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Förord 

Bäste kund, 

Du har förvärvat en kvalitetsprodukt ur B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG omfattande 
sortiment. Vi tackar dig för det visade förtroendet. 

Kontrollera vid mottagandet av maskinen om det finns transportskador eller om delar saknas. 
Kontrollera med hjälp av följesedeln att den levererade maskinen är komplett. Skadorna ersätts bara 
om de reklameras omgående. 

Läs och beakta denna driftsanvisning och alla ytterligare medföljande driftsanvisningar för enskilda 
maskinkomponenter innan den första idrifttagningen. Uppgifterna och anvisningarna i dessa externa 
dokumentationer har i tveksamma fall tolkningsföreträde. Beakta framför allt säkerhetsanvisningarna. 
Bara på så sätt kan du fullt ut utnyttja fördelarna med den nyförvärvade maskinen. 

Kontrollera att maskinens samtliga operatörer läser denna driftsanvisning innan maskinen tas i drift. 

Maskinerna kan levereras med ett stort antal specialutrustningar. Genom den individuella utrustningen 
av din maskin gäller inte samtliga beskrivningar i driftsanvisningen din maskin. Specialutrustningar är 
markerade i denna driftsanvisning och kan levereras mot prispåslag. 

Vid eventuella frågor eller problem läser du i denna driftsanvisning eller ring oss. 

Regelbunden vård och skötsel av maskinen och byte av slitna eller skadade delar i rätt tid ökar 
maskinens livslängd. 
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1 Användaranvisningar 

Kapitlet "Användaranvisningar" ger informationer i hur driftsanvisningen används. 
 

1.1 Dokumentets syfte 

Denna driftsanvisning: 

 beskriver hanteringen, underhållet och skötseln av maskinen, 

 ger viktiga anvisningar för en säker och effektiv hantering av maskinen. 

Om du ändå har frågor vänder du dig till oss. 
 

1.2 Förvaring av driftsanvisningen 

Driftsanvisningen hör till maskinen. Därför skall denna driftsanvisning: 

 alltid förvaras på maskinen eller i traktorn, 

 alltid sparas för framtida behov. 

När maskinen säljs vidare skall driftsanvisningen överlämnas till köparen. 
 

1.3 Hur olika ställen beskrivs i driftsanvisningen 

Alla riktningsangivelser i denna driftsanvisning hänför sig till färdriktningen. 

1.4 Använda framställningar 

Åtgärdsanvisningar och reaktioner 

Aktiviteter, som skall utföras i en speciell ordning visas i form av numrerade åtgärdsanvisningar. Det är 
mycket viktigt att följa den angivna ordningen. I vissa fall anges maskinens reaktion på den respektive 
åtgärdsanvisningen med en pil. 

Exempel: 

 1. Åtgärdsanvisning 1 

  Maskinens reaktion på åtgärdsanvisning 1 

 2. Åtgärdsanvisning 2 

Uppräkningar 

Uppräkning utan angiven ordningsföljd visas i form av en punktad lista. 

Exempel: 

 Punkt 1 

 Punkt 2 

Positionssiffror på bilder 

Siffror innanför runda klamrar hänvisar till positionssiffror på bilderna. Den första siffran hänvisar till 
bilden och den andra siffran till positionssiffran på bilden. 

Exempel (Fig. 3/6): 

 Figur 3 

 Position 6 
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1.5 Använda begrepp 

Begrepp Begreppet betecknar 

tredje person … alla andra personer utom operatören. 

Fara … källan för en möjlig personskada eller skada på hälsan. 

Tillverkare … firma B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG. 

Maskin … Kortsnittslastvagn, kortsnitts-skördedoseringsvagn Tera-Vitesse CFS 
4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO. 

Ställdel … den del av ett ställdelssystem, som manövreras av användaren, t.ex. 
genom att trycka. En ställdel kan vara en ställspak, knapp, vridbrytare, 
knapp etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Produktbeskrivning 

Detta kapitel innehåller: 

 omfattande informationer om maskinens uppbyggnad, 

 de enskilda komponentgruppernas och ställdelarnas beteckningar. 

Läs om möjligt det här kapitlet medan du står invid maskinen. På så sätt blir du förtrogen med 
maskinen på bästa möjliga sätt. 

Maskinerna kan levereras med ett stort antal specialutrustningar. Genom den individuella utrustningen 
av din maskin gäller inte samtliga beskrivningar i driftsanvisningen din maskin. Specialutrustningar är 
markerade i denna driftsanvisning och kan levereras mot prispåslag. 
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2.1 Översikt – Komponentgrupper 

Framställning av maskinen och de viktigaste elementen. 
 
 

 

Bild 1 

 (1) Drag 

 (2) Stödfot 

 (3) Huvudväxellåda 

 (4) Elhydrauliskt styrblock 

 (5) Transportaggregat 

 (6) Fällbar lastautomatik (frontlucka) 

 (7) Pick-up 

 (8) CFS-vals 

 (9) Nedhållare med löprulle 

  (10) Avkänningshjul 

 (11) Kedjedrivning CFS-vals 

 (12) Extra avkänningshjul 

 (13) Rotorväxellåda 

 (14) Chassi 

 (15) Instegsdörr och uppstigning 

 (16) Övertäckningssystem 

 (17) Doseringsvalsar 

 (18) Uppbyggnad 
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Bild 2 

 (19) Baklucka 

 (20) Vinkelväxellåda doseringsaggregat 

 (21) Frammatningsväxellåda skrapgolv 

 (22) Arreteringsbroms 

 (23) Skärverk 

 (24) Vinkelväxellåda CFS 

 (25) Vinkelväxellåda/manuell vinkelväxellåda 

  

 

2.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 

Detta kapitel visar anordningen av de korrekt monterade skyddsanordningarna i skyddsposition. 
 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 

 så länge traktorns motor är igång nr ledaxeln/den 
hydrauliska anläggningen är igång, 

 när tändningsnyckeln sitter i traktorn och traktorns motor 
kan startas oavsiktligt vid ansluten ledaxel/hydraulisk 
anläggning, 

 om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig 
ivägrullning med sin respektive arreteringsbroms och/eller 
underläggskilarna. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen börjar 
drivas. 
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Bild 3 

 (1) Kåpa 

 (2) Hydraulskydd 

 (3) Blockkulkran 

 (4) Nedhållare med löprulle 

 (5) Dragskydd 

 (6) Avkänningshjul 

 (7) Skyddskapsling Pick-up 

 (8) Sidoskydd 

 (9) Instegsdörr 

 (10) Sidoskydd doservalsdrivning vänster 
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Bild 4 

 (11) Sidoskydd 

 (12) Övertäckning drivaxel doseringsvalser 

 (13) Sidoskydd doservalsdrivning höger 

 (14) Blockkulkran 

 (15) Bottenslutplåtar för frammatningsaxel 

 (16) Baklucka 

  

 
 
 

(12)  Övertäckning drivaxel doseringsvalser 

(15)  Bottenslutplåtar för frammatningsaxel 

 

 
 

 Bild 5  

2.3 Försörjningsledningar mellan traktor och maskin 

 

 

Beroende på din maskins utrustning kan det finnas mer eller mindre 
än de här visade försörjningsledningarna. 
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 (1) Hydraulisk anslutning "Tillopp" SN 16 (röd) 

 (2) Hydraulisk anslutning "Returflöde" SN 20 
(blå) 

 (3) Load Sensing-anslutning SN 6 (endast vid 
befintlig Load Sensing-anslutning) 

 (4) Tryckluftsbroms magasinsledning (röd) 

 (5) Tryckluftsbroms bromsledning (gul) 

 (6) Belysningsanslutning 7-polig 

 (7) Strömförsörjning 3-polig 

 (8) ISOBUS-anslutning för ISOBUS-
manövrering (endast vid befintlig ISOBUS-
manövrering) 

 (9) Hydraulisk anslutning för hydraulisk broms 
med hydraulisk koppling enligt ISO 5676 
(endast vid hydraulisk broms) 

 

 

 Bild 6  

 
 
 

2.3.1 Märkning av de hydrauliska ledningarna 

 
 

Hydraulisk anslutning "Tillopp" 

 Etikett 
  Pilar: vita 
  Bakgrund: röd 

 

 
 

Hydraulisk anslutning: "Returflöde" 

 Etikett 
  Pilar: vita 
  Bakgrund: blå 

 

 
 
 
 

Förklaring av märkningen av de hydrauliska 
anslutningarna 

 P: Tryckledning (röd) 

 T: Tankledning (blå) 

 

 

 
 
 

Load Sensing-anslutning 

 Etikett 
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Förklaring till märkning av 

 Load Sensing-anslutning (blå) 

 Hydraulisk bromsanläggning (röd) 

 

 

 
 
 

Styraxel 

 Till-, returflöde: 1 gul kabelbindare 

  Låsa resp. låsa upp styraxel 

 

 

 
 
 

Frontlucka 

 Tillopp: 1 grön kabelbindare 

  Stäng frontluckan 

 Returflöde: 2 gröna kabelbindare 

  Öppna frontlucka 

 

 

 
 
 

Hydrauliskt chassi 

 Till-, returflöde: 2 grå kabelbindare 

  Lyfta resp. sänka chassi 
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Övertäckningssystem 

 Tillopp: 1 gul kabelbindare 

  Stänga övertäckningssystemet 

 Returflöde: 2 gula kabelbindare 

  Öppna övertäckningssystemet 

 

 

 
 
 

2.4 Trafiktekniska utrustningar 

 
 

 

Den trafiktekniska utrustningen skall monteras korrekt och det skall 
kontrolleras att den fungerar felfritt innan transportkörningar på 
allmänna gator och vägar genomförs. 
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Bild 7 

 (1) Varningsskyltar 

 (2) Sidostrålkastare (4 styck per maskinsida) 

 (3) Underläggskilar 

 (4) Multifunktionslampa 

  (5) Registreringsskylt 

 (6) Hastighetsskylt 

 (7) Backstrålkastare 
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2.5 Ändamålsenlig användning 

 
 

Maskinen: 

 är endast avsedd för vanlig användning inom ramen för jordbruksarbeten, 

 är lämplig för att skära, lasta, transportera och fördela färskt och torkat gods, 

 får endast manövreras av en person från traktorns förarplats. 

 
 

Det går att köra i sluttningar i: 

 skiktlinje: 

 färdriktning åt vänster  20 % stigning/fall 

 färdriktning åt höger  20 % stigning/fall 

 fallinje: 

 uppåt i sluttningen  20 % stigning 

 nedåt i sluttningen  20 % fall 

 
 

Till den ändamålsenliga användningen hör också: 

 att samtliga anvisningar i denna driftsanvisning beaktas, 

 att de föreskrivna arbetena för underhåll och skötsel av maskinen iakttas, 

 att endast originaldelar används. 

Andra applikationer än de ovan angivna är förbjudna och betraktas som ej ändamålsenliga. 

För skador på grund av ej ändamålsenlig användning: 

 bär den driftsansvarige ensam ansvar, 

 övertar tillverkaren inget ansvar. 
 
 

2.6 Riskområde och farliga ställen 

Riskområdet är området inom och/eller i en omkrets kring maskinen där det kan uppstå fara för en 
persons säkerhet och hälsa. 
 
 

 

I riskområdet får inga personer vistas: 

 när traktorns motor är igång samtidigt som ledaxeln/den 
hydrauliska/elektriska anläggningen är igång, 

 när traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig start 
och ivägrullning. 

Endast när det inte vistas några personer i maskinens riskområde får 
operatören: 

 förflytta maskinen, 

 ändra maskinens rörliga delar från transportläget och till 
arbetsläget och från arbetsläget till transportläget, 

 Driva arbetsverktyg. 

 
 
 

I riskområdet utgår farorna från riskställen, som inte går att eliminera helt och hållet med hänsyn till 
maskinens funktionssäkerhet. Farorna finns ständigt eller så kan de uppträda oväntat. 

Farliga ställen är markerade med varningar på maskinen. Varningarna varnar för kvarvarande 
restrisker. 
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I denna driftsanvisning hänvisar åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar till de befintliga restriskerna. 

Riskerna kan uppkomma: 

 på grund av arbetsrelaterade rörelser hos maskinen och dess arbetsverktyg, 

 på grund av material och främmande kroppar, som slungas ut ur maskinen, 

 på grund av oavsiktlig nedsänkning av den lyfta maskinen/lyfta delar på maskinen, 

 på grund av att traktor/maskin startar och rullar iväg oavsiktligt. 

 
 

De farliga ställena befinner sig: 

 runt dragstången mellan traktor och maskin, 

 runt den drivna ledaxeln, 

 runt den drivna pick up:en, 

 vid pick up:en, vid lyftning och sänkning av pick up:en, 

 runt skärverket, vid in- och utsvängning, 

 under maskinen, 

 under den lyfta, osäkrade bakluckan, 

 vid de drivna doseringsvalserna, 

 vid den drivna skrapbotten, 

 vid driven maskin i lastrummet. 
 
 

2.7 Typskylt och CE-märkning 

 

Hela märkningen har urkundsvärde och får inte ändras eller göras 
oläslig. 

