändras momentant om 
friktionskopplingen reagerar vid urlastning. 

På detta sätt minskar materialets presstryck på doseringsvalsarna 
och därmed även startmomentet för att befria doseringsvalsarna. 

 

 

  

● Vippbrytare i nedre kopplingsläge 

 Transportmattan startas och transporterar 
materialet bort från doseringsvalsarna i max 
3 sekunder. Materialets presstryck mot 
doseringsvalsarna minskar. 

  

5.10.1.9 Ändra transportmattans matningshastighet 

 

Med hjälp av ratten ändras transportmattans matningshastighet både i 
steg I och i steg II. 

 

 

  

● Varvtalsregulator på "1" = låg 
matningshastighet 

● Varvtalsregulator på "10" = hög 
matningshastighet 

  

10 
9 
8 

7 6 5 
4 

3 
2 

1 
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5.10.1.10 Öppna bakläm 

 

  

● Tryckströmställare i övre kopplingsläge 

 Självlastarvagn utan doseringsvalsar 

 baklämmen öppnas så länge som 
vippbrytaren är i detta läge resp tills 
ändläget har uppnåtts. 

När baklämmen har uppnått sitt ändläge 
tänds kontrolljuset H2 ("Bakläm öppen").

 Självlastarvagn med doseringsvalsar 

 baklämmen öppnas så länge som 
vippbrytaren är i detta läge resp tills läge 
I har uppnåtts. 

 nytt påverkande av vippbrytaren: 
baklämmen öppnas så länge som 
vippbrytaren är i detta läge resp tills 
ändläget har uppnåtts. 

När baklämmen har uppnått öppningsläge I 
tänds kontrolljuset H2 ("Bakläm 
öppen"). 

  

5.10.1.11 Stänga bakläm 

 

  

● Tryckströmställare i nedre kopplingsläge 

 Baklämmen stängs. 

○ Självlastarvagn utan doseringsvalsar: 

kontrolljuset H2 ("Bakläm öppen") 
slocknar när baklämmen inte längre är 
helt öppen. 

○ Självlastarvagn med doseringsvalsar: 

kontrolljuset H2 ("Bakläm öppen") 
slocknar när baklämmen är under 
öppningsläge I. 
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5.10.1.12 Lyfta dragstång 

 

  

● Håll fast tryckströmställaren i det övre 
kopplingsläget tills den ledade dragstången 
lyfts till önskat läge eller ändläget. 

 Pickupens fria markhöjd ökas. 

  

5.10.1.13 Sänka ner dragstång 

 

  

● Håll fast tryckströmställaren i det nedre 
kopplingsläget tills den ledade dragstången 
sänkts till önskat läge eller ändläget. 

 Pickupens fria markhöjd minskas. 

  

5.10.1.14 Svänga ut snittverk 

 

  

● Håll fast tryckströmställaren i det nedre 
kopplingsläget tills ändläget har uppnåtts.  

 Snittverket har nu svängts ut ur 
inmatningskanalen. 

Kontrolljust H3 ("Snittverk utsvängt") lyser när 
snittverket svängs ut. 

  

 

 

Om kontrolljuset H3 ("Snittverkt utsvängt") tänds vid inlastning: 

● har minst en skärkniv vikit undan ur inmatningskanalen för t ex 
ett sten, 

● är snittverket starkt nedsmutsat. 

En eller flera skärknivar har vikit undan 

Sväng ut snittverket helt med inmatningsrotorn påslagen och sväng in det igen. 

Snittverket är nedsmutsat 

Rengör snittverket. 
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5.10.1.15 Svänga in snittverket 

 

Snittverket får endast svängas in när inmatningsrotorn går. 

 

 

  

● Håll fast tryckströmställaren i sitt övre 
kopplingsläge tills kontrolljuset H3 
("Snittverk insvängt") tänds. 

 Snittverket är helt insvängt i 
inmatningskanalen. 

  

5.10.1.16 Låsa upp medspårande axel 

 

  

● Tryckströmställare i övre kopplingsläge 

 Kontrolljuset H4 ("Styrbar axel spärrad") 
slocknar. Den styrbara axeln kan svänga 
fritt (upplåst) och följer kurvans radie vid 
kurvkörning. 

  

5.10.1.17 Spärra den medspårande axeln 

 

Den styrbara axelns hjul måste riktas rakt för att axeln ska kunna 
blockeras. Rikta hjulen rakt genom att köra traktorn rakt fram en kort 
stund med påhängd maskin. 

 

 

  

● Tryckströmställare i nedre kopplingsläge 

 Kontrolljuset H4 ("Styrbar axel spärrad") 
tänds. Den styrbara axeln är spärrad i läget 
"Rakt". 

  

5.10.1.18 Lyfta upp pickup 

 

  

● Håll fast tryckströmställaren i det övre 
kopplingsläget tills ändläget har uppnåtts. 

 Pickupen lyfts upp. 
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5.10.1.19 Sänka ner pickup 

 

  

● Vippbrytare i nedre kopplingsläge 

 Pickupen sjunker ner och hålls kvar i 
flytande läge så att den kan följa 
markojämnheterna korrekt.  

  

5.10.2 Kontrolljus 

 Kontrolljusens betydelse: 

(H1) blinkar (grönt): vägkörningsläge aktivt 

 lyser (grönt): arbetsläge aktivt 

(H2) lyser (grönt): bakläm öppen 

(H3) blinkar (rött): snittverkssäkring aktiv 

  lyser (rött): snittverk utsvängt 

(H4) lyser (grönt): styrbar axel spärrad 

(H5) lyser (rött): självlastarvagn full 

 

 
 
 

Fig 32 

 

 

Du kan reglera kontrolljusens ljusstyrka manuellt genom att: 

1. stänga av styrningen, 

2. ställa vippströmställaren „Transportmatta (steg I)“ i dess nedre 
kopplingsläge (vända om transportmattans matningsriktning) och 
hålla fast den i detta läge, 

3. ställa tryckströmställaren „Pickup“ i dess övre kopplingsläge 
(lyfta upp pickup) och hålla fast den i detta läge, 

4. slå på styrningen i arbetsläget, 

 alla lysdioder blinkar, 

5. vrida ratten: 

 Ju högre värde som väljs med ratten desto starkare lyser 
kontrolljusen. 

6. stänga av styrningen, 

 inställningen sparas. 

 

 

 

H1 H2 H3 H4 H5 
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5.11 ISOBUS-styrning / ISOBUS-terminal  

 

 

 ISOBUS-styrningen motsvarar nuvarande ISO-standard. 

 Om traktorns programvara och maskinvara motsvarar 
nuvarande ISO-standard behöver du inte vår terminal utan du 
kan styra maskinen direkt från traktorns egna terminal.  

 Den medlevererade ISO-kabelstammen är inte kompatibel med 
LBS eller LBS-plus. 

 

 

Som hjälp vid handhavande av maskinen kan bruksanvisningen för 
ISOBUS-styrningen Field Operator 300 hämtas på vår webbsida. 

 

10

8

4

9

1

7

6
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3
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Fig 33  

 ISOBUS-styrningen består främst av: 

 terminalen (1), 

 jobbdatorn (2), 

 sensorerna (3) för avkänning av de olika funktionsenheternas 
driftsstatus, t ex bakläm öppen/stängd. 

 anslutningskabeln (4) för anslutning av en 
ensileringsmedelspump (5) (specialutrustning). 

Terminalen (1) befinner sig på traktorn och är ansluten till jobbdatorn 
(2) på maskinen via anslutningskabeln (6). 

Alla nödvändiga funktioner för inlastning/urlastning av lastar- resp 
doseringsvagnen samt för transportkörning styrs via terminalens 
knappar (7). Symboler på knapparna indikerar vilka funktioner som 
kan utföras. 

När en knapp trycks sänder jobbdatorn en signal till den aktuella 
magnetventilen på det elhydrauliska styrblocket (8) som utför den 
valda funktionen. Flera sensorer (3) avkänner därvid den valda 
funktionens /inställningens exakta driftsstatus, t ex  bakläm öppen / 
stängd. Driftstatuslägena visas grafiskt på displayen (9). 
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För aktivering/deaktivering av styrningen används knappen  . 

Om maskinen inte kommer att användas en längre tid ska dessutom 
den mobila traktoranslutningsledningen (10) dras av. 

 
 (1) Display. Beroende på vilka funktioner som 

väljs visas: 

 menyn "Arbete". Menyn "Arbete" 
indikerar de valda funktionerna samt 
driftslägena vid inlastning och 
urlastning. 

 menyn "Vägkörning". Menyn 
"Vägkörning" visas i vägkörningsläget.

 menyn "SET". I menyn "SET": 

 indikeras programvarans utgåva,

 kan maskinparametrar ställas in. 

Knapparnas funktioner: 

 (2) ISOBUS-styrning TILL (I) / FRÅN (0) 

 (3) Slå på / stänga av vägkörningsläge / 
Bläddra i menyn 

 (4) Stänga av tvärtransportör 

 (5) Slå på tvärtransportör och ändra 
matningsriktning 

 (6) Slå på /stänga av urlastningssätt "A II" 

 (7) Slå på urlastningssätt "A I" 

 (8) Slå på /stänga av lastningsautomatik 

 (9) Momentant ändra transportmattans 
matningsriktning / sänka transportmattans 
matningshastighet vid urlastning (i 
kombination med knapp (11)) 

 (10) Fördubbla transportmattans 
matningsriktning tills lastutrymmet är 
fullständigt tömt (transportmatta hastighet II) 
/ öka transportmattans matningshastighet 
vid urlastning (i kombination med knapp 
(11)) 

 

 

 Fig 34  
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 (11) Slå på transportmattan / ställa in 
transportmattans matningshastighet (i 
kombination med knapp 9 och 10) 

 (12) Hämta upp meny "SET" / hämta upp 
driftstimräknare och lassräknare 

 (13) Tända / släcka belysningen i lastutrymmet / 
återgå till menyn "Arbete"" 

 (14) Stänga bakläm 

 (15) Öppna bakläm 

 (16) Lyfta dragstång 

 (17) Sänka dragstång 

 (18) Svänga ut snittverk 

 (19) Svänga in snittverk 

 (20) Spärra styrbar axel 

 (21) Låsa upp styrbar axel 

 (22) Lyfta upp pick-up 

 (23) Sänka ner pickup i flytläge / inget flytläge 
(fast) 

 

 

 Fig 35  
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5.11.1 Field-Operator 120 - knappsymboler och deras innebörd 

 Nedan förklaras knappsymbolerna på Field-Operator 120, deras 
funktion och vad som visas på displayen. 

5.11.1.1 Koppla till / från Field-Operator 120 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång. 

  ISOBUS-styrningen är tillkopplad / 
frånkopplad. 

  Vid tillkopplad ISOBUS-styrning visar 
displayen menyn "Arbete". När ISOBUS-
styrningen kopplas från slocknar displayen.

 

 

 

 

Knappen används samtidigt som "nödstopp". När ISOBUS-kopplas 
från stängs alla hydraulfunktioner av. 

5.11.1.2 Slå på vägkörningsläge  

 

Vägkörningsläget kan endast slås på 
när: 

 pickupen är i upplyft läge 
(Observera: ingen kontroll om 
pickupen har lyfts upp helt). 

 baklämmen är stängd. 

 transportmattan står stilla, 

 doseringsvalsarna står stilla. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda hörs 
en kort ljudsignal och ett 
varningsmeddelande och det ej 
uppfyllda villkoret anges i menyn 
"Arbete". 

 (1) varningsmeddelande, 

 (2) pick-up i nedre läge 

 (3) bakläm öppen, 

 (4) driven transportmatta, 

 (5) drivna doseringsvalsar 

 På displayen visas: 

1

2 3

54
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I vägkörningsläget: 

 visas menyn "Vägkörning", 

 är alla funktioner blockerade på terminalen med undantag för 
funktionerna "Spärra medspårande axel" och "Låsa upp 
medspårande axel", 

 är den hydrauliska dragstångsfjädringen (specialutrustning), den 
hydropneumatiska tandemaxelns (specialutrustning) axelfjädring 
och varningsljuset (specialutrustning) påslagna. 

 är arbetsstrålkastarna (specialutrustning) tända. 

 

 

Om dragstången har fjädring ska dragstångens hydraulcylindrar vara 
utskjutna ca 20 mm innan vägkörningsläge slås på. 

Dragstångsfjädringen fungerar inte med den ledade dragstången i det 
lägre ändläget. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång. 

  Vägkörningsläget är påslaget. På displayen 
visas menyn "vägkörning" och 

 symbolen "Medspårande axel spärrad" 
eller 

 

 
 

 symbolen "Medspårande axel upplåst". 

 

5.11.1.3 Stänga av vägkörningsläge 

 

När vägkörningsläge stängts av: 

 visas menyn "'Arbete", 

 är alla terminalfunktioner deblockerade, 

 är den hydrauliska dragstångsfjädringen (specialutrustning), den 
hydropneumatiska tandemaxelns axelfjädring och varningsljuset 
(specialutrustning) avstängda. 

 är arbetsstrålkastarna (specialutrustning) tända om 
arbetsstrålkastarna var tända när funktionen "Slå på 
vägkörningsläge" utfördes. 
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På displayen visas: 

 Tryck på knappen igen. 

  Vägkörningsläget är avstängt. På displayen 
visas menyn "Arbete" igen. 

 

 

5.11.1.4 Slå på urlastningssätt "A I"  

 

Rikta den styrbar axelns hjul rakt genom att en kort stund köra 
traktorn rakt fram med påhängd maskin innan du trycker på knappen 

. 

 

 

Urlastningssättet "A I" stängs av automatiskt när du stänger 
baklämmen. 

 

 

Vid elektronisk tvångsstyrning är den styrbara axeln spärrad i 
urlastningssättet "A I". 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills den fria markhöjden 
under pickupen är tillräckligt stor. 

  Följande funktioner utförs då automatiskt en 
efter en: 

 Den styrbara axeln spärras, 

 Dragstången lyfts upp. 

 
 

 

5.11.1.5 Slå på urlastningssättet "A II" (påslagning utan doseringsvalsar)  

 

 Urlastningssättet "A II" stängs av automatiskt när du stänger 
baklämmen. 

 Vid urlastning kan du slå på eller stänga av transportmattans 

matningsfunktion efter behov med knappen . 
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På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång när du är på 
plansilon. 

  Följande funktioner utförs då automatiskt en 
efter en: 

 öppnande av bakläm, 

 påslagning av transportmatta när 
baklämmen uppnår sitt övre ändläge. 

 
 

 
  

5.11.1.6 Slå på urlastningssättet "A II" (påslagning med doseringsvalsar) 

 

 Urlastningssättet "A II" stängs av automatiskt när du stänger 
baklämmen. 

 Vid urlastning kan du slå på eller stänga av transportmattans 

matningsfunktion efter behov med knappen . 

 Koppla bort kraftuttaget om du vill lasta ur etappvis. 

  Doseringsvalsarna och transportmattan stannar. 
Transportmattan går automatiskt i standby-läge och symbolen 
"Matning aktiv" blinkar på terminalen. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång när du är på 
plansilon. 

  Följande funktioner utförs då automatiskt en 
efter en: 

 Baklämmen öppnas till dess inställda 
1:a öppningsläge. 

 Transmissioner och kopplingar 
kopplar. 

 Transportmattan slås på i standby-
läget när baklämmen uppnår det 
inställda 1:a öppningsläget. På 
terminalen blinkar symbolen "Matning 
aktiv". 
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När du kopplar till kraftuttaget startas 
doseringsvalsarna och efter en kort 
väntetid startas automatiskt 
transportmattans matningsfunktion. 

  När doseringsvalsar drivs visas 
symbolen "Doseringsvalsar 
påslagna". 

  När transportmattan drivs lyser 
symbolen "Matning aktiv" 
permanent. 

 
 

 

  

 

5.11.1.7 Koppla till och från lastningsautomatik  

 

Koppla till lastningsautomatiken för att utnyttja lastningsutrymmet 
jämnt och fullständigt. 

Lastningsautomatiken: 

 behöver bara kopplas till en gång, 

 slår på och stänger av transportmattan automatiskt under 
inlastningen, 

 deaktiveras automatiskt när terminalen genererar ljudsignalen 
och den optiska signalen "Självlastarvagn full", 

 aktiveras automatiskt när självlastarvagnen har urlastats och 
pickupen sänks ner nästa gång. 

 förblir tillkopplad tills du stänger av lastningsautomatiken 
manuellt, 

 ger möjlighet att i förväg välja den maximala ifyllningsnivån i 
lastutrymmet. Beakta kapitlet "Välja i förväg den maximala 
ifyllningsnivån i lastutrymmet", sidan 96. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång. 

  Lastningsautomatiken är tillkopplad. 
Beroende på vilken ifyllningsnivå som har 
valts visas en av följande symboler: 

 "Lastningsautomatik tillkopplad 80 %" 
eller 

 

 

   

 "Lastningsautomatik tillkopplad 100 
%". 
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 Tryck på knappen igen. 

  Lastningsautomatiken är frånkopplad. 
Symbolen "Lastningsautomatik frånkopplad" 
visas. 

 

 
 

5.11.1.8 Ändra transportmattans matningsriktning momentant  

 

Transportmattans matningsriktning ska ändras momentant om 
friktionskopplingen reagerar vid urlastning. 

På detta sätt minskar materialets presstryck på doseringsvalsarna 
och därmed även startmomentet för att befria doseringsvalsarna. 

 

 

 

På displayen visas: 

 1. Tryck på knappen  för att stänga av 

transportmattans matningsfunktion. 

 2. Tryck på knappen  . 

  Symbolen "Omvänd matningsriktning" 
visas. Transportmattan startas och 
transporterar materialet bort från 
doseringsvalsarna i max 3 sekunder. 
Materialets presstryck mot 
doseringsvalsarna minskar. 

 

 

  

5.11.1.9 Fördubbla transportmattans matningsriktning tills lastutrymmet är fullständigt tömt 
(transportmatta hastighet II)  

 

Den valda matningshastigheten ska vara minst "40" innan du 
fördubblar transportmattans matningshastighet för fullständig 
tömning. 

Öka först den valda matningshastigheten vid behov innan du trycker 

på kappen  för att  fördubbla matningshastigheten för att 

tömma lastutrymmet. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång vid urlastning. 

  Transportmattans matningshastighet 
fördubblas för tömning av lastutrymmet. 
Symbolerna "dubblad matningshastighet 
vald" och "fördubblad frammatning" visas. 
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5.11.1.10 Slå på transportmatta  

 

Information för självlastarvagn utan doseringsvalsar: 

 När självlastarvagnen är full genererar terminalen en ljudsignal 
och en optisk signal "Självlastarvagn full". Lastningsautomatiken 
avaktiveras och transportmattans automatiska matningsrörelse 
stängs av. 

  Självlastarvagnar utan doseringsvalsar får lastas vidare och 
transportmattans frammatning slås på manuellt i två sekunder 

upp till 3 gånger med knappen . 

  Avbryt inlastningen senast när ljudsignalen hörs för 3:e gången. 

 Vid urlastning på plansilon slås transportmattan automatiskt på 

efter tryckning på knapp  när baklämmen har uppnått sitt 

ändläge. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen i max 2 sekunder vid 
inlastning för att slå på transportmattans 
frammatningsfunktion manuellt. 

  Så länge som knappen hålls kvar rör sig 
transportmattan med inställd 
matningshastighet. Symbolen "Matning 
aktiv" visas. 

 

 

  

 

5.11.1.11 Ändra transportmattans matningshastighet under urlastning  

 +  +  
 

På displayen visas: 

 Transportmattans matningshastighet kan 
ändras under urlastningen med hjälp av 

knapparna  och  eller . 

 

 

  

  Ändra matningshastigheten genom att 

trycka en gång på knappen  och 

sedan på knappen  eller  flera 

gånger i snabb följd. 

 På displayen visas: 
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  Med varje tryckning på knappen  

ökas den visade matningshastigheten med 
10 % av max matningshastighet. Med varje 

tryckning på knappen  minskas den 

visade matningshastigheten med 10 % av 
max matningshastighet. 

  

 

5.11.1.12 Tända / släcka belysningen i lastutrymme  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck kort på knappen en gång. 

  Belysningen i lastutrymmet är tänd. 
Symbolen "Belysning lastutrymme" visas. 

 Tryck kort på knappen igen. 

  Belysningen i lastutrymmet är släckt. 
Symbolen "Belysning lastutrymme" döljs. 

 Tryck länge på knappen en gång. 

  Ensileringsmedelspumpen är tillkopplad. 
Symbolen "Ensileringsmedelspump" visas. 

. Tryck länge på knappen  igen. 

  Ensileringsmedelspumpen är frånkopplad. 
Symbolen "Ensileringsmedelspump" döljs. 

 

 

  

 

 

När belysningen i lastutrymmet är tänd: 

 slocknar belysningen automatiskt när du aktiverar 
vägkörningsläget, 

 tänds belysningen automatiskt när du deaktiverar 
vägkörningsläget. 
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5.11.1.13 Stänga bakläm  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills baklämmen har 
uppnått sitt ändläge. 

  Baklämmen stängs samtidigt som 
urlastningssätten "A I" och "A II" automatiskt 
stängs av. 

  Följande funktioner utförs då automatiskt en 
efter en: 

 1. Transportmattan kopplas från 
automatiskt. 

 2. Baklämmen stängs. 

  När baklämmen är helt stängd visas 
symbolen "Bakläm stängd". 

 

 

  

5.11.1.14 Öppna bakläm  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills baklämmen har 
uppnått sitt ändläge. 

 
 

 
 Självlastarvagn utan doseringsvalsar 

 När baklämmen är helt öppen visas 
symbolen "Bakläm öppen". 

 

 

   

 Självlastarvagn med doseringsvalsar 

 När baklämmen är öppen i det 1:a 
inställda öppningsläget visas symbolen
"Bakläm öppen". 

 Släpp knappen och tryck den på nytt. 
Baklämmen öppnas så länge som knappen 
hålls kvar eller tills den är helt öppen. 
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Vid urlastning på plansilon öppnar 
baklämmen automatiskt när knappen 

för avlastningssätt II  har 

tryckts: 

 självlastarvagn utan 
doseringsvalsar: baklämmen 
öppnas helt, 

 självlastarvagn med 
doseringsvalsar: baklämmen 
öppnas tills 1:a öppningsläget 
har uppnåtts. 

  

5.11.1.15 Lyfta dragstång  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills den ledade 
dragstången lyfts till önskat läge eller 
ändläget. 

  Pickupens fria markhöjd ökas. 

 

ingen speciell symbol 

 

5.11.1.16 Sänka ner dragstång  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills den ledade 
dragstången har sänkts till önskat läge eller 
ändläget. 

  Pickupens fria markhöjd minskas. 

 

ingen speciell symbol 

5.11.1.17 Svänga ut snittverk  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills symbolen "Snittverk" 
ersätts med ""Snittverk utsvängt" och en 
ljudsignal hörs. 

  Snittverket har nu svängts ut ur 
inmatningskanalen. 
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Om symbolen "Snittverk" ersätts med 
"Skärkniv utsvängd": 

 har minst en skärkniv vikit undan 
ur inmatningskanalen för t ex ett 
sten, 

  är snittverket starkt nedsmutsat.

 

På displayen visas: 

 

En eller flera skärknivar har vikit undan 

Sväng ut snittverket helt med inmatningsrotorn 
påslagen och sväng in det igen. 

  

Snittverket är nedsmutsat 

Rengör snittverket.   

 

5.11.1.18 Svänga in snittverket  

 

Snittverket får endast svängas in när inmatningsrotorn går. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills symbolen "Snittverk" 
ersätts med ""Snittverk insvängt" och en 
ljudsignal hörs. 

  Snittverk är helt insvängt i 
inmatningskanalen. 

 

 

5.11.1.19 Spärra den styrbara axeln  

 

Den styrbara axelns hjul måste riktas rakt för att axeln ska kunna 
blockeras. Rikta hjulen rakt genom att köra traktorn rakt fram en kort 
stund med påhängd maskin. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång. 

  Symbolen "Styrbar axel spärrad" visas och 
en ljudsignal hörs. Den styrbara axeln är 
spärrad i läget "Rakt". 

 Om  symbolen blinkar har ändläget inte 
uppnåtts. Ett fel har inträffat. Styrsystemet 
fungerar. 
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5.11.1.20 Låsa upp styrbar axel  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång. 

  Symbolen "Styrbar axel upplåst" visas och 
en ljudsignal hörs. Den styrbara axeln kan 
svänga fritt (upplåst) och följer kurvans 
radie vid kurvkörning. 

 Om symbolen blinkar har ändläget inte 
uppnåtts. Ett fel har inträffat. Medspårning 
aktiveras. 

 

 

  

 

5.11.1.21 Lyfta upp pickup  

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen tills pickupen har lyfts 
upp till sitt ändläge. 

  Pickupen lyfts upp. 

 

ingen speciell symbol 

5.11.1.22 Sänka ner pickup  

VARNING 

 

Risk för personskador vid körning på ojämn mark med nersänkt 
/ låst pickup. 

På ojämn mark får maskinen endast dras med pickupen i flytläge. 

 

 

 

På displayen visas: 

 Tryck på knappen en gång. 

  Pickupen sänks ner och hålls i flytläget. 
Symbolen "Sänka ner pickup / flytläge" 
visas. 

 

 

   

 Tryck på knappen igen. 

  Flytläget stängs av och pickupen låses. 
Symbolen "Sänka ner pickup / låst" visas. 
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5.11.2 Ställa in maskinparametrar  

 I menyn "SET" kan maskinparametrarna ställas in. Vilka symboler 
som visas kan variera beroende av maskinens typ och utrustning. 
Pilen (1) i mitten indikerar vilken parameter som aktuellt kan ändras 

med knapparna  och . Pilen (1) flyttas  med knappen 

 . 

5.11.2.1 Hämta upp menyn "SET" 

 
 

På displayen visas: 

 1. Tryck på knappen 
 
en längre stund 

för att hämta upp menyn "SET". 

  När menyn "SET" kommer upp befinner sig 
pilen (1) längst upp och är riktad åt höger. 
Nu kan funktionerna 2 till 4 till höger väljas. 

  Flytta ner pilen (1) med ett kort tryck på 

knappen . 

  Byta riktning på pilen (1) så att den är riktad 
åt vänster genom att trycka länge på 

knappen . Nu kan funktionerna 6 till 7 

till vänster väljas. 

 2. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 

 

 (2) Den tid som transportmattan ska mata i 
omvänd riktning när brytaren 
"Självlastarvagn full" är påslagen vid start 
av funktion A2. (Endast för självlastarvagn 
med doseringsvalsar!) 