 
 
 

 (1) Typskylt med CE-märkning 

 (2) Fordons-/maskin-ID-nummer (instansat i 
ramen) 

 (3) Inställningsdata för ALB-reglerare 

 

 
 Bild 8  
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Uppgifter på typskylten: 

 (1) Tillverkare 

 (2) CE-märkning 

 (3) Fordon-/maskin-ID-nummer 

 (4) Typ 

 (5) Tomvikt [kg] 

 (6) Tillåten totalvikt [kg] 

 (7) Tillåten stödlast/axeltryck fram [kg] 

 (8) Tillåtet axeltryck bak [kg] 

 (9) Godkännandenummer 

 (10) Tillverkningsår 

 (11) Nominellt varvtal [varv/min] 

 (12) Tillåtet hydrauliskt tryck [bar] 

 (13) Tillåten högsta hastighet [km/h] 

 

 
 Bild 9  

  

 
 
 

2.8 Tekniska data 

 
 

2.8.1 Allmänna data 

 
 

  Tera-Vitesse CFS 

  4201 4201 
DO 

4601 4601 
DO 

5201 5201 
DO 

Tillåten totalvikt     

 Nederkoppling (upp till 40 km/h) kg 22000 22000 -- 

 Nederkoppling (över 40 km/h) kg 20000 20000 -- 

 Hydrauliskt Tandem-chassi (upp 
till 40 km/h) 

kg 24000 24000 -- 

 Hydrauliskt Tandem-chassi 
(över 40 km/h) 

kg 22000 22000 -- 

 Hydrauliskt Tridem-chassi (upp 
till 40 km/h) 

kg -- 31000 34000 

 Hydrauliskt Tridem-chassi (över 
40 km/h) 

kg -- 29000 32000 

Tillåten axelbelastning kg 18000 18000 -- 

 Hydrauliskt Tandem-chassi kg 20000 20000 -- 

 Hydrauliskt Tridem-chassi kg -- 27000 30000 

Tillåtet axeltryck   

 Nederkoppling (upp till 40 km/h) kg 4000 

 Nederkoppling (över 40 km/h) kg 2000 

Tomvikt kg 10400 10900 11000 11500 13000 13500 
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  Tera-Vitesse CFS 

  4201 4201 
DO 

4601 4601 
DO 

5201 5201 
DO 

Lastvolym enligt DIN 11741 m³ 40,0 38,0 44,0 42,0 50,0 48,0 

Lastvolym vid medelhögt 
presstryck 

m³ 76,0 72,2 83,6 79,8 95,0 91,2 

Max. transporthastighet km/h 25 / 40 / 60 / 62 
 
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
 
 

2.8.2 Fordonsmått 

 
 

 

  Tera-Vitesse CFS 

  4201 4201 
DO 

4601 4601 
DO 

5201 5201 
DO 

A = Total längd m 10,08 10,83 11,97 

B = Total bredd m 3,00 

C = Total höjd m Max. 4,00 

C1 = Total höjd vid öppnad 
baklucka 

m Max. 4,42 

D = Spårvidd     

 Tandem-axel m 2,10 2,10 2,10 

 Tridem-axel 60 km/h m -- 2,05 2,10 

 Tridem-axel 62 km/h m -- 1,95 2,10 

E = Axelavstånd     

 Boggi-chassi m 1,60 1,60 1,60 

 Hydr. Tandem-chassi m 1,81 1,81 -- 
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 Hydr. Tridem-chassi m -- 1,55 1,81 

F = Dragstångshöjd upphängning 
nere 

m 0,55-0,70 

G = Lastrumsbredd m 2,40 

H = Lastrumshöjd   

 utan övertäckningssystem m 2,34 

 med övertäckningssystem m 2,25 

Pick up uppsamlingsbredd m 2,12 

Antal pick up tandrader Styc
k 

6 

Tandavstånd pick up mm 55 

Pick up markfrihet m Vid lyft ledad vagnsstång ca. 0,60 

Däck som ligger till grund för mätningen: 710/40 R26.5 
 
 

Bilder, tekniska data och vikter kan ändras på grund av tekniska förbättringar och är därför inte 
bindande för leveransen. 
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2.8.3 Däcktryck 

 
 

Däcktryck vid tandemaxel (26,5“) 
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A = 2,0 bar till max. 60 km/h 

B = 2,2 bar till max. 60 km/h 

Pick-up sensorhjul = 2,5 bar 

1 bar = 14,5 psi = 100 kPa 
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Däcktryck vid Tridem-axel (26,5“) 
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A = 2,0 bar till max. 60 km/h 

B = 2,2 bar till max. 60 km/h 

Pick-up sensorhjul = 2,5 bar 

1 bar = 14,5 psi = 100 kPa 

 
 
 

2.9 Erforderlig traktorutrustning 

För den ändamålsenliga driften av maskinen skall den använda traktorn uppfylla följande krav: 
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Traktor-motoreffekt och kraftuttagsaxelns varvtal 
1 
 

  Tera-Vitesse CFS 

  4201 4201 
DO 

4601 4601 
DO 

5201 5201 
DO 

Effektbehov kW 140 155 176 

HK 190 210 240 

Kraftuttagsaxel varvtal varv/
min 

1000 

 
 
 

Elektriskt system 
 

Batterispänning:  12 V (Volt) 

Uttag för belysning:  7-poligt 

Uttag för manöverpulpet:  3-poligt (DIN 9680). Det 3-poliga uttagets tilledning skall minst 
ha en kabeldiameter på 4 mm². 

 
 

 

För en bortfallssäker spänningsförsörjning kan du 
kompletteringsutrusta din traktor med en ytterligare ISOBUS-
stickkontakt. 

Det är framför allt lämpligt vid användning av funktioner med en ökad 
ineffekt, såsom den elektrohydrauliska tvångsstyrningen. 

 
 

Hydraulik 
 
 

 

 Kontrollera hydrauloljornas kompatibilitet innan maskinen 
ansluts till traktorns hydrauliska anläggning. För att kontrollera 
de hydrauliska oljornas kompatibilitet vänder du dig i 
förekommande fall till en återförsäljare av jordbruksmaskiner. 

 Blanda inte mineraloljor med bio-oljor. 
 
 

Driftstryck: min. 180 bar, max. 210 bar  

Matningseffekt: min. 40 l/min, max. 100 l/min  

Matningseffekt vid elektro-hydraulisk tvångsstyrning: min. 60 l/min, max. 100 l/min 

Hydraulolja enligt Dexron-II D 
 
 

 

De hydrauliska komponenterna kan, beroende på funktion, kopplas 
till: 

 en dubbelväggig styrenhet, 

 en enkelverkande styrenhet och en trycklös retur direkt i 
traktorns hydraultank. 

Vid fritt val rekommenderar vi en enkelverkande styrenhet och en 
trycklös retur. Genom det fria returflödet rinner hydrauloljan med ett 
lågt tillbakaflödestryck tillbaka in i traktorns hydraultank. Ett fritt 
returflöde minskar därmed hydrauloljans uppvärmning. 

 
 
 

 

De hydrauliska slangledningar är märkta med olika färger på de 
hydrauliska stickkontakterna "Märkning av de hydrauliska 
ledningarna", sidan 16. 
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Styrenheter 
 
 

Hydraulisk komponent Erforderlig styrenhet 

Elhydrauliskt styrblock Alternativt: 

 1 enkelverkande styrenhet med returflöde eller 

 1 dubbelverkande styrenhet eller 

 1 Load Sensing-anslutning 

Elhydraulisk tvångsstyrning (SES 
system) 

1 Load Sensing-anslutning 

 
 

Bromsanläggning 
 
 

Bromsanläggning Erforderliga anslutningar 

Tvålednings-trycklufts-
bromsanläggning 

 1 kopplingshuvud (rött) för ackumulatorledningen 

 1 kopplingshuvud (gult) för bromsledningen 

Hydraulisk bromsanläggning 1 Hydraulisk koppling enligt ISO 5676 
 
 

Ytterligare utrustning 
 
 

Vid användning av SES-systemet krävs ytterligare ett kulhuvud K 50 höger eller vänster på traktorns 
dragskena. 
 
 

2.10 Uppgifter om buller 

 
 

Det arbetsplatsrelaterade emissionsvärdet (bullertrycksnivå) uppgår till 74,0 dB(A), uppmätt i 
driftstillståndet vid stängd hytt och vid traktorförarens öra. 
 
 

Bullernivån beror i allt väsentligt på de använda traktorn. 
 
 

3 Säkerhetsanvisningar 

 
 

Detta kapitel innehåller viktiga anvisningar för den driftsansvarige och operatören och för en 
störningsfri drift av maskinen. 
 
 

 

Observera alla säkerhetsanvisningar i denna driftsanvisning. 

De flesta olyckor förorsakas av att enkla säkerhetsregler inte beaktas. 

Genom att beakta alla säkerhetsanvisningar i denna driftsanvisning 
hjälper du till att undvika olyckor. 

 
 
 

3.1 Säkerhetsmedvetet arbete 

 
 

Maskinen får endast användas i ett säkerhetstekniskt felfritt skick. 
 
 

VARNING 

 

Risk för kläm- och skärskador, risk för att fattas tag i, dras in 
eller risk för stötar kan uppkomma när traktorn och maskinen 
inte är tillräckligt trafiksäkra. 

Kontrollera att traktorn och maskinen är trafik- och driftssäkra innan 
varje idrifttagning. 
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3.2 Organisatoriska åtgärder 

 
 

 

Driftsanvisningen: 

 skall alltid förvaras där maskinen används, 

 skall alltid vara fritt åtkomlig för operatörer och 
underhållspersonal. 

 
 
 

3.2.1 Den driftsansvariges skyldigheter 

 
 

Den driftsansvarige är skyldig: 

 att beakta de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd 
av miljön, 

 endast låta personer arbeta vid/med maskinen, som: 

 är förtrogna med de grundläggande föreskrifterna om arbetssäkerhet och förebyggande av 
olycksfall, 

 som är instruerade i arbetet med/vid maskinen, 

 har läst och förstått denna driftsanvisning. 

 att hålla alla varningsanvisningar på maskinen i ett läsbart skick, 

 byta ut skadade varningar, 

 ställa den erforderliga personliga skyddsutrustningen till förfogande, som t.ex. skyddsglasögon, 
arbetshandskar enligt DIN EN 388, säkerhetsskor, skyddsoverall, hudskyddsmedel etc. 

 
 

3.2.2 Operatörens skyldigheter 

 
 

Alla personer, som har till uppgift att arbeta med/vid maskinen är skyldiga: 

 att göra sig förtrogna med maskinen innan arbetet påbörjas, 

 att innan arbetet påbörjas göra sig förtrogna med följande föreskrifter och att beakta dessa under 
arbetet: 

 de nationella, allmänna reglerna beträffande arbetsskydd, olycksfallsskydd och skydd av 
miljön, 

 kapitlet "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 32, 

 kapitlet "Varningar och instruktioner", sidan 40, och varningarna under driften av maskinen, 

 kapitlen i denna driftsanvisning, som är viktiga för utförandet av de arbetsuppgifter de är 
ålagda att utföra. 

Om operatören konstaterar att en anordning inte är säkerhetstekniskt felfri skall operatören först 
ofördröjligen åtgärda denna brist. Om det inte hör till operatörens arbetsuppgifter eller om denne 
saknar de nödvändiga sakkunskaperna skall operatören rapportera bristen till sin överordnade eller till 
den driftsansvarige. 
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3.2.3 Personernas kvalifikationer 

 
 

 

Endast utbildad och instruerad personal får arbeta med/vid maskinen. 
Operatören skall klart och tydligt fastställa ansvarsområdena för de 
personer, som ansvarar för driften, underhållet och skötseln. 

En person, som håller på att läras upp får bara arbeta med maskinen 
under överinseende av en erfaren person. 

Operatören får bara utföra de arbeten, som beskrivs i denna 
driftsanvisning. 

Endast specialistverkstäder får utföra arbeten på maskinen, som 
kräver speciella fackkunskaper. Specialistverkstäder förfogar över 
kvalificerad personal och lämpliga hjälpmedel (verktyg, lyft- och 
stödanordningar) för ett ändamålsenligt och säkert utförande av 
dessa arbeten. 

Det gäller för alla arbeten: 

 som inte anges i denna driftsanvisning, 

 som har försetts med tillägget "Verkstadsarbete" i denna 
driftsanvisning. 

 
 
 

               Person 

 

Aktivitet 

Specialutbildad 
person för aktiviteten 

1)
 

Instruerad 
person 

2)
 

Person med 
fackspecifik 
utbildning 

(fackverkstad) 
3)

 

Lasta/transport X X X 

Idrifttagning -- X X 

Installera, rigga -- X X 

Drift -- X X 

Underhåll och skötsel -- X X 

Leta och åtgärda 
störningar 

-- X X 

Bärga X -- -- 

Avfallshantera X -- -- 

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

1) En person, som kan överta en specifik uppgift och som får utföra denna för ett motsvarande 
kvalificerat företag. 

2) Såsom instruerad person betraktas den som utbildats och i förekommande fall instruerats i de 
arbetsuppgifter, som denne skall utföra och de möjliga riskerna vid ett felaktigt beteende och 
som informerats om de nödvändiga skyddsanordningarna och skyddsåtgärderna. 

3) Personer med fackspecifik utbildning betraktas som yrkesarbetskraft (fackman). De kan baserat 
på sin fackliga utbildning och kunskaper om de gällande bestämmelserna bedöma de 
arbetsuppgifter, som de anförtrotts och identifiera möjliga faror. 

Anmärkning: En kvalificering, som motsvara en yrkesutbildning kan också ha förvärvats genom 
flerårigt arbete inom det aktuella arbetsområdet. 
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3.3 Produktsäkerhet 

 
 

3.3.1 Säkerhetsanpassad hantering av maskinen 

 
 

Maskinen får endast manövreras från traktorns förarplats om inga personer vistas i maskinens 
riskområde. Beakta kapitlet "Riskområde och farliga ställen", sidan 20. 
 
 

3.3.2 Säkerhets- och skyddsanordningar 

 
 

 Maskinen får bara drivas när alla säkerhets- och skyddsanordningar satts dit korrekt och är fullt 
funktionsdugliga. 

  Felaktiga eller demonterade säkerhets- och skyddsanordningar kan leda till farliga situationer. 

 Kontrollera alla säkerhets- och skyddsanordningar för synliga skador och att de fungerar korrekt 
innan maskinen tas i drift. 

 
 

3.3.3 Konstruktionsmässiga förändringar 

 
 

 Fordon eller anordningar och utrustningar kopplade till ett fordon med ett driftstillstånd från 
myndigheterna eller tillstånd för att köras på allmänna gator och vägar i enlighet med de 
vägtrafikrättsliga föreskrifterna skall vara i det skick som tillståndet eller godkännandet förutsätter. 

 Konstruktionsmässiga ändringar, till- eller ombyggnader får bara göras på maskinen om det finns 
ett skriftligt godkännande från tillverkaren. 

 Vid ej godkända konstruktionsmässiga förändringar, om- eller tillbyggnader: 

 förlorar konformitetsförklaringen och CE-märkningen av maskinen sin giltighet, 

 förlorar driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter sin giltighet. 

 Använd endast originaldelar eller ombyggnads- och tillbehörsdelar, som godkänts av tillverkaren 
för att: 

 maskinens konformitetsförklaring och CE-märkningen av maskinen skall behålla sin 
giltighet, 

 driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter skall behålla sin giltighet, 

 en felfri funktion av maskinen skall vara säkerställd. 

 Tillverkaren tar inte ansvar för skador förorsakade av: 

 egenmäktig förändring av maskinen, 

 ej godkända ombyggnads och tillbehörsdelar, 

 svets- och borrarbeten på bärande delar av maskinen. 
 
 

3.3.4 Reserv- och slitdelar och hjälpämnen 

 
 

Byt omgående ut maskindelar, som inte är i ett felfritt skick. 

Använd endast originaldelar från tillverkaren eller delar, som godkänts av tillverkaren för att 
driftstillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter skall behålla sin giltighet. Vid 
användning av reserv- och slitdelar från tredjepartstillverkare är det inte säkerställt att de är 
konstruerade och tillverkade så att de klarar påfrestningarna. 

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som beror på att ej godkända reserv- och slitdelar använts. 
 
 

3.3.5 Garanti och ansvar 

 
 

Generellt gäller våra "Allmänna försäljnings- och leveransvillkor". Dessa har överlämnats till den 
driftsansvarige senast i samband med att avtalet tecknades. 



Säkerhetsanvisningar  
 

32 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

Garanti- och ansvarsanspråk gäller inte vid personskador och materiella skador om dessa beror på en 
eller flera av följande orsaker: 

 ej ändamålsenlig användning av maskinen, 

 felaktig montering, idrifttagning, hantering och underhåll av maskinen, 

 drift av maskinen med defekta säkerhetsanordningar eller ej korrekt ditsatta eller ej fungerande 
säkerhets- och skyddsanordningar, 

 ej beaktande av anvisningarna i driftsanvisningen beträffande idrifttagning, användning och 
underhåll, 

 egenmäktiga konstruktionsmässiga förändringar av maskinen, 

 bristande övervakning av maskindelar, som är föremål för slitage, 

 felaktigt genomförda reparationer, 

 katastroffall på grund av inverkan från främmande kroppar och force majeure. 
 
 

3.4 Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 
 

Grundläggande säkerhetsanvisningar 

 gäller generellt för en säker drift av maskinen, 

 är sammanfattade i följande underkapitel. 
 
 

3.4.1 Allmänna föreskrifter för förebyggande av olyckor 

 
 

 Utöver säkerhetsanvisningarna i detta kapitel skall även de allmänt gällande nationella 
säkerhetsföreskrifterna och föreskrifterna för förebyggande av olyckor beaktas. 

 Observera de varningar och instruktioner, som sitter på maskinen. Du får därigenom viktiga 
anvisningar för en säker och störningsfri drift av maskinen. 

 Utöver de grundläggande säkerhetsanvisningarna i detta kapitel skall även de åtgärdsrelaterade 
säkerhetsanvisningarna i de andra kapitlen beaktas. 

 Använd din personliga skyddsutrustning vid arbeten på maskinen. 

 Avvisa personer från maskinens närområde innan maskinen förflyttas eller tas i drift. Var speciellt 
uppmärksam på barn. 

 Ta inte med några personer, djur eller föremål på maskinen. Det är förbjudet att låta personer 
åka med på maskinen eller att transportera djur eller föremål på maskinen. 

 Anpassa körsättet så att du alltid har full kontroll över traktorn med påbyggd/påhängd maskin. 

  Ta i det sammanhanget hänsyn till dina egna förmågor, körbane-, trafik-, sikt- och 
väderförhållanden, traktorns köregenskaper och den inverkan som den påbyggda/tillkopplade 
maskinen har. 

 Innan alla ingrepp på maskinen, som t.ex. inställningsarbeten eller arbeten för att åtgärda 
störningar: 

 säkra maskinen mot att rulla iväg när maskinen inte är tillkopplad till traktorn, 

 stäng av traktorns motor och säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrulling 
när maskinen är kopplad till traktorn, 

 säkra lyfta delar till maskinen/hela maskinen mot oavsiktlig ivägrullning. 
 
 
 
 

Till- och frånkoppling av maskinen 
 
 

 Maskinen får endast kopplas till och transporteras med lämpliga traktorer. 
 
 

 Koppla till maskinen enligt föreskrifterna till de anvisade anordningarna. 
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 Kontrollera att följande värden inte överskrids när maskinen kopplas till en traktor: 

 traktorns tillåtna totalvikt, 

 traktorns tillåtna axeltryck,, 

 tillåtet kultryck på traktorns kopplingspunkt, 

 kopplingsanordningens tillåtna släpvagnslast, 

 traktordäckens tillåtna bärförmåga, 

 belastningen på traktorns framaxel skall alltid uppgå till minst 20% av traktorns tomvikt. 

 Traktorn skall även med den påbyggda/påhängda maskinen uppnå den föreskrivna 
bromsfördröjningen. 

 
 

 Säkra traktorn och maskinen mot ivägrullning innan maskinen kopplas till eller ifrån. 
 
 

 Det är förbjudet för personer att vistas mellan traktor och maskin medan traktorn kör fram mot 
maskinen. 

  Anvisade hjälpare får endast vistas bredvid fordonen och gå in mellan fordonen vid stillestånd. 
 
 

 Sätt stödanordningen i stödpositionen (stabilitet) vid till- och frånkoppling av maskinen. 
 
 

 Vid manöverring av stödanordningar kan det uppstå risker i form av kläm- och skärskador. 
 
 

 Var speciellt försiktig vid till- och frånkoppling av maskinen från traktorn. Mellan traktorn och 
maskinen finns det kläm- och skärställen vid kopplingsställena. 

 
 

 Kontrollera de kopplade försörjningsledningarna. Kopplade försörjningsledningar: 

 skall lätt följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, knäckning eller friktion, 

 får inte gnida mot främmande delar. 
 
 

 Placera alltid den frånkopplade maskinen så att den står stadigt. Kontrollera underlagets 
beskaffenhet. Var försiktig på mjuka underlag. 

 
 
 
 

Användning av maskinen 
 
 

 Gör dig innan arbetet påbörjas förtrogen med alla anordningar och manöverelement på maskinen 
och med dessas funktioner. Medan arbetet pågår är det för sent. 

 
 

 Använd åtsittande klädsel. Löst sittande klädsel ökar risken för att fastna eller dras in i drivaxlar. 
 
 

 Ta endast maskinen i drift när alla skyddsanordningar är ditsatta och sitter i skyddspositionen. 
 
 

 Beakta den maximala lasten på den påbyggda/påhängda maskinen och traktorns tillåtna axel- 
och kultryck. Kör i förek. fall bara med delvis fyllt lastutrymme. 

 
 

 Det är förbjudet för personer att vistas: 

 i maskinens arbets/riskområde, 

 i maskinens utkastområde, 

 i maskinens rörliga delars vrid- och svängningsområde, 

 under lyfta och osäkrade rörliga delar till maskinen. 
 
 

 Delar till maskinen, som manövreras med extern kraft får endast manövreras om inga personer 
vistas i maskinens riskområde. 

 
 

 Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning innan du lämnar traktorn. 
 
 

 Stötta uppfällda kåpor på ett säkert sätt innan du vistas under uppfällda kåpor. 
 
 
 
 

Transportera maskinen 
 
 

 Kontrollera innan transportkörning: 

 att alla försörjningsledningar är korrekt anslutna, 

 att ljusanläggningen inte skadar, fungerar och är ren, 
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 broms- och hydraulsystemet för synliga brister, 

 att parkeringsbromsen lossats helt och hållet, 

 att bromsanläggningen fungerar, 

 att den erforderliga transportutrustningen monterats korrekt på maskinen, såsom t.ex. 
belysning, varningsanordningar och skyddsanordningar. 

 
 

 Kontrollera bromsverkan innan färden. Traktorn skall ha den föreskrivna bromsfördröjningen för 
kombinationen traktor plus påbyggd/påhängd maskin. 

 
 

 Kontrollera alltid att traktorn har tillräcklig styr- och bromsförmåga. 

  Maskiner, som byggts på/kopplats till en traktor och andra front- och bakdelsvikter påverkar 
traktorns styr- och bromsförmåga. 

 
 

 Beakta den maximala nyttolasten på den påbyggda/påhängda maskinen och traktorns tillåtna 
axel- och kultryck. 

 
 

 Ta vid körning i kurvor med påbyggd/tillkopplad maskin hänsyn till den ekipagets bredd och 
maskinens svängmassa. 

 
 

 Sätt maskinens samtliga rörliga delar i transportläge och säkra dem. Använd de avsedda 
transportsäkringarna. 

 
 
 
 

3.4.2 Hydraulisk anläggning 

 
 

  Endast en fackverkstad får utföra arbeten på den hydrauliska anläggningen! 
 
 

 Var vid anslutningen av den hydrauliska slangledningen uppmärksam på att traktorns och 
maskinens hydrauliska anläggning är trycklös. 

 
 

 Se till att de hydrauliska slangledningarna ansluts korrekt. 
 
 

 Blockera inga inställningsdelar på traktorn, som används för direkt utförande av hydrauliska eller 
elektriska komponentrörelser, som t.ex. tippning, svängning och skjutning. 

  Den respektive rörelsen måste stoppas automatiskt när du släpper respektive ställdel. 

  Det gäller inte rörelser hos anordningar: 

 som är kontinuerliga, 

 som regleras automatiskt, 

 som på grund av sin funktion kräver en flytposition eller tryckposition. 
 
 

 Innan arbeten på den hydrauliska anläggningen: 

 sätt ned maskinen, 

 säkra lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning, 

 skall den hydrauliska anläggningen göras trycklös, 

 skall traktorns motor stängas av, 

 skall tändningsnyckeln dras ut, 

 parkeringsbromsen dras åt. 
 
 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de hydrauliska slangledningarna är 
arbetssäkra. 

 
 

 Hydrauliska slangledningar skall bytas ut vid synliga brister, skador och åldring. Använd endast 
original hydrauliska slangledningar. 

 
 

 Hydrauliska slangledningar får inte användas längre än sex år (inklusive en förvarvingstid på 
högst två år). 

 
 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen eller fingrarna. Kontakta 
omedelbart en specialistverkstad om du misstänker en läcka. 
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  Hydraulolja, som tränger ut under högt tryck kan tränga in i kroppen via huden och förorsaka 
svåra skador. 

  Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. Infektionsrisk! 
 
 

  På grund av risken för svåra infektioner är det förbjudet att spåra läckor med en oskyddad hand. 
Använd lämpliga hjälpmedel (rengöringsspray, speciell läckagesökningsspray) när du letar 
läckor.  

 
 
 
 

3.4.3 Elektrisk anläggning 

 
 

 Innan alla arbeten på den elektriska anläggningen skall batteriets minuspol lossas. 
 
 

 Förse alltid batteriets pluspol med den avsedda övertäckningen. Vid jordavledning finns risk för 
explosion. 

 
 

 Använd endast de föreskrivna säkringarna. Vid användning av starkare säkringar kan den 
elektriska anläggningen förstöras. Brandfara! 