 (3) Den tid (intervall 0-5s, steg 0,1s) som 
baklämmen ska påverkas ytterligare efter 
det att sensorn Bakläm 1:a öppningsläge 
har uppnåtts. Med denna tid kan 
baklämmens 1:a öppningsläge varieras. 
(Endast för självlastarvagn med 
doseringsvalsar!) 

 

 

  

  (4) Inställning av tvärtransportör, möjliga 
symboler är vänsterpil, högerpil och kors. 
Pilens riktning anger tvärtransportörens 
standardutmatningsriktning, dvs den riktning 
med vilken tvärtransportören startas. "Kors" 
= tvärtransportör saknas. Dessutom finns 
inställningsalternativet "W" för "gammalt 
Wollschläger-hydraulsystem". 

 (5) Indikering av lägen hos 
lastningsautomatikens potentiometer (0-
100). Vid kalibrering av 
lastningsautomatiken visas inte något 
siffervärde utan "KAL". 

 (6) Till vänster: indikering av den 
programvarans aktuella version 

  Till höger: val av självlastarvagnstyp, aktuell 
inställning är självlastarvagn med 
doseringsvalsar. 

 (7) Typ av styrbar axel 
(BPW / FAD / ZWL / TRI) 

 (8) Ledigt 

 (9) Driftstimmar totalt 
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5.11.2.2 Välja självlastarvagnstyp  

 

ISOBUS-styrningen fungerar inte om inte rätt typ av självlastarvagn 
har valts. 

 

 1. Tryck på knappen 
 
en längre stund 

för att hämta upp menyn "SET". 

 2. Tryck länge på knappen och välj 

funktion (6). 

 3. Byt lastarvagnstyp genom att trycka på 

knapparna  och . 

  Symbolen  visas eller döljs. 

  Symbolen : 

 ska visas för självlastarvagn med 
doseringsvalsar, 

 får inte visas för självlastarvagn utan 
doseringsvalsar. 

 4. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 
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5.11.2.3 Välja ifyllningsnivå för materialet i lastutrymmet  

 

Materialets ifyllningsnivå i lastutrymmet kan väljas i förväg. 
Ifyllningsnivå 80 % eller 100 % kan väljas. Välj ifyllningsnivå; 

 80 % för fuktigt, tungt material, 

 100 % för torrt, lättare material. Vid ifyllningsnivå 100 % 
komprimeras materialet mer och lastutrymmets kapacitet ökas. 

 
 1. Hämta upp menyn "Ifyllningsnivå" genom 

att trycka på knapparna  och . 

 2. Välj ifyllningsgrad 80 % eller 100 % med 

knappen . 

  Siffran bredvid ordet "Urlastning" indikerar 
den valda ifyllningsnivån, i bilden alltså 
80 %. 

 3. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 

 

 

  

 "Lastningsautomatik tillkopplad 80 %" eller  

 

   

 "Lastningsautomatik tillkopplad 100 %".  
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5.11.2.4 Välja axeltyp för den  styrbara axeln  

 1. Tryck på knappen 
 
en längre stund 

för att hämta upp menyn "SET". 

 2. Tryck länge på knappen och välj 

funktion (7). 

 3. Byt axeltyp genom att trycka på knapparna 

 och . 

  Displayen indikerar vilken axeltyp som har 
valts för den styrbara axeln: 

 enkelverkande hydraulcylinder = 
axeltyp BPW eller tvångsstyrning, 

 dubbelverkande hydraulcylinder = 
axeltyp FAD, 

 ZWL = tvångsstyrning, 

 TRI = tridemaxelaggregat. 

 4. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 

 

 

  

5.11.2.5 Kalibrera lastningsautomatik  

 

 Genom kalibrering av inlastningsautomatiken kan sensorbygelns 
nedre läge för till- och frånkoppling av transportmattan och 
sensorbygelns över läge för omkoppling till maximal 
matningshastighet ställas in individuellt. 

 För kalibrering av lastningsautomatiken krävs två personer. En 
person påverkar sensorbygeln i lastutrymmet, den andra 
personen ställer in terminalen på traktorn. 

 
 1. Koppla maskinen till traktorn. 

 2. Stäng av traktormotorn. 

 3. Ansätt traktorns parkeringsbroms. 

 4. Den andra personen ska stiga in i 
lastutrymmet genom ingångsdörren. 

 5. Slå på traktorns tändning. 
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 6. Tryck på knappen 
 
en längre stund 

för att hämta upp menyn "SET". 

 7. Personen i lastutrymmet svänger ner 
sensorbygeln till dess nedre läge där 
transportmattan ska startas automatiskt. 

 8. Starta kalibreringsläget genom att trycka på 

knappen . 

  På displayen visas bokstäverna KAL. 

 9. Personen i lastutrymmet svänger upp 
sensorbygeln till dess övre läge där 
transportmattan ska gå med maximal 
matningshastighet. 

 

 

   

  

 10. Avsluta kalibreringsläget genom att trycka 

på knappen  igen. 

 11. Tryck på knappen  för att bekräfta de 

nya inställningarna och avsluta 
kalibreringen. 

 12. Kontrollera om det inställda 
hastighetsintervallet är lämpligt genom att 
svänga sensorbygeln manuellt från nedre 
läget (indikerat värde: 0) till övre läget 
(indikerat värde: 100). Om kollision inträffar 
ska intervallet justeras. 

 
 

   

  

 13. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 
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5.11.3 Driftstimräknare och lassräknare  

 Arbetstimräknaren och lassräknaren räknar både antal fram till nästa 
nollställning (dagräknare) och totalt antal. Driftstimräknaren räknar det 
totala antalet driftstimmar. 

 Dagarbetstimräknare (räkning fram till nästa nollställning (h)). 
Räknar självlastarvagnens arbetstid under vilken pickupen varit 
nersänkt. 

 Daglassräknare (räkning fram till nästa nollställning). Räknar 
antalet lass genom att räkna hur ofta baklämmen öppnats. 

 Totalarbetstimräknare. Räknar självlastarvagnens hela arbetstid, 
under vilken pickupen varit nersänkt. 

 Totallassräknare. Räknar det totala antalet lass under 
självlastarvagnens hela användningstid. 

 Totaldriftstimräknare. Räknar självlastarvagnens hela 
användningstid under vilken ISOBUS-styrningen varit påslagen. 
Driftstimräknaren för totalt timantal visas i menyn "SET". 

 

 

 Antalet arbetstimmar resp lass fram till nästa nollställning kan 
alltid nollställas. 

 Antalet arbetstimmar resp lass fram till nästa nollställning 
nollställs inte automatiskt varje dag utan måste nollställas 
manuellt. 

 Driftstimräknaren, arbetstimräknaren och lassräknaren för totalt 
antal kan inte nollställas. 

 

 

Driftstimräknaren för totalt timantal visas i menyn "SET". 

 

 
 

På displayen visas: 

 1. Tryck kort på knappen . 

  Menyn "Driftstimräknare och lassräknare" 
visas: 

 (1) Arbetstimräknare, totalt 

 (2) Lassräknare, totalt 

 (3) Arbetstimräknare, fram till nollställning

 (4) Lassräknare, fram till nästa 
nollställning 
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 2. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 

   

5.11.3.1 Nollställning av driftstimräknare och lassräknare  

 1. Tryck kort på knappen . 

  Menyn "Driftstimräknare och lassräknare" 
visas. 

 2. Tryck länge på knappen  igen. 

  Driftstimräknaren och lassräknaren 
nollställs. 

 3. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 

 

 

   
  

5.11.4 Översikt sensorer och statuslägen 

   
 

 

På displayen visas: 

 1. Tryck kort på knappen  och därefter 

på knappen . 

  Menyn "Översikt sensorer och statuslägen" 
visas: 

 (1) Sensornummer 

 (2) Sensorstatus 

 (3) Antal sensorkopplingar 

 2. Tryck på knappen  för att gå tillbaka 

till menyn "Arbete". 

  På displayen visas menyn "Arbete". 
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5.11.4.1 Sensorkonfiguration 

 Sensor Status 

1: Skärknivar 0: Insvängda 

  1: Utsvängda 

2: Snittverk 0: Utsvängda 

  1: Insvängda 

3: Styrbar axel spärrad 0: Sensor har inte reagerat 

  1: 
Sensor har reagerat 
 ett kort ljud hörs 

 Vid tridem: 
lyftaxel lyft 

0: Sensor har inte reagerat 

 1: 
Sensor har reagerat 
 ett kort ljud hörs 

4: Styrbar axel ledig 0: Sensor har inte reagerat 

  1: Sensor har reagerat 

 Vid tridem: 
lyftaxel sänkt 

0: Sensor har inte reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

5: Självlastarvagn full 0: Sensor har inte reagerat 

  1: Sensor har reagerat 

6: Bakläm nivå 1 0: Sensor har inte reagerat 

  1: Sensor har reagerat 

7: Bakläm nivå 2 0: Sensor har inte reagerat 

  1: Sensor har reagerat 

8: Bakläm stängd 0: Sensor har inte reagerat 

  1: Sensor har reagerat 

9: Varvtal på 
doseringsaggregat 

0: Sensor har inte reagerat 

 1: Sensor har reagerat 
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5.12 Maskinens  hydraulsystem  

 Maskinens  hydraulsystem: 

 kan gå med max  100 l/min. 

 lämpar sig för öppet-center- och stängt-center-hydraulsystem. 
Omkoppling från öppet-center-system till stängt-center-system 
sker via load-sensing-skruven på det elhydrauliska styrblocket.  

Alla hydraulfunktioner på maskinen styrs via styrpanelen. Maskinens 
diverse hydraulkomponenter är därför anslutna till maskinens 
elhydrauliska styrblock. 

Maskinens hydraulsystem är driftklart när: 

 det elhydrauliska styrblocket är kopplat till traktorns 
hydraulsystem via en dubbelverkande styrenhet resp en 
enkelverkande styrenhet med fritt returflöde och 

 oljecirkulationen mellan traktorn och maskinen har aktiverats på 
traktorns styrenhet. 

 

 

 Hydraulfunktionernas (hydraulkomponenternas) 
manövreringshastighet är beroende av traktorns hydraulsystem.

  Beroende på traktortyp kan de inställda 
manövreringshastigheterna behöva justeras på traktorns 
styrenhet / maskinens styrblock. 

 Information om de nödvändiga styrenheterna finns i kapitlet 
"Nödvändig utrustning på traktorn" på sidan 28. 

 
 (1) Slanghållare för korrekt upphängning av 

matningsledningar. 
 

1

 Fig 36  
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5.12.1  Elhydrauliskt styrblock: 

 1 Elektro-hydraulischer Steuerblock 

 (2) Basblock med proportionalriktningsventiler 
för drivning av transportmattan med: 

(2.1) uttag för LS-styrledning, 

(2.2) proportionalriktningsventil för 
transportmatta, 

(2.3) tryckbegränsningsventil för 
prioritetsfunktioner (190 bar), 

(2.4) pickup, 

(2.5) riktningsändring av transportmatta, 

(2.6) förvalmagneter, 

(2.7) LS-skruv för blockering av 
kolvmanometern när LS-styrledning är 
monterad: 

 skruv utskruvad - konstantpump, 

 skruv iskruvad - LS-drift. 

 (3) tilläggsblock med riktningssätesventiler för: 

(3.1) ledad dragstång och 
dragstångsfjädring, 

(3.2) bakläm och växellåda för 
doseringsaggregatväxling, 

(3.3) skärknivar, 

(3.4) tryckbegränsningsventil för snittverk. 

 

 

 Fig 37  

 

 

 

Tryckbegränsningsventilen är inställd 
på 140 bar för att förhindra skador på 
snittverket och knivarna när snittverket 
svängs in i inmatningskanalen. 

 

  

alternativt: 

 (4) ändplåt med riktningssätesventiler för 
styrbar axel FAD, 

 (5) ändplåt med riktningssätesventiler för 
styrbar axel BPW (specialutrustning), 

 (6) ändplåt med riktningssätesventiler för 
lyftaxel tridem (specialutrustning), 

 

 Fig 38  
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5.12.1.1 Load-sensing hydraulsystem med LS-styrledning  

 

 Hydraulsystemet får endast kopplas när det är trycklöst. 

 Stäng av traktormotorn innan du kopplar hydraulsystemet. 

 Anslut alltid LS-styrledningen när du förbinder 
hydraulanslutningen "Framledning" direkt till traktorns 
hydraulpump. 

 
 Via LS-styrledningen är maskinens elhydrauliska styrblock direkt 

kopplat till traktorns hydraulpump. Maskinens momentana 
hydrauloljebehov avgör tryck och matningshastighet hos traktorns 
hydraulpump. 

 
 Traktor Maskin 

 

 Fig 39  

  (1) Elhydrauliskt styrblock på maskinen, se sidan 103. 

 (2) LS-styrledning 

 (3) Inställbar hydraulpump på traktorn 

 (4) Hydraulanslutning "returledning", ansluten via fritt returflöde, inte
via styrenheten 

 (5) hydraulanslutning "framledning", direkt ansluten till traktorns 
hydraulpump, oljeuttag inte via styrenheten 

Anslutning av LS-styrledning 

 1. Skruva fast LS-styrledningen (2) mot uttaget (Fig 37/2.1) på det 
elhydrauliska styrblocket. 

 2. Blockera kolvmanometern i det elhydrauliska styrblocket  genom 
att 

 2.1 Skruva in LS-skruven (Fig 38/2.7) tills det tar stopp.  

 3. Koppla LS-styrledningen (2) till traktorns LS-uttag. 

 4. Koppla hydrauluttaget "Returledning"(4) till fritt returflöde på 
traktorn. 

 5. Koppla hydrauluttaget "Framledning" (5) direkt med traktorns 
hydraulpump. 

 

Öppna kolvmanometer via LS-skruven (Fig 38/2.7) i det elhydrauliska 
styrblocket när hydraulanslutningen "Framledning" är ansluten till 
traktorns styrenhet. 

 

1 

3 

2 

4 

5 



 Konstruktion och funktionssätt
 

Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10 105
 

 

5.12.2 Manuell nödmanövrering vid bortfall av elsystemet  

FARA 

 

Risker på grund av farliga rörelser av rörliga delar när den 
manuella nödmanövreringen aktiveras! 

Utvisa personer ur maskinens riskområde innan du aktiverar den 
manuella nödmanövreringen!"" 

Vid aktivering av den manuella nödmanövreringen ska alltid kapitlet 
"Funktionsdiagram för manuell nödmanövrering" på sidan 106 iakttas!

 
Vid bortfall av elsystemet kan elektromagneterna 
för styrning av riktningssätesventilerna påverkas 
direkt på det elhydrauliska styrblocket (1) via den 
manuella nödmanöveringen. 

 Förvalsventiler (2): 

  Tryck på ankaren på elektromagneten på 
respektive styrventil med ett spetsigt 
föremål (3) för att utföra önskad hydraulisk 
funktion. 

 Påverka tilläggsblocket (4) och ändplåtarna 
(5). 

  Skruva in den räfflade skruven(6) på den 
aktuella riktningssätesventilen. 

 

 

Skruva ut de räfflade skruvarna igen 
efter avslutad manuell 
nödmanövrering. 

 Fig 40  
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5.12.2.1 Funktionsdiagram för manuell nödmanövrering 
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 Följande exempel förtydligar tillvägagångssättet vid aktivering av den 
manuella nödmanövreringen. 

Exempel: 

Svänga ut snittverk: 

 1. Skruva in de räfflade skruvarna (1) och (2) på 
riktningssätesventilerna (X)Y12 och (X)Y13. 

 2. Tryck in ankaren på elektromagneten (X)Y31 (3) med ett trubbigt 
föremål (4). 

  Snittverket svängs ut. 
 

 

Skruva ut de räfflade skruvarna igen efter avslutad manuell 
nödmanövrering. 

 

 

Fig 42  
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5.12.3 Hydraulslangar 

VARNING 

 

Risk för infektion finns när hydraulolja tränger fram under högt 
tryck och tar sig in i kroppen! 

Se till att traktorns och maskinens hydraulsystem är trycklösa när du 
ansluter eller lösgör hydraulslangarna! Sväng manöverorganet på 
traktorns styrenhet alltid i flytläge. 

Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja. 

5.12.3.1 Koppla hydraulslangar 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas 
när funktionsfel inträffar på grund av felaktigt kopplade 
hydraulslangar! 

 Beakta hydraulkopplingarnas färgkodning när du ansluter 
hydraulslangarna. 

 Kontrollera hydraulslangarnas kodning på maskinens styrblock 
om färgkodning (dammskyddshylsa) saknas: 

 P = tryckledning, 

 T = returledning. 

 

 

 Kontrollera att hydrauloljorna är kompatibla innan du ansluter 
maskinen till traktorns hydraulsystem. 

 Blanda inte mineraloljor med biooljor! 

 Iaktta hydrauloljans maximala arbetstryck på 200 bar. 

 Koppla endast rena hydraulpluggar och hydraulhylsor. 

 Se till att ingen olja sprids ut i omgivningen när hydraulslangar 
kopplas eller kopplas loss. 

 Skjut in hydraulpluggen i hydraulhylsan tills pluggen låses 
kännbart. 

 Kontrollera hydraulslangarnas kopplingsställen med avseende 
på passning och täthet. 

 Kopplade hydraulslangar: 

 ska vid kurvkörning ge efter utan att spännas eller vickas 
och utan friktion, 

 får inte skava mot andra komponenter. 

 
  1. Sväng det aktuella manöverorganet på traktorns styrenhet till 

flytläge (neutralläge). 

 2. Rengör hydraulpluggarna innan du kopplar dem med 
hydraulhylsorna. 

 3. Koppla hydraulslangarna med traktorns styrenheter. 

 3.1 Tryckledning (röd dammskyddshylsa) med enkel- eller 
dubbelverkande styrenhet. 

 3.2 Returledning (blå dammskyddshylsa) med trycklös 
returledning, om möjligt. 
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5.12.3.2 Koppla loss hydraulslangar 

  1. Sväng det aktuella manöverorganet på traktorns styrenhet till 
flytläge (neutralläge). 

 2. Lås upp hydraulpluggarnas förregling i hydraulhylsorna. 

 3. Skydda hydraulpluggar och hydraulhylsor med 
dammskyddshylsor mot nedsmutsning. 

 4. Placera hydraulslangarna i slanghållaren (Fig 36/1), sidan 102. 
 

5.13 Dragstång 

 Maskinens dragstång är en hydraulisk ledad dragstång. 

5.13.1 Hydraulisk ledad dragstång  

Den hydrauliska ledade dragstången (1) kan 
användas för att öka pickupens (2) fria markhöjd 
vid körning över silon. 

Lyftning och sänkning av den ledade 
dragstången: 

 åstadkoms med hjälp av två 
dubbelverkande hydraulcylindrar (3), 

 styrs från styrpanelen. 

 

 Fig 43  

Beroende på hur kopplingen på traktorn är utförd 
kan dragstången kopplas till traktorn antingen för 
högt drag (Fig 43) eller lågt drag (Fig 44).  

Beroende på traktorns draganordning kan 
maskinen ha: 

 en dragögla 40 (Fig 43/5) enligt DIN 11043 
för bultkoppling enligt DIN 11028 / ISO 
6489-2, 

 kulhandske 80 (Fig 43/6) resp (Fig 44/1) för 
kuldrag 80 mm. 

 

 

 Fig 44  
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5.13.2 Koppla till dragstång 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om den tillkopplade maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn! 

 Kontrollera om din traktorns kopplingsanordning är tillåten för 
maskinens draganordning. 

  Beakta särskilt kapitlet "Förutsättningar för drift av traktorer med 
släpvagnar med stel dragstång", sidan 132. 

 Koppla och säkra maskinen korrekt till traktorn. 

 Använd aldrig defekta eller deformerade dragsystem. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas eller stötas om personer vistas 
mellan traktorn och maskinen när traktorn körs mot maskinen! 

Utvisa personer ur riskområdet mellan traktorn och maskinen innan 
du kör traktorn mot maskinen! 

Eventuella medhjälpare får endast agera som rangeringsmän bredvid 
maskinen. De får inte gå in mellan traktorn och maskinen förrän 
dessa står stilla. 

5.13.2.1 Bultkoppling 

  1. Förberedelse: 

 1.1 Öppna kopplingsanordningen, den ska vara klar för 
koppling (automatisk bultkoppling). 

 1.2 Arretera kopplingsklon vid bultkoppling med rörlig 
kopplingsklo (icke automatisk bultkoppling). 

 2. Backa traktorn tills den automatiska bultkopplingen hakas fast i 
dragstångens dragögla. 

 3. Kontrollera kopplingen efter proceduren. 

 3.1 Kontrollera att den automatiska bultkoppling är stängd och 
låst. 

 3.2 Säkra kopplingsbulten (formlåsande säkring) om en icke 
automatisk bultkoppling används. 

 4. Koppla matningsledningarna. 

 5. Lyft upp stödfoten till transportläge. 
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5.13.2.2 Kuldrag och kulhandske 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om den tillkopplade maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn! 

 Kontrollera före körning  på mycket ojämnt mark / över plansilon 
tillhållarens fria utrymme över kulhandsken. 

 Om det fria utrymmet inte räcker till monteras den kortare 
tillhållaren på "Scharmüller kuldraget" på traktorn. 

 

 

Smörj kopplingsanordningen varje dag. Detta minskar slitaget på 
kuldrag och kulhandske. Smörj också området mellan tillhållaren och 
kulhandskens yta. 

 
 (1) Kortare tillhållare för Scharmüller kuldrag.  

  Scharmüller beställningsnr02 481 316 

 

 
 Fig 45  

 
  1. Förberedelse: 

 1.1 Torka bort fett och smuts som finns på dragkulan, 
tillhållaren och kulhandsken. 

 1.2 Smörj dragkulan och kulhandskens yta med nytt fett. 

 1.3 Lås upp tillhållaren på lagerbocken. 

 1.4 Sväng tillhållaren till kopplingsläget. 

 1.5 Rengör och fetta dragkulan. 

 2. Koppla matningsledningarna. 

 3. Kör fram mot maskinen så att dragkulan kan ta upp 
kulhandsken. 

 4. Sänk ner dragstången via den ledade dragstången tills 
kulhandsken ligger på dragkulan. 

 5. Lyft den ledade dragstången för att avlasta stödfoten. 

 6. Lås upp tillhållaren på lagerbocken. 

 7. Lyft upp stödfoten till transportläge. 

 8. Frigör parkeringsbromsen. 



Konstruktion och funktionssätt 
 

112 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

5.13.3 Koppla från dragstång 

VARNING 

 

Risk för att klämmas vid frånkoppling av maskinen kan finnas 
om den frånkopplade maskinen oavsiktligt rullar bort! 

Säkra maskinen så att den inte oavsiktligt kan rulla bort innan 
maskinen kopplas loss från traktorn och parkeras. Beakta kapitlet 
"Säkring av traktor och maskin mot oavsiktlig start och bortrullning", 
sidan 135. 

5.13.3.1 Bultkoppling 

  1. Sänk ner stödfoten till stödläge. 

 2. Koppla loss matningsledningarna. 

 3. Placera matningsledningarna i slanghållaren. 

 4. Koppla från dragstången: 

 4.1 Öppna bultkopplingen (automatisk bultkoppling). 

 4.2 Ta bort kopplingsbulten (icke automatisk bultkoppling). 

 5. Dra traktor framåt. 

5.13.3.2 Kuldrag och kulhandske 

  1. Lyft upp den ledade dragstången. 

 2. Säkra maskinen mot bortrullning 

 3. Sänk ner stödfoten till stödläge. 

 4. Lås upp tillhållaren på lagerbocken. 

 5. Sväng tillhållaren till kopplingsläget. 

 6. Sänk ner den ledade dragstången tills maskinen vilar på 
stödfoten och kulhandskes löser sig från dragkulan. 

 7. Dra traktorn framåt (ca 25 cm). 

 8. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och bortrullning. 

 9. Lås upp tillhållaren på lagerbocken. 

 10. Koppla loss matningsledningarna. 

 11. Placera matningsledningarna i slanghållaren. 

 12. Dra traktor framåt. 
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5.14 Dragstångsfjädring för ledad dragstång (specialutrustning) 

Den hydrauliska ledade dragstångens (1) 
dragstångsfjädring gör att traktorn och maskinen 
ligger ännu bättre på vägen vid vägkörning. 
Dragstångsfjädringen består av en 
hydroackumulator och ett styrblock (4). 
Hydroackumulatorn och styrblocket samverkar  
med den ledade dragstångens hydraulcylindrar 
(3):  

När dragstångsfjädringen är aktiverad är 
fjädringen ca 10 mm om maskinen är fullastad 
och hydraulcylindrarna är utskjutna ca 20 mm. 
Om maskinen inte är lastad är fjädringen mindre.

Dragstångsfjädringen: 

 kan aktiveras och deaktiveras med knappen 

 (vägkörningsläge) på ISOBUS-

terminalen, 

 får endast aktiveras för transportkörning, 

 ska alltid vara deaktiverad när maskenen 
lastas och töms. 

 

 Fig 46  

  

Aktivera dragstångsfjädring 

 1. Skjut ut den ledade dragstångens 
hydraulcylinder (Fig 46/3) ca 20 mm. 

 2. Tryck på knappen  . 

  Vägkörningsläget är påslaget. På displayen 
visas menyn "Vägkörning". Samtidigt 
aktiveras dragstångsfjädringen automatiskt.

  

Deaktivera dragstångsfjädring 

 1. Tryck på knappen  igen. 

  Vägkörningsläget är avstängt. På displayen 
visas menyn "Arbete" igen. Samtidigt 
deaktiveras dragstångsfjädringen 
automatiskt. 
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5.15 Stödfot  

 Den frånkopplade maskinen vilar på stödfoten. Den fjäderbelastade 
bulten med lyftögla säkrar stödfoten i stödläge eller transportläge när 
bulten har skjutits in i respektive borrhål. 

5.15.1 Lyfta stödfoten till transportläge 

VARNING 

 

Risk att klämma fötterna om den upplyfta stödfoten oavsiktligt 
faller ner! 

Kontrollera att bulten har fallit in i borrhålet helt och stödfoten är 
korrekt förreglad i transportläget. 

 
 1. Lyft upp den tillkopplade maskinen med 

hjälp av den hydrauliska ledade 
dragstången (1). 

 Stödfoten avlastas. 

 2. Dra ut bulten (3) ur borrhålet. 

 3. Ta tag i handtaget (4) och lyft upp 
stödfoten(2) tills bulten (3) faller in i 
borrhålet (5). 

 4 Kontrollera att bulten (3) har fallit in i 
borrhålet (5) helt och stödfoten är korrekt 
förreglad i transportläget (Fig 48). 

 

 Fig 47  

5.15.2 Sänka ner stödfoten till stödläge 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm kan finnas när den 
frånkopplade och otillräckligt understötta maskinen oavsiktligt 
välter! 