 
 

 Var noga med rätt ordningsföljd vid till- och bortkoppling av batteriet: 

 Tillkoppling: koppla först till pluspolen och sedan minuspolen, 

 Frånkoppling: koppla först bort minuspolen och sedan pluspolen. 
 
 

 Undvik gnistbildning och öppen eld i närheten av batteriet. Explosionsfara! 
 
 

 Maskinen kan utrustas med elektroniska komponenter och delar vars funktion kan påverkas av 
elektromagnetiska utsändningar från andra enheter. Sådana inverkningar kan leda till att 
personer utsätts för risker när de följande säkerhetsanvisningarna inte följs: 

 Vid en installation i efterhand av elektriska enheter eller komponenter på maskinen, som 
ansluts till maskinens elnät skall användaren på eget ansvar kontrollera om installationen 
förorsakar störningar i fordonselektroniken eller andra komponenter. 

 Kontrollera att de i efterhand installerade elektriska och elektroniska delarna uppfyller kraven 
i direktivet om elektromagnetiska kompatibilitet 2004/108/EG i den respektive gällande 
versionen och att de är CE-märkta. 

 
 

 Utrusta aldrig maskinen egenmäktigt med ytterligare arbetsstrålkastare. För följdskador på den 
elektriska anläggningen ger tillverkaren ingen garanti och tar inget ansvar. 

 
 
 
 

3.4.4 Ledaxeldrift 

 
 

 Den medföljande driftsanvisningen från ledaxeltillverkaren gäller. 
 
 

 Använd endast sådana ledaxlar, som är utrustade med de skyddsanordningar, som tillverkaren 
föreskriver. 

 
 

 Transportera alltid ledaxlarna vågrät för att inte skada dem på grund av isärfallande 
ledaxelhälfter. 

 
 

 Kontrollera ledaxeln: 

 ledaxelns skyddsrör och skyddstratt skall vara oskadade, 

 på traktorns och maskinens kraftuttagsaxel skall det finnas en skyddssköld. 
Skyddssköldarna skall vara i ett felfritt skick. 

 
 

 Det är förbjudet att arbeta med skadade skyddsanordningar. 
 
 

 Ledaxeln får endast monteras och demonteras vid: 

 frånslagen kraftuttagsaxel, 

 traktorns motor avstängd, 

 utdragen tändningsnyckel, 

 åtdragen arreteringsbroms. 
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 Kontrollera alltid att ledaxeln är rätt monterad och säkrad. 
 
 

 Säkra ledaxelskyddet genom att hänga upp kedjan/-orna mot medgång. 
 
 

 Vid användning av en vidvinkel-ledaxel skall alltid vidvinkelleden fästas i vridpunkten mellan 
traktor och maskin. 

 
 

 Vid ledaxlar med överlast eller frigångskoppling skall överlast- eller frigångskopplingen alltid 
monteras maskinsidigt. 

 
 

 Kontrollera innan ledaxeln aktiveras om det valda varvtalet och kraftuttagsaxelns rotationsriktning 
stämmer överens med traktorns tillåtna drivningsvarvtal och maskinens rotationsriktning. 

 
 

 Avvisa personer från maskinens riskområde innan kraftuttagsasxeln aktiveras. 
 
 

 Använd inte den tillkopplade ledaxeln som fotsteg. 
 
 

 Aktivera aldrig ledaxeln när traktorns motor är avstängd. 
 
 

 Observera den tillåtna avvinklingen och ledaxelns påskjutningsväg vid körning i kurvor. 
 
 

 Var vid ledaxlar uppmärksam på den föreskrivna rörövertäckningen i transport- och arbetsläge. 
 
 

 Vid arbeten med ledaxeln får ingen person vistas nära den roterande ledaxeln. 
 
 

 Stäng alltid av ledaxeln när altför stora avvinklingar uppkommer eller när den inte behövs. 
 
 

 Vid avstängning finns risk för personskador på grund av den eftersläpande svängmassan hos 
maskinens roterande delar. 

  Gå inte för nära maskinen under denna tid. Det är tillåtet att arbeta vid maskinen först när 
maskinens samtliga delar har stannat. 

 
 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning innan ledaxeldrivna maskiner 
eller ledaxlar underhålls, rengörs, smörjs, ställs in eller kopplas till/ifrån. 

 
 

 Lägg ner den frånkopplade ledaxeln på den avsedda hållaren. 
 
 

 Efter demonteringen av ledaxeln skall skyddshöljet sättas på kraftuttagsaxelns stump. 
 
 
 
 

3.4.5 Tillkopplade maskiner 

 
 

 Koppla endast tillåtna kombinationer av traktor och påhängd maskin. 
 
 

 Observera vid enaxlade maskiner traktorns max. tillåtna kultryck vid kopplingsanordningen. 
 
 

 Kontrollera alltid att traktorn har tillräcklig styr- och bromsförmåga. 

  Maskiner, som monterats/hängts på en traktor påverkar körbeteendet och traktorns styr- och 
bromsförmåga, framför allt enaxlade maskiner med stödlast på traktorn. 

 
 

 Endast en specialistverkstad får ställa in dragstångens höjd vid dragstänger med kultryck. 
 
 

 Kontrollera vid bortkoppling och avställning av en enaxlad maskin att stödanordningen har ett 
tillräckligt kultryck. 

  Framför allt vid ojämnt lastad maskin finns det risk för tippning (stabilitet). 
 
 
 
 

3.4.6 Bromsanläggning  

 
 

 Traktorns bromssystem skall motsvara maskinens bromssystem. 
 
 

 Vid funktionsstörningar på bromsanläggningen skall traktorn omedelbart stannas. Låt en 
specialistverkstad omedelbart åtgärda funktionsstörningen. 

 
 

 Endast specialstverkstäder eller godkända bromsserviceföretag får göra inställningar och 
reparationer på bromsanläggningen. 
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 Låt kontrollera bromsanläggningen grundligt med jämna mellanrum. 

  För att upprätthålla driftssäkerheten skall hjulbromsarna alltid vara rätt inställda. 
 
 

 Innan arbeten på bromsanläggningen: 

 Parkera maskinen säkert och säkra den mot att rulla iväg (underläggskilar), 

 säkra den lyfta maskinen/maskindelar mot oavsiktlig nedsänkning. 
 
 

 Var framför allt försiktig vid svets-, bränn- och borrarbeten i närheten av bromsledningar. 
 
 

 Genomför alltid ett bromsprov efter alla arbeten där bromsarna ställts och/eller reparerats. 
 
 

 När din maskin är utrustad med en kombination av trycklufts-bromsanläggning och hydraulisk 
bromsanläggning: Koppla bara till en av de båda bromsanläggningarna. 

 I Tyskland får bara trycklufts-bromsanläggningen användas. Hydrauliska bromsanläggningar är 
inte tillåtna i Tyskland. 

 
 

Trycklufts-bromsanläggning 
 
 

 Traktorns och maskinens trycklufts-bromsanläggningar skall stämma överens. 
 
 

 Innan maskinen kopplas till skall tätningsringarna på ackumulator- och bromsledning rengöras 
från eventuell smuts. 

 
 

 Det är tillåtet att köra iväg med en tillkopplad maskin först när manometern på traktorn visar 5,0 
bar. 

 
 

 Dränera luftbehållaren dagligen. 
 
 

 Stäng kopplingshuvudena på traktorn innan körningar utan maskinen. 
 
 

 Häng upp ackumulator- och bromsledningens kopplinghuvuden i de avsedda tomkopplingarna 
när maskinen är frånkopplad. 

 
 

 De gjorda inställningarna på bromsventilerna får inte ändras. 
 
 

 Byt ut luftbehållaren när: 

 luftbehållaren går att röra i spännbanden, 

 luftbehållaren är skadad, 

 typskylten på luftbehållaren är rostig, lös eller saknas. 
 
 

Hydraulisk bromsanläggning för exportmaskiner 
 
 

 Hydrauliska bromsanläggningar är inte tillåtna i Tyskland. 

 Vid påfyllning eller byte får bara de föreskrivna hydrauliska oljorna användas. Vid byte av de 
hydrauliska oljorna skall respektive föreskrifter beaktas. 

 
 
 
 

3.4.7 Axlar 

 
 

Axlarna får inte överbelastas. Överbelastade axlar minskar axellagrens livslängd och skadar axlarna. 

Undvik därför: 

 att överbelasta maskinen, 

 att köra emot trottoarkanter, 

 att köra med alltför höga hastigheter, 

 att montera hjul med fel nedtryckningsdjup, 

 att montera felaktigt dimensionerade hjul och däck. 
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3.4.8 Däck 

 
 

 Ställ av maskinen säkert och säkra den mot oavsiktlig nedsänkning och ivägrullning 
(parkeringsbroms, underläggskilar), innan arbeten på däcken utförs. 

 
 

 Endast yrkesutbildade personer med lämpliga monteringsverktyg får reparera däck och hjul. 
Monteringen av hjul och däck förutsätter tillräckliga kunskaper och lämpliga verktyg. 

 

 Tappa ur luften ur däcket innan däcken demonteras. 
 
 

 Kontrollera regelbundet däcktrycket. 
 
 

 Beakta de högsta tillåtna trycket i däcket. Vid alltför högt däcktryck finns explosionsrisk. 
 
 

 Samtliga fästskruvar och muttrar skall dras åt enligt tillverkarens anvisningar. 
 
 
 
 

3.4.9 Användning av maskinen 

 
 

 Var innan varje användning av maskinen uppmärksam på att infästningsdelarna sitter fast. 
 
 

 Det är förbjudet att vistas i arbetsområdet. 
 
 

 Närma dig inte roterande doseringsvalsar. 
 
 

 Det är förbjudet att beträda skrapbotten så länge traktorns motor går. 
 
 

 Det är förbjudet för personer att åka med på maskinen. 
 
 

 Koppla endast loss maskinen från traktorn när den är tom. 
 
 

3.4.10 Underhåll och skötsel av maskinen 

 
 

 Utför de föreskrivna arbetena för skötsel och underhåll av maskinen i rätt tid. 
 
 

 Observera intervallen för underhåll av slitdelar. 
 
 

 Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning innan maskinen underhålls, vårdas och innan 
någon stiger upp på den. 

 
 

 Befintliga mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska eller elektroniska restenergier kan 
utlösa oavsiktliga rörelser hos maskinen. 

  Vid underhållsarbeten skall hänsyn tas till restenergier i maskinen. Varningar markerar 
komponenter med restenergier. Detaljerade anvisningar finns i respektive kapitel i denna 
driftsanvisning. 

 
 

 Fäst och säkra större komponentgrupper noga i lyftdon innan större komponentgrupper byts. 
 
 

 Säkra den lyfta maskinen resp. lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning innan 
maskinen underhålls eller vårdas. 

 
 

 Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar sitter fast. Efterdra lossade skruvar och muttrar. 
 
 

 Kontrollera att lossade skruvförbindningar är åtdragna. Kontrollera funktionen hos säkerhets- och 
skyddsanordningar efter att underhållsarbetena avslutats. 

 
 

 Använd lämpliga verktyg och handskar vid byte av arbetsverktyg med eggar. 
 
 

 Lossa kabeln från generatorn och batteriet i traktorn innan elektriska svetsarbeten utförs på 
traktorn och/eller den påbyggda/påhängda maskinen. 

 
 

 Avfallshantera oljor, fetter och filter på ett korrekt sätt. 
 
 

 Hantera och avfallshantera använda ämnen och material för rengöring av maskinen på ett korrekt 
sätt, framför allt: 

 vid arbeten på smörjsystem och -anordningar, 
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 vid rengöring med lösningsmedel. 
 
 

 Reservdelar skall minst uppfylla tillverkarens tekniska krav. Detta säkerställs genom att använda 
originaldelar. 

 
 

3.5 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga informationer 

I driftsanvisningen finns åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga informationer. Signalord 
och symboler har till syfte att identifiera handlingsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga 
informationer på en blick. 

3.5.1 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar 

Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar: 

 varna för faror, som kan uppträda i en viss situation eller i samband med ett visst beteende, 

 står i de enskilda kapitlen omedelbart innan en farlig aktivitet, 

 är markerade med de triangelformade säkerhetssymbolen och ett signalord innan. Signalordet 
beskriver hur allvarlig den hotande faran är. 

FARA 

 

FARA 

markerar en omedelbar fara med hög risk, som kan ha de 
svåraste kroppsskadorna (förlust av kroppsdelar eller 
långtidsskador) eller död till följd om den inte undviks. 

Om de säkerhetsanvisningar, som markerats med "FARA" inte 
beaktas hotar omedelbart de svåraste kroppsskadorna med 
möjlig död som en följd. 

 

VARNING 

 

VARNING 

markerar en möjlig fara med medelhög risk, som kan ha de 
svåraste kroppsskadorna eller död till följd om den inte undviks. 

Om de säkerhetsanvisningar, som markerats med "VARNING" 
inte beaktas hotar eventuellt de svåraste kroppsskadorna med 
möjlig död som en följd. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

FÖRSIKTIGT 

markerar en möjlig fara med låg risk, som kan ha lätta eller 
medelsvåra kroppsskador eller materiella skador till följd om den 
inte undviks. 