När stödfoten har sänkts ner: Kontrollera att bulten sitter korrekt i 
borrhålet och stödfoten är korrekt låst i stödläget. 

 
 1. Lyft upp den tillkopplade maskinen med 

hjälp av den hydrauliska ledade 
dragstången (Fig 48/1). 

 2. Ta tag i handtaget (Fig 48/2) på stödfoten 
(Fig 48/3) och dra ut bulten (Fig 48/4) ur 
borrhålet. 

 3. Sänk ner stödfoten tills bulten faller in i 
borrhålet. 

 4 Kontrollera att bulten har fallit in i borrhålet 
korrekt och stödfoten är korrekt förreglad i 
transportläget (Fig 47). 

 5. Sänk ner maskinen via den ledade 
dragstången tills maskinen vilar på 
stödfoten. 

 

 Fig 48  

1 4 

2 

3 

5 
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 Den ledade dragstången överför inte längre 
något kultryck på traktorn. 

  

 

5.16 Kraftöverföringsaxel  

 Kraftöverföringsaxeln överför kraften mellan traktorn och maskinen. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm kan finnas när traktorn och 
maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort! 

Kraftöverföringsaxeln får endast kopplas till eller från traktorn när 
både traktorn och maskinen har säkrats mot oavsiktlig start och 
bortrullning. 

 

VARNING 

 

Risk att fastna och snärjas på grund  av den drivna 
kraftöverföringsaxeln eller defekta skyddsanordningar! 

 Använd kraftöverföringsaxeln aldrig utan skyddsanordning eller 
med skadad skyddsanordning eller utan att säkerhetskedjan är 
korrekt fäst. 

 Kontrollera före all användning av kraftöverföringsaxeln att: 

 kraftöverföringsaxelns alla skyddsanordningar är 
monterade och i funktionsdugligt skick, 

 det fria utrymmet kring kraftöverföringsaxeln är tillräckligt 
stort i alla driftssituationer. Om de fria utrymmena saknas 
skadas kraftöverföringsaxeln. 

 Haka i säkerhetskedjorna så att kraftöverföringsaxeln har 
tillräckligt svängområde i alla driftslägen. Säkerhetskedjor får 
inte kunna fångas upp av någon komponent på traktorn eller 
maskinen. 

 Defekta delar av kraftöverföringsaxeln eller delar som saknas 
ska omgående ersättas av axeltillverkarens originalreservdelar. 

  Endast en fackverkstad får reparera kraftöverföringsaxeln. 

 Frånkopplad kraftöverföringsaxel ska alltid placeras i därför 
avsedd hållare. På så vis skyddas kraftöverföringsaxeln mot 
skador och nedsmutsning. 

  Säkerhetskedjorna får aldrig användas för att hänga upp den 
frånkopplade kraftöverföringsaxeln. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att fastna och snärjas kan finnas om delar av 
kraftöverföringsaxeln är oskyddade i kraftuttagsområdet mellan 
traktorn och den drivna maskinen! 

Arbeta endast med fullständigt skyddade kraftuttagskomponenter 
mellan traktorn och den drivna maskinen! 

 Kraftöverföringsaxelns oskyddade delar ska alltid skyddas av en 
skyddsskärm på traktorn och en skyddskopp på maskinen. 

 Skyddsskärmen på traktorn resp skyddskoppen på maskinen 
och den raka kraftöverföringsaxelns säkerhets- och 
skyddsanordningar ska överlappa minst 50 mm. Om så inte är 
fallet får maskinen inte drivas via kraftöverföringsaxeln. 
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 Använd endast medlevererad kraftöverföringsaxel resp axeltyp. 

 Iaktta den medlevererade kraftöverföringsaxelns 
bruksanvisning!. Genom att använda och underhålla 
kraftöverföringsaxeln korrekt undviks allvarliga olyckshändelser.

 Beakta vid tillkoppling av kraftöverföringsaxeln: 

 kraftöverföringsaxelns medlevererade bruksanvisning, 

 maskinens maximala ingående varvtal, 

 kraftöverföringsaxelms korrekta monteringslängd. Beakta 
kapitlet "Anpassning av kraftöverföringsaxelns längd efter 
traktortyp", sidan 143, 

 kraftöverföringsaxelns korrekta monteringsläge. 
Traktorsymbolen på kraftöverföringsaxelns skyddsrör 
indikerar kraftöverföringsaxelns traktorsida. 

 Överlast- och frigångskopplingen ska alltid monteras på 
maskinens sida om den ledade axeln har en överlast- och 
frigångskoppling. 

 Innan kraftuttaget slås på ska säkerhetsanvisningarna för 
kraftuttagsdrift i kapitlet "Grundläggande säkerhetsanvisningar" 
på sidan 40 ha lästs och iakttagits. 
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5.16.1 Koppla till kraftöverföringsaxel 

 1. Rengör och fetta kraftuttaget på traktorn. 

 2. Koppla maskinen till traktorn. 

 3. Kontrollera att kraftuttaget är avstängt. 

 4. Skjut kraftöverföringsaxelns låsanordning 
på traktorns kraftuttag tills låsanordningen 
greppar in. Iaktta kraftöverföringsaxelns 
medlevererade bruksanvisning vid koppling 
av kraftöverföringsaxeln till kraftuttaget. 

 5. Säkra kraftöverföringsaxelns skydd på 
traktorn och på maskinen med 
säkerhetskedjor (1) så att de inte roterar 
med axeln. 

 5.1 Säkerhetskedjorna ska helst fästas 
rätvinkligt mot kraftöverföringsaxeln. 

 5.2 Haka i säkerhetskedjorna så att 
kraftöverföringsaxeln har tillräckligt 
svängområde i alla driftslägen. 
Säkerhetskedjor får inte kunna fångas 
upp av någon komponent på traktorn 
eller maskinen. 

 6. Kontrollera att det fria utrymmet kring 
kraftöverföringsaxeln är tillräckligt stort i alla 
driftssituationer. Om de fria utrymmena 
saknas skadas kraftöverföringsaxeln. 

 

 Fig 49  
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5.16.2 Koppla från kraftöverföringsaxel 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för brännskador finns vid kontakt med heta delar av 
kraftöverföringsaxeln! 

Ta inte på några heta delar av kraftöverföringsaxeln (särskilt inte 
kopplingarna). 

 

 

Rengör och smörj av kraftöverföringsaxeln inför längre 
stilleståndstider. 

 
 1. Dra av kraftöverföringsaxelns låsning från 

traktorns kraftuttag. 

 2. Placera kraftöverföringsaxeln i därför 
avsedd hållare (1). 

 

 Fig 50  

  

 Fig 51  
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5.17 Axelaggregat 

 Beroende på maskinens aktuella utrustning är axelaggregatet en 
fjädrad tandemaxel för 40 km/h: 

 utan styrning, 

 med medspårande axel, 

 med tvångsstyrning (endast vid låg tillkoppling till traktorn), 

 med tvålednings tryckluftsbromssystem: 

 med manuell bromskraftsregulator eller 

 med en automatisk lastkännande bromskraftsregulator 
(ALB-regulator) (bromsberäkning i enlighet med EG-direktiv 
98/12/EG). 

5.17.1 Medspårande axel  

 Serieutrustning: 

Den deblockerade medspårande axeln: 

 kan svänga fritt och följer kurvans radie vid kurvkörning. 

 är skonsam mot marken vid kurvkörning på jordbruksytor, 

 reducerar däckens slitage vid kurvkörning på belagda ytor. 

Den medspårande axel låses upp och blockeras från terminalen på 
traktorn. 

5.17.1.1 Låsa upp medspårande axel  

VARNING 

 

Risk på grund av otillräcklig stabilitet eller vältning av maskinen 
kan finnas om den medspårande axeln inte används korrekt! 

Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska traktorn och 
den tillkopplade maskinen. 

Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

  

5.17.1.2 Spärra den medspårande axeln  

VARNING 

 

Risk på grund av otillräcklig stabilitet eller vältning av maskinen 
kan finnas om den medspårande axeln inte används korrekt! 

Spärra alltid den medspårande axeln: 

 innan du kör över plansiloer, 

 vid transporthastigheter på mer än 40 km/h, 

 på ojämn vägbana, 

 vid körning tvärs över sluttningar (parallellt med höjdlinjerna), 

 före backning. 
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5.17.2 Styrbar axel för tvångsstyrning (endast vid låg tillkoppling till traktorn)  

 Specialutrustning: 

För den styrbara axeln för tvångsstyrning gäller att den styrbara 
axelns hjul styrs hydrauliskt via en styrstång från traktorn. 

Den styrbara axeln: 

 kan användas i kombination med kuldrag, hitch-krok och piton-
fix, 

 förbättrar maskinens manövrerbarhet och förhindrar att däcken 
förslits vid kurvkörning framåt eller bakåt, 

 utgör ett slutet hydraulsystem.  

5.17.2.1 Koppla till tvångsstyrning 

 

För att tvångsstyrningen ska fungera korrekt måste draghandsken / 
dragöglan vara fäst på traktorns kopplingsanordning så glappfri som 
möjligt. 

 
 1. Fäst styrstångens (2) kulhuvud (1) stabilt på 

traktorn, på samma höjd med och i rät vinkel 
mot kulkopplingen, dragkroken resp 
dragtappen samt på 245±5 mm avstånd från 
den. 

  En förskjutning av planen leder till olika 
styrinslag. 

 2. Säkra styrstången (2) med säkringslinan (3) 
på kulkopplingen (4). 

 3. Koppla traktorn och maskinen. 

 4. Koppla och säkra styrstången (2) med 
kulhuvudet (1) på traktorn. 

  Ställ in styrstången (2) så att 
huvudcylindrarna är lika långt utskjutna när 
traktorn och maskinen står i linje. 

 5. Vrid traktorns styrratt tills det tar stopp. 

 6. Kör fram försiktigt tills traktorns hjul berör 
kollisionsskyddet (5). 

 7. Kontrollera avståndet mellan 
svängningsbegränsaren (6) och axeln. 

  Svängningsbegränsaren får inte slå an mot 
axeln. Den styrbara axelns hydraulcylindrar 
ska ha en resterande väg på 10 mm när 
styrratten har vridits ända till stopp. 

 8. Placera kollisionsskyddet längre fram om 
hydraulcylindrarnas resterande väg är 
kortare än 10 mm. 

 9. Kontrollera alla fria utrymmen och möjliga 
styrvinklar med avseende på kollision. 

 

 

 

 Fig 52  
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5.17.2.2 Spärra tvångsstyrningen 

 

Fäst styrstången (Fig 52/2) på tappen (Fig 52/6): 

 om maskinen ska kopplas till en traktor utan dragkula för 
styrstången, 

 innan den frånkopplade maskinen dras. 

På detta sätt blockeras den rörliga styrbara axeln. 

5.17.2.3 Inrikta tvångsstyrning (utföres av fackverkstad) 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm kan finnas när traktorn och 
maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort! 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du kryper in under maskinen. 

 

  

Styrsystemet måste alltid riktas rakt om hjulen inte är raka vid körning 
rakt framåt (däckslitage). 

 
 1. Öppna tvångsstyrningens kulkranar (1 och 

2) för att rikta styrsystemet. 

  Fig 53 visar öppna kulkranar. 

 2. Ställ den manuella hydraulpumpens (5) ventil 
(4) på "Sänkning" = pos 6. 

 3. Starta traktorn och kör rakt fram minst 20 
m. 

 4. Ställ den manuella hydraulpumpens (5) ventil 
(4) på "Lyftning" = pos 9. 

 5. Påverka den manuella hydraulpumpens (5) 
handspak (7) tills manometerns (8) visare 
indikerar 60 bar. 

 6. Stäng kulkranarna. 

 Styrsystemet är nu driftklart. 

 7. Ställ den manuella hydraulpumpens (5) ventil 
(4) på "Sänkning" = pos 6. 

 

Fig 53 

 

9 
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5.17.2.4 Avlufta tvångsstyrning (utföres av fackverkstad) 

 

Tvångsstyrningens slutna hydraulsystem ska avluftas när det  har 
öppnats, t ex när hydraulkomponenter har ersatts. 

 

 

Två personer krävs för avluftning av tvångsstyrningen. 

För avluftning av styrsystemets enskilda hydraulkretsar måste den 
manuella hydraulpumpens handspak påverkas tills: 

 hydrauloljan tränger ut ur den aktuella öppningen utan blåsor, 

 pluggarna har skruvats in i de öppningar på hydraulcylindrarna 
ur vilka oljan tränger ut utan blåsor, 

 respektive kulkran har stängts. 

 
 1. Kontrollera den manuella hydraulpumpens 

(5) resp (Fig 53/5) oljenivå via 
ifyllningsöppningen, t ex med ett måttband 
av stål. Oljenivå ca ¾ av behållarens volym.

  Fyll på hydraulolja (VG 46) vid behov. 

 2. Koppla loss styrstången (Fig 52/2) från 
traktorn. 

 3. Ta bort skyddet för tvångsstyrningen 
(Fig 52/7). 

 4. Ta bort bärplattan (Fig 55/1) 
huvudcylindrarna (Fig 55/2 och Fig 55/3). 

 5. Placera bärplattan (Fig 55/1) med 
huvudcylindrarna på ett underlag med 
förslutningspluggarna (Fig 55/4) uppåt. 

 6. Placera en lämplig uppsamlingskärl under 
de 4 hydraulcylindrarnas (10, 11, 12, 13) 
öppningar för att fånga upp hydrauloljan 
som rinner ut. 

 7. Skruva ut förslutningspluggarna på 
tvångsstyrningens 4 hydraulcylindrar. (Två 
huvudcylindrar (10 och 11) på dragstången, 
två styrcylindrar (12 och 13) på den 
styrbara axeln. 

 8. Öppna kulkranarna (1 och 2). 

 9. Ställ den manuella hydraulpumpens 
(Fig 53/5) resp (5) ventil (Fig 53/4) på 
"Lyftning". 

 

 

 Fig 54  
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 10. Den andra personen ska nu påverka den 
manuella hydraulpumpens (Fig 53/5) resp 
(5) handspak (Fig 53/7). 

  Hydraulolja tränger ut ur öppningarna på 
hydraulcylindrarnas (10 - 13) kolvsida. 

 11. Den andra personen skruvar in 
förslutningspluggarna i öppningarna på 
hydraulcylindrarnas (10 - 13) kolvsida så 
snart som hydrauloljan som tränger ut ur 
dessa öppningar är blåsfritt. 

 12. Stäng kulkranarna (1 och 2). 

 13. Kontrollera att huvudcylindrarna (10 och 11) 
och styrcylindrarna (12 och 13) är jämnt 
utskjutna. 

  Om huvud- resp styrcylindrarna är ojämnt 
utskjutna måste tvångsstyrningen riktas ut 
på nytt. Se kapitlet "Inrikta 
tvångsstyrningen" på sidan 121. 

 14. Montera bärplattan (Fig 55/1) med 
huvudcylindrarna. 

 15. Fäst skyddet för tvångsstyrningen 
(Fig 52/7). 

 

 

 

 

 Fig 55  

  

5.17.3 Tvålednings tryckluftsbromssystem  

 

 

Maskinen är utrustad med ett bromssystem med en bromsaxel med 
tvålednings tryckluftsbromssystem (färdbroms) och parkeringsbroms 
för en tillåten hastighet på max 40 km/h: 

 med manuell bromskraftsregulator eller 

 med automatisk lastkännande bromskraftsregulator (ALB-
regulator). (bromsberäkning i enlighet med EG-direktiv 
98/12/EG). 

Bromssystemet påverkar alla 4 hjular. 

Den ansatta parkeringsbromsen bromsar den främre axeln oberoende 
av färdbromsen och håller fast den frånkopplade maskinen så att den 
inte rullar bort. 

 

 

 Iaktta de nationella bestämmelserna om vägtrafiken. 

 Observera att bromsaxeln körs in under de första driftstimmarna. 
Bromsbelägget anpassar sig efter bromstrumman. Den fulla 
bromseffekten uppnås först efter denna inkörningstid. 

 Testa bromssystemets funktion innan du utför transportfärder 

 Det är viktigt att underhållsintervallen iakttas får att tvålednings-
tryckluftsbromsen ska fungera korrekt. 
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5.17.3.1 Tvålednings-tryckluftsbromssystem med manuell bromskraftsregulator. 

Serieutrustning: 

Vid manuella bromskraftsregulatorer (1) måste 
du börja ställa in den nödvändiga bromskraften 
beroende av den tillkopplade maskinens 
lastningsnivå. Den inställda bromskraften kan 
läsas av nedanför pilen (2). Genom att vrida 
handspaken (3) kan man välja mellan fyra 
bromskrafter:  

 

 

 Fig 56  

 Lossat läge;för att kunna förflytta maskinen 
utan att manöver- och matarledningen är 
kopplade till traktorn. 

    

  

 

Färdbromsen lossas endast vid ett 
arbetstryck på minst 3,5 bar. 

  

 
 låg bromskraft 

  lastningsnivå - tom maskin 

    

  

 medelstor bromskraft 

  lastningsnivå – halvfull maskin 

     

  

 full bromskraft 

  lastningsnivå – full maskin 

    

  
 

2 

3 

1 
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5.17.3.2 Tvålednings-tryckluftsbromssystem med ALB-regulator  

 Specialutrustning: 

Den automatiska lastkännande bromskraftsregulatorn (ALB-
regulatorn) anpassar automatiskt den nödvändiga bromskraften efter 
den tillkopplade maskinens lastningsnivå. 

 
 (1) matarledning med kopplingshuvud (rött) 

 (2) manöverledning med kopplingshuvud (gult)

 (3) blindkoppling för manöverledning 

 (4) ledningsfilter 

 (5) släpvagnsbromsventil 

 (6) automatisk lastkännande 
bromskraftsregulator (ALB-regulator) 

 (7) lossningsventil 

 (8) aktiveringsknapp för lossningsventil (kan 
endast påverkas när maskinen är 
frånkopplad): 

 trycks in helt för att lossa färdbromsen, 
t ex för dragning av den frånkopplade 
släpvagnen 

 dras ut helt för att åter ansätta 
släpvagnens broms av matartrycket 
från luftbehållaren. 

 (9) membranbromscylinder 

 (10) tryckluftsbehållare 

 (11) avtappningsventil 

 (12) provanslutning för ALB-ingång 

 (13) provanslutning för ALB-utgång 

 (14) provanslutning bakre axel 

 (15) provanslutning tryckluftsbehållare 

 (16) parkeringsbroms 

 

 

 Fig 57  

Automatisk lastavkännande bromskraftsregulator – inställningar 

VARNING 

 

Risk på grund av nedsatt bromsförmåga på maskinen kan finnas 
om den ALB-regulatorn är felaktigt inställd! 

Inställningsmåttet (L) på den automatiska bromskraftsregulatorn får 
inte förändras. Inställningsmåttet (L) ska motsvara det värdet som är 
angiven på Haldex-ALB-skylten. 
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5.17.3.3 Bromsaxlar  

 (1) membranbromscylinder 

 (2) bromsjusterare för bromskamaxel 

 (3) bromskamaxel 

 (4) länkstång för parkeringsbroms 

 (5) provanslutning för manometer 

 

 Fig 58  

5.17.3.4 Ansluta broms-  och matarledning  

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas 
om färdbromsen inte fungerar korrekt! 

 Se till vid koppling av broms- och matarledningen att: 

 kopplingshuvudenas tätningsringar är rena, 

 kopplingshuvudenas tätningsringar är täta. 

 Defekta tätningsringar ska alltid omgående bytas ut. 

 Avvattna luftbehållaren före dagens första färd. 

 Starta inte med tillkopplad maskin förrän tryckluftsbromsens 
manometer på traktorn visar 5,0 bar. 

 Kontrollera de kopplade bromsledningarnas dragning! 
Bromsledningarna får inte skava mot andra komponenter. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas 
om maskinen rullar bort med oansatt färdbroms! 

Koppla alltid först manöverledningens kopplingshuvud (gult) därefter 
matarledningens kopplingshuvud (rött). 

Maskinens färdbroms släpps alltid ur bromsläget när det röda 
kopplingshuvudet är anslutet. 
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  1. Öppna kopplingshuvudenas lock på traktorn. 

 2. Ta ut manöverledningens kopplingshuvud (gult) ur 
blindkopplingen. 

 3. Rengör nedsmutsade tätningsringar och byt ut defekta 
tätningsringar. 

 4. Fäst manöverledningens kopplingshuvud (gult) korrekt i den gula 
kopplingen på traktorn. 

 5. Ta ut matarledningens kopplingshuvud (rött) ur blindkopplingen. 

 6. Rengör nedsmutsade tätningsringar och byt ut defekta 
tätningsringar. 

 7. Fäst matarledningens kopplingshuvud (rött) korrekt i den röda 
kopplingen på traktorn. 

 När matarledningen (röd) ansluts pressar matartrycket från 
traktorn automatiskt ut aktiveringsknappen för lossningsventilen 
på släpvagnens bromsventil. 

 8. Lossa parkeringsbromsen och/eller ta bort underläggskilarna. 

5.17.3.5 Koppla ur manöver- och matarledningen 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas 
om maskinen rullar bort med oansatt färdbroms! 

Koppla alltid först ur matarledningens kopplingshuvud (rött) och 
därefter manöverledningens kopplingshuvud (gult). 

Maskinens färdbroms ansättas inte förrän det röda kopplingshuvudet 
är har kopplats ur. 

Det är viktigt att ordningsföljden iakttas eftersom färdbromsen annars 
släpps och den obromsade maskinen kan börja rulla. 

 

 

När maskinen kopplas från eller rivs av avluftas matarledningen tll 
släpvagnens bromsventil. Släpvagnens bromsventil kopplar 
automatiskt om och aktiverar färdbromsen beroende av den 
automatiska lastkännande regleringen av bromskraften. 

 
  1. Säkra maskinen mot bortrullning med hjälp av 

parkeringsbromsen och vid behov även underläggskilarna. 

 2. Koppla ur matarledningens kopplingshuvud (rött). 

 3. Koppla ur manöverledningens kopplingshuvud (gul). 

 4. Fäst kopplingshuvudena i blindkopplingen. 

 5. Stäng kopplingshuvudenas lock på traktorn. 
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5.17.4 Parkeringsbroms  

 Den ansatta parkeringsbromsen (1) säkrar den tillkopplade maskinen 
mot oavsiktligt bortrullning. Parkeringsbromsen aktiveras med en vev 
via spindel och draglina. 

 
 (1) Parkeringsbromsens vev; låst i omställt läge 

(2) 

 (2) omställningsläge 

 (3) viloläge 

 

  Fig 59  

Lossa parkeringsbroms 

 

Se till att draglinan inte ligger an eller skavas mot andra 
fordonskomponenter. 

När parkeringsbromsen har lossats ska draglinan hänga ner något. 

 
  1. Vrid vevet (1) från viloläget (3) 180° till omställningsläget (2). 

 2. Veva (1) moturs tills draglinan inte längre är spänd 

 Parkeringsbromsen är lossad. 

 3. Vrid vevet (1) till viloläget (3). 

Ansätta parkeringsbromsen 

 

Korrigera parkeringsbromsens inställning när spindelns spännväg inte 
längre räcker till. 

 
  1. Vrid vevet (1) från viloläget (3) 180° till omställningsläget (2). 

 2. Veva (1) medurs för att ansätta parkeringsbromsen via draglinan 
(parkeringsbromsens ansättningskraft är ca 40 kg handkraft). 

1 2 
3 
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6 Idrifttagande av maskinen 

 Detta kapitel innehåller information om: 

 hur maskinen tas i drift, 

 hur du kan kontrollera om maskinen får kopplas till din traktor. 
 

 

 Före idrifttagande av maskinen ska operatören: 

 har läst och förstått denna bruksanvisning, 

 smörja alla smörjställen. 

 Beakta dessutom anvisningarna i följande kapitel: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 30, 

 "Krav på personal", sidan 31, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 46, 

 "Underhåll och skötsel", sidan 170. 

  Beakta dessa kapitel för din egen säkerhets skull. 

 Kontrollera alltid att traktorn och maskinen är i trafik- och 
driftsäkert skick innan du tar dem i bruk. 

 Kontrollera vid byte av traktor följande anpassningar: 

 kraftöverföringsaxelns längd, Beakta kapitlet "Anpassning 
av kraftöverföringsaxelns längd efter traktortyp", sidan 143,

 Inställning av systemomkopplingsskruv. Beakta kapitel 
"Inställning av systemomkopplingsskruven för anpassning 
av hydraulsystemet", sidan 104. 

  Eventuellt måste anpassningarna upprepas. 

 Traktorn och maskinen ska uppfylla de nationella 
bestämmelserna för vägtrafiken. 

  Fordonsinnehavaren (ägaren) och föraren (operatören) är båda 
ansvariga för att de nationella vägtrafikbestämmelserna iakttas. 
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VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, dras in eller fastna om 
manöverorgan för manövrering av rörliga komponenter med 
riskfyllda rörelser blockeras! 

Blockera inte några manöverorgan på traktorn som är avsedda för 
manöverorgan för manövrering av rörliga komponenter med riskfyllda 
rörelser, t ex upp-/nerfällnings- eller svängningsrörelser! 

Rörelsen ska avbrytas omedelbart när du släpper motsvarande 
manöverorgan. 

Detta gäller inte för sådana rörelser av anordningar: 

 i permanent funktion för kontantförbrukare, 

 som är automatiskt styrda, 

 som av funktionsskäl kräver flytläge eller tryckläge. 

6.1 Vägtrafikbestämmelser  

 

Vid körning på allmän väg ska de nationella vägtrafikbestämmelserna 
följas. 

Fordonsinnehavaren (ägaren) och föraren (operatören) är båda 
ansvariga för att de nationella vägtrafikbestämmelserna iakttas. 
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6.2 Kontrollera traktorns lämplighet 

VARNING 

 

Risker på grund av icke avsedd användning av traktorn kan 
inträffa genom att användningen förorsakar att komponenter slår 
fel, traktorn blir instabil eller dess styr- och bromsförmåga 
nedsätts! 

 Kontrollera traktorns lämplighet innan du kopplar maskinen till 
traktorn. 

  Maskinen får endast kopplas till lämpliga traktorer. 

 Utför provbromsning för att kontrollera om traktorn uppnår den 
föreskrivna retardationen även med tillkopplad maskin.  

 
 Förutsättningar för traktorns lämplighet är i synnerhet: 

 traktorns maximala totalvikt, 

 traktorns maximala axellaster, 

 traktorns tillåtna kultryck på kopplingspunkten / släpfordonsvikt, 

  Dessa uppgifter framgår av traktorns märkskylten, 
registreringsbevis och bruksanvisning. 

 de monterade traktordäckens bärförmåga. 

Traktorns framaxel ska alltid vara belastad med minst 20 5 av 
traktorns egenvikt. 

Traktorn ska uppnå den av traktortillverkaren föreskrivna 
retardationen även med tillkopplad maskin. 

6.2.1 Beräkning av faktiska värden 

 

Traktorns maximala totalvikt enligt traktorns bruksanvisning / 
registreringsbevis ska vara högre än summan av följande vikter: 

 traktorns egenvikt, 

 motvikter, 

 den tillkopplade maskinens kultryck. 
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6.2.2 Förutsättningar för drift av traktorer med släpvagnar med stel dragstång 

VARNING 

 

Risk kan finnas genom att komponenter slår fel om traktorn 
används för icke avsett ändamål! 

Se till att: 

 det tillåtna kultrycket för traktorns kopplingsanordning är 
tillräckligt högt för det faktiska kultrycket, 

 traktorns kopplingsanordning och den stela dragstångens 
draganordningen på släpvagnen är tillräckligt kraftiga för 
släpvagnens släpfordonsvikt (släpfordonsvikt = axeltryck). 
Beräkna traktorns extra släpfordonsvikt vid behov. 

 traktorns axeltryck och vikter inkl kultrycket inte överskrider de 
tillåtna gränsvärdena. Kontrollera i oklara fall genom vägning. 

 traktorns faktiska statiska axeltrycket på bakaxeln inte 
överskrider bakaxelns maximala tillåtna axeltryck, 

 att traktorns tillåtna totalvikt iakttas, 

 att de monterade traktordäckens bärförmåga inte överskrids. 

6.2.2.1 Kombinering av kopplings- och draganordningar  

 Tabell 5 visar tillåtna kombinationer av traktorns kopplingsanordning 
och maskinens draganordning beroende på det maximala kultrycket. 

Traktorns maximala kultryck är angivet på kopplingsanordningens 
märkskylt / traktorns bruksanvisning / traktorns registreringsbevis. 

Maximalt tillåtet 
kultryck 

Kopplingsanordning 
på traktorn 

Draganordning 
på maskinen 

2000 kg Bultkoppling 
DIN 11028 / ISO 6489-2 

 Dragögla 40 förstärkt 
DIN 11026 / ISO 5692-2 

 Dragögla 40 
DIN 74054-1/2, ISO 8755 

Icke automatisk bultkoppling DIN 
11025 

 Dragögla 40 
DIN 74054-1/2, ISO 8755 

4000 kg -  40 km/h 

2000 kg - > 40 km/h 

Dragkrok (hitch-krok) 
ISO 6489-1 

 Dragögla (hitch-ring) 
ISO 20019 

 Dragögla (hitch-ring) 
ISO 5692-1 

Dragtapp (piton-fix) 
ISO 6489-4 

 Dragögla (hitch-ring) 
ISO 5692-1 

4000 kg -  40 km/h 

2000 kg - > 40 km/h 

Kuldrag 80  Kulhandske 80 

Tabell 5   
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6.2.2.2 Beräkning av den kopplade kombinationens faktiska DC-värde   

VARNING 

 

Risk för personer kan finnas genom att komponenter om 
kopplingsanordningar mellan traktorn och maskinen bryts på 
grund av icke avsedd användning av traktorn. 

 Iaktta de tillåtna kombinationerna av kopplingsanordning och 
draganordning. 

 Beräkna din fordonskombinations (traktor och släpvagn med stel 
dragstång) faktiska DC-värde för att kontrollera om traktorns 
kopplingsanordning har det nödvändiga DC-värdet. 
Kombinationens faktiska beräknade DC-värde ska vara lägre än 
eller lika med (  ) det angivna DC-värdet för traktorns 
kopplingsanordning och släpvagnens draganordning. Om så inte 
är fallet måste traktorns tillåtna släpfordonsvikt beräknas. Det 
lägsta DC-värdet är avgörande.  

 Beräkna traktorns tillåtna släpvagnsvikt, om kombinationens 
beräknade DC-värde är högre än det angivna DC-värdet för 
traktorns kopplingsanordning eller släpvagnens draganordning. 
Denna beräknade släpvagnsvikt får inte överskridas vid lastning 
av släpvagnen. 

 
 Kombinationens faktiska DC-värde beräknas enligt följande: 

 
DC = g x 

T x C     

T + C     

 
 

 

 Fig 60 Kombinationens DC-värde 
 
 T : traktorns tillåtna totalvikt i [t] 

(se traktorns bruksanvisning / registeringsbevis) 

 c : axellast / axellasternas summa för maskinen som lastats med 
den tillåtna vikten (nyttolast) i (t) exklusive kultrycket 

 g: jordacceleration (9,81 m/s²) 

 
fordonskombinationens  
faktiska beräknade DC-värde 

 angivet DC-värde för traktorns 
kopplingsanordning och maskinens 
draganordning 

 kN   kN 
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Du hittar DC-värdet: 

 för kopplingsanordningen direkt på kopplingsanordningens 
märkskylt / traktorns bruksanvisning / traktorns 
registreringsbevis. 

  Vid avvikande värden på kopplingsramens och kopplingens 
märkskyltar avgör det lägsta värdet. 

 för draganordningen direkt på draganordningens märkskylt. 

Exempel: 

 Traktorns tillåtna totalvikt: 14 [t] 

 Tillåten/tillåtna axeltryck för släpvagn med 
stel dragstång: 

18 [t] 

 
DC = 9,81 m/s² x 

14 [t] x 18 [t]
 = 77,2 [kN] 

 

14 [t] + 18 [t]  

6.2.2.3 Beräkna traktorns tillåtna släpvagnsvikt  

 Det lägsta DC-värdet för traktorns kopplingsanordning eller 
släpvagnens draganordning avgör traktorns tillåtna släpvagnsvikt C. 
Vid släpvagnar med stel dragstång är traktorns släpvagnsvikt identiskt 
med släpvagnens axeltryck. 

Traktorns tillåtna släpvagnsvikt avgör därmed släpvagnens tillåtna 
nyttolast. Denna beräknade släpvagnsvikt / axeltryck får inte 
överskridas vid lastning av släpvagnen. 

 
 

C =  
T x DC     

g x T - DC
    

 
 T : Traktorns tillåtna totalvikt i [t] 

 DC: Det lägsta av DC-värdena för traktorns kopplingsanordning / 
maskinens draganordning / kombinationen 

 g: jordacceleration (9,81 m/s²) 
 

Exempel: 

 Traktorns tillåtna totalvikt: 14 [t] 

 DC-värde för traktorns kopplingsanordning 70 [kN] 

 DC-värde för maskinens draganordning 77,5 [kN] 

 DC-värde för kombinationen: 77,2 [kN] 

  
 

C =  
14 [t] x 70 [kN] 

 = 14,5 [t] 
 

9,81 m/s² x 14 [t] - 70 [kN]  

 
 DC-värdet för traktorns kopplingsanordning avgör att det tillåtna 

axeltrycket är 14,5 [t]. Detta beräknade axeltryck får inte överskridas 
vid lastning av släpvagnen med stel dragstång. 
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6.3 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och bortrullning. 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in, fångas eller stötas vid åtgärder på maskinen: 

 om den frånkopplade, osäkrade maskinen oavsiktligt rullar 
bort, 

 om drivna arbetsredskap inte stängs av, 

 vid oavsiktligt utförande av hydrauliska funktioner eller 
oavsiktlig drift av arbetsredskap eller maskindelar när 
maskinen är kopplad till traktorn och traktormotorn går, 

 vid oavsiktlig start av traktormotorn, 

 vid oavsiktlig bortrullning av traktorn och maskinen, 

 när upplyfta maskindelar oavsiktligt sänks ner. 

Vid alla åtgärder på maskinen finns risk för oavsiktlig kontakt med 
drivna, osäkrade arbetsredskap och upplyfta, osäkrade maskindelar. 

Före alla åtgärder på maskinen, t ex inställningsarbeten eller 
åtgärdande av fel, ska du därför: 

 säkra maskinen mot bortrullning om maskinen inte är kopplad till 
traktorn, 

 stänga av traktormotorn och säkra traktorn och maskinen mot 
oavsiktlig start och bortrullning, om maskinen är kopplad till 
traktorn, 

 utvisa obehöriga personer (barn) från traktorn, 

 säkra upplyfta maskindelar mot oavsiktligt nersänkning, 

Säkra maskinen mot bortrullning  

 Säkra maskinen mot bortrullning: 

 med parkeringsbromsen eller underläggskilarna på slät mark, 

 med parkeringsbromsen och underläggskilarna på mycket ojämn 
mark eller på sluttande mark. 
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Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och bortrullning 

  1. Sänk upplyfta, osäkrade maskindelar till ett säkert ändläge. 

  Detta för att förhindra oavsiktligt nersänkning. 

 2. Ansätt traktorns parkeringsbroms. 

 3. Stäng av traktormotorn. 

 4. Ta ur startnyckeln. 

 5.  Utvisa obehöriga personer (barn) från traktorn. 

 6. Lås traktorns förarhytt vid behov. 

 7. Säkra maskinen mot bortrullning: 

 med parkeringsbromsen eller underläggskilarna på slät 
mark, 

 med parkeringsbromsen och underläggskilarna på mycket 
ojämn mark eller på sluttande mark. 

6.4 Gå in i lastutrymmet  

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, fastna, snärjas, dras in eller 
fångas om de går in i lastutrymmet när motorn går! 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du öppnar lastutrymmets ingångsdörr och går in i 
lastutrymmet. 

 
 1. Öppna ingångsdörren (1): 

 1.1 Håll ett stadigt tag i det nerfällbara 
steget (2) med vänster handen. 

 1.2 Sväng upp förreglingen (3). 

  Steget och ingångsdörren är upplåsta.

 1.3 Fäll ner steget. 

 1.4 Öppna ingångsdörren. 

 2. Använd handtaget (4) när du går in i 
lastutrymmet. 

 3. Stänga ingångsdörren: 

 3.1 Sväng upp förreglingen. 

 3.2 Stäng ingångsdörren. 

 3.3 Fäll upp steget. 

 3.4 Sväng ner förreglingen så att den 
förreglingen säkert griper in bakom 
förreglingspunkterna (5). 

  Steget och ingångsdörren är 
förreglade i transportläge. 

 

 Fig 61  
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6.5 Montera påbyggnadens sidoväggar  

FARA 

 

Risk för elektrisk stöt eller brännskada finns när maskindelar 
oavsiktligt berör elektriska luftkraftledningar eller otillåtet närmar 
sig högspänningsledningar! 

Skruva fast rörbyglarna mot sidolämmarna så att fordonets maximala 
höjd på 4 m inte överskrids. 

 

 

För montering av påbyggnadens sidoväggar krävs två personer. 

 

Fig 62 

 1a. Säkra lastarvagnen mot oavsiktlig 
bortrullning om lastarvagnen inte är kopplad 
till traktorn. 

 1b. Säkra traktorn och lastarvagnen mot 
oavsiktlig start och bortrullning om 
lastarvagnen är kopplad till traktorn. 

  Se kapitlet "Säkra traktorn och maskinen 
mot oavsiktlig start och bortrullning", sidan 
135. 

  2. Börja med att montera rörbyglarna (1) mot 
påbyggnadsstolparna (2). Skruva inte ännu 
fast rörbyglarna mot påbyggnaden. 

 3. Gå in i lastutrymmet genom ingångsdörren.

 4. Fäll upp sidoväggarna (3) en och en. 

 5. Skruva fast påbyggnadssidoväggarna (3) 
mot rörbyglarna (1). 

  Rörbyglarna kan fästas på tre olika höjder. 
Se till hatt fordonets maximala höjd på 4 m 
inte överskrids. 

 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

5 
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 6. Fäll nu upp den övre frontgrinden (Fig 62/4) 
och lastgallret (Fig 62/5). 

 7. Skruva fast den övre frontgrinden (Fig 62/4) 
mot påbyggnadens sidoväggar (Fig 62/3). 

 8. Sväng lastgallret (Fig 62/5) upp igen. 

  9. Stick bultarna (Fig 62/6) i upptagningarna 
(Fig 62/7). 

 10. Säkra båda bultarna (Fig 62/6) med 
låssprintar. 

 11. Skruva fast rörbyglarna (Fig 62/1) mot 
påbyggnadsstolparna (Fig 62/2) så att 
fordonets maximala höjd på 4 m inte 
överskrids. 

Självlastarvagn utan doseringsvalsar 

 12. Montera presenningen (1).  

 Fig 63 

Självlastarvagn med doseringsvalsar 

 12. Montera förbindelseröret (1). 

 13. För presenningsröret genom presenningen 
(2) och fäst presenningen på baklämmen. 

 14. Täck presenningen över förbindelseröret 
(1). 

 

 Fig 64  

1 

2 1 
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 15. För respektive påbyggnadslina genom ett 
hål (1) i lastgallret. 

 16. För påbyggnadslinan nerifrån och upp 
genom rörbyglarnas kedjelänkar. 

 

 

 Fig 65 

 17. Dra linan nerifrån och upp genom öglan på 
den mellersta rörbygeln. 

 

  Fig 66 

 18. Häng upp spänngummit respektive krok i 
den bakre rörbygeln eller i presenningen 
(endast fordon med doseringsvalsar). 

 19. Stäng linans krokar med en tång. På så vis 
undviks att linorna hakas ur. 

 

 

  Fig 67 
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6.6 Montera terminal på traktorn  
 

6.6.1 Montera ISOBUS-terminal på traktorn 

 1. Fäst styrpanelen (1) i förarhytten inom 
synfält och räckvidd till höger om föraren. 

 2. Anslut ISOBUS-terminalens 
signalkontaktdon (2) till signaluttaget (3) på 
den mobila kabelstammen  

 3. Anslut den mobila kabelstammens 3-poliga 
kontaktdon (4) (DIN 9680) i traktorns 3-
poliga uttag. 
(Pol 15/30 = plus; pol 31 = minus.) 

 4. Anslut den mobila kabelstammens ISO-
uttag (5) till ISO-kontaktdonet för 
jobbräknaren på maskinen. 

 

 Fig 68  

 

 Strömmen får inte tas från 
belysningsuttaget. 

 Installera det 3-poliga uttaget i 
efterhand om det saknas på din 
traktor. Motsvarande 
installationskit kan beställas. 

 En konstant strömförsörjning på 
12 V krävs. Det 3-poliga uttaget 
ska vara säkrad med minst en 
säkring 25 A.  

 Det 3-poliga uttagets 
inkommande ledning bör ha en 
kabelarea på minst 4 mm². 

  

6.6.2 Montera komfort-terminal på traktorn 

 1. Fäst styrpanelen (1) i förarhytten inom 
synfält och räckvidd till höger om föraren. 

 2. Anslut matarkabelns (2) 3-poliga 
kontaktdon (DIN 96802) i traktorns uttag. 
(Pol 15/30 = plus; pol 31 = minus.) 

 3. Anslut styrpanelens styrkabel (3) till 
effektdelens uttag. 

 

 Fig 69  
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6.7 Anpassa den ledade dragstångens kopplingshöjd  (verkstadsarbete)  

 En fackverkstad ska anpassning den ledade dragstångens 
kopplingshöjd efter traktortypen så att den nedsänkta pickupen kan 
följa markojämnheterna korrekt. Materialet kan endast tas upp 
optimalt om den ledade dragstångens kopplingshöjd är korrekt 
anpassad. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om den tillkopplade maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn! 

Arbetena med anpassning av den ledade dragstångens kopplingshöjd 
får endast utföras av en fackverkstad. 

 

VARNING 

 

Risk att klämmas, fastna, dras in eller stötas finns vid 
anpassning av den ledade dragstångens kopplingshöjd om 
traktorn med tillkopplad maskin oavsiktligt startas och rullar 
bort. 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du går in i riskområdet mellan traktorn och maskinen 
för anpassning av kopplingshöjden. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om den tillkopplade maskinen oavsiktligt kopplas loss 
från traktorn eftersom dragöglan och kopplingsbulten är 
förslitna! 

Kontrollera att tillräckligt fritt utrymme finns mellan dragöglan och 
kopplingsbulten när du lyfter upp dragstången. 

 
Avståndsmåttet X mellan marken och maskinens 
chassi ska vara 1180 mm när självlastarvagnen 
är kopplad till traktorn ned låg dragstång. 

Anpassa kragstångens kopplingshöjd i 
förhållande till maskinramen via 
hydraulcylindrarnas skruvspindlar om det 
faktiska avståndsmåttet X inte är 1180 mm. 

Utnyttja det bakre borrhålet på respektive 
skruvupptagning (Fig 71/1) om det nödvändiga 
avståndsmåttet X inte kan uppnås, i synnerhet 
vid låg kopplingshöjd. 

 

 Fig 70  

  

 
Monteringsanvisningar för fackverkstad: 

 1. Parkera traktorn och den tillkopplade 
maskinen på en plan yta. 

 2. Sänk ner den ledade dragstången genom 
att skjuta helt in den ledade dragstångens 
hydraulcylindrar. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 

 Fig 71  

2 4 

3 

1 
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 4. Lossa skruvspindelns (3) kontramutter (2). 

 5. Vrid omväxlande båda hydraulcylindrarnas 
kolvstång (4) i den nödvändiga riktningen. 

  Öka avståndsmått X = vrida avståndsmått 
medurs 

  Minska avståndsmått X = vrida 
avståndsmått moturs 

  

 

Justera båda skruvspindlar jämnt. 
  

 6. Dra åt skruvspindlarnas kontramuttrar igen.

 7. Starta traktormotorn. 

 8. Lyft upp den ledade dragstången 
fullständigt. 

 9. Kontrollera om det fria utrymmet mellan 
dragöglan och kopplingsbulten är tillräckligt 
stort. Kopplingsbulten får inte skava mot 
dragöglans borrhål. 

  Förändra bultkopplingens höjdinställning på 
traktorn om kopplingsbulten skavas mot 
dragöglans borrhål. 

 10. Kontrollera att det fria utrymmet kring 
kraftöverföringsaxeln är tillräckligt stort i alla 
driftssituationer. Om de fria utrymmena 
saknas skadas kraftöverföringsaxeln. 

 
 

 

 
 Fig 72  

  

6.8 Montera kulhandske på den ledade dragstången (verkstadsarbete)  

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om den tillkopplade maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn! 

Endast en fackverkstad får montera kulhandsken på den ledade 
dragstången. 

 
Monteringsanvisningar för fackverkstad: 

 1. Montera brickan (1). 

 2. Fäst kulhandsken (2) med hjälp av de båda 
skruvarna (3). 

 3. Dra åt skruvarnas muttrar (3) med ett 
åtdragningsmoment på 2300 Nm. 

 

 Fig 73  
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6.9 Anpassa kraftöverföringsaxelns längd efter traktorn (verkstadsarbete)  

VARNING 

 

Risk för personer att dras in eller fastna kan finnas om 
kraftöverföringsaxeln monteras felaktigt eller om otillåtna 
modifikationer utförs! 

Modifikationer på kraftöverföringsaxeln får endast utföras av 
fackverkstad. Kraftöverföringsaxelns medlevererade bruksanvisning 
ska iakttas. 

Anpassning av kraftöverföringsaxelns längd är tillåten om den 
nödvändiga minimiöverlappningen av profilen beaktas. 

Konstruktionsändringar av kraftöverföringsaxeln är inte tillåtna om den 
inte beskrivs i kraftöverföringsaxelns medlevererade bruksanvisning. 

 

VARNING 

 

Risk för kringflygande föremål kan finnas om 
kraftöverföringsaxelns  längdanpassas på icke fackmässigt sätt 
och därför stukas vid kurvkörning! 

Kraftöverföringsaxelns längd ska kontrolleras i alla driftssituationer i 
en fackverkstad och anpassas vid behov innan den kopplas till 
traktorn första gången. 

På så sätt undviks stukning av kraftöverföringsaxeln och otillräcklig 
profilöverlappning. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm kan finnas när traktorn och 
den tillkopplade maskinen oavsiktligt rullar bort! 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du går in i riskområdet mellan traktorn och maskinen 
för anpassning av kraftöverföringsaxeln. 

 

 

 Kraftöverföringsaxelns kortaste driftsposition uppnås vid körning 
av mycket snäva kurvor. Kraftöverföringsaxelns kortaste 
driftsposition uppnås vid vinklad dragstångsläge. 

 Anpassningen av kraftöverföringsaxeln gäller endast får den 
aktuella traktortypen Anpassningen av kraftöverföringsaxeln 
måste eventuellt upprepas när maskinen ska kopplas med en 
annan traktor. 
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 Monteringsanvisningar för fackverkstad: 

 1. Koppla traktorn med maskinen (utan att koppla 
kraftöverföringsaxeln). 

 2. Inta kraftöverföringsaxelns kortaste driftsposition. 

 3. Säkra traktorn så att den inte oavsiktligt kan startas eller rulla 
bort innan du går in i riskområdet mellan traktorn och maskinen. 

 4. Dra isär kraftöverföringsaxeln. 

 5. Skjut låsanordning på axelhalvan med traktorssymbolen på 
skyddsröret upp på traktorns kraftuttag tills låsanordningen 
greppar in. 

 6. Skjut låsanordningen på kraftöverföringsaxelns andra halva 
maskinens kraftintag tills låsanordningen greppar in. 

 7. Iaktta den medlevererade bruksanvisning för 
kraftöverföringsaxeln vid sökning av längden och vid kapning av 
kraftöverföringsaxeln. 

 8. Fäst ihop de kapade axelhalvorna igen. 

 9. Fetta traktorns kraftuttag och maskinens kraftintag innan du 
kopplar till kraftöverföringsaxeln. 
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6.10 Montera/avmontera tvärtransportör 

 

För montering / avmontering av tvärtransportören krävs två personer.

6.10.1 Montera tvärtransportör 

 1. Koppla traktorn och maskinen. 

 2. Kontrollera om baklämmen är helt stängd. 
Stäng baklämmen helt vid behov. 

 3. Sänk ner den ledade dragstången helt. 

 4. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 5. Rikta in ljusbärarna (1) i förhållande till 
baklämmen (2): 

 5.1 Lyft upp ljusbärarna (1). 

 5.2 Dra ut bulten (3) tills den tar stopp. 

 5.3 Fäll ljusbäraren (1) bakåt. 

 5.4 Positionera ljusbäraren (1) över bulten 
(3) i den bakre nyckelhålsprofilen (4). 

 5.5 Tryck ljusbäraren (1) ner igen. 

 6. Reglar upp baklämmens stängda läge. 

 6.1 Håll alltid fast baklämmen med en 
hand samtidigt som du tar bort båda 
bultarna (5). 

 6.2 Deblockera och ta bort båda bultarna 
(5). 

  Baklämmen svängs bakåt och ner 
(Fig 75). 

 

 Fig 74  
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 7. Stick in och säkra båda bultarna (5) i de 
övre hålen i sidoprofilerna (6). 

  Baklämmen kan nu inte längre svängas 
tillbaka framåt. 

 8. Fäst båda upptagningsrören (7) i det främre 
hålet (8). 

 9. Ta bort båda bultarna (9) ur varje 
upptagningstravers (10). 

 10. Stick in rör (11) på tvärtransportörens 
framsida. 

 11. Luft upp tvärtransportören med hjälp av de 
instuckna rören och placera 
tvärtransportören på högkant på löprullarna.

 12. Skjut in tvärtransportören under 
transportmattan så att 
upptagningstraverserna (10) kan ta upp 
tvärtransportören. 

 13. Lyft upp tvärtransportören och placera det 
på upptagningstraverserna. 

 14. Säkra tvärtransportören i varje 
upptagningstravers (10) med båda bultarna 
(9). 

 15. Skjut in rören (11) nedtilll i 
tvärtransportören. 

 16. Ta bort bulten ur upptagningskrokarna (12).

 

 Fig 75  

  

 17. Sväng upp tvärtransportören (Fig 76). 

 18. Placera tvärtransportören på båda sidorna i 
upptagningskroken (12). 

 19. Skut in rören (11) i tvärtransportören. 

 20. Stick in bulten (13) i båda 
upptagningskrokarna (12). 

  Tvärtransportören och rören är nu säkrade.

 

 Fig 76  
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 21. Anslut hydraulslangarna (14) från 
hydraulmotorn (15) med de härför avsedda 
kopplingarna (16). 

 22. Anlsut blockkulkranen (17) för att säkra 
baklämmen så att den inte kan öppnas 
oavsiktligt. 

  Om baklämen öppnas när tvärtransportören 
är monterad skadas baklämmen och 
tvärtransportören. 

 23. Aktivera tvärtransportören i förekommande 
fall i ISOBUS-terminalen. 

  Tvärtransportören är driftklar och styrs från 
ISOBUS-terminalen. 

 

 Fig 77  

  

6.11 Kontrollera maskinens funktion 

 Före det första idrifttagandet och alltid innan arbetenas början ska 
maskinens funktion kontrolleras: 

 1. Smörj alla smörjställen på maskinen samt kraftöverföringsaxeln. 
Beakta kapitlet "Smörjning", sidan 175. 

 2. Kontrollera de olika transmissionernas oljenivå. Beakta kapitlet 
"Kontroll av oljenivå", sidan 177. 

 3. Kontrollera maskinens alla funktioner innan du lastar maskinen 
första gången. 

 3.1 Lyfta och sänka pickupen. 

 3.2 Öppna och stänga baklämmen. 

 3.3 Testa bromssystemets effekt. 

6.12 Idrifttagande efter längre stilleståndstider 
 

6.12.1  Ventilera pickupens friktionskoppling  

 

Före det första idrifttagandet samt efter längre stilleståndstider ska 
pickupen s friktionskoppling luftas för att dess funktion ska vara 
säkerställd. Se kapitel "Underhåll och skötsel", sidan 183. 
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7 Till- och frånkoppling av maskinen  

 

 Beakta vid till- och frånkoppling av maskinen dessutom kapitlet 
"Grundläggande säkerhetsanvisningar" på sidan 34. 

 Kontrollera alltid maskinen med avseende på uppenbara brister 
vid till- och frånkoppling till traktorn. Beakta kapitlet "Operatörens 
skyldighet", sidan 30. 

Beakta dessa anvisningar för din egen säkerhets skull. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas eller stötas om traktorn och 
maskinen oavsiktligt startas och rullar  bort vid till- eller 
frånkoppling av maskinen! 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du går in i riskområdet mellan traktorn och maskinen 
för tillkoppling och frånkoppling. 

Beakta kapitlet "Säkring av traktor och maskin mot oavsiktlig start och 
bortrullning", sidan 135. 

7.1 Koppla till maskinen 

VARNING 

 

Risker på grund av icke avsedd användning av traktorn kan 
inträffa om den tillkopplade maskinen förorsakar att traktorn blir 
instabil eller dess styr- och bromsförmåga nedsätts! 