Genom att ej beakta de säkerhetsanvisningar, som markerats 
med "FÖRSIKTIGT" hotar eventuellt lätta eller medelsvåra 
kroppsskador eller materiella skador. 

 
 
 
 
 

3.5.2 Viktiga informationer 

Viktiga informationer 

 ger anvisningar för en korrekt hantering av maskinen, 

 ger användningstips för en optimal användning av maskinen, 

 är markerade med nedanstående symbol. 
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VIKTIGT 

markerar en skyldighet att agera på ett visst sätt eller att vidta en 
aktivitet för en korrekt hantering av maskinen. 

Om dessa anvisningar inte beaktas kan det leda till störningar på 
maskinen eller i omgivningen. 

 

 

ANMÄRKNING 

markerar användningstips och speciellt nyttiga informationer. 

Dessa anvisningar hjälper dig att utnyttja samtliga funktioner på 
maskinen på ett optimalt sätt. 

 

3.6 Varningar och instruktioner 

 

På maskinen finns följande anvisningar ditsatta: 

 Varningar markerar faror på maskinen och varnar för restrisker, 
som inte går att avlägsna helt och hållet med hänsyn till 
maskinens funktionssätt. 

 Instruktioner innehåller informationer om en korrekt hantering av 
maskinen. 

Se till att dessa anvisningar alltid är rena och läsbara. Byt ut oläsbara 
anvisningar. Varningar och instruktionsanvisningar beställs med 
följande beställningsnummer: 

 hos en återförsäljare, 

 direkt hos Strautmanns reservdelslager 
(+ 49 (0) 5424 802-30). 

 
 
 

3.6.1 Varningar 

En varning består av 2 piktogram: 

 (1) Piktogram som beskriver faran 

  Piktogrammet visar i form av en bild faran 
omgiven av en trehörnig säkerhetssymbol. 

 (2) Piktogram för att undvika faran 

  Piktogrammet visar en anvisning i form av 
en bild hur faran skall undvikas. 

 

 

 Bild 10  

  

Förklaringar till varningarna 

Den följande listan innehåller: 

 i höger kolumn anges alla varningar på maskinen, 

 i vänster kolumn följande uppgifter om varningen till höger: 
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 beställningsnumret. 

 beskrivningen av faran, t.ex. "Risk för att klämma finger eller hand på grund av åtkomliga 
rörliga delar på maskinen." 

 konsekvenserna om anvisningen/-arna för att undvika faran, t.ex. "Denna fara kan förorsaka 
de svåraste personskadorna med förlust av kroppsdelar." 

 anvisningen/-arna för att undvika fara, t.ex. "Stick aldrig in handen i det farliga stället så 
länge motorn till traktorn går när ledaxeln/den hydrauliska/elektroniska anläggningen är 
igång. Avvisa personer från maskinens riskområde innan delar till maskinen sätts i rörelse. 

 

Beställningsnummer och förklaring  Varningar 

87010270 

Läs och beakta driftsanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan maskinen tas i 
drift. 

 

 

 
 

87007104 

Risk för klämskador för hela kroppen vid vistelse i bakluckans 
svängningsområde. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 I bakluckans svängningsområde får inga personer vistas så länge traktorns 
motor är igång vid ansluten ledaxel/hydraulanläggning. 

 Avvisa personer från bakluckans svängningsområde innan bakluckan lyfts. 

 

 

 
 

87007117 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Klättra aldrig in i lastutrymmet så länge motorn till traktorn går medan 
ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är ansluten. 

 

 

 
 

87007120 

Fara om handen sticks in maskinen, som t.ex. vid arbeten med montering, 
inställning, åtgärdande av störningar och underhåll, förorsakat av oavsiktlig 
start eller om traktor och maskin rullar iväg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och oavsiktlig ivägrullning 
innan det utförs ingrepp på maskinen. 

 Läs och beakta anvisningarna i respektive kapitel i driftsanvisningen, 
beroende på vilket ingrepp som skall göras. 
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87007122 

Risk för elektrisk stöt eller brännskador vid oavsiktlig beröring av elektriska 
kraftledningar eller vid otillåtet närmande mot kraftledningar som står under 
högspänning. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd mot kraftledningar som står under högspänning. 

 

 

Nominell spänning Säkerhetsavstånd till högspänningsledningar 

upp till 1 kV 1 m 

över 1 till 110 kV 3 m 

över 110 till 220 kV 4 m 

över 220 till 380 kV 5 m 

Nominell spänning okänd 5 m  
 

 
 

87007123 

Fara på grund av hydraulolja, som tränger ut under högt tryck, förorsakat av 
otäta hydrauliska slangledningar. 

Denna fara kan förorsaka mycket svåra personskador med eventuellt dödsfall som 
en följd om hydraulolja, som träder ut under högt tryck tränger igenom huden och 
in i kroppen. 

 Försök aldrig täta otäta hydrauliska slangledningar med handen eller 
fingrarna. 

 Läs och beakta anvisningarna i driftsanvisningen innan du utför arbeten för att 
underhålla och reparera hydrauliska slangledningar. 

 

 

 
 

87007124 

Risk för explosion eller att hydraulolja, som står under högt tryck tränger ut 
genom den tryckackumulator, som står under gas- och oljetryck. 

Dessa faror kan förorsaka mycket svåra personskador med eventuellt dödsfall som 
en följd om hydraulolja, som träder ut under högt tryck tränger igenom huden och 
in i kroppen. 

 Läs och beakta anvisningarna i bruksanvisningen innan alla arbeten på den 
hydrauliska anläggningen. 

 Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. 

 

 

 
 

87007126 

Risk för hela kroppen om hela maskinen skulle välta på grund av att 
maskinen rullar iväg om den parkerats utan att säkras. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en följd. 

Säkra maskinen mot att rulla iväg av misstag innan du kopplar bort maskinen från 
traktorn eller ställer av den. Använd parkeringsbromsen eller underläggskilen/-
arna. 
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87007130 

Risk för klämskador för hela kroppen vid vistelse i dragstångens 
svängningsområde mellan traktor och tillkopplad maskin. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en följd. 

 Det är förbjudet att vistas i riskområdet mellan traktor och maskin så länge 
traktorns motor går och traktorn inte är säkrad mot oavsiktlig ivägrullning. 

 Avvisa personer ur riskområdet mellan traktor och maskin så länge traktorns 
motor går och traktorn inte är säkrad mot oavsiktlig ivägrullning. 

 

 

 
 
 

87010271 

Risk för kläm- eller stötskador för hela kroppen vid vistelse i maskinens 
riskområde. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Det är förbjudet att vistas i maskinens riskområde så länge traktorns motor är 
igång. 

 

 

 
 

87010276 

Risk för att hela kroppen skall dras in eller fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna arbetsverktyg. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna 
arbetsverktyg. 

 

 

 
 

87010278 

Risk för att gripas tag i och lindas upp, förorsakat av den drivna ledaxeln. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till ledaxeln så länge traktormotorn är 
igång samtidigt som ledaxeln/den hydrauliska anläggningen är igång. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den drivna 
ledaxeln. 

 

 

 
 

87010279 

Risk för skärskador på fingrar och händer vid arbeten på vassa/vasskantade 
arbetsverktyg. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Beakta anvisningarna i driftsanvisningen innan du utför arbeten på vassa 
arbetsverktyg. 
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87010280 

Risk för att händer eller armar skall dras in eller fångas på grund av 
kraftöverföringens rörliga delar. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Öppna eller ta aldrig bort skyddsanordningar så länge motorn till traktorn går 
medan ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är ansluten. 

 

 

 
 

87010281 

Risk för att klämma finger eller hand på grund av åtkomliga rörliga delar på 
maskinen. 

Denna fara kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Stick aldrig in händerna i det farliga stället så länge motorn till traktorn går medan 
ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är ansluten. 

 

 

 
 

87010282 

Risk för att klämmas, dras in eller fångas på grund av oskyddade, rörliga 
delar hos maskinen, förorsakat av saknade skyddsanordningar. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuell förlust av 
kroppsdelar. 

Stäng öppnade skyddsanordningar eller montera de borttagna 
skyddsanordningarna innan maskinen drivs. 

 

 

 
 

87010283 

Fara på grund av material eller främmande kroppar som slungas iväg från 
eller ur maskinen vid vistelse i maskinens riskområde. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador på hela kroppen. 

 Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens riskområde. 

 Se till att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens 
riskområde så länge traktorns motor är igång. 

 

 

 
 

87010284 

Risk för klämskador för hela kroppen vid vistelse under den öppnade och 
osäkrade bakluckan. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Gå aldrig in under den öppnade bakluckan utan att ha säkrat bakluckan mot 
oavsiktlig nedsänkning. 

 Kontrollera att inga personer vistas under den öppnade bakluckan. 
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87010287 

Farliga situationer kan uppstå när bärande delar bryts sönder på grund av 
mekaniska arbeten på ramdelar. 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

Följande är generellt förbjudet: 

 mekanisk bearbetning av chassit, 

 borra i chassit, 

 borra upp befintliga hål på chassits ram eller på bärande delar, 

 svetsa i bärande delar. 

 

 

 
 

87010289 

Risk för att hela kroppen skall dras in och fångas på grund av drivna 
arbetsverktyg (pick up och matningsrotor). 

Dessa faror kan förorsaka svåra personskador med eventuellt dödsfall som en 
följd. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna arbetsverktyg. 

 Stick aldrig in händerna i riskområdet för drivna arbetsverktyg så länge 
motorn till traktorn går medan ledaxel/hydraulisk/elektronisk anläggning är 
igång. 

 Kontrollera att personer håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till drivna 
arbetsverktyg. 

 

 

 
 
 

3.6.2 Instruktioner 

En instruktion består av ett piktogram: 

 (1) Piktogrammet informationer om en 
korrekt hantering av maskinen. 

  Piktogrammet innehåller informationerna i 
bildlig for eller i tabellform. 

 

 

 Bild 11  

 
 
 

50406501 

Vänd skärkniven var 12:e driftstimme. Slipa den var 24:e driftstimme. 
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50433504 

Kontrollera spänningen på kedjespännarens rullkedja. 

 

 

 
 
 

54100504 

Lyft eller sänk bakluckan endast vid helt öppnat övertäckningssystem 
(tilläggsutrustning). 

 

 

 
 
 

73506506 

Anpassa vikstångens påbyggnadshöjd. 

 

 

 
 

87007132 

Maskinens erforderliga drivningsvarvtal uppgår till 1000 varv
min

. 

Kontrollera innan ledaxeln aktiveras om det valda varvtalet och kraftuttagsaxelns 
rotationsriktning stämmer överens med traktorns tillåtna varvtal och maskinens 
rotationsriktning. 

 

 

 
 

87007133 

Beakta anvisningarna för underhåll av bromsaxlarna i driftsanvisningen. 

 

 

 
 

87007134 

Fara på grund av felaktig rengöring av maskinen. 

Beakta anvisningarna i kapitlet "Rengöra maskinen“, sidan 205, om du använder 
en högtryckstvätt/ångstrålare. 
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87007145 

Justera in CFS-vinkelväxellådans profilaxlar med max. 0,3 mm axiell förskjutning i 
förhållande till varandra. 

 

 

 

87007550 

Anpassa ledaxlarnas längd. 

Innan idrifttagningen av maskinen skall ledaxlarna kortas för att 
undvika skador på traktorn och maskinen. Det är mycket viktigt att 
beakta anvisningarna i kapitlet "Anpassa längden på ledaxeln till 
traktorn", sidan 179 och driftsanvisningen från ledaxeltillverkaren, som 
finns på ledaxeln vid utleveransen. 

 

 

 

87007551 

Skruva åt ledaxelns skruvar maskinsidigt med 150 Nm. 

 

 

 

87007556 

Ställ in tilläggs-sensorhjulen (tilläggsutrustning) 10-20 mm högre en 
sensorhjulen. 

 

 

 

87010285 

Stäng blockkulventilen (position 0) för att säkra bakluckan innan alla arbeten under 
den lyfta bakluckan. 
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54106501 

Korrigera det hydrauliska chassits körhöjd via trevägskranen: 

 (1) Övre avstängningskran åt höger (öppnad) = höger fordonssida 
förvald 

  Undre avstängningskran nedåt (öppnad) = höger fordonssida kan 
lyftas (max. 2 cm) 

 (2) Övre avstängningskran nedåt (stängd) och undre avstängningskran 
åt höger (stängd) = körhöjden kan inte ändras 

 (3) Övre avstängningskran åt vänster (öppnad) = vänster fordonssida 
förvald 

  Undre avstängningskran nedåt (öppnad) = vänster fordonssida kan 
lyftas (max. 2 cm) 

 

 

(1) (2) (3) 

 
 

87010288 

Detta program markerar ansättningspunkter för lyftanordningar (vagnslyft). 

 

 

 
 
 

877 06 091 

Piktogrammet markerar anslagspunkter för 
infästning av anslagsmedel vid transportering av 
maskinen. 

 

 

 
 
 

3.6.3 Placering av varningar och instruktioner 

Den följande bilden visar hur varningarna och instruktionerna på maskinen är anordnade. 