Maskinen får endast kopplas till lämpliga traktorer. Beakta kapitlet 
"Kontrollera traktorns lämplighet", sidan 131. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas eller stötas om personer vistas 
mellan traktorn och maskinen vid tillkoppling av maskinen! 

Utvisa personer ur riskområdet mellan traktorn och maskinen innan 
du kör traktorn mot maskinen! 

Eventuella medhjälpare får endast agera som rangeringsmän bredvid 
traktorn och maskinen. De får inte gå in mellan traktorn och maskinen 
förrän dessa står stilla. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas 
kan finnas om den tillkopplade maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn! 

 Iaktta traktorns maximala tillåtna kultryck, släpvagnsvikt och 
axellaster. 

 Använd och säkra de föreskrivna anordningarna för koppling av 
traktorn och maskinen på korrekt sätt. 
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VARNING 

 

Risk för personer kan finnas om energiförsörjningen mellan 
traktorn och den maskinen avbrytas på grund av defekta 
matningsledningar! 

Ge akt på ledningarnas dragning vid koppling av matningsledningar. 
Matningsledningarna: 

 ska vid kurvkörning ge efter utan att spännas eller vickas och 
utan friktion, 

 får inte skava mot andra komponenter. 

 

 

Endast för Load-Sensing-hydraulsystem: 

 Kontrollera kolvmanometerns korrekta justering. Beakta kapitlet 
"Load-sensing hydraulsystem med LS-styrledning", sidan 104. 

 Blockera kolvmanometern i det elhydrauliska styrblocket 
om hydraulanslutningen "framledning" är direkt ansluten till 
traktorns hydraulpump. 

 Öppna kolvmanometern i det elhydrauliska styrblocket om 
hydraulanslutningen "framledning" är ansluten till traktorns 
styrenhet. 

 
  1. Kontrollera alltid maskinen med avseende på uppenbara brister 

när den kopplas till. Beakta kapitlet "Operatörens  skyldighet", 
sidan 30. 

 2. Koppla till dragstången. Beakta kapitlet "Koppla till dragstång", 
sidan 110. 

 3. Koppla hydraulslangarna. Beakta kapitlet "Koppla 
hydraulslangar", sidan 108. 

 4. Anslut färdbromsen. Beakta kapitlet "Ansluta broms-  och 
matarledning", sidan 125. 

 5. Koppla till kraftöverföringsaxeln. Beakta kapitlet "Koppla till 
kraftöverföringsaxel", sidan 117. 

 6. Anslut belysningssystemet. 

 7. Anslut terminalen. Se kapitlet "Montera terminal på traktorn", 
sidan 140. 

 8. Frigör parkeringsbromsen. Beakta kapitlet "Parkeringsbroms", 
sidan 128. 

7.2 Koppla från maskinen 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas 
kan finnas om maskinen inte är står tillräckligt stadigt! 

 Parkera den tomma maskinen på en horisontal, fast yta. 

  Säkra maskinen mot bortrullning: 

 

 

Tänk på att maskinen vid frånkoppling alltid behöver så mycket fritt 
utrymme framför maskinen att traktorn kan köra fram mot maskinen i 
linje när den ska kopplas till igen. 
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  1. Kontrollera alltid maskinen med avseende på uppenbara brister 
när den kopplas till. Beakta kapitlet "Operatörens  skyldighet", 
sidan 30. 

 2. Koppla från dragstången. Beakta kapitlet "Koppla från 
dragstång", sidan 112. 

 3. Koppla loss hydraulslangarna. Beakta kapitlet "Koppla loss 
hydraulslangar", sidan 108. 

 4. Koppla från bromssystemet. Beakta kapitlet "Koppla ur broms-  
och matarledning", sidan 127. 

 5. Koppla från kraftöverföringsaxeln. Beakta kapitlet "Koppla från 
kraftöverföringsaxeln", sidan 118. 

 6. Koppla från belysningsanläggningen. 

 7. Kopplas loss terminalen. Se kapitlet "Montera terminal på 
traktorn", sidan 140. 

 8. Dra traktor framåt. 
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8 Inställning  

 

Beakta vid inställningsarbeten dessutom anvisningarna i följande 
kapitel: 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 46, 

Beakta dessa anvisningar för din egen säkerhets skull. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in, fångas eller stötas vid inställningsarbeten på 
maskinen: 

 om den frånkopplade, osäkrade maskinen oavsiktligt rullar 
bort, 

 om drivna arbetsredskap inte stängs av, 

 vid oavsiktligt utförande av hydrauliska funktioner eller 
oavsiktlig drift av arbetsredskap eller maskindelar när 
maskinen är kopplad till traktorn och traktormotorn går, 

 vid oavsiktlig start av traktormotorn, 

 vid oavsiktlig bortrullning av traktorn och maskinen, 

 när upplyfta maskindelar oavsiktligt sänks ner! 

 Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas 
eller rulla bort innan du utför inställningsarbeten på den 
tillkopplade maskinen. 

  Beakta kapitlet "Säkring av traktor och maskin mot oavsiktlig 
start och bortrullning", sidan 135. 

 Vänta tills maskinen står stilla innan du går in i maskinens 
riskområde. 
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8.1 Pickup 
 

8.1.1 Arbetshöjd 

 Materialet och markens beskaffenhet är avgörande för pickupens 
arbetshöjd. 

 

 

Ställ in samma arbetshöjd på båda sidorna om pickupen med hjälp av 
avkännarhjulen. Pickupens fjädrande pinnar får inte skrapa i marken. 
Avståndet  mellan pinnarna och marken ska vara ca 10-20 mm. 

 
 1. Lyft upp pickupen (1). 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 3. Ta bort pickupspindelns (2) nedre fällbara 
propp. 

 4. Håll avkännarhjulets (4) bärrör (3) i upplyft 
läge med ena handen samtidigt som du 
med andra handen hänger upp 
pickupspindelns (2) hålsträva i önskat 
fästhål. 

 5. Säkra pickupspindeln med den nedre 
fällbara proppen. 

 

 

Med hjälp av fästhålen i 
pickupspindelns (2) hålsträva görs en 
grovinställning av pickupens 
arbetshöjd. Fininställning utförs på 
spindeln. 

 nedersta fästhål = högsta 
arbetshöjd 

 översta fästhål = lägsta 
arbetshöjd 

 utskruvad spindel = högsta 
arbetshöjd 

 iskruvad spindel = lägsta 
arbetshöjd 

 

 Fig 78  
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8.1.1.1 Inställning av de extra avkännarhjulen 

VARNING 

 

 Risk för fötter och ben att klämmas eller stötas vid 
nersänkning av pickupen! 

 Risk för klämning av fingrar eller händer vid nersänkning av 
pickupen finns mellan pickupen och det stela 
matningstråget! 

 Risk för klämning av fingrar eller händer vid lyftning av 
pickupen finns mellan avkännarhjulens bärarm och 
pickupen och de extra avkännarhjulens ram! 

Utvisa personer ur pickupens riskområde innan du lyfter upp/sänker 
ner pickupen. 

 
 1. Ställ in pickupens arbetshöjd på höger och 

vänster pickupspindel (1). 

 2. Sänk ner pickupens avkännarhjul (2) så att 
de står  på en fast, slät yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 4. Ställ in de extra avkännarhjulen (3) på 
vänster och höger spindel (4) i höjd så att 
avkännarhjulen (2) bär lastens största del. 

  För att göra så ska du rikta in de extra 
avkännarhjulens (3) ram (5) via spindlarna 
(4) så att de extra hjulen befinner sig på 
samma höjd eller något högre än 
avkännarhjulen (2). 

 4.1 Ta bort den fällbara proppen (6). 

 4.2 Lyft upp ramen (5) med ena handen 
samtidigt som du vrider spindeln (4) 
med den andra handen. 

 4.3 Säkra spindeln (4) med den fällbara 
proppen (6). 

 

 Fig 79  

  

 

De extra hjulens höjd ställs in med 
spindeln (4). 

 spindel utskruvad = de extra 
avkännarhjulen belastas starkare

 spindel iskruvad = de extra 
avkännarhjulen belastas mindre 
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8.1.2 Tillhållare med löphjul 

 Avståndet mellan pickup och tillhållare / löphjul avgörs av strängens 
storlek. 

 

VARNING 

 

Risk att dras in och fastna i den drivna pickupen! 

Det är förbjudet att använda maskinen utan tillhållare och löphjul 
(Fig 80/1). Tillhållaren och löphjulet utgör samtidigt en 
skyddsanordning. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för personer att komma i kläm eller skäras mellan pickupen 
och tillhållarens/löphjulets bärarmar. 

Utvisa personer ur svängområdet för tillhållarens/löphjulets bärarmar 
innan du ställer in avståndet mellan nedhållare/löphjul och pickup. 

 

 

Löphjulet (Fig 80/2) ska rotera utan motstånd för att tillhållaren ska 
styras korrekt. 

 
 1. Utvisa personer ur bärarmarnas (3) 

svängområde innan du ställer in avståndet 
mellan nedhållare/löphjul och pickup. 

 2. Ställ in det önskade avståndet mellan pickup 
och tillhållare / löphjul genom att ändra 
kedjans (4) längd. 

 stor sträng = stort avstånd mellan 
tillhållare/löphjul och pickup Ett för kort 
avstånd hindrar upptagning av 
material. 

 mindre sträng = mindre avstånd 
mellan tillhållare/löphjul och pickup. Ett 
för långt avstånd gör att materialet inte 
tas upp korrekt. 

 

 Fig 80  
  

8.2 Snittlängd  

 Antalet skärknivar i snittverket avgör det inlastade materialets 
snittlängd. 36 knivar på samma plan ger en snittlängd på 39 mm. 
Angående montering och demontering av knivarna, se kapitlet 
"Montera och demontera skärknivar" på sidan 192. 
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9 Använda maskinen 

 

Beakta dessutom anvisningarna i följande kapitel när du använder 
maskinen: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 30, 

 "Krav på personal", sidan 31, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 46, 

Beakta dessa kapitel för din egen säkerhets skull. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att fastna, snärjas eller skadas av 
kringflygande föremål i den drivna kraftöverföringsaxelns 
riskområde! 

 Kontrollera alltid att kraftöverföringsaxelns säkerhets- och 
skyddsanordningar fungerar korrekt och är fullständiga  innan du 
använder maskinen. 

  Låt en fackverkstad omgående ersätta defekta säkerhets- och 
skyddsanordningar på kraftöverföringsaxeln. 

 Kontrollera att kraftöverföringsaxelns säkerhetskedja är säkrad 
mot förvridning. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till den drivna 
kraftöverföringsaxeln. 

 Utvisa personer ur den drivna kraftöverföringsaxelns 
riskområde. 

. Stäng av traktormotorn omedelbart i farliga situationer. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in eller fastna kan finnas om 
drivanordningar är oskyddade när maskinen är i drift! 

 Maskinen får endast startas när alla skyddsanordningar är 
monterade. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 på den drivna maskinen, 

 när kraftöverföringsaxeln / hydraulsystemet är inkopplad/-t 
och traktormotorn går, 

 när startnyckeln sitter i tändlåset så att traktormotorn 
oavsiktligt kan startas när kraftöverföringsaxeln / 
hydraulsystemet är ansluten/anslutet, 

 när traktorn och maskinen inte är säkrade med sin 
respektive parkeringsbroms och eller underläggskilar. 

  Stäng öppna skyddsanordningar innan maskinen drivs. 

 

VARNING 

 

Risk för personskador kan finnas genom att komponenter slår 
fel när maskinen drivs med otillåtet högt varvtal! 

Beakta maskinens tillåtna ingående varvtal innan du slår på traktorns 
kraftuttag. 
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FÖRSIKTIGT 

 

Risk kan finnas genom att komponenter slår fel när 
överlastkopplingen reagerar! 

Stäng av traktorns kraftuttag omedelbart när överlastkopplingen 
reagerar.  

Så här undviker man skador på överlastkopplingen. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om traktorn och maskinen välter på grund av bristande 
stabilitet! 

Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska traktorn och 
den tillkopplade maskinen. 

 Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, kurvor, trafik, 
siktförhållanden, väderlek, traktorns köregenskaper samt 
inverkan av den tillbyggda / tillkopplade maskinen ska tas med i 
beräkningen. 

 Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

 Undvik plötsliga svängar vid körning på sluttande mark samt i 
fallinje eller parallellt med höjdlinjerna (risk att välta). 

 

VARNING 

 

Risk att komma i kläm eller skäras när transportmattan är i drift! 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till transportmattan 
när kraftöverföringsaxeln / hydraulsystemet är inkopplad/-t och 
traktormotorn går. 

 Se till att alla personer iakttar ett tillräckligt stort 
säkerhetsavstånd till den drivna transportmattan. 

 

 

För att de enskilda hydrauliska funktionerna ska kunna utföras krävs 
kontinuerlig oljecirkulation mellan traktorn och maskinen. 

 

 

Kontrollera maskinen varje dag med avseende på uppenbara brister. 

Åtgärda uppenbara brister omedelbart eller låt dem åtgärdas. 

 

 

Rengör snittverket dagligen, i synnerhet skärknivarna och deras 
hållare. 
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9.1 Lasta och urlasta självlastarvagn 
 

9.1.1 Lasta självlastarvagn 

VARNING 

 

 Risk för fötter och ben att klämmas eller stötas vid 
nersänkning av pickupen! 

 Risk för klämning av fingrar eller händer vid nersänkning av 
pickupen finns mellan pickupen och det stela 
matningstråget! 

 Risk för klämning av fingrar eller händer vid lyftning av 
pickupen finns mellan avkännarhjulens bärarm och 
pickupen och de extra avkännarhjulens ram! 

Utvisa personer ur pickupens riskområde innan du lyfter upp/sänker 
ner pickupen. 

 

VARNING 

 

Risk att fastna, snärjas, dras in eller fångas finns inom 
riskområdet för pickupens rörliga komponenter! 

Utvisa personer ur pickupens riskområde innan du slår på pickupen. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm eller skäras finns i området 
mellan pickupen och tillhållarens/löphjulets bärarmar. 

Utvisa personer ur pickupens svängområde innan du lyfter upp 
pickupen. 

 

VARNING 

 

Risker på grund av icke avsedd användning av traktorn kan 
inträffa genom att användningen förorsakar att komponenter slår 
fel, traktorn blir instabil eller dess styr- och bromsförmåga 
nedsätts! 

 Beakta särskilt kapitlet "Förutsättningar för drift av traktorer med 
släpvagnar med stel dragstång", sidan 132. 

 Beakta den tillkopplade maskinens maximala nyttolast och 
traktorns maximala axellast- och kultrycksvärden! Eventuellt får 
maskinen endast köras med halvfullt lastutrymme. 

 Bestäm det aktuella materialets tillåtna lastningsvolym innan du 
börjar lasta vagnen. Beakta särskilt kapitlet "Bestämma den 
tillåtna lastningsvolymen", sidan 162. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk kan finnas genom att komponenter slår fel om pickupen 
lyfts upp medan material finns kvar i inmatningskanalen! 

Pickupen får endast lyftas upp om inget material finns kvar i 
inmatningskanalen. 
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 Strängen ska vara jämn och lös. 

 Vassa skärknivar: 

 minskar kraftbehovet för mataraggregatets drift, 

 minskar slitaget på mataraggregatet, 

 ökar mataraggregatets livslängd. 

 

 

Kontrollera: 

 maskinen varje dag med avseende på uppenbara brister. 

 Åtgärda uppenbara brister omedelbart eller låt dem 
åtgärdas. 

 varje dag att skärknivarna är vassa. 

 Vänd (var 12:e timme) eller slipa (var 24:e timme) slöa 
knivar.  

 

 

Innan du lastar maskinen ska du: 

 kontrollera och eventuellt justera pickupens inställda arbetshöjd. 
Se sidan 152. 

 kontrollera och eventuellt justera avståndet mellan pickup och 
tillhållare / löphjul. Se sidan 154. 

 kontrollera om den önskade snittlängden kan uppnås med det 
aktuella antalet monterade skärknivar. Se sidan 154. 
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Beakta dessutom alltid följande anvisningarna när du lastar 
maskinen: 

 Pickupen får endast lyftas upp när inmatningskanalen är tom. 

 Vid körning av kurvor ska traktorns varvtal sänkas. 

 Vid körning av snäva kurvor ska kraftuttaget stängas av och 
pickupen lyftas upp. 

 Undvik att lasta maskinen ojämnt. Vid ojämn belastning kan 
dragstången överbelastas. 

 Iaktta terminalens optiska och akustiska signaler under 
lastningen. 

 Iaktta maskinens maximala tillåtna nyttolast. 

ISOBUS-styrning 

 Slå på lastningsautomatiken eller starta transportmattan flera 
gånger manuellt för en kort stund för att lasta lastutrymmet jämnt 
och helt. 

  Lastningsautomatiken: 

 behöver bara kopplas till en gång, 

 deaktiveras automatiskt när terminalen genererar 
ljudsignalen och den optiska signalen "Självlastarvagn full",

 aktiveras automatiskt när självlastarvagnen har urlastats 
och pickupen sänks ner nästa gång. 

 förblir tillkopplad tills du stänger av lastningsautomatiken 
manuellt. 

 Välj önskad /nödvändig ifyllningsnivå för materialet i 
lastutrymmet. 

 
 

ISOBUS-styrning 

 1. Tryck på knappen för att stänga av vägkörningsläget på 

fältet. 

 2. Tryck på knappen  för att slå på lastningsautomatiken 

(behövs göras endast en gång). 

 3. Anpassa önskad/nödvändig ifyllningsnivå i lastutrymmet efter 
materialets egenskaper. Beakta kapitlet "Välja i förväg den 
maximala ifyllningsnivån i lastutrymmet", sidan 96. 

 4. Utvisa personer ur den ledade dragstångens / pickupens 
riskområde. 

 5. Sänk ner den ledade dragstången vid behov genom att trycka på 

knappen . 

 6. Sänk ner pickupen genom att trycka på knappen . 



Använda maskinen 
 

160 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

 7. Slå på traktorns kraftuttag (1000 min-1). 

 8. Starta lastningen. Välj traktorns körhastighet efter strängens 
storlek och den önskad snittlängden. 

 

 9. När självlastarvagnen är full genererar terminalen en ljudsignal 
och en optisk signal "Självlastarvagn full". 

  Lastningsautomatiken avaktiveras och transportmattans 
automatiska matningsrörelse stängs av. 

Självlastarvagn utan doseringsvalsar 

 

 9.1 Självlastarvagnen får lastas vidare och transportmattans 
frammatning slås på manuellt i två sekunder upp till 3 

gånger med knappen . 

  Avbryt inlastningen senast när ljudsignalen hörs för 3:e 
gången. 

 Självlastarvagn med doseringsvalsar 

 

 9.1 Du får fortsätta inlastningen tills lastutrymmets främre del är 
full. 

 10. Stoppa inlastningen. Låt kraftuttaget gå vidare tills inget material 
finns kvar i inmatningskanalen. 

 11. Stäng av traktorns kraftuttag. 

 12. Lyft upp pickupen genom att trycka på knappen . 

 13. Tryck på knappen  för att aktivera vägkörningsläget för 

transport på väg. 

Detaljerad information om terminalen finns i kapitlet "ISOBUS-styrning 
/ terminal" på sidan 79. 
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9.1.1.1 Åtgärda igensättningar /blockeringar i pickupen och inmatningsrotorn  

  1. Sväng ut snittverket ur inmatningskanalen. 

 2. Koppla försiktigt in kraftuttaget när traktormotorn går med lågt 
varvtal. 

 Inmatningsrotorn matar in materialet samt eventuella stenar in i 
lastutrymmet utan motstånd från snittverket. 

 3. Sväng tillbaka snittverket i inmatningskanalen när igensättningen 
/ blockeringen har åtgärdats. 

 

 Om igensättningen/blockeringen inte kan åtgärdas från 
förarsätet måste den åtgärdas manuellt. 

 Snittverket får endast svängas in när inmatningsrotorn går. 

9.1.1.2 Igensättningar / blockeringar i pickupen och inmatningsrotorn kan inte åtgärdas från 
förarsätet 

VARNING 

 

Risk för personer att dras in eller fastna kan finnas om pickupen 
oavsiktligt startas om när man åtgärdar igensättningar / 
blockeringar. 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du åtgärdar igensättningar / blockeringar manuellt. 

 
  1. Stäng av traktorns kraftuttag. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och bortrullning.

 3. Åtgärda igensättningen / blockeringen 
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9.1.2 Bestämma den tillåtna lastningsvolymen 

 

När man lastar maskinen ska man tänka på att olika material har olika 
densitet [kg/m³]. För tungt material gäller andra tillåtna 
ifyllningsvolymer. 

 

Maximal nyttolast = tillåten axellast - egenvikt 

 

 

Den tillåtna axellasten och egenvikten framgår av märkskylten eller 
av kapitlet "Tekniska data" på sidan 25. 

 
 Tabellen nedan innehåller orienteringsvärden för vanliga materials 

densitet. 

 Gräsensilage "torrt"" Gräsensilage "vått"" Majsensilage 

TS-halt ca 40 % ca 30 % ca 30 % 

Materialets densitet ca 250 kg/m³ ca 400 kg/m³ ca 400 kg/m³ 

TS = materialets andel torr substans 

Maximalt tillåten ifyllningsvolym = 
Maximal nyttolast [kg] 

Materialets densitet [kg/m³] 

 

 

Självlastarvagnen får endast lastas till den för det aktuella materialet 
gällande ifyllningsnivån. Beakta vid lastning dessutom ytterligare 
generella villkor som t ex traktorns storlek, sluttande mark, markens 
jämnhet mm. 
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9.1.3 Lasta ur självlastarvagn  

VARNING 

 

Risker för att komma i kläm, stötas eller fastna finns när 
baklämmen öppnas eller stängs! 

Utvisa personer ur baklämmens svängområde innan du öppnar / 
stänger baklämmen eller slår på urlastningsläget "A II" (ISOBUS-
styrning). 

 

 

 Lyft upp pickupen fullständigt. 

 Spärra den medspårande axeln. 

 Lyft upp dragstången tills pickupen har tillräckligt stor fri 
markhöjd när maskinen körs upp på plansilon och lasten lastas 
ur. 

  Vid otillräcklig fri markhöjd kan pickupens bärarmar deformeras.

9.1.3.1 Självlastarvagn utan doseringsvalsar 

 
ISOBUS-styrning 

 1. Deaktivera vägkörningsläget genom att trycka på knappen 

. 

 2. Tryck på knappen tills den fria markhöjden under pickupen är 

tillräckligt stor.  

  Följande funktioner utförs då automatiskt en efter en: 

 2.1 Den medspårande axeln spärras. 

 2.2 Dragstången lyfts upp. 

 3. Kör över plansilon. 

 4. Utvisa personer ur backluckans svängområde innan du trycker på 

knappen . 

 5. Tryck kort på knappen  när du är på plansilon. 

  Följande funktioner utförs då automatiskt en efter en: 

 5.1 Baklämmen öppnas. 

 5.2 Transportmatta slås på när baklämmen uppnår sitt övre 
ändläge. 

 6. Kör långsamt igång och anpassa traktorns körhastighet efter 
önskad höjd på det urlastade materialet. 

  Om materialet ska lastas ur etappvis kan du slå på eller stänga 
av transportmattans matningsfunktion efter behov med knappen 

. 
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 Transportmattans matningshastighet kan ändras under 

urlastningen med hjälp av knapparna  och  eller 

. 

  Ändra matningshastigheten genom att trycka en gång på 

knappen  och sedan på knappen  eller  flera 

gånger i snabb följd. 

 Tryck på knappen 
 
 om du vill sänka ner dragstången igen 

vid urlastning på plansilon. 

 
 

 7. Tryck på knappen  om du vill fördubbla transportmattans 

matningshastighet för att tömma lastutrymmet helt. 

 8. Utvisa personer ur backluckans svängområde innan du stänger 
baklämmen. 

 9. Stäng baklämmen genom att trycka på knappen . 

  Detta deaktiverar urlastningslägena "A I" och "A II" och 
transportmattan stängs automatiskt av. 

 10. Kör ner från plansilon. 

 11. Sänk ner dragstången genom att trycka på knappen . 

  Om den ledade dragstången är fjädrad ska den endast sänkas 
ner tills dragstångens cylindrar fortfarande är utskjutna ca 20 
mm. 

 12. Tryck på knappen  för att aktivera vägkörningsläget för 

transport på väg. 

Detaljerad information om ISOBUS-terminalen finns i kapitlet 
"ISOBUS-styrning / terminal" på sidan 79. 
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9.1.3.2 Självlastarvagn med doseringsvalsar 

VARNING 

 

Risk att dras in och fastna finns i drivna doseringsvalsars 
område när baklämmen öppnas eller stängs och när maskinen 
lastas ur! 

Utvisa personer ur baklämmens svängområde innan du öppnar / 
stänger baklämmen eller slår på urlastningsläget "A II" (ISOBUS-
styrning).  

 

 

ISOBUS-styrning 

 Tryck inte på knappen  förrän traktorns kraftuttag har 

stannat.  

  Skador på vinkelväxellåda (Super-Vitesse CFS DO) för koppling 
av drivlinan till doseringsvalsarna kan inträffa om dessa 
anvisningar inte följs. 

 Reducera transportmattans matningshastighet om ISOBUS-
terminalen ofta genererar den akustiska och optiska signalen 
"Självlastarvagn full". 

  Doseringsvalsarna kan sättas igen om transportmattans 
matningshastighet inte reduceras. 

 
 

ISOBUS-styrning 

 1. Deaktivera vägkörningsläget genom att trycka på knappen 

. 

 2. Tryck på knappen tills den fria markhöjden under pickupen är 

tillräckligt stor.  

  Följande funktioner utförs då automatiskt en efter en: 

 2.1 Den medspårande axeln spärras. 

 2.2 Dragstången lyfts upp. 

 3. Utvisa personer ur backluckans svängområde och 
doseringsvalsarnas spridningsområde. 

 4. Tryck kort på knappen  när du är på plansilon. 

  Följande funktioner utförs då automatiskt en efter en: 

 4.1 Baklämmen öppnas i öppningsläge I. 

 42 Transmissioner och kopplingar kopplar. 

 4.3 Transportmattan slås på i standby-läget när baklämmen 
uppnår det inställda ändläget. På ISOBUS-terminalen 
blinkar symbolen "Matning aktiv". 

 5. Slå på traktorns kraftuttag. 

 6. Starta traktorns kraftuttag långsamt så att doseringsvalsararna 
kan befrias. 
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  Doseringsvalsarna startas och efter en kort väntetid startas 
automatiskt transportmattans matningsfunktion. 

 6.1 Stäng av traktorns kraftuttag omedelbart när 
överlastkopplingen reagerar. 

 6.2 Tryck på knappen  för att stänga av transportmattans 

matningsfunktion. 

 6.3 Tryck en gång på knappen  för att ändra 

transportmattans matningsriktning i 3 sekunder. På detta 
sätt minskar materialets presstryck på doseringsvalsarna 
och därmed även startmomentet för att befria 
doseringsvalsarna. 

 6.4 Tryck på knappen  igen. 

  Transportmattan går automatiskt till standby-läge och 
symbolen "Matning aktiv" blinkar på ISOBUS-terminalen. 

 6.5 Slå på traktorns kraftuttag på nytt. 

 6.6 Starta kraftuttaget långsamt igen. 

  Doseringsvalsarna startas och efter en kort väntetid startas 
automatiskt transportmattans matningsfunktion. 

 7. Kör långsamt igång och anpassa traktorns körhastighet efter 
önskad höjd på det urlastade materialet. 

 7.1 Stäng av traktorns kraftuttag när du byter körfil på plansilon.

  Doseringsvalsarna och transportmattan stannar. 
Transportmattan går automatiskt till standby-läget och 
symbolen "Matning aktiv" blinkar på ISOBUS-terminalen om
du inte stänger av transportmattan separat med knappen 

. 

 7.2 Slå på kraftuttaget på nytt och starta det långsamt efter det 
att körfil bytts på plansilon. 

  Doseringsvalsarna startas och efter en kort väntetid startas 
automatiskt transportmattans matningsfunktion. 

 

 

 Transportmattans matningshastighet kan ändras under 

urlastningen med hjälp av knapparna  och  eller 

. 

  Ändra matningshastigheten genom att trycka en gång på 

knappen  och sedan på knappen  eller  flera 

gånger i snabb följd. 

 Tryck på knappen   om du vill sänka ner dragstången igen 

vid urlastning på plansilon. 
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 8. Tryck på knappen  om du vill fördubbla transportmattans 

matningshastighet för att tömma lastutrymmet helt. 

 9. Stäng av kraftuttaget när lastutrymmet är tomt ända ner under 
doseringsvalsarna. 

  Transportmattan stannar inte när du har tryckt på  för att 

tömma lastutrymmet helt. 

 10. Utvisa personer ur baklämmens svängområde. 

 11. Stäng baklämmen genom att trycka på knappen . 

  Detta deaktiverar urlastningslägena "A I" och "A II" och 
transportmattan stängs automatiskt av. 

 12. Kör ner från plansilon. 

 13. Sänk ner dragstången genom att trycka på knappen . 

  Om den ledade dragstången är fjädrad ska den endast sänkas 
ner tills dragstångens cylindrar fortfarande är utskjutna ca 20 
mm. 

 14. Tryck på knappen  för att aktivera vägkörningsläget för 

transport på väg. 

Detaljerad information om ISOBUS-terminalen finns i kapitlet 
"ISOBUS-styrning / terminal" på sidan 79. 
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10 Transportkörning  

 Transportkörning är körning av lastad eller olastad maskin till eller 
från dess användningsplats. 

 

 

 Beakta vid transportkörning dessutom kapitlet "Grundläggande 
säkerhetsanvisningar" på sidan 34. 

 Kontrollera före transporten att: 

 matningsledningarna är korrekt anslutna, 

 belysningsanläggningen är intakt och ren och fungerar 
korrekt, 

 broms- och hydraulsystem inte har uppenbara brister, 

 parkeringsbromsen är helt släppt, 

 bromsanläggningen fungerar. 

 

VARNING 

  

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om traktorn och maskinen välter på grund av bristande 
stabilitet! 

Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska traktorn och 
den tillkopplade maskinen. 

 Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, kurvor, trafik, 
siktförhållanden, väderlek, traktorns köregenskaper samt 
inverkan av den tillbyggda / tillkopplade maskinen ska tas med i 
beräkningen. 

 Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

 Undvik plötsliga svängar vid körning på sluttande mark samt i 
fallinje eller parallellt med höjdlinjerna (risk att välta). 

 

VARNING 

 

Risker på grund av icke avsedd användning av traktorn kan 
inträffa genom att användningen förorsakar att komponenter slår 
fel, traktorn blir instabil eller dess styr- och bromsförmåga 
nedsätts! 

Beakta den tillbyggda / tillkopplade maskinens maximala nyttolast och 
traktorns maximala axellast- och kultrycksvärden! Eventuellt får 
maskinen endast köras med halvfullt lastutrymme. 

 

VARNING 

 

Farliga situationer för personer kan inträffa om hydrauliska 
funktioner aktiveras oavsiktligt under transportkörning! 

Aktivera vägkörningsläget före transporter. 
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VARNING 

 

Risk på grund av otillräcklig stabilitet eller vältning av maskinen 
kan finnas om den medspårande axeln inte används korrekt! 

Spärra alltid den medspårande axeln: 

 innan du kör över plansiloer, 

 vid transporthastigheter på mer än 40 km/h, 

 på ojämn vägbana, 

 vid körning tvärs över sluttningar (parallellt med höjdlinjerna), 

 före backning. 

 

 

Om dragstången har fjädring ska dragstångens hydraulcylindrar vara 
utskjutna ca 20 mm innan vägkörningsläge slås på. 

Dragstångsfjädringen fungerar inte med den ledade dragstången i det 
lägre ändläget. 

 
 

ISOBUS-styrning 

 1. Tryck på knappen  på ISOBUS-terminalen. 

  I vägkörningsläget: 

 visas menyn "Vägkörning", 

 är alla funktioner blockerade på ISOBUS-terminalen med 
undantag för funktionerna "Spärra medspårande axel" och 
"Låsa upp medspårande axel", 

 är den hydrauliska dragstångsfjädringen (specialutrustning) 
och den hydropneumatiska tandemaxelns axelfjädring 
aktiverade, 

 släcks arbetsstrålkastarna och belysningen i lastutrymmet. 

 2. Spärra den medspårande axeln om transporthastigheten är 
högre än 40 km/h. 

 3. Starta transporten. 
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11 Underhåll och skötsel 

 Regelbunden och fackmässig skötsel och underhåll: 

 bibehåller länge maskinens driftklara skick och förhindrar slitage 
i förtid, 

 minskar stilleståndstider och reparationsarbeten, 

 är en förutsättning för våra garantiåtaganden. 
 

 

 Beakta dessutom anvisningarna i följande kapitel vid underhåll 
och skötsel: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 30, 

 "Krav på personal", sidan 31, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 46, 

Beakta dessa kapitel för din egen säkerhets skull. 

 Använd endast originalreservdelar. 

 Beakta miljöskyddet vid underhåll och skötsel av maskinen. 

 Beakta lagbestämmelserna om omhändertagande av ämnen 
som oljor och fetter samt av komponenter som kommer i 
beröring med dessa ämnen. 

 Dra alltid av alla elektriska / elektroniska kontakter till traktorn 
innan du börjar med underhålls- och skötselarbeten på 
maskinen. Detta gäller i synnerhet vid svetsningsarbeten på 
maskinen. 

 Vidta skyddsåtgärder  som att täcka elledningar, hydraulslangar, 
bromsens manöverledningar och matarledningar, eller 
demontera dessa ledningar på särskilt kritiska ställen: 

 vid svetsnings-, borrnings- och slipningsarbeten, 

 vid arbeten med slipskivor i närheten av dessa ledningar. 

 Övervaka§ broms-, luft- och hydraulledningar särskilt 
uppmärksamt med avseende på synliga brister. 

 

 

 Speciella expertkunskaper krävs för utförande av provnings- och 
underhållsarbeten. Dessa kunskaper förmedlas inte av denna 
bruksanvisning. 

 Underhållsintervallen är beroende av hur maskinen används. 
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VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in, fångas eller stötas om: 

 upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, 

 traktorn och maskinen oavsiktligt startas och rullar bort! 

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas 
eller rulla bort innan du utför underhåll och skötsel på maskinen.

  Beakta kapitlet "Säkring av traktor och maskin mot oavsiktlig 
start och bortrullning", sidan 135. 

 Vänta tills maskinen står stilla innan du går in i maskinens 
riskområde. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in eller fångas om drivna drivelement är 
oskyddade! 

 Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas 
eller rulla bort innan du öppnar§ skyddsanordningar. 

 Stäng eller montera skyddsanordningar som öppnats eller tagits 
bort för underhåll och skötsel av maskinen innan du driver 
maskinen. 

 Defekta skyddsanordningar ska ersättas omgående. 

 

VARNING 

 

Farliga situationer kan inträffa om bärande komponenter bryts 
vid mekaniska arbeten på chassit! 

Det är principiellt förbjudet att: 

 borra i chassi eller axelaggregat, 

 att borra upp befintliga borrhål i chassit eller axelaggregaten, 

 svetsa på bärande komponenter. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm och/eller stötas kan finnas 
när den upplyfta maskinen oavsiktligt sänks ner! 

Säkra den upplyfta maskinen resp upplyfta maskindelar så att de inte 
oavsiktligt kan sänkas ner innan du kryper in under den upplyfta 
maskinen! 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, fastna, snärjas, dras in eller 
fångas om de går in i lastutrymmet när motorn går! 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du öppnar lastutrymmets ingångsdörr och går in i 
lastutrymmet. 
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VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm eller stötas kan finnas när 
den öppna baklämmen oavsiktligt sänks ner. 

Säkra den öppna baklämmen med blockkulkranen mot att oavsiktligt 
sänkas ner innan du går in i riskområdet under den öppna 
baklämmen. 

 

11.1 Underhålls- och skötselschema - översikt  

 

 Underhållsarbeten ska utföras efter den tidsfrist som utgår först. 

 Tider, driftsprestationer och underhållsintervall i andra 
tillverkares medlevererade dokumentationen har prioritet. 

Innan maskinen används för fösta gången 

 Kontrollera: 

 att hjulmuttrarna är fast åtdragna. Dra åt lösa hjulmuttrar. 

 alla skruvförband för: 

 dragstång. 

 axelaggregat. 

 hydraulsystemet med avseende på täthet. 

 oljenivån i alla transmissioner och växellådor. 

 ringtrycket. 

Hjulmuttrarnas åtdragningsmoment  

 ADR FAD BPW svart BPW förzinkat 

M18x1,5 

Avrundad flänsmutter 
270 Nm 330 Nm - - 

M20x1,5 

Låg flänsmutter med fjädrande 
ring 

350 Nm 360 Nm 380 Nm 420 Nm 

M22x1,5 

Avrundad flänsmutter 
- 630 Nm - - 

M22x1,5  

Låg flänsmutter med fjädrande 
ring 

450 Nm 460 Nm 460 Nm 505 Nm 

Tabell 6  
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Varje dag 

 Kontrollera: 

 maskinen med avseende på uppenbara brister. 

 Åtgärda uppenbara brister omedelbart eller låt dem 
åtgärdas. 

 att skärknivarna är vassa. 

 Vänd (var 12:e timme) eller slipa (var 24:e timme) slöa 
knivar. 

 att belysningen fungerar. 

 färdbromsens funktion / den hydrauliska nivåregleringens 
körhöjd för den hydropneumatiska tandemaxeln 

Avvattna det pneumatiska bromssystemets tryckluftsbehållare via 
avtappningsventilen. 

Rengör snittverket med tryckluft, i synnerhet skärknivarna och deras 
hållare och skyddet mot stenar. Skyddet mot stenar reagerar sämre 
om snittverket är nedsmutsat. 

Var 10:e dag 

  Alla arbeten för dagligt underhåll samt dessutom nedan nämnda 
arbeten. 

 Kontrollera kedjespänningen på CFS-valsens rullkedjor och 
korrigera rullkedjan vid behov. 

 Kontrollera kedjespänningen på doseringsvalsmotorernas 
rullkedjor och korrigera spänningen vid behov 
(endast Super-Vitesse CFS DO). 

 Kontrollera transportmattans kedjor och förkorta kedjan vid 
behov. 

 Axelaggregat: 

 Kontrollera bromsspakens inställning och korrigera den vid 
behov. 

 Kontrollera lufttrycket i däcken och korrigera det vid behov.

Var 50:e dag 

  Alla arbeten för 10 dagars underhållsintervall samt dessutom 
nedan nämnda arbeten. 

 Kontrollera axlarna. 

 Kontrollera att hjulmuttrarna sitter fast, dra åt vid behov. 

 Justera hjulnavlagrets flankspel: 

 Ta bort navkapsel och sprint. 

 Dra åt axelmuttern något tills navet stoppar lätt och lossa 
fram till nästa sprinthål. 

 Säkra muttern med en sprint mot oavsiktlig lossning och 
kontrollera hjulets rotation. 

 Kontrollera bromsbeläggen. 

 Kontrollera den pneumatiska bromsen med avseende på täthet. 

 Tryckfallet i den frånkopplade maskinens tryckluftsbehållare 
får inte vara mer än 0,15 bar inom 10 minuter. 
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 Dragögla: Kontrollera slitage och förskruvning. 

 Borrhålet i dragöglan 40 får ha max 41,5 mm diameter. 

 Tillåtet slitage vid dragöglans ringtvärsnitt max 2,5 mm. 

 Kontrollera och dra åt dragstångens förband: 
Åtdragningsmoment kronmuttrar 800 +10 Nm. 

 Kontrollera alla lagerställen. 

 Kontrollera oljenivån i alla transmissioner och växellådor. 

 Kontrollera alla kablar med avseende på skador. 

Var 100:e dag 

  Alla arbeten för 50 dagars underhållsintervall samt dessutom 
nedan nämnda arbeten. 

 Kontrollera chassit och dragstången med avseende på sprickor. 

 Rengör tryckluftsbromsens filterinsatser beroende på 
användningsförhållandena. 

Efter säsongens utgång 

  Demontera alla skärknivar och olja in resp smörj alla rörliga  
delar i snittverket. 

11.2 Rengöra maskinen  

 

 Rengör maskinen regelbundet och noggrant! Smuts tar upp 
fuktighet och leder till rostbildning. 

  Att rengöra maskinen regelbundet är en förutsättning för 
fackmässigt underhåll och gör det enklare att handha maskinen.

 Smörj maskinen efter rengöring, i synnerhet efter rengöring med 
högtryckstvätt / ångtvätt eller fettlösande rengöringsmedel. 

 Beakta lagbestämmelserna för handhavande och 
omhändertagande av rengöringsmedel. 

 Undersök maskinen ständigt med avseende på 
korrosionsskador! Åtgärda korrosionsskador genom att reparera 
skador i lackeringen. 

 Övervaka§ broms-, luft- och hydraulledningar särskilt 
uppmärksamt med avseende på synliga brister. 

 Behandla aldrig broms-, luft- och hydraulledningar med bensin, 
bensol, petroleum eller mineralisk olja. 



 Underhåll och skötsel
 

Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10 175
 

 

Rengöring med högtryckstvätt / ångtvätt  

 

Iaktta alltid följande punkter när du använder högtryckstvätt / ångtvätt 
för rengöring av maskinen: 

 Maximalt spruttryck är 80 bar. 

 Vattentemperaturen får vara max 60°C. 

 Rengör inte några elektriska komponenter som t ex styrpanel, 
vägningsstavar, fördelarlådor, vägningsdator mm. 

 Rengör inte några förkromade komponenter. 

 Rikta strålen från högtryckstvättens / ångtvättens munstycke: 

 aldrig direkt mot smörj- och lagerställen, 

 aldrig direkt på hydraulkomponenter. 

 Iaktta alltid ett minimiavstånd på 300 mm mellan 
rengöringsmunstycke och maskin. 

 Rikta aldrig strålen i rät vinkel mot maskinkomponenter. 
Munstyckets sprutningsvinkel ska alltid vara minst 25°. 

 Använd aldrig några kemiska komponenter. 

 Iaktta säkerhetsbestämmelserna vid handhavande av 
högtryckstvätt. 

11.3 Smörja maskinen  

 

 Smörj alla lager- och smörjställen i enlighet med smörjschemat. 

 Avlägsna smuts från smörjnipplarna. 

 Använd miljövänliga, biologiskt nedbrytbara oljor och fetter där 
smörjmedel kan komma att spridas ut i fodret eller i marken. 
Informera dig hos din jordbruksmaskinhandlare. 

 Se till vid smörjning med högtryckssmörjpress att smörjtrycket 
inte överstiger 250 bar. Annars finns risk för skador på 
lagerställen, tätningar mm om den använda smörjpressen inte 
har några säkerhetsanordningar. 

11.3.1 Smörjschema 

 

Iaktta vid smörjning av kraftöverföringsaxeln resp 
kraftöverföringsaxlarna axeltillverkarens medlevererade 
bruksanvisning(ar). 
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11.3.2 Smörjschema Super-Vitesse CFS / Super-Vitesse CFS DO 

 

 



 Underhåll och skötsel
 

Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10 177
 

 

11.4 Konservering / längre stilleståndstider 

 

Förbered maskinen inför en längre stilleståndstid: 

 Rengör maskinen noggrant, 

 Smörj, olja in och fetta in maskinen, 

 Reparera skador i lackeringen. 

11.5 Kontrollera /fyll på / byt ut transmissionsolja  

 På de olika transmissionerna / växellådorna ska 

 oljenivån kontrolleras regelbundet och olja eventuellt fyllas på, 

 transmissionsoljan bytas ut, 

 oljan bytas ut för första gången efter 50 driftstimmar. 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skador på maskinkomponenter finns om transmissioner 
och växellådor drivs utan transmissionsolja. 

Se till att oljenivån i transmissioner / växellådor alltid är tillräckligt hög.

 

VARNING 

 

Personer riskerar att halka om transmissionsolja spills vid 
påfyllning av olja / oljebyte! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

 

 

 Om möjligt bör oljebytet utföras när transmissionsoljan har 
driftstemperatur (30 – 40°C). Vid driftstemperatur är 
transmissionsoljans flytförmåga bäst. 

 Den optimala oljenivån fås vid en oljetemperatur på 0 - 20°C. 

11.5.1 Ifyllningsmängder och bytesintervall 

 Transmission Transmissionsolja Ifyllningsmängd Max driftstimmar

 huvudtransmission EP80W-90 3,5 liter 500 h 

 rotortransmission Carter EP680 23 liter 500 h 

 matningstransmission flytfett EP00 0,75 liter 2000 h 

 vinkelväxellåda EP80W-90 2,8 liter 500 h 

 vinkeltransmission CFS EP80W-90 1 liter 500 h 

doseringsaggr 
drivanordning 

vinkeltransm baktill EP80W-90 0,4 liter 2000 h 

 



Underhåll och skötsel 
 

178 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

11.5.2 Huvudtransmission 

 (1) oljekontrollskruv 

 (2) oljepåfyllningsskruv 

 (3) oljetappningsskruv 

 

 Fig 81  

11.5.3 Matningstransmission 

 (1) oljepåfyllningsskruv 

 (2) oljetappningsskruv 

 

 Fig 82  
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11.5.4 Vinkelväxellåda 

 

Oljenivån kontrolleras med nersänkt pickup. 

 
 (1) oljekontrollskruv 

 (2) oljepåfyllningsskruv 

 (3) oljetappningsskruv 

 

  Fig 83  

11.5.5 vinkeltransmission CFS 

 (1) oljekontrollskruv 

 (2) oljepåfyllningsskruv 

 (3) oljetappningsskruv 

 

  Fig 84  
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11.5.6 Doseringsaggregat vinkeltransmission baktill 

 (1) oljepåfyllningsskruv 

 (2) oljetappningsskruv 

 

 Fig 85  

11.5.7 Kontrollera oljenivån / fylla  på olja 

 1. Rikta in maskinen vågrätt. 

 2. Skruva ut oljekontrollskruven (1). 

  Oljenivån ska synas genom 
oljekonstrollskruvens hål. 

 3. Fyll på olja vid behov genom 
oljepåfyllningsskruvens (2) hål. 

 4. Rengör och skruva in påfyllningsskruven 
(2). 
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11.5.8 Byta transmissionsolja/växellådsolja 

 1. Rikta in maskinen vågrätt. 

 2. Placera ett uppsämlingskärl under den 
aktuella transmissionen/växellådan 
(uppsamlingskärlet ska rymma minst 
ifyllningsmängden). 

 3. Skruva ut oljeavtappningsskruven (3). 

 4. Skruva ut oljepåfyllningsskruven (2). 

 5. Vänta tills ingen olja rinner ut ur 
avtappningsskruven längre. 

 6. Skruva in och dra åt 
oljeavtappningsskruven (2) igen (använd 
tätningsmedel). 

 7. Fyll på den föreskrivna oljemängden vid 
behov genom oljepåfyllningsskruvens (2) 
hål. 

 8. Rengör och skruva in påfyllningsskruven 
(2). 

 9. Kontrollera de oljenivån efter 5 driftstimmar. 
Oljenivån ska synas på oljekontrollskruven 
(1). 

  

11.6 Pickup  

11.6.1 Super-Vitesse CFS och Super-Vitesse CFS DO 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in eller fastna kan finnas om 
drivanordningar är oskyddade när maskinen är i drift! 

Det är förbjudet att driva pickupen med öppet sidoskydd och/eller 
borttagen skyddshölje över pickupen. Fäst pickupens skyddshölje 
korrekt på självlastarvagnen och stäng det rörliga sidoskyddet till 
höger innan du driver självlastarvagnen (pickupen). 
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11.6.1.1 Kontrollera spänningen på rullkedjan för drift av CFS-valsen / efterspänna 

 Kontrollera dagligen rullkedjans spänning på kedjespännaren. 
Rullkedja ska spännas efter när avståndet mellan skivan och hylsan 
är mer än 8 mm. 

 
 1. Sänk ner pickupen i arbetsläge. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 3. Lossa kontramuttern (1) med en U-nyckel 
(nyckelvidd SW 24). 

 4. Vrid sexkantsmuttern (2) tills avståndet 
mellan skivan (3) och hylsan (4) är mindre 
än 8 mm. 

 5. Dra åt kontramuttern igen. 

 

  Fig 86  
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11.6.1.2  Ventilera pickupens friktionskoppling  

 

Före det första idrifttagandet samt efter längre stilleståndstider ska 
pickupens friktionskoppling luftas för att dess funktion ska vara 
säkerställd. 

 

 

Ventilation av den fastnade friktionskopplingen förenklas om man 
låter självlastarvagnen ta in material en kort stund med lossad 
spårmutter så att den fastnade friktionskopplingen slirar en kort stund.

 
 1. Lossa och ta bort de båda skruvarna på 

pickupens skyddshölje (1). 

 2. Ta bort pickupens skyddshölje (1) 

 

 Fig 87  

 3. Deblockera spårmuttern (2). 

 4. Lossa spårmuttern (2). 

 

Notera det exakta antalet varv för att 
lossa spårmuttern så att du senare 
kan förspänna friktionskopplingen igen
med korrekt spänning. 

 5. Fäst pickupens skyddshölje (Fig 87/1) på 
självlastarvagnen med de båda skruvarna. 

 6. Starta traktormotorn. 

 7. Låt självlastarvagnen ta in material en kort 
stund så att den fastnade 
friktionskopplingen slirar i 2 eller 3 sekunder 
och lossnar (för stark slirning skadar 
friktionsbeläggen). 

  Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger om 
friktionskoppling inte slirar. 

 

 Fig 88  
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 8. Stäng av traktormotorn. 

 9. Ta ur startnyckeln. 

 10. Lossa och ta bort de båda skruvarna på 
pickupens skyddshölje (Fig 87/1). 

 11. Ta bort pickupens skyddshölje (Fig 87/1) 

 12. Dra åt spårmuttern (2) igen med exakt 
samma antal varv som användes för att 
lossa muttern (friktionskopplingens 
vridmoment ska vara mellan 900 och 1000 
Nm). 

 13. Säkra spårmuttern (2). 

 14. Fäst pickupens skyddshölje (Fig 87/1) på 
självlastarvagnen med de båda skruvarna. 
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11.6.2 Super-Vitesse CFS och Super-Vitesse CFS DO 

VARNING 

 

Risk ett fastna och snärjas finns när pickupen drivs med 
oskyddade drivanordningar! 

Stäng det rörliga sidoskyddet till höger innan maskinen drivs. 

11.6.2.1 Ventilera CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling  

 

CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling (1) ska ventileras 
innan maskinen används för första gången samt efter längre 
stillestånd för att kopplingen ska fungera felfritt. 

 
 1. Öppna det rörliga sidoskyddet till höger 

med hjälp av ett verktyg. 

 2. Säkra det öppna sidoskydd så att den inte 
oavsiktligt kan stängas. 

 3. Avlasta friktionskopplingen (1) genom att 
dra åt muttrarna (2) jämnt. 

 4. Stäng och lås det rörliga sidoskydd till 
höger i skyddsläge. 

 5. Starta traktormotorn. 

 6. Låt självlastarvagnen ta in material en kort 
stund så att den fastnade 
friktionskopplingen slirar i 2 eller 3 sekunder 
och lossnar (för stark slirning skadar 
friktionsbeläggen). 

  Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger om 
friktionskoppling inte slirar. 

 7. Stäng av traktormotorn. 

 8. Ta ur startnyckeln. 

 9. Öppna det rörliga sidoskyddet till höger 
med hjälp av ett verktyg. 

 

 Fig 89  

  

 10. Säkra det öppna sidoskydd så att den inte 
oavsiktligt kan stängas. 

 11. Belasta friktionskopplingen genom att 
skruva tillbaka muttern ända till gängans 
slut. 

 12. Stäng och lås det rörliga sidoskydd till 
höger i skyddsläge. 

  

  
 Fig 90  

  

   

2 3 



Underhåll och skötsel 
 

186 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

11.6.2.2 Avmontera / montera friktions- och utjämningskopplingen 

 1. Öppna det rörliga sidoskyddet till höger 
med hjälp av ett verktyg. 

 2. Säkra det öppna sidoskydd så att den inte 
oavsiktligt kan stängas. 

 3. Ta bort låsringen (1). 

 4. Ta bort sexkantsskruvarna (2). 

 5. Skjut flänsen (3) ner. 

 6. Dra av flänsen (3) med 
vinkeltransmissionen (4) och 
utjämningskopplingen (5) framåt från CFS-
valsen. 

 7. Ta bort sexkantsskruven (6). 

 8. Skjut friktionsfrikopplingen (7) ner. 

 9. Dra av friktionsfrikopplingen (7) i sidled 

 10. Montering av friktionsfrikopplingen (7) utförs 
i omvänd ordningsföljd. 

 11. Stäng och lås det rörliga sidoskydd till 
höger i skyddsläge. 

 

 Fig 91  

  

11.6.2.3 Rikta in växelstängerna i förhållande till vinkelväxellådans växelspakar 
(endast Super-Vitesse CFS DO) 

 

Växelstängerna (1, 2) måste riktas in mittemot vinkelväxellådans (5) 
växelspakar (3, 4) om pickupen ska drivas samtidigt som baklämmen 
är öppen. 