Beroende på din maskins utrustning kan det finnas mer eller mindre än de här visade varningarna och 
instruktionerna. 
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Fig. 12 (visar Tera-Vitesse CFS 5201 DO) 

3.7 Risker vid ej beaktande av säkerhetsanvisningarna och varningarna 

 
 

Om säkerhetsanvisningar och varningar inte beaktas kan det leda till att: 

 risker för personer, miljö och maskin, som t.ex.: 

 risker för personer på grund av en säkrade arbetsområden, 
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 viktiga funktioner på maskinen inte fungerar, 

 viktiga föreskrivna användnings-, skötsel- och underhållsmetoder fungerar inte, 

 det uppstår risker för personer på grund av mekaniska och kemiska inverkningar, 

 risker för miljön på grund av att ämnen för driften läcker. 

 rätten till skadestånd går förlorad. 
 
 

4 Lasta och lasta av 

 
 

 

Endast speditören får utföra detta arbete. 

Detta arbete kräver specialkunskaper och/eller en speciell teknisk 
utrustning. 

I annat fall sätter detta arbete din säkerhet och maskinens 
funktionsduglighet i fara under och efter genomförandet. 

 
 

Lasta och lasta av med traktorn 
 
 

VARNING 

 

Risker för personer på grund av att traktorn och maskinen rör 
sig okontrollerat kan uppstå vid otillräcklig stabilitet och om 
traktorns styr- och bromsförmåga är otillräcklig. 

 Koppla till maskinen till traktorn enligt föreskrifterna innan 
maskinen lastas på ett transportfordon eller lastas av från ett 
transportfordon. 

 För att lasta och lasta av får maskinen bara kopplas till traktorn 
och transporteras om traktorn uppfyller de prestandamässiga 
förutsättningarna och den kan bromsa in maskinen på ett säkert 
sätt. 

  Om maskinen är utrustad med ett tryckluftsbromssystem är det 
tillåtet att köra iväg först när manometern på traktorn visar 5,0 
bar. 

 

 

Fig. 13 
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 (1) Lastupptagningspunkter (dubbelsidigt) 

 (2) Supportyta (dubbelsidig). Använd ett lämpligt underlag (t.ex. hårt trä) 
 
 

Lastning och urlastning med lyftdon (vid lastning i container) 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämskadas och/eller utsättas för 
stötar om den lyfta maskinen oavsiktligt faller ner. 

 Använd lämpliga anslagsmedel, som på ett säkert sätt tar upp 
maskinens vikt. 

 Vistas aldrig i lyftzonen under den lyfta maskinen. 

 

 

Fig. 14 
 

 (1) Avståndshållare 
 
 

5 Uppbyggnad och funktion 

 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 32. 

 
 
 

Följande kapitel informerar om maskinens uppbyggnad och funktion och hur de enskilda 
komponenterna skall hanteras. 

Maskinerna är delvis extrautrustade. Specialutrustningar är markerade i denna driftsanvisning och kan 
levereras mot prispåslag. 
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5.1 Pick up 

 
 

Pick up:en (1) är rörligt fastledad i CFS-valsen 
och ta med sina 6 tandrader upp lastgodset ur 
strängen. 

Lyfta och sänka Pick up:en i transport- och 
arbetsläge görs via styrningen från traktorns 
förarplats med två enkelverkande hydrauliska 
cylindrar. 

De styrbara, gummerade avkänningshjulen (2) 
styr pickupen till arbetsläget. Via 
avkänningshjulen 

 anpassar sig pick up:en i arbetsläget till 
markojämnheter. 

 kan olika arbetshöjder ställas in för pick 
up:en i arbetsläge. Inställningen av 
arbetshöjden görs via den respektive 
hålsträvan (3) på båda sidor om pick up:en. 

Pick up:en kan utrustas med tilläggs-
avkänningshjul (4) (extrautrustning). Tilläggs-
avkänningshjulen går utanför traktorspåret och 
ger avkänningshjulen stöd vid styrningen av pick 
up:en i arbetsläge, framför allt på mjukt underlag. 

I pick up-området finns farliga ställen av 
funktionella skäl. 

 

 
 Bild 15  

 

 
 Bild 16  
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5.1.1 Pick up:ens drivning 

 
 

Maskin utan doseringsvalsar 
 
 

Pick up:en drivs från matningsrotorn via den 
manuella vinkelväxellådan (1) och vinkeldrevet 
CFS (2). 

Friktionskopplingen (2) skyddar drivlinan till pick 
up:en vid överbelastning och kortvariga 
vridmomentstoppar på pci up:en för skador. 

 

 
 Bild 17  

 
 
 

Maskin med doseringsvalsar 
 
 

Pick up:en och doseringsvalsen drivs från 
matningsrotorn via den manuella 
vinkelväxellådan (1) och vinkeldrevet CFS (2) 
och vinkeldrevet CFS bak. 

Kopplingarna (3, 4) till den manuella 
vinkelväxellådan är kopplade via bakluckans 
hydrauliska cylinder (5, 6) Vid öppning och 
stängning av bakluckan: 

 manövrerar den hydrauliska cylindern (5) 
kopplingen (3) och kopplar ur resp. i 
drivlinan (7) till doseringsvalserna. 

 manövrerar den hydrauliska cylindern (6) 
kopplingen (4) och kopplar ur resp. i 
drivlinan (8) till pick up:en. 

Friktionskopplingen (9) skyddar drivlinan till pick 
up:en vid överbelastning och kortvariga 
vridmomentstoppar på pick up:en för skador. 

 

 
 Bild 18  
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5.1.2 Silermedelspump 

 
 

Specialutrustning 
 
 

Drivningen av silermedelspumpen är kopplad via styrningen till pick up:ens flytposition. 

Om pick up:en kopplas i flytläge vid tillslagen styrning sprutar silermedelspumpen in silermedel. 

Pick up:ens flytposition på manöverpulpeten skall stängas av på manöverpulpeten om du vill avbryta 
insprutningen av silermedel för att eventuellt reducera silermedlets doseringsmängd. 
 
 

ISOBUS-manövrering 

 

Beakta härtill även kapitlet „Tända/släcka belysningen i lastrummet“, 
sidan 129. 

 

Starta silermedelspumpen 

 1. Tryck en gång länge på knappen Belysning lastrum. 

  Silermedelspumpen är igång. 

 

Stänga av silermedelspumpen 

 1. Tryck återigen en gång länge på knappen Belysning lastrum. 

  Silermedelspumpen är avstängd. 
 
 

5.1.3 Nedhållare med löprulle 

 
 

VARNING 

 

Risk för att dras in och fångas av de drivna pick up:erna. 

Det är förbjudet att använda maskinen utan nedhållare med löprulle 
(1), eftersom nedhållaren och löprullen samtidigt fungerar som 
skyddsanordning. 

 
 
 

Vid upptagning av lastgodset trycker nedhållaren 
och den framförvarande löprullen (1) lastgodset 
mot pick up:ens fjädertänder. Det inställda 
avståndet mellan nedhållare/löprulle och pick up 
är avgörande för en felfri upptagning av 
lastgodset ur strängen. 

Kedjans längd (2) bestämmer avståndet mellan 
nedhållaren/löprullen och pick up:en: 

 stor sträng = stort avstånd mellan 
nedhållare/löprulle och pick up 

 liten sträng = litet avstånd mellan 
nedhållare/löprulle och pick up 

 

 
 Bild 19  
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5.2 Transportrotor och CFS-vals 

 
 

Matningsrotorn (1) verkar tillsammans med 
skärverket (2) och transporterar det lastgods 
som tagits upp av pick up:en (3) till lastutrymmet. 
CFS-valsen (4) matar det upptagna lastgodset till 
matningsrotorns mindre belastade yttre delar. 
Härigenom belastas matningsrotorn och 
skärverket över hela bredden. 

Avstrykare (5) sticker in i mellanrummen mellan 
matningsrotorns matningständer (6) och 
förhindrar att matningsrotorn sätter igen sig. 

 

 
 Bild 20  

 

En varvtalssensor (1) på CFS-valsens 
friktionskoppling (2) mäter CFS-valsens (X = 
avstånd 2 mm) rotationshastighet. 

 

 
 Bild 21  
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5.3 Skärverk 

 
 

Skärverket (1) griper in i transportkanalen (2). 
Via två dubbelverkande hydrauliska cylindrar (3) 
kan skärverket svängas ut och in ur 
transportkanalen via manöverpulpeten: 

 för att åtgärda igensättningar, 

 för att svänga in skärknivar som vikit av 
bakåt, 

 för ur- och inmontering av skärknivar. 

Antalet skärknivar (4), som monterats i 
skärverket bestämmer lastgodsets skärlängd. 
Det går att montera 50 skärknivar. Den kortaste 
teoretiska snittlängden är då 35 mm. 

 

 

 Bild 22  

 
 
 

Slöa skärknivar (1) kan vändas en gång. På så 
sätt fördubblas slipintervallet. 

Varje enskild skärkniv kan vika undan från 
främmande kroppar. Om en skärkniv träffar på en 
främmande kropp viker den undan bakåt och 
förblir i denna position. Denna säkring mot 
främmande kroppar skyddar skärknivarna mot 
skador. 

För att skärkniven skall komma i arbetsposition 
skall skärverket köras ut helt och hållet och 
sedan in helt och hållet. 

 

 

 Bild 23  

Knivfickan (1) för ej använda skärknivar eller 
reservskärknivar finns på axelbocken framtills till 
höger i närheten av arreteringsbromsen. 

 

 
 Bild 24  
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Sensorn (1) övervakar skärverkets position. 

En ljusgrind övervakar de enskilda skärknivarnas 
position och skärverkets nedsmutsning. 
Ljusgrinden består av sändaren (2) och 
mottagaren (3). 

På manöverpulpeten kan symbolen "Skärverk" 
inta följande positioner: 

 Position "Skärverk insvängt" när skärverket 
svängts in helt och hållet i transportkanalen. 

 Position "Skärverk utsvängt" när skärverket 
inte är insvängt i transportkanalen. 

 Position "Skärkniv utsvängd": 

 så snart en skärkniv viker av bakåt, 

 så snart skärverket är kraftigt 
nedsmutsat. 

 

 
 Bild 25  

  

 
 
 

5.4 Skrapbotten 

 
 

Skrapbottens kedjor (1) är bestyckade med U-
profiler (2) och ser vid lastning och avlastning till 
att lasten matas fram jämnt. Automatiska 
kedjespännare spänner kedjorna. 

Skrapbottens drivning sker hydrauliskt via två 
frammatningstransmissioner. 

Via manövreringen: 

 sätts skrapbotten på och stängs av, 

 är skrapbottens frammatningshastighet 
steglöst inställningsbar. Hydrauloljans 
reglerbara volymström är 2-80 l/min. 

 får skrapbottens frammatningsriktning 
reverseras helt kort (max. 3 sekunder), t.ex. 
för att åtgärda igensättningar på 
doseringsvalserna vid avlastning. 

 

 
 Bild 26  
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5.5 Frontlucka med integrerad lastautomatik 

 
 

Alla maskiner är standardmässigt utrustad med 
en svängbar frontlucka (1) med integrerad 
lastautomatik. 

Frontluckan/lastautomatiken: 

 är vid användning av maskinen som 
lastvagn: 

 svängd bakåt (stängd), 

 i tillslaget tillstånd kopplad till 
skrapbottens hydrauliska drivning. 

 kan vid användning av maskinen som 
hackelse-/transportvagn: 

 placeras lodrät för parallellskärning av 
hackelse, 

 vid lastning framifrån svängas 135° 
framåt. 

Svängningen av frontluckan/lastautomatiken (1) 
sker via direktmanövreringen av traktorn med de 
båda dubbelverkande hydrauliska cylindrarna 
(2). 

 

 
 Bild 27  

  

 
 
 

 

Frontluckan får inte öppnas om övertäckningssystemet 
(tilläggsutrustning) är stängt vid fullastad maskin. Övertäckningarnas 
nät kan annars slitas sönder. 

 
 
 

Lastautomatiken (1): 

 kan sättas på och stängas av via 
manöverpulpeten, 

 består i allt väsentligt av sensorbygeln (2), 
aktiveringstappen (3) och vridreglaget (4), 

 sätter på och stänger av skrapbotten för en 
jämn och fullständig lastning av 
lastutrymmet, 

 erbjuder möjligheten att anpassa 
lastgodsets lastningsgrad i lastutrymmet i 
steg om 5%. 

 

 

 Bild 28  

 
 
 

 

Ju högre den inställda lastningsgraden är, desto högre är 
skrapbottens frammatningshastighet och desto mindre är 
påfyllningsmängden. 

 
 
 

Vid användning av maskinen som lastvagn tornar lastgodset upp sig vid lastrummets lastgaller. Det 
upptornade lastgodset styr ut sensorbygeln uppåt och manövrerar vridreglaget via aktiveringstappen. 

När den utstyrda sensorbygeln når den nedersta inställda positionen startar skrapbotten automatiskt 
med långsam frammatningshastighet och transporterar lastgodset bakåt. Allteftersom det främre 
lastutrymmet fylls styrs sensorbygeln ut alltmer. I proportion till sensorbygelns utstyrning ökar 
skrapbottens frammatningshastighet. 
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När den utstyrda sensorbygeln når den översta inställda positionen transporteras lastgodset bakåt 
med max. frammatningshastighet. Skrapbotten stoppar så snart den främre delen i lastutrymmet är fri 
igen och lastgodset inte längre styr ut sensorbygeln uppåt. 

Via en kalibrering av lastautomatiken kan sensorbygelns nedersta position ställas in individuellt för 
start och avstängning av skrapbotten och sensorbygelns översta position för omkoppling på max. 
frammatningshastighet. Beträffande detta, se kapitel "Kalibrera lastautomatik", sidan 112. 
 
 

5.5.1 Avaktivering av lastautomatiken och stopp av skrapbotten 

 
 

Maskin utan doseringsvalsar 
 
 

På insidan av bakluckan finns en elektronisk tryckknapp som signalgivare för lastautomatiken. Om 
maskinen är fullastad: 

 skapar manöverpulpeten en akustisk signalton och en optisk signal "Lastvagnen är full". 

 avaktiveras lastautomatiken och den automatiska frammatningen för skrapbotten stängs av. 
 
 

Maskin med doseringsvalsar 
 
 

Den nedre doseringsvalsen viker av nedåt när lastgodset utövar ett visst tryck på denna 
doseringsvals. Härvid frigör kopplingslaskan en elektrisk tryckbrytare och avbryter lastautomatiken och 
skrapbottens hydrauliska drivning. Samtidigt visas meddelandet "Lastvagnen är full" på 
manöverpulpeten. 

Dessa åtgärder skall förhindra att lastgodset pressas alltför mycket mot doseringsvalserna och att 
doseringsvalserna sätts igen vid avlastningen. 

Vid avlastningen kopplar skrapbottens hydrauliska drivning till så snart lastgodset inte utövar något 
tryck på den nedre doseringsvalsen. 
 
 

5.6 Övertäckningssystem 

 
 

Specialutrustning 
 
 

För att säkra lasten vid transport kan maskinen 
förses med ett övertäckningssystem. 

Övertäckningssystemet består av två 
nätöverspända rörramar (1), som går att svänga 
270°. 

Övertäckningssystemet ansluts och manövreras 
via traktorns direktmanövrering. 

För att montera övertäckningssystemet, se 
kapitlet "Montera övertäckningssystem", 
sidan 174. 

 

  

 
 Bild 29  
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Vid transportkörning skall övertäckningssystemet vara stängt. 

Vid fullastad maskin och stängt övertäckningssystem får frontluckan 
inte öppnas. Övertäckningens nät kan annars slitas sönder. 

För att öppna och stänga övertäckningssystemet skall 

 bakluckan, 

 instegsdörren, 

 doseringsaggregatets skyddsövertäckningar 

vara stängda. 

 
 
 

5.7 Baklucka 

 
 

Bakluckan är hydrauliskt svängbar och stänger lastutrymmet på baksidan. Bakluckan lyfts och sänks 
med två hydrauliska cylindrar via manöverpulpeten. 
 
 

Maskin utan doseringsvalsar 

Vid lyft rör de hydrauliska cylindrarna (1) 
bakluckan (2) först lodrät ut ur låsningen (3). 
Därefter svänger bakluckan bort bakåt och lyfter 
helt och hållet. 

Vid sänkningen rör sig bakluckan först nedåt 
genom sin egenvikt. De hydrauliska cylindrarna 
verkar först i sista ögonblicket och drar igen 
bakluckan och placerar den lodrät på 
låstapparna (4) så att den kan låsas. 

På insidan av bakluckan finns en elektronisk 
tryckknapp som signalgivare för lastautomatiken. 

  

 Bild 30  

Maskin med doseringsvalsar 

Vid lyft rör de hydrauliska cylindrarna (1) 
bakluckan (2) först lodrät ut ur låsningen (3). 
Därefter kan bakluckan inta olika 
öppningsvinklar. 

Bakluckans första öppningsvinkel (position 
avlastning) kan ställas in individuellt på 
manöverpanelen och intas automatiskt när 
knappen Lyfta baklucka intas automatiskt. Efter 
att den släppts och efter att knappen Lyfta 
baklucka tryckts igen lyfter sig bakluckan så 
länge knappen hålls intryckt eller tills bakluckan 
öppnat sig helt och hållet. 

Vid sänkningen rör sig bakluckan först nedåt 
genom sin egenvikt. De hydrauliska cylindrarna 
verkar först i sista ögonblicket och drar igen 
bakluckan och placerar den lodrät på 
låstapparna (4) så att den kan låsas. 

  

 Bild 31  
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5.7.1 Låsa baklucka 

 
 

Bakluckan kan låsas mot oavsiktlig lyftning och 
sänkning med blockkulkranen. 

Blockkulkranen finns på den vänstra sidan, på 
bakluckans sida. 

Tabellen visar betydelsen för blockkulkranens 
positioner. 

 

 

 Bild 32  

 
 
 

Blockkulkran Baklucka Aktivitet 

0 - Stängd Lyft och låst Arbeten för att åtgärda störningar, 
rengöring, underhåll, reparationer 

I - öppnad Ej låst 
Lyfta och sänka möjligt 

Lasta och lasta av 

 

5.7.2 Bakluckans sensorer 

 
 

 (1) Baklucka 

 (2) Sensor "Baklucka öppnad" 

 (3) Montageposition vid maskin med 
doseringsvalser 

 (4) Montageposition vid maskin utan 
doseringsvalser 

 

  

 
 Bild 33  

  

 (1) Baklucka 

 (2) Sensor "Baklucka stängd" 

 

 X = Avstånd 2 mm 

 

 

 
 Bild 34  
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5.8 Doseringsvalsar 

 
 

Maskiner med typbeteckningen "DO" är 
utrustade med 3 doseringsvalser (1). 

Traktorns kraftuttagsaxeln driver den nedre 
doseringsvalsen via ledaxel, huvudtransmission, 
rotortransmission, vinkeltransmission, drivaxel på 
sidan, vinkeltransmission bak och drivaxel bak. 

Doseringsvalserna är förbundna med varandra 
via rullkedjor. Varje rullkedja har en automatisk 
kedjespännare. 

 

 
 Bild 35  

 
 
 

 

Bild 36 

 (X) färdriktning 

 

  (1) automatisk kedjespännare vänster 

 (2) automatisk kedjespännare höger 
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5.8.1 Doseringsvalsernas sensorer 

 
 

Doseringsvalsernas sensorer finns på maskinens högra sida. 

 (1) Den övre doseringsvalsens axel 

 (2) Varvtalssensor 

 

 X = Avstånd 2 mm 

 

 

 
 Bild 37  

  

 

 (1) Den undre doseringsvalsens axel 

 (2) Sensor "Lastvagn full" 

 (3) Kopplingslaska 

 (4) Spännfjäder 

 

 X = Avstånd 20 mm 

 Y = Avstånd 1 mm 

 X = Avstånd 290 mm 

 

 
 Bild 38  

 

Om skrapbotten ofta stänger av sig vid tömning av maskinen 
kontrollerar och korrigerar du i förek. fall följande inställningar: 

 Sensorn "Lastvagn full" (2) skall vara horisontellt minst 20 mm (X) 
och vertikalt 1 mm (Y) från kopplingslaskan (3). 

 Doseringsvalsavstängningens spännfjäder (4) skall spänd 60 
mm, så att den i spänt tillstånd har en längd på 290 mm (Z). 
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5.9 Instegsdörr och uppstigning 

 
 

Instegsdörr (1), uppstigning (2) och handtag (3) 
gör det möjligt att stiga in i lastutrymmet. 
Låsningen (4) säkrar den stängda instegsdörren 
och den uppsvängda uppstigningen i 
transportläge. 

 

 
 Bild 39  

 
 
 

5.10 Maskinens hydrauliska anläggning 

 
 

Maskinens hydrauliska anläggning: 

 kan köras med max. 100 l/min, 

 är lämplig för Open eller Closed Center hydrauliska system. Omkopplingen från open till closed 
center hydrauliska system görs med load sensing-skruven på det elhydrauliska styrblocket. 

Maskinens samtliga hydrauliska funktioner manövreras via manöverpulpeten. För detta är maskinens 
enskilda hydrauliska komponenter anslutna till maskinens elhydrauliska styrblock. 
 
 

Maskinens hydrauliska anläggning är driftsklar när: 

 det elhydrauliska styrblocket är kopplat till traktorns hydrauliska anläggning och 

 oljecirkulationen mellan traktorn och maskinen är tillkopplad via styrenheten på traktorn. 
 
 

 

 De hydrauliska funktionernas (hydrauliska komponenter) 
aktiveringshastighet beror på traktorns hydrauliska anläggning. 

  Beroende på traktortypen kan en korrigering av den inställda 
aktiveringshastigheten på traktorns/styrblockets styrenhet vara 
nödvändig. 

 Anvisningar om de erforderliga styrenheterna finns i kapitlet 
"Erforderlig traktorutrustning" på sidan 26. Anvisningar om 
slangidentifieringarna finns i kapitlet "Märkning av de 
hydrauliska ledningarna" på sidan 16. 
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5.10.1 Elektro-hydrauliskt styrblock 

 
 

 (1) Elhydrauliskt styrblock 

 (2) Grundblock med proportionella vägventiler 
för drivning av skrapbotten med: 

(2.1) Anslutningsöppning för Load Sensing 
styrledning 

(2.2) Proportionell vägventil för skrapbotten 

(2.3) Tryckbegränsningsventil för 
prioritetsfunktion (190 bar) 

(2.4) Pick up 

(2.5) Reversera skrapbotten 

(2.6) Förvalsmagnet 

(2.7) Load Sensing-skruv för blockering av 
tryckvågen vid monterad Load 
Sensing-styrledning: 

 Skruv utskruvad = Konstantpump 

 Skruv iskruvad = LS-drift 

 (3) Mellanplatta med direkta sätesventiler för: 

(3.1) Vikstång och stångfjädring 

(3.2) Baklucka och manuell växellåda 
doseringsaggregatets växling 

(3.3) Tryckbegränsningsventil för skärverket 

 

Tryckbegränsningsventilen är 
inställd på 140 bar för att vid 
insvängning av skärverket i 
transportkanalen förhindra skador 
på skärverket och skärknivarna. 

  

 

Alternativt: 

 (4) Ändplatta med direkta sätesventiler för 
styraxel 

 (5) Ändplatta med vägsätesventiler för liftaxel 
Tridem (tilläggsutrustning) 

 

 

 Bild 40  

  

  

   

 
 
 

5.10.1.1 Load Sensing hydrauliskt system 

 
 

 

 Koppla endast det hydrauliska systemet i trycklöst tillstånd. 

 Stäng av traktorns motor innan det hydrauliska systemet 
kopplas. 

 Anslut alltid Load Sensing styrledningen när du ansluter den 
hydrauliska anslutningen "Tillopp" till traktorns hydrauliska 
pump. 

 
 
 

Via Load Sensing-styrledningen är det elektro-hydrauliska styrblocket till maskinen direkt anslutet till 
traktorns hydrauliska pump. Maskinens aktuella hydrauloljebehov bestämmer trycket och 
matningseffekten hos traktorns hydrauliska pump. 
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Traktor Maskin 

 

Bild 41 

 (1) Maskinens elektro-hydrauliska styrblock 

 (2) Load Sensing styrledning 

 (3) Traktorns inställningsbara hydraulpump 

 (4) Hydraulisk anslutning "Returflöde" ansluten till ett fritt returflöde, ej via styrenhet 

 (5) Hydraulisk anslutning "Tillopp" direkt anslutet till traktorns hydrauliska pump, oljeuttag ej via 
styrenhet 

 
 

Ansluta Load Sensing styrledning 

 1. Skruva fast Load Sensing styrledningen (2) i anslutningsöppningen (Bild 40/2.1) till det elektro-
hydrauliska styrblocket. 

 2. Blockera tryckvågen i det elektro-hydrauliska styrblocket. För att göra detta 

 2.1 skruva in Load Sensing-skruven (Bild 40/2.7) ända till anslaget. 

 3. Anslut Load Sensing-styrledningen (2) till traktorns Load Sensing-anslutning. 

 4. Koppla till den hydrauliska anslutningen "Returflöde" (4) till ett ledigt returflöde på traktorn. 

 5. Koppla till den hydrauliska anslutningen "Tillopp" (5) direkt till traktorns hydrauliska pump. 
 
 

 

Öppna tryckvågen via Load Sensing-skruven i det elektro-hydrauliska 
styrblocket när den hydrauliska anslutningen "Tillopp" är anslutet till 
traktorns styrenhet. För detta skall Load Sensing-skruven skruvas ut 
ända till anslaget. 

Koppla loss Load Sensing-styrledningen från traktorns Load Sensing-
anslutning innan maskinen används med fri tryckvåg. 

 
 
 

5.10.1.2 Elektriskt system – Manuell nödmanövrering 

 
 

FARA 

 

Fara på grund av rörliga delars farliga rörelser vid manövrering 
av den manuella nödmanövreringen. 

Avvisa utomstående personer från maskinens riskområde innan den 
manuella nödmanövreringen manövreras. 