 
 1. Öppna sidoskyddet till höger med hjälp av 

ett verktyg. 

 2. Säkra det öppna sidoskydd så att den inte 
oavsiktligt kan stängas. 

 3. Haka ur de båda fjädrarna (6). 

 4. Lossa och ta bort skruven (7) och 
förbindningshylsan (8). 

 5. Öppna  baklämmen för att skjuta ut 
hydraulcylindrarna (9, 10) helt. 

 6. Sväng båda växelspakar (3, 4) i pilens (11) 
riktning tills det tar stopp. 

 7. Kontrollera det avlånga hålets (12, 13) 
inriktning i förhållande till fästhålet i 
växelspaken (3, 4). 

 

 Fig 92  
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Växelstången (1) ska vara riktad så att 
växelspakens (3) fästhål befinner sig 3 
mm från det avlånga hålets (12) 
vänstra kant. 

Växelstången (2) ska vara riktad så att 
växelspakens (4) fästhål befinner sig 3 
mm från det avlånga hålets (13) högra 
kant. 

  

 
 8. Rikta in växelspaken (1, 2) vid behov 

mittemot växelspaken (3, 4) genom att 
förändra hydraulcylinderns (9, 10) och 
växelstångens (1, 2) ombyggnadslängd via 
ställskruvarna (14). 

 9. Skruva fast växelspaken och växelstången 
mot varandra med hjälp av skruven (7) och 
förbindningshylsan (8). 

 10. Haka in de båda fjädrarna (6). 

 11. Stäng och lås sidoskyddet till höger. 

 12. Stäng baklämmen. 

 

 Fig 92  
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11.7 Inmatningsrotor 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in eller fastna kan finnas om 
drivanordningar är oskyddade när maskinen är i drift! 

Det är förbjudet att driva inmatningsrotorn när sidoskyddet är öppet. 
Stäng det rörliga sidoskyddet till vänster innan du driver 
självlastarvagnen (inmatningsrotorn). 

11.7.1 Kontrollera spänningen på rullkedjan för drift av inmatningsrotorn / 
efterspänn 

 Kontrollera dagligen rullkedjans spänning på kedjespännaren. 
Rullkedjan ska spännas efter när avståndet mellan skivan och hylsan 
är mindre än 65 mm. 

 
 1. Öppna det rörliga sidoskyddet till vänster 

med hjälp av ett verktyg. 

 2. Säkra det öppna sidoskyddet till vänster så 
att det inte oavsiktligt kan stängas. 

 3. Lossa kontramuttern (1) med en U-nyckel 
(nyckelvidd SW 24). 

 4. Vrid sexkantsmuttern (2) tills avståndet 
mellan skivan (3) och hylsan (4) är mer än 
65 mm. 

 5. Dra åt kontramuttern igen. 

 6. Stäng och lås det rörliga sidoskyddet till 
vänster i skyddsläge. 
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11.8 Snittverk  

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in, fångas eller stötas vid underhåll och skötsel av 
snittverket om: 

 den från kopplade maskinen ruller bort, 

 upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, 

 traktorn och maskinen oavsiktligt startas och rullar bort! 

 Säkra maskinen mot bortrullning: 

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas 
eller rulla bort innan du utför underhåll och skötsel på maskinen.

  Beakta kapitlet "Säkring av traktor och maskin mot oavsiktlig 
start och bortrullning", sidan 135. 

 Vänta tills maskinen står stilla innan du går in i maskinens 
riskområde. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk att skäras finns vid monteringsarbeten på vassa skärknivar!

Bär alltid snittåliga skyddshandskar vid arbeten med skärknivarna. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk att komma i kläm eller skäras finns när täckplåten svängs! 

 Använd handtaget när täckplåten måste svängas. 

 Utvisa personer på sidan mittemot ur riskområdet innan du 
svänger upp täckplåten! 

11.8.1 Rengöra snittverket   

 

Rengör skärknivarnas skydd mot stenar med tryckluft varje dag. 

Om skyddet är nedsmutsat kan skärknivarna inte vika undan ur 
inmatningskanalen när de träffas av stenar. 

 

 

 1. Rengör skärknivens hållare med tryckluft innan du demonterar 
knivarna. 

 2. Rengör skärknivens upptagningsspår med tryckluft innan du 
demonterar knivarna. 

  Dessa åtgärder gör det lättare att demontera och montera 
skärknivarna. 
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VARNING 

 

Risk för att bli träffad av utslungade gräs- och smutspartiklar när 
hållare, spår och skärknivarnas skydd mot stenar blåses ren 
med tryckluft! 

Använd alltid skyddsglasögon när du blåser rena hållarna, spåren och 
skärknivarnas skydd mot stenar. 

11.8.1.1 Rengöra skyddet mot stenar  

 1. Rengör dagligen: 

 mellanrummen (1) mellan skärknivarna 
/ knivhållarna. 

 den enskilda knivhållares fickor (2). 

 Använd monteringsspaken (3) och 
tryckluft. 

 2. Olja in rullen (4) i fickorna (2) i de enskilda 
knivhållare flera gånger under säsongen. 
Kontrollera då också att rullarna går utan 
motstånd enligt följande: 

 2.1 Haka ur fjädern (5) från knivhållarens 
ytterring (6) med hjälp av 
monteringsspaken (3) . 

 Fickan fälls ner (2) och rullen är 
tillgänglig. 

 2.2 Lösgör fastnade rullar med en 
vattenpumptång. 

 2.3 Olja in rullen. 

 2.4 Haka fast fjädern (5) i knivhållarens 
ytterring (6) med hjälp av 
monteringsspaken (3) . 

 2.5 Upprepa steg 2.1 till 2.4 för de övriga 
knivhållarna. 
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Monteringsspak och knivspak befinner 
sig i hållaren (1) i vid snittverket i 
chassit till vänster på maskinen (sett i 
körriktning). 

 

  

  Fig 96   
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11.8.2 Demontera skärknivar 

 Skärknivar ska demonteras och monteras: 

 när materialets snittlängd ska ställas in, 

 när skärknivarna ska vändas, 

 när skärknivarna ska slipas. 

11.8.2.1 Demontera skärknivar  

 1. Slå på oljecirkulationen mellan traktorn och 
maskinen när traktormotorn går. 

 2. Utvisa personer ur svängområdet bredvid 
snittverket och under maskinen. 

 3. Sväng ut snittverket hydrauliskt ur 
inmatningskanalen från terminalen. 

 4. Vika den ledade dragstången något via 
hydraulcylindrarna om du vill öka avståndet 
från skärknivarna. 

 5. Stäng av oljeomloppet mellan traktorn och 
maskinen. 

 6. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 7. Dra ut bulten (1). 

 8. Sväng täckplåten (2) ner. 

 9. Sätt på skyddsglasögon. 

 10. Ta på skyddshandskar. 

 11. Ta ut knivspaken (3) och monteringsspaken 
(4) ur hållaren (5). Hållaren (5) befinner sig i 
vid snittverket i chassit till vänster på 
maskinen (sett i körriktning). 

 

 Fig 97  

 

 Fig 98  
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 12. Rengör mellanrummen mellan knivarna / 
hållarna med monteringsspaken (4) och 
med tryckluft. 

 13. Skjut in knivspaken (3) i knivens (5) fästhål.

 14. Dra låsspaken (6) upp och ta ut kniven (5) 
uppåt ur knivhållaren (7).  

 

4

5

3

6

7

 Fig 99  
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11.8.2.2 Montera skärknivar  

VARNING 

 

Risk för att komma i kläm och skäras när snittverket svängs in i 
inmatningskanalen! 

Det är förbjudet att svänga in snittverket i inmatningskanalen, om: 

 personer vistas under maskinen, 

 personer kan föra in handen i de förliga punkterna på sidan om 
snittverket. 

 
 1. Sätt på skyddsglasögon. 

 2. Rengör upptagningsspåren för skärknivar 
med tryckluft. 

 3. Skjut upp skärkniven (1) på knivspaken (2) 
fästhål. 

 4. Dra låsspaken (3) upp och placera kniven 
(1) uppifrån i knivhållaren (4). 

 

1

2

3

4

5

6

 

Se till vid montering av skärknivarna 
(1) att låsspaken (3) återgår korrekt till 
låsningsläget. Låsspaken är korrekt i 
låsningsläget när låsspaken ligger an 
mot snittverkets ram (5). Det ihåliga 
spännstiftet (6) är då framtill i det 
avlånga hålet. 

 

 Fig 100  

 5. Fäst monteringsspaken och knivspaken (2) i
hållaren (Fig 98/4) igen. 

  

 6. Sväng täckplåten (7) upp igen. 

 7. Lås täckplåten (7) med bulten (8) i det 
avlånga hålet (9). 

 8. Lossa självlastarvagnens parkeringsbroms 
när alla skärknivar är monterade igen. 

 9. Starta traktormotorn. 

 10. Slå på oljecirkulationen mellan traktorn och 
maskinen när traktormotorn går. 

 11. Utvisa personer ur svängområdet bredvid 
snittverket och under maskinen. 

 12. Sänk ner pickupen. 

 13. Slå på traktorns kraftuttag. 

 Pickup och inmatningsrotor drivs. 

 

 Fig 101  

  14. Sväng in snittverket hydrauliskt tillbaka i 
inmatningskanalen från terminalen. 

 15. Sänk ner den ledade dragstången igen. 
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11.8.3 Slipa skärknivar  

VARNING 

 

Risk för ögonskador vid slipning av skärknivarna genom att 
slippartiklar kan slungas ut. 

Bär alltid skyddsglasögon när du slipar skärknivarna. 

 

 

 Kontrollera varje dag att skärknivarna är vassa. 

 Vänd (var 12:e timme) eller slipa (var 24:e timme) slöa 
knivar.  

 Använd en vinkelslipmaskin med lamellsliprondell för att slipa 
skärknivarna. 

 Slip skärknivarna endast på den släda sidan, inte på den räfflade 
sidan. 

 Slip skärknivarna med stor försiktighet så att dessa inte värms 
upp för starkt. Om skärknivarna byter färg vid slipningen: 

 är de starkt uppvärmda, 

 förkortas skärknivarnas livslängd, 

 blir skärknivarna sköra och bryts lätt. 

 

 

Vassa skärknivar: 

 minskar kraftbehovet för mataraggregatets drift, 

 minskar slitaget på mataraggregatet, 

 ökar mataraggregatets livslängd. 

 

 

Strautmann erbjuder en speciell anordning för slipning av 
skärknivarna med vilken skärknivarna kan slipas jämnt och snabbt. 
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11.8.4 Ställa in skärknivarnas avstånd från rotorn  

 

Skärknivarnas avstånd från rotorn ska över rotorns hela bredd vara 
mellan 20-25 mm. Med detta avstånd blir snittresultatet på materialet 
optimalt. Skärknivarna får inte beröra rotorn. 

 
 1. Lyft upp den ledade dragstången om du vill 

öka avståndet från skärknivarna. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 3. Gå in i lastutrymmet. 

 4. Mät: 

 skärknivarnas (1) avstånd från rotorn 
(2) från lastutrymmet genom 
inmatningskanalens öppningar. 

 avståndet på rotorns vänstra och 
högra sida eftersom skärknivarnas 
avstånd från rotorn ska vara identiskt 
över rotorns hela bredd. 

 5. Korrigera skärknivarnas avstånd från rotorn 
på respektive övre ledarm (Fig 103/1) till 
höger och vänster på självlastarvagnen om 
mätvärdet inte  är ca 20 mm. 

5.1  Lossa kontramuttern (2). 

 5.2 Lossa den övre ledarmens gaffel (3) 
från upptagningsröret (5) genom att ta 
bort bulten (4). 

 5.3 Vrid respektive övre ledarmsgaffel (3) 
för att justera skärknivarnas avstånd 
från rotorn. 

 

1

2

20-25 mm

Fig 102  

 

 

 

 Större avstånd mellan skärknivar 
och rotor = förkorta den övre 
ledarmen = vrid ledarmsgaffeln 
(3) medurs. 

 Mindre avstånd mellan skärknivar 
och rotor = förläng den övre 
ledarmen = vrid ledarmsgaffeln 
moturs. 

 

 
 

 Fig 103  
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 5.4 Mätt avståndet på nytt till höger och 
vänster på rotorns för att kontrollera 
det nya avståndet. 

 5.5 Fäst den övre länkarmens gaffel (3) 
med bulten (4) på upptagningsröret (5) 
om avståndet mellan skärknivarna och 
rotorn är korrekt. 

 5.6 Dra åt kontramuttern (2) igen. 

 

 

  Fig 103  
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11.8.5 Kontrollera avstrykarens avstånd från rotorn  

 

Skärknivarnas avstånd från rotorn ska över rotorns hela bredd vara 
minst 12 mm. Med detta avstånd undviker man att rotorn sätts igen. 
Minimiavståndet får inte underskridas. 

För lågt avstånd mellan avstrykarna och rotorn kan ha följande 
orsaker: 

 förslitna avstrykare eller 

 deformation av avstrykarhållarna. 

 
 1. Lyft upp den ledade dragstången om du vill 

kontrollera avstrykare och avstrykarhållare.

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 3. Gå in i lastutrymmet. 

 4 Mät avstrykarnas (1) avstånd från rotorn (2) 
i inmatningskanalen från lastutrymmet. 

4a.1 Om förslitna avstrykare (1) måste 
bytas ut: 

4a.1 Lossa skruvarna (3). 

4a.2 Ta bort avstrykarhållarens 
säkringsskena (4) genom att dra ut 
den i sidled. 

4a.3 Ta bort förslitna avstrykare (1) genom 
att dra ut dem neråt. 

4a.4 Montera nya avstrykare i omvänd 
ordningsföljd. 

 5. Om deformerade avstrykarhållare måste 
bytas ut: Kontakta en fackverkstad 
(verkstadsarbete). 

 

min. 1
2 mm

1

2

Fig 104  

13

4

 

Deformerade avstrykarhållare måste 
omgående bytas ut av en 
fackverkstad. Detta arbete får endast 
utföras av en fackverkstad. 

   

 Fig 105  
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11.8.6 Ställa in sensorn "Snittverk utsvängt"  

VARNING 

 

Risk för att komma i kläm eller skäras vid inställning av sensorn 
"Snittverk utsvängt" om självlastarvagnen oavsiktigt drivs eller 
om lastarvagnens hydrauliska funktioner oavsiktligt utförs! 

Säkra traktorn och maskinen så att de inte oavsiktligt kan startas eller 
rulla bort innan du ställer in sensorn "Snittverk utsvängt". 

 
 1. Sväng snittverket helt in. 

 2. Stäng av traktormotorn. 

 3. Slå på traktorns tändning. 

 4. Ansätt traktorns parkeringsbroms. 

 5. Ansätt maskinens parkeringsbroms. 

 6. Koppla från kraftöverföringsaxeln. 

 7. Koppla loss den enkelverkande 
styrenhetens tryckledning. 

 8. Fäst sensorn "Snittverk utsvängt" (1) i 
hållaren (2) så att avståndet mellan sensorn 
och snittverkets (3) ram är ca 4 mm. 

 Lysdioden (4) lyser och symbolen 
"Snittverk" på terminalen går från läget 
"Snittverk utsvängt" till läget "Snittverk 
insvängt". 

 9. Skruva fast sensorn i detta läge. 

 

 Fig 106  
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11.9 Transportmatta 

 

 Se till att transportmattans lister 
till höger och vänster inte slår mot 
ramen (1). 

 Förkorta transportmattans kedja 
om kedjespännarens spännväg 
inte är tillräckligt långt längre. 

 

  

  Fig 107  

11.9.1 Förkorta transportmattans kedja 

VARNING 

 

Risk att ögonen träffas av bortslungade slippartiklar när 
kedjelänkar delas med vinkelslipmaskinen! 

Bär altid skyddsglasögon när du delar kedjelänkar med en 
vinkelslipmaskin! 

 
 1. Rikta transportmattans kedja så att 

kedjelåsen befinner sig i lastutrymmets 
mellersta eller bakre del. 

 2. Öppna baklämmen vid behov. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 4. Ställ blockkulkranen i läget "0" (blockkulkran 
stängd) (endast utförande utan 
doseringsvalsar). 

 Baklämmen är säkrad mot oavsiktlig 
nersäkning. 

 5. Lösgör kedjespännarnas respektive 
spärrhake (1) genom att dra åt respektive 
mutter (2). 

 6. Lossa spännskruvarnas (4) kontramutter 
(3). 

 7. Vrid de 4 spännskruvarna (4) moturs. 

 Transportmattans kedja slakar. 

 8. Fäll ner steget. 

 9. Öppna ingångsdörren. 

 10. Gå in i lastutrymmet för att förkorta 
kedjorna. 

 

 

 Fig 108  

  

 

1 
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 11. Öppna och ta bort kedjelåsen. 

 12. Skilj ett rakt antal kedjelänkar (2, 4, 6) från 
var och en av de 4 kedjorna med hjälp av 
en vinkelslipmaskin. 

13.  Sammanfoga de förkortade kedjorna igen 
med nya kedjelås. 

 14. Vrid de 4 spännskruvarna (4) medurs. 

 Transportmattans kedja spänns. 

 15. Lossa spärrhakarnas (1) kontramuttrar (2) 
igen. 

 16. Kontrollera spännskruvarnas 
inskruvningsdjup. Alla spännskruvar ska ha 
skruvats in lika djupt. 

 17. Dra åt kontramuttrarna (3) igen. 

 18. Stäng ingångsdörren. 

 19. Fäll upp steget. 

 20. Lås steget och ingångsdörren med hjälp av 
låsanordningen. 

 

 

 Fig 108  

11.9.2 Smörja kedjespännare och främre omlänkningsställen för transportmattans 
kedja. 

 1. Lyft upp den ledade dragstången om du vill 
öka avståndet från kedjespännarna. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 3. Smörj kedjespännarna. 

 4. Smörj de främre vändningställena för 
transportmattans kedja. 

  

11.9.3 Smörja de bakre omlänkningsställena för transportmattans kedja 

 1. Öppna baklämmen. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och bortrullning. 

 3. Ställ blockkulkranen i läget "0" (blockkulkran 
stängd". 

 Baklämmen är säkrad mot oavsiktlig 
nersäkning. 

 4. Smörj de bakre  vändningsställena för 
transportmattans kedja. 
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11.10 Doseringsvalsar  

VARNING 

 

Risk att halka, snubbla eller störta vid underhåll och skötsel af 
rullkedjorna för drift av doseringsvalsarna! 

Använda alltid en mobil arbetsplattform med stege vid underhåll och 
skötsel av rullkedjorna för drift av doseringsvalsarna. 

11.10.1 Smörja rullkedjor DO 1 + 2 

 1. Använd arbetsplattform med stege: 

 för att öppna skyddsanordningarna 
över doseringsvalsarnas rullkedjor 
med ett verktyg, 

 för säker åtkomst till rullkedjorna. 

 2. Smörj rullkedjorna med fett eller motorolja. 

 3. Stäng  och lås skyddsanordningarna i 
skyddsläge. 

  

11.10.2 Kontrollera spänningen hos rullkedjorna DO 1 + 2 / spänna rullkedjorna 

 

Spänn rullkedjorna om rullkedjorna kan tryckas in mer än 15 mm. 

 

 

Spännbulten (1) på rullkedjans (3) spännhjul (2) är vänstergängad. 
Rullkedjan (3) förbinder den nedre (4) och den mellersta (5) 
doseringsvalsen. 

 
 1. Använd arbetsplattform med stege: 

 för att öppna skyddsanordningarna 
över doseringsvalsarnas rullkedjor 
med ett verktyg, 

 för säker åtkomst till rullkedjorna. 

 2. Kontrollera spänningen hos rullkedjorna för 
drift av doseringsvalsarna. 

 3. Spänn efter lösa rullkedja via spännhjulet 
(2): 

 3.1 Lösgör spännhjulets bult (1) från 
spännhjulet (2). 

 3.2 Förskjut spännhjulet (2) så att 
rullkedjan spänns. Spänningen är 
korrekt när rullkedjan kan tryckas in ca 
5 mm. 

 3.3 Dra åt spännbulten (1) igen. 

 4. Smörj den aktuella rullkedjan med fett eller 
motorolja. 

 5. Stäng  och lås skyddsanordningarna i 
skyddsläge. 

 

 Fig 109  
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11.11 Hydraulsystem  

VARNING 

 

Risk för infektion finns när hydraulolja tränger fram under högt 
tryck och tar sig in i kroppen! 

 Arbeten på hydraulsystemet får endast utföras av en 
fackverkstad. 

 Gör hydraulsystemet trycklöst innan du börjar med arbeten på 
hydraulsystemet. 

 Använd alltid lämpliga hjälpmedel för att söka läckageställen. 

 Försök aldrig att täta otäta hydraulslangar med handen eller 
fingrarna. 

  Hydraulolja som tränger fram under högt tryck kan ta sig in i 
kroppen genom huden och förorsaka allvarliga skador. 

  Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja. 
Infektionsrisk. 

 Explosionsrisk vid icke fackmässigt arbete på 
hydroackumulatorn. 

  Det är förbjudet att utföra svetsnings-, borrnings eller andra 
arbeten på hydroackumulatorn som kan förändra dess 
mekaniska egenskaper. 

 Beakta vid arbeten på hydraulsystem kapitlet "Grundläggande 
säkerhetsanvisningar" på sidan 38. 

 

VARNING 

 

Risk för att halka om hydraulolja spills vid arbeten på 
hydraulsystemet! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

 

 

 Kontrollera regelbundet hydraulslangarna och hydraulpluggarna 
med avseende på skador och nedsmutsning. 

 Ta omhand spilloljan korrekt. Kontakta oljans leverantör vid 
problem med omhändertagandet av spilloljan. 

 Förvara hydrauloljan så att den inte är åtkomlig för barn. 

 Se till att ingen hydraulolja sprids ut i marken eller i vattnet. 
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11.11.1 Göra hydraulsystemet trycklöst 

VARNING 

 

Risk på grund av oönskad kontakt med hydraulolja om 
hydraulolja tränger fram under högt tryck och tar sig in i 
kroppen, i synnerhet vid hydraulsystem med tryckackumulator 
med membran! 

 Arbeten på hydraulsystemet är förbjudna om hydraulsystemet är 
trycksatt med arbetstryck. 

 Gör hydraulsystemet trycklöst innan du börjar med arbeten på 
hydraulsystemet. 

 Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja.

 
  1. Avlasta respektive hydraulcylinder via tillhörande manöverorgan.

11.11.1.1 Göra dragstång med dragstångsfjädring trycklös  

 1. Sänk ner den ledade dragstången helt. 

 2. Ställ späkställdonet på traktorns 
dubbelverkande styrenhet i "flytläget" (om 
fritt returflöde saknas). 

 3. Lossa avstängningsskruven (1). 

 Hydrauloljan strömmer till traktorn via det 
fria returflödet resp vis den dubbelverkande 
styrenheten. 

 

 
  Fig 110  
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11.11.1.2 Göra tvångsstyrningen trycklös  

 1. Öppna tvångsstyrningens kulkranar (1 och 
2). 

  Fig 111 visar stängda kulkranar. 

 2. Ställ den manuella hydraulpumpens (5) 
ventil (4) på "Sänkning" = pos 6. 

 

  Fig 111  



Underhåll och skötsel 
 

206 Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10

 

11.11.2 Hydraulslangar 
 
11.11.2.1 Hydraulslangarnas märkning och användningstid 

Armaturens märkning (Fig 112) innehåller 
följande uppgifter: 

 (1) kod för hydraulslangens tillverkare (A1HF) 

 (2) hydraulslangens tillverkningsdatum 
(07 / 10 = år / månad = oktober 2007) 

 (3) max tillåtet arbetstryck (210 bar) 

Hydraulslangen får inte användas längre när 
dess tillverkningsdatum (2) har överskridits med 
mer än 6 år. 

Exempel: 

 

 Fig 112  

  

Tillverkningsdatum (2) = 
07 / 10 

Oktober 2007 
  

Brukstidens utgång Oktober 2013 

   

 

Efter brukstidens utgång får 
hydraulslangen inte användas längre. 

 

11.11.2.2 Underhållsintervall 

 Efter de första 10 driftstimmarna, därefter i intervall på 50 
driftstimmar: 

 1. Kontrollera hydraulsystemets alla komponenter med avseende 
på täthet. 

 2. Dra åt skruvarna vid behov. 

Alltid före  idrifttagande: 

Kontrollera hydraulslangarna med avseende på uppenbara brister. 
Följande brister ska åtgärdas omedelbart: 

 1. Åtgärda skavställen på hydraulslangar och -rör. 

 2. Byt ut förslitna, defekta eller åldrade hydraulslangar 
(verkstadsarbete). 
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11.11.2.3 När ska hydraulslangar bytas ut? 

 

För din egen säkerhet: 

Hydraulslangar ska bytas ut omgående om en av följande brister 
fastställs: 

 Skador på det yttre lagret ner till stommen (t ex genom skavning, 
snitt, sprickor). 

 Försprödning av det yttre lagret (syns på sprickor i 
slangmaterialet). 

 Ovanlig deformation av hydraulslangen både när slangen är 
trycklös och när den är trycksatt eller vid böjning (t ex på grund 
av separerade lager, bildning av blåsor, klämmade eller vickade 
ställen). 

 Otäthet. 

 Skada, deformation eller otäthet av slangens armatur. Om 
slangen bara har obetydliga skador på ytan behöver den inte 
bytas ut. 

 Slangen har dragits ut ur sin armatur. 

 Korrosion på armaturen som kan nedsätta dess funktion och 
stabilitet. 

 Icke fackmässigt dragna hydraulslangar, t ex för snäva böjradier, 
kontakt med skarpa kanter. 

 Slangen är äldre än 6 år. Beakta kapitlet "Hydraulslangarnas 
märkning och användningstid" på sidan 206. 
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11.11.2.4 Montering och demontering av hydraulslangar (verkstadsarbete) 

 

Anvisningar för fackverkstad: 

Beakta alltid följande uppgifter vid montering och demontering av 
hydraulslangar: 

 Använd endast tillverkarens originalhydraulslangar. 

 Iaktta renhet. 

 Hydraulslangarna ska monteras så att: 

 ingen dragpåkänning finns i alla driftlägen, bortsett från 
slangens egen vikt, 

 ingen stukpåkänning finns på korta längder, 

 yttre mekaniska påkänningar på hydraulslang kan 
undvikas. 

 Undvik skavning av hydraulslangarna mot kompnenter eller 
andra hydraulslangar genom lämplig dragning och 
infästning. Säkra hydraulslang med skyddshyslor vid 
behov. Täck över skarpkantade komponenter. 

 tillåtna böjradier inte underskrids. 

 Hydraulslangens längd ska dimensioneras så vid anslutning till 
rörliga delar att: 

 den minsta tillåtna böjradien inte underskrids i hela 
rörelseområdet, 

 hydraulslangenn inte är utsatt för dragpåkänning. 

 Fäst hydraulslangarna på de avsedda fästpunkterna. Undvik 
ytteligare slanghållare som behindrar hydraulslangarnas 
naturliga rörelse och längdändring. 

 Det är förbjudet att lackare hydraulslangar. 
 

11.11.3 Byta ut hydraulfilter (verkstadsarbete)  

 

Byt ut filterelementet (1) efter ca 250 driftstimmar. Byt därefter ut 
filterelementet efter behov, dock minst var 1000:e driftstimme. 

 

 

Nedsmutsade filter leder till att hydrauloljan värms upp. 

 

VARNING 

 

Risk för oavsiktlig kontakt med hydraulolja finns när hydraulolja 
tränger fram under högt tryck och tar sig in i kroppen! 

 Byt inte ut hydraulfiltret när hydraulsystemet är trycksatt med 
arbetstryck. 

 Byt endast ut hydraulfiltret när maskinens hydraulsystem inte är 
kopplat till traktorn. 

 Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja.
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VARNING 

 

Risk för att halka om hydraulolja spills vid arbeten på 
hydraulsystemet! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

 
Monteringsanvisningar för fackverkstad: 

 1. Koppla loss maskinens hydraulsystem från 
traktorn. 

 Hydraulsystemet är trycklöst. 

 2. Skruva ut filterhöljet (3) ur filterhuvudet. 

 3. Dra av det nedsmutsade filterelementet (1).

 4. Rengör filterhöljet. 

 5. Smörj filterhöljets gänga med fett. 

 6. Kontrollera o-ringen (2) med avseende på 
skador. Byt ut o-ringen om den är skadad. 

  O-ring DR 67,95 x 2,62 
beställningsnr 865 07 588 

 

 
 Fig 113  

 7. Olja in den nya filterpatronens o-ring (2). 

 8. Skjut in det nya filterelementet tills det tar 
stopp. 

  Filterelement beställningsnr 870 08 887 

  9. Skruva in filterhöljet i filterhuvudet. 

 10. Dra åt förskruvningen med ett vridmoment 
på 150 Nm. 
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11.12 Däck  

 

Däckens ekonomi är beroende av regelbundna kontroller och korrekt 
däcktryck. 

11.12.1 Kontrollera däcken 

 

 Kontrollera ringtrycket minst var annan vecka. Om maskinen har 
stått oanvänd under en längre tid bör ringtrycket kontrolleras 
innan maskinen tas i drift. 

  Ringtrycket ska alltid vara anpassad efter den last och arbetstyp 
som maskinen normalt används för. 

 Däcken för aldrig överbelastas. 

 Se till att ventilkåporna befiner sig på ventilerna och är åtdragna.

 Kontrollera däcken framför allt under driften med avseende på 
"veck" och andra ovanliga deformationer. 

  Avlägsna stenar, grus, naglar och andra främmande föremål 
som har fastnat i däcket eftersom dessa annar går längre in i 
däcket. 

  Låt djupare snitt repareras omgående. 

 Avlasta däcken när maskinen kommer att stå oanvänd under en 
längre tid. På så sätt undviks deformationer på däcket. 

 Avmonterade däck förvaras mörkt och fri från olja och andra 
kemikalier. 

 Däck får inte komma närheten av elmotorer. Elmotorer emitterar 
ozon som gör att däckets gummi långsamt uttorkar. 

11.12.2 Byta däck 

 

Beakta vid reparationsarbeten på däck och hjul särskilt kapitlet 
"Grundläggande säkerhetsanvisningar" på sidan 42. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm och/eller stötas kan finnas 
när den upplyfta maskinen oavsiktligt sänks ner vid byte av 
däck! 

 Lyftanordningen ska ha tillräcklig lyftkraft och vara lämpad och 
tillåten för maskinens vikt. 

 Fäst lyftanordningen endast på de markerade 
angeppspunkterna. 

 Ställ maskinen på en tillräcklig fast yta innan maskinen lyfts med 
hjälp av ett lyftdon och säkras mot oavsiktligt bortrullning mmed 
hälp av pallbock. Använd dessutom lastfördelande underlägg vid 
behov. 

 Vistas aldrig under den osäkrade upplyfta maskinen. 
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VARNING 

 

Farliga situationer kan inträffa om reparationsarbeten på hjul och 
däck inte utförs korrekt. 

 Reparationsarbeten på däck och hjul får endast utföras av 
experter med lämpliga monteringsverktyg. 

 Använd och reparera aldrig defekta fälgar. 

 
 1 Fäst lyftanordningen på de markerade 

angeppspunkterna. 
 

 

 Fig 114  

 2. Iaktta ordningsföljden enligt Fig 115 när du 
lossar och drar åt hjulmuttrar. 

 3. Dra åt hjulmuttrarna med föreskrivet 
vridmoment. 

 M 18x1,5 – 270+20+0 Nm 

 M 22x1,5 – 450+60+0 Nm 

 4. Kontrollera efter 10 driftstimmar att 
hjulmuttern fortfarande är fast. . Dra åt 
hjulmuttrarna vid behov. 

 

 Fig 115  
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11.13 Bromssystem 

 

11.13.1 Kontrollera / rengöra det pneumatiskt bromssystemets rörledningsfilter 

 

Rörledningsfiltren i kopplingshuvudena på matarledning och 
manöverledning skyddar det pneumatiska bromssystemet mot 
nedsmutsning. 

Bromssystemets matning med tryckluft har prioritet framför 
bromssystemets skydd mot nedsmutsning och säkerställs på alla 
villkor. När filterelementet är igensatt av smuts öppnas ett internt 
förbigångselement och ofiltrerad luft strömmer genom 
kopplingshuvudet. 

 

 

 Kontrollera regelbundet filterelementens nedsmutsningsgrad. 

 Rengör starkt nedsmutsade filterelement. 

 
Kontrollera nedsmutsningsgraden 

 1. Kontrollera nedsmutsningsgraden av 
filterelementen (1) i matarledningens och 
manöverledningens kopplingshuvuden 
innan du ansluter kopplingshuvudena till 
traktorn. Filterelementet kan betraktas 
genom öppningen (2) under plastlocket. 

Rengöra filterelement 

 1. Öppna täcklocket (3). 

 2. Ta bort de båda krysspårskruvarna (4). 

 3. Öppna täcklocket (5) genom att svänga bort 
det. 

 4. Ta ut filterelementet (1) ur 
kopplingshuvudet. 

 5. Blås ren filterelementet med tryckluft resp 
rengör de med bensin eller förtunning. 

 6. Placera filterelementet i koplingshuvudet 
igen. 

 7. Stäng täcklocket (5). 

 8. Skruva fast täcklocket med de båda 
krysspårskruvarna (4). 

 9. Koppla matarledningen och 
manöverledningen till traktorn. 

 10. Kontrollera att kopplingshuvudena är täta. 

 

 

 Fig 116  

 

 Fig 117  

  
 

1 

2 

2 

4 5 

3 
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11.13.2 Ställa in det pneumatiska bromssystemet 

Skjut bromsspaken med handen i tryckriktning. 

Om bromsspaken har en tomgångsväg (X) på 
max 30 mm ska hjulbromsen justeras. 

Detta görs på justerskruven (1) (pressa ner 
låsringen). 

Tomgångsvängen (X) ska ställas in till max 0,1 
ggr. bromsspakens längd (Y). 

Kontroll av bromsbeläggen (2) 

Vid en resterande beläggstjocklek på 

 5 mm för nitade belägg 

 2 mm för klistrade belägg 

ska  bromsbelägget ersättas. 

 

 Fig 118  

11.13.3 Ställa in det pneumatiska bromssystemet 

Skjut bromsspaken i tryckriktning. 

Om bromsspaken har en tomgångsväg (X) på 
max 40 mm ska hjulbromsen justeras. 

Detta görs på justerskruven (1) (pressa ner 
låsringen). 

Tomgångsvängen (X) ska ställas in till max 0,1 
ggr. bromsspakens längd (Y). 

Kontroll av bromsbeläggen (2) 

Vid en resterande beläggstjocklek på 

 5 mm för nitade belägg 

 2 mm för klistrade belägg 

ska  bromsbelägget ersättas. 

 

  Fig 119  
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11.14 Underhållsföreskrifter standardaxelaggregat 

 Fjäderrinfästning (1): 

 var 200:e driftstimme, första gången 
efter den första körningen med last. 

 Kontrollera att fjäderbygelns 
säkerhetsmuttrar är väl åtdragna. Vid 
behov ska muttrarna dras åt 
omväxlande i flera omgångar. Svetsa 
inte på styrfjädern! 
Åtdragningsmoment med 
vridmomentnyckel: 

 M 24 
M = 510 Nm (460 - 560 Nm) 

 Fjäderlagerbultar (2): 

 var 200:e driftstimme, första gången 
efter den första körningen med last. 

 Kontrollera att fjäderlagerbultarnas 
säkerhetsmuttrar är väl åtdragna. Vid 
behov ska muttrarna dras åt 
omväxlande i flera omgångar. 
Åtdragningsmoment med 
vridmomentnyckel: 

 M 20 
M = 375 Nm (325 - 425 Nm) 

 Gummiunterlägg (3) och centrumbult (4): 

 var 500:e driftstimme, minst en gång 
om året kontroll med avseende på 
slitage. 

 Axelbultar (5): 

 var 200:e driftstimme, första gången 
efter den första körningen med last. 

 Ta bort säkringsspring och kontrollera 
att axelbultarnas kronmuttrar är väl 
åtdragna. Vid behov ska muttrarna 
dras åt omväxlande i flera omgångar. 
Säkra kronmuttern med 
säkringsspring. Åtdragningsmoment 
med vridmomentnyckel: 

 M 30 
M = 1150 Nm (1000 - 1300 Nm) 

 var 500:e drifttimme, minst en gång 
om året. 

 Demontera axelbultar. 

 Kontrollera bussningar med avseende 
på slitage. 

 Sätt in axelbultarna med fett. 

 

 Fig 120  
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11.15 Åtdragningsmoment för metriska skruvförband  

Hållfasthetklass och märkning 
på skruvhuvuden 

 

Hållfasthetklass och märkning 
på muttrar 

 
Storle

k 

Hållfasthetklass 4.8 Hållfasthetklass 8.8 Hållfasthetklass 10.9 Hållfasthetklass 12.9

inoljad* torr° inoljad* torr° inoljad* torr° inoljad* torr° 

Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft

M 6 4,8 3,5 6 4,5 9 6,5 11 8,5 13 9,5 17 12 15 11,5 19 14,5

M 8 12 8,5 15 11 22 16 28 20 32 24 40 30 37 28 47 35 

M10 23 17 29 21 43 32 55 40 63 47 80 60 75 55 95 70 

                 

M12 40 29 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 

M14 63 47 80 60 120 88 150 110 175 130 225 165 205 150 260 190 

M16 100 73 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 240 400 300 

                 

M18 135 100 175 125 260 195 330 250 375 275 475 350 440 325 560 410 

M20 190 140 240 180 375 275 475 350 530 400 675 500 625 460 800 580 

M22 260 190 330 250 510 375 650 475 725 540 925 675 850 625 1075 800 

                 

M24 330 250 425 310 650 475 825 600 925 675 1150 850 1075 800 1350 1000

M27 490 360 625 450 950 700 1200 875 1350 1000 1700 1250 1600 1150 2000 1500

M30 675 490 850 625 1300 950 1650 1200 1850 1350 2300 1700 2150 1600 2700 2000

                 

M33 900 675 1150 850 1750 1300 2200 1650 2500 1850 3150 2350 2900 2150 3700 2750

M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2750 4750 3500

*  "Inoljat" innebär att skruvarna förses med ett smörjmedel som t ex motorolja eller att fosfathaltiga 
eller inoljade skruvar används. 

°  "Torrt" innebär att vanliga eller förzinkade skruvar  utan smörjmedel används. 

Tabell 7  
 

 

Åtdragningsmomenten i tabellen ska anses vara orienteringsvärden. 
De gäller endast där inga andra åtdragningsmoment anges i denna 
bruksanvisning. 
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 Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är väl åtdragna! 

 Säkerhetsbultar är så dimensionerade att de skäras av vid en 
viss belastning. Använd alltid säkerhetsbultar av samma 
hållfasthet när du byter ut skärbultar. 

 Använd komponenter av samma eller högre hållfasthetsklass när 
du byter ut skruvar och muttrar. 

 Skruvar och muttrar av högre hållfasthetsklass ska dras åt med 
samma åtdragningsmoment som de ursprungliga vridmomenten.

 Förvissa dig om att gängorna är rena och skruvarna korrekt 
placerade i gängorna innan du drar åt skruvarna. På detta sätt 
undviks skador vid åtdragning. 

 Dra åt kontramuttrar (inte skruvarna) med plastinsatyu och 
räfflade stålkontramuttrar med ca 50% av det "torra" värdet enligt 
tabellen. 

 Dra åt kuggade muttrar och kronmuttrar med det fulla 
åtdragningsmomentet. 



 Fel
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12 Fel  
 

12.1 Åtgärdande av fel - arbete 

Fel Orsak Åtgärd 

Igensättning i intagsområdet Ojämna aller för stora stärngar Ta in mindre, jämnare strängar 

Körhastighet för hög Kör långsammare 

För låg passage i intagsområdet Iaktta tillkopplingshöjd 

Överlastkopplingen reagerar 
vid lastning 

Körhastighet för hög Anpassa hastigheten. 

Vassa skärknivar Demontera och slipa 
skärknivarna. 

Lasten pressas för starkt. Slå på frammatningen i tid. 

Dålig snittkvalitet Vassa skärknivar Slipa skärknivarna i tid. 

Snittverket svängs inte in helt. Rengör snittverket och sväng in 
det helt. 

Strängstorlek för liten Lägg större stränger eller öka 
körhastigheten. 

Skärknivarna viker undan för 
snabbt. 

Kontrollera fjädrarnas 
känslighetströskel eller byt ut 
fjädrarna. 

Skärknivar bryts av ofta Skyddet mot stenar är defekt Kontrollera skyddet mot stenar 

Rullen i spaken har fastnad. 
Spaken svängs inte ut. 

Inolja rullen (den ska rotera lätt) 
eller byt ut spaken. 

Snittverket svängs inte in helt. Rengör snittverket och sväng in 
det helt. 

Snittverket svängs inte in Snittverket är nedsmutsad 
mellan skärknivar och 
matningstråget 

Rengör snittverket. 

Inmatningskanalen är igensatt Rengör inmatningskanalen. 

Deformerade skärknivar Räta eller byt ut skärknviarna. 

Pickupens överlastkoppling 
reagerar ofta 

Pickupen är inställd för lågt. Justera inställningen. 

Pickupen är starkt nedsmutsad 
på insidan 

Avlägsna nedsmutsningen. 

Maskinen gungar kraftigt vid 
vägkörning 

Ringtrycket är för lågt. Korrigera ringtrycket enligt 
tabelen. 

Vagnen är överlastad. Töm vagnen. 
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Fel Orsak Åtgärd 

Vid hydrauliskt axelaggregat: 
en fordonssida är avsevärt 
lägre 

Maskinen är överlastad. Olja 
strömmer ut genom 
tryckbegrängsningsventilen.  

Anpassa belastningen. 

Avstängningsskruven på 
nivåblocket är inte åtdragen. 

Dra åt avstängningsskruven. 

Ojämn belastning av den fösta 
och den andra axeln 

Korrigera körhöjden vid behov. 

Tabell 8  

12.2 Åtgärdande av fel - hydraulsystem 

Fel Orsak Åtgärd 

Maskinen har ingen funktion Oljeflödet är avbrutet Kontrollera snabbkopplingen 
Ställ traktorns styrenhet på tryck. 

Hydraulblockets systemskruv 
på hydraulblocket är inte korrekt 
inställd. 

Kontrollera och anpassa 
inställningen vid behov. 

Hydraulsystemet blir för 
varmt 

Oljeflödet från traktorn är för 
högt 

Anpassa oljeflödet på 
traktorventilen. 

Hydraulkopplingarna är för små Använd kopplingar med korrekt 
storlek. 

Hydraulkopplingarna är förslitna Byt ut kopplingarna 

Hydraulsystemet inte inställt för 
öppet system. 

Ställ in rätt hydraulsystem. 

För låg hydraulprestanda vid 
LS-drift 

Hydraulkopplingarna är för små Använd kopplingar med korrekt 
storlek. 

LS-styrtrycket är för lågt Ev ska en tryckstegrare 
användas. Kontakta 
maskintillverkaren. 

Dragstången kan inte lyftas 
upp 

Maskinen är överlastad Avlasta maskinen. 

Trycket på traktorn är för lågt Ställ trycket på traktorn på min 
180 bar. 

Funktion: Pick-up, ledad 
dragstång och bakläm sjunker 
ner under arbetet 

Cyllinder otät Täta cylindern igen. 

Snittverket svängs långsamt 
bakåt under arbetet 

Otät kolv i hydraulcylindern Täta cylinderkolven igen. 

Cyllinder otät Täta cylindern igen. 

Oljeförspänning för låg Tryck på knappen något längre 

Tabell 9  



 Fel
 

Super-Vitesse CFS  upplaga 12.10 219
 

 

12.3 Åtgärdande av fel - elsystem 

Fel Orsak Åtgärd 

Ingen funktion kan utföras Spännning 12 V vid elskåpet 
saknas 

Se till att 12 V spänning finns på 
traktorn. 

Säkring defekt Byt ut säkringen. 

Glappkontakt i uttag Åtgärda glappkontakt. 

Traktor avstängd Slå på traktorns tändning. 

Funktioner utför ojämnt 
Den inkommande ledningens 
kabelarea är för låg 

Väl större kabelarea - minst 4 
mm². 

Säkring ofta defekt Säkring för svag Sätt in säkring med minst 25 A. 

Säkring ständigt defekt Skada på kabeln Byt ut kabeln 

Framatningen kan inte 
regleras 

12 V spänning saknas på 
traktorn eller maskinen 

Se till att 12 V spänning finns. 

Frammatningen kan bara 
regleras ibland 

Den inkommande ledningens 
kabelarea är för låg 

Väl större kabelarea - minst 4 
mm². 

Frammatningen går inte Frammatingens magnet är 
defekt 

Byt yt magneten. 

2 eller fler funktioner utförs 
samtidigt 

Kabeln är defekt, 2 magneter 
strömsätts samtidigt 

Byt ut kabeln. 

Transportmattan går inte 
fastän 12 V spänning finns vid 
magneten. 

Magnet defekt Byt ut magneten 

Ingen bild på displayen Spänning saknas Kontrollera spänningskällan. 

Säkring defekt Byt ut säkringen. 

Statusindikering för enskild 
funktion saknas på displayen 

Ledningarna defekta 
(kortslutning) 

Kontrollera / byt ut ledningarna. 

Sensorn är inte korrekt inställd Ställ in sensorn. 

Sensor defekt Byt ut sensorn. 

Statusindikering på displayen 
saknas för alla funktioner 

Ledningarna defekta 
(kortslutning) 

Kontrollera / byt ut ledningarna. 

Sensorerna är inte korrekt 
inställda 

Ställ in sensorerna. 

En eller flera sensorer är defekta Byt ut sensorerna. 

Lastningsautomatiken kopplar 
för sent 

Området har inte ställts in Kalibera lastningsautomatiken på 
nytt. 

Ingen olja från traktorn Slå på styrenheten. 

Anläggninen har ingen 
funktion 

Störning i systemet Starta om systemet för att ladda 
programvaran på nytt. 

Avlastningssätt I kopplas inte Den medspårande axeln spärras 
inte helt eftersom hjul är 
blockerade 

Kör fram fordonet något så att 
den medspårande axeln spärras.

Tabell 10  
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13 Kopplingsscheman  

13.1 Hydraulkopplingsscheman 

13.1.1 Hydraulkopplingsschema Super-Vitesse CFS / DO 

 

 (1a) transportmatta Super-Vitesse CFS 3101 /DO, 1 steg 

 (1b) transportmatta Super-Vitesse CFS 3101 /DO, 2 steg 

 (1c) transportmatta Super-Vitesse CFS 3501 /DO, 2 steg 

 (2) pick-up 

 (3) ledad dragstång 

 (4) dragstångsfjädring (specialutrustning) 

 (5) vinkelväxellåda DO-transmission (endast 
självlastarvagnar med doseringsvalsar) 

 (6) bakläm 

 (7) blockkulkran 

 (8) strypanordning (endast självlastarvagnar 
doseringsvalsar) 

 (9) snittverk 

 (10) styrbar axel (FAD) 

 (11) styrbar axel (BPW) (specialutrustning) 

 (X) endast monterad om tvärtransportör finns 

 

Fig 121  
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13.1.2 Hydraulkopplingsschema tvångsstyrning 

 

Fig 122  

   

 (1) blockkulkran 

 (2) blockkulkran 

 (5) manuell pump 

 (8) manometer 

 (9) membranackumulator 60 bar 

 (10) huvudcylinder, vänster 

 (11) huvudcylinder, höger 

 (12) styrcylinder, vänster 

 (13) styrcylinder, höger 
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13.2 Elkopplingsscheman 

13.2.1 Elkopplingsschema sensorer ISOBUS-styrning / komfort-styrning 

 

 (1) Matning potentiometer lastningsautomatik 

 (2) Signal lastningsautomatik 

 (3) 12 V Sensorik 1 

 (4) Signal snittverk 

 (5) Jord sensorik 1 

 (6) Signal ljusbom 

 (7) Signal "Axel spärrad" 

 (8) Signal "Axel ledig" 

 (9) Signal "Bakläm stängd" 

 (10) Jord sensorik 2 

 (11) 12 V Sensorik 2 

 (12) utan funktion 

 (13) Signal "Bakläm helt öppen" 

 (14) Signal "Självlastarvagn full" 

 (15) Signal "Varvtal doseringsvalsar" 

S01 Snittverk 

S02 Axel spärrad 1 (endast vid dubbeltverkande 
styrbar axel (FAD)) 

S03 Axel spärrad 2 (endast vid dubbeltverkande 
styrbar axel (FAD)) 

S04 Axel ledig 1 (endast vid dubbeltverkande styrbar 
axel (FAD)) 

S05 Axel ledig 2 (endast vid dubbeltverkande styrbar 
axel (FAD)) 

S06 Bakläm stängd till höger (endast självlastarvagn 
utan doseringsvalsar) 

S07 Bakläm ständ vänster 

S08 Bakläm mitt (endast självlastarvagn med 
doseringsvalsar) 

S09 Bakläm helt öppen 

S10 varvtal doseringsvalsar vänster 

S11 Varvtal doseringsvalsar höger 

S12 Potentiometer lastningsautomatik 

S13 Skärknivsäkring (sändare) 

S14 Skärknivsäkring (mottagare) 

S15 Självlastarvagn full 

S16 Tryckbrytare (endast vid enkelverkande styrbar 
axel (BPW)) 

 

Fig 123  
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13.2.2 Elkopplingsschema ventiler ISOBUS-styrning / komfort-styrning 

 

 (1) Styrning transportmatta 2:a steget 

 (2) Jord transportmatta 2:a steget 

 (3) Styrning "Transportmatta fram" proportionalventil 

 (4) Styrning "Transportmatta retur" 

 (5) Styrning förval 2 

 (6) Styrning förval 1 

 (7) Jord ventiler 1 

 (8) Jord ventiler 2 

 (9) Styrning dragstångsfjädring 

 (10) Styrning styrbar axel 

 (11) Styrning ledad dragstång 

 (12) Styrning bakläm 

 (13) Styrning pickup 

 (14) Styrning skärknivar 

 (15) Jord ventiler 3 

 (16) Jord ventiler 4 

 (17) Styrning ensileringsmedelspump 

 (18) Jord ensileringsmedelspump 

S17 Strömställare ensileringsmedelspump 57570625 
(endast modellår 2010 och tidigare) 

M1 Ensileringsmedelspump 

M2 Smörjmedelspump 

X1 Pickup 

X2 Bakläm 1 

X3 Bakläm 2 

X4 "Transportmatta fram" proportionalventil 

X5 Transportmatta 2:a steget 

X6 "Transportmatta retur" 

X7 Styrbar axel 1 

X8 Styrbar axel 2 

X9 Ledad dragstång 1 

X10 Ledad dragstång 2 

X11 Dragstångsfjädring 1 

X111 Dragstångsfjädring 2 

X12 Snittverk 2 

X13 Snittverk 1 

X30 Förval 1 

X31 Förval 2 

Fig 124  
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13.2.3 Elkopplingsschema jobbräknare tilläggsmodul ISOBUS-styrning / LIN-modul ISOBUS-styrning / effektdel komfort-styrning 

 

(A) Tilläggsmodul ISOBUS-styrning 

(B) LIN-modul ISOBUS-styrning 

(C) effektdel Komfort-styrning 

 (1) Tvärtransportör höger 

 (2) Tvärtransportör vänster 

 (3) Utan funktion 

 (4) Utan funktion 

 (5) Utan funktion 

 (6) Utan funktion 

 (7) Utan funktion 

 (8) Utan funktion 

E1 Arbetsstrålkastare frontgrind 

E2 Arbetsstrålkastare bakre, till vänster 

E3 Arbetsstrålkastare bakre, till höger 

E4 Arbetsstrålkastare (specialutrustning) 

E5 Varningsljus (specialutrustning) 

E6 Arbetsstrålkastare frontgrind 

E7 Arbetsstrålkastare bakre 

  

  

  

  

  

Fig 125 
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13.2.4 Översikt kabelstamventiler ISOBUS-styrning / komfort-styrning 

 

 (1) jobbräknare 

 (2) dragstångsfjädring 

 (3) ensileringsmedelspump 

 (4) förval Y31 

 (5) proportional 

 (6) transportmatta retur 

 (7) förval Y30 

 (8) styrbar axel 

 (9) ledad dragstång 

 (10) bakläm 

 (11) pick-up 

 (12) snittverk 

 (13) smörjsystem 

Fig 126  
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13.3 Aslutning belysningssystem 

 (1) bromsljus: rosa 

 (2) bakljus vänster: gul 

 (3) bakljus höger: gul 

 (4) registreringsskyltljus: gul 

 (5) blinkers vänster: blå 

 (6) jord: svart 

 (7) blinkers höger: brun 

 

 

  Fig 127  

13.4 Anslutning elektriska tilläggsförbrukare 

 

Anslut inte några tilläggsförbrukare till styrkomponenter. 

Tilläggsförbrukare är t ex en ensileringsmedelspump eller en extra 
belysning (mer än 2 armaturer). 

För tilläggsförbrukare kan vi leverera en tilläggsstyrning som styr 
dessa tilläggsförbrukare via reläer. 

 
 