 
 
 

 

Skruva ut de räfflade skruvarna helt och hållet efter att den manuella 
nödmanövreringen utförts. 
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Fig. 42 

 
 
 
 
 

Vid bortfall av det elektriska systemet kan de elektriska magneterna för att koppla riktnings-/direkta 
sätesventiler direkt på det elektrohydrauliska styrblocket (1) via den manuella nödmanövreringen. 

 Förvalsventiler (2): 

  Tryck in elektromagnetens ankare med ett trubbigt föremål (3) på respektive kopplingsventil för 
att manövrera de önskade hydrauliska funktionerna. 

 Mellanplatta (4) och ändplattor (5): 

Skruva in den räfflade skruven (6) i den erforderliga riktnings-/direkta sätesventilen. 
   



Uppbyggnad och funktion  
 

68 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

5.10.1.3 Funktionsvisningsbild för manuell nödmanövrering 

 
 

M
a
g

n
e
tv

e
n

ti
le

r 

     
  
  
  
  

  
  
 F

u
n

k
ti

o
n

e
r 

         

S
v
ä
n
g

a
 u

t 

S
v
ä
n
g

a
 i
n

 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

F
ra

m
å
t 

R
e
v
e
rs

e
ri
n
g

 

U
p
p
lå

s
t 

L
å
s
t 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

V
ä
n
s
te

r 
* 

H
ö
g
e
r 

* 

S
tä

n
g
d
 *

 

Ö
p
p
n
a

d
 

(X)Y12 
 

                  

(X)Y13 
 

                  

(X)Y1 
 

                  

(X)Y2 
 

                  

(X)Y3 
 

                  

(X)Y9 
 

                  

(X)Y10 
 

                  

(X)Y4 
 

                  

(X)Y6 
 

                  

(X)Y8 
 

                  

(X)Y8 
 

                  

(X)Y22 
 

                  

(X)Y21 
 

                  

 

  



 Uppbyggnad och funktion 
 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 69 

 

M
a
g

n
e
tv

e
n

ti
le

r 

     
  
  
  
  

  
  
 F

u
n

k
ti

o
n

e
r 

         

S
v
ä
n
g

a
 u

t 

S
v
ä
n
g

a
 i
n

 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

F
ra

m
å
t 

R
e
v
e
rs

e
ri
n
g

 

U
p
p
lå

s
t 

L
å
s
t 

L
y
ft
a

 

S
ä
n
k
a

 

V
ä
n
s
te

r 
* 

H
ö
g
e
r 

* 

S
tä

n
g
d
 *

 

Ö
p
p
n
a

d
 

(X)Y15 * 
 

                  

(X)Y14 * 
 

                  

(X)Y16 * 
 

                  

(X)Y17 * 
 

                  

(X)Y30                   

(X)Y31                   

* Specialutrustning 

 
 
 

Följande exempel förklarar tillvägagångssättet för manövrering av den manuella nödmanövreringen. 

Exempel: 

Lyfta baklucka 

 1. Skruva i de räfflade skruvarna (1, 2) på vägsätesventilerna (X)Y2 och (X)Y3. 

 2. Tryck in elmagnetens ankare (X)Y31 (3) med ett trubbigt föremål. 

  Bakluckan lyfter. 

 3. Skruva ut de räfflade skruvarna (1, 2) helt och hållet igen. 



Uppbyggnad och funktion  
 

70 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

 

Bild 43 

 
 
 

5.10.2 Hydrauliska slangledningar 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

Var vid till- och frånkoppling av de hydrauliska slangledningarna 
uppmärksam på att traktorns och maskinens hydrauliska anläggning 
är trycklös. Sväng alltid undan ställdelen på styrenheten på traktorn 
till flytläge. 

 
 
 

5.10.2.1 Koppla till hydrauliska slangledningar 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i och att utsättas 
för stötar när det uppstår felfunktioner på grund av att 
hydrauliska slangledningar anslutits felaktigt. 

 Kontrollera tilldelningen av de hydrauliska slangledningarna på 
maskinens styrblock om de färgade markeringarna 
(dammhättor) saknas: 

 P = Tryckledning 

 T (R;S) = Returledning 

 
 
 



 Uppbyggnad och funktion 
 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 71 

 

 

 Kontrollera hydrauloljornas kompatibilitet innan maskinen 
ansluts till traktorns hydrauliska anläggning. 

 Blanda inte mineraloljor med bio-oljor. 

 Beakta den hydrauliska oljans maximala driftstryck. 

 Koppla endast rena hydrauliska stickkontakter och hydrauliska 
muffar. 

 Stick in den hydrauliska stickkontakten så långt i den 
hydrauliska muffen tills den hydrauliska stickkontakten låser 
märkbart. 

 Kontrollera de hydrauliska slangledningarnas kopplingsställen 
så att de sitter korrekt och är täta. 

 Kopplade hydrauliska slangledningar: 

 skall följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, 
knäckning eller friktion, 

 får inte gnida mot främmande delar. 
 

 
Dru 
 

 1. Sväng alltid undan ställdelen på styrenheten på traktorn till flytläge. 

 2. Anslut de hydrauliska slangledningarna till traktorns styrenheter. 

 2.1 Tryckledning till en enkel- eller dubbelverkande styrenhet. 

 2.2 Returledning om möjligt till ett trycklöst returflöde. 
 
 

5.10.2.2 Koppla loss hydrauliska slangledningar 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för brännskador kan uppstå vid beröring av heta delar till 
de hydrauliska slangledningarna. 

Vidrör inga kraftigt uppvärmda delar till de hydrauliska 
slangledningarna (framför allt hydrauliska stickkontakter och 
hydrauliska muffar). 

 
Dru 
 

 1. Sväng alltid undan ställdelen på styrenheten på traktorn till flytläge. 

 2. Lås upp de hydrauliska stickkontakterna ur de hydrauliska muffarna. 

 3. Säkra de hydrauliska stickkontakterna och de hydrauliska muffarna med dammskyddshättor mot 
smuts. 

 4. Lägg ner de hydrauliska slangledningarna på slanggarderoben. 
 
 

 (1) Slanggarderob för korrekt avläggning av 
försörjningsledningar 

 

 
 Bild 44  
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5.11 Chassi 

Beroende på maskinens utrustning består chassit av: 
 
 

 ett boggi-tandem-chassi: 

 med eftersläpande styrning 

 med tvångsstyrning (endast vid tillkoppling nedtills) 

 med tvålednings-trycklufts-bromsanläggning och mekanisk ALB-reglerare 
 
 

 ett hydrauliskt Tandem- eller Tridem-chassi med inställningsbar körhöjd: 

 med eftersläpande styrning 

 med tvångsstyrning (endast vid tandem-chassi med tillkoppling nedtills) 

 med tvålednings-trycklufts-bromsanläggning och mekanisk ALB-reglerare 
 
 

5.11.1 Boggi-Tandem-chassi 

 
 

Vid boggi-tandemchassi fungerar 3-blads parabelfjädrar som utjämningspendel. De stora 
pendelvägarna ger en jämn lastfördelning på båda axlar vid ojämnheter. 
 
 

 

Vid körning i skarpa kurvor är en förskjutning på upp till 80 mm 
mellan fram- och bakaxeln tillåten. 

Orsaken till förskjutningen är summeringen av de elastiska elementen 
såsom gummi-stål-bussningar, parabelfjäder, axelintegration och 
däck. Förskjutningen neutraliserar sig av sig självt efter ett fåtal 
metrars körning rakt fram. 

 
 
 

5.11.2 Hydrauliskt Tandem-chassi med inställningsbar körhöjd 

 
 

Det hydrauliska Tandem-chassit: 

 ger med de hydrauliska cylindrarnas utjämningsvägar en dynamisk axeltryckutjämning mellan de 
båda axlarna. Härigenom uppnås en jämn belastning av de båda axlarna. 

 ger stabilitet vid lutande underlag och snabb körning i kurvor. 

 aktiverar tvålednings-tryckluftsbromsanläggningens ALB-reglerare. 
 
 

Vid det hydrauliska Tandem-chassit övertar 4 
hydrauliska cylindrar (1) axelfjädringen och 
dämpningen av maskinen på de enskilda hjulen. 

Axelfjädringen kan sättas på och stängas av via 
ISOBUS-manövreringen. Vid aktiverat 
vägkörningsläge är axelfjädringen aktiv. Vid 
avstängt vägkörningsläge är axelfjädringen 
spärrad. 

 

 
 Bild 45  
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5.11.3 Hydrauliskt Tridem-chassi med inställningsbar körhöjd 

 
 

Det hydrauliska Tridem-chassit: 

 ger med de hydrauliska cylindrarnas utjämningsvägar en dynamisk axeltryckutjämning mellan de 
tre axlarna. Härigenom uppnås en jämn belastning av de tre axlarna. 

 ger stabilitet vid lutande underlag och snabb körning i kurvor. 

 aktiverar tvålednings-tryckluftsbromsanläggningens ALB-reglerare. 
 
 

Vid det hydrauliska Tridem-chassit övertar 6 
hydrauliska cylindrar (1) axelfjädringen och 
dämpningen av maskinen på de enskilda hjulen. 

Om körhöjden är för låg eller hög identifieras 
detta via 2 nivåventiler på den mittersta axeln. 
Körhöjden korrigeras automatiskt när chassits 
hydrauliska slangledning ansluts till en 
enkelverkande styrenhet på traktorn och 
trycksätts. 

Vid en olastad maskin kan den främre axeln 
lyftas via manövreringen. Härigenom avlastas 
chassit vid tomkörning och däckslitaget 
minimeras. 

Den undanträngda hydrauloljan när den främre 
axeln lyfts fördelas på den mellersta och den 
bakre axelns hydrauliska cylindrar. Det kan leda 
till att körhöjden ökar något. 

 

 
 Bild 46  

 
 
 

5.11.4 Styraxel för eftersläpande styrning 

 
 

Den upplåsta styraxeln för eftersläpande styrning: 

 är fritt rörlig och följer kurvans styrradie vid körning i kurvor, 

 skonar jordbruksmarkens markstruktur vid körning i kurvor, 

 minskar däckslitaget vid körning i kurvor på asfalterade ytor. 

Styraxeln låses och låses upp från traktorn med betjäningen. 
 
 

5.11.5 Styraxel för elektro-hydraulisk tvångsstyrning SES  

 
 

Specialutrustning 
 
 

Vid styraxlarna för den elhydrauliska tvångsstyrningen styrs hjulen på styraxeln elektroniskt via en 
styrstång från traktorn med hjälp av SES-systemet. 

Styraxeln: 

 är lämplig för kulhuvudkopplingar,, 

 förbättrar manövrerbarheten hos den tillkopplade maskinen och förhindrar att däcken raderar vid 
körning framåt och bakåt i kurvorna, 

 kräver ingen inspårning, 

 är spärrad i avlastningsläge A I upp till 12 km/h, 

 kan innan vändning låsas upp och låsas igen genom att manövrera avlastningsläge A I. 
 
 



Uppbyggnad och funktion  
 

74 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

5.11.5.1 Tillkoppling av tvångsstyrning 

 
 

 

Kulhuvudet för styrstången skall vara fäst på samma höjd och med ett 
avstånd på 250±5 mm till höger och vänster bredvid traktorns 
förbindelseanordning. 

Dragskålen/dragöglan skall vara så spelfritt som möjligt tillkopplade 
till traktorns anslutningsanordning så att tvångsstyrningen skall arbeta 
felfritt. 

 
 
 

 1. Koppla ihop traktor och maskin. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 3. Koppla och säkra styrstången (1) med 
kulhuvudet till höger eller vänster på 
traktorn. 

  Ställ in styrstången så att brytelementets (2) 
framkant bildar en linje med 
orienteringsspårets (3) bakkant (a) när 
traktor och maskin står i en linje. 

 4. Gör fullt rattutslag på traktorn. 

 5. Kör igång försiktigt tills brytelementets 
framkant är i linje med det respektive 
orienteringsspårets (4) bakkant. 

  Traktorns hjul skall nu röra vid stången. 

 6. Kontrollera alla fria utrymmen och möjliga 
styrvinklar för kollision. 

 

 
 Bild 47 (visar styrstången till höger om 

traktorns förbindelseanordning) 

  

5.12 Dragstång 

 
 

Maskinen är utrustad med en hydraulisk vikbar stång. 
 
 

5.12.1 Hydraulisk vikbar stång 

 
 

Med den hydrauliska vikbara stången (1) kan 
pick up:ens markfrigång (2) ökas vid körning 
över silon. 

Lyfta och sänka den vikbara stången: 

 övertas av två dubbelverkande hydrauliska 
cylindrar (3), 

 sker via ISOBUS-manövreringen. 

 

 
 Bild 48  
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5.12.2 Upphängning nedtills 

 
 

Beroende på anslutningsanordningen på traktorn 
kan draganordningen vara: 

(5) en dragögla (Hitchring) för en dragkrok 
(Hitchkrok) eller en dragtapp (Piton Fix) 
motsvarande ISO 5692-1, 

(6) en dragskål 80 för en kulhuvudkoppling 80. 

  

 Bild 49  

5.12.3 Koppla till dragstång 

 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar kan uppkomma om maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn. 

 Kontrollera om kopplingsanordningen på traktorn är godkänd för 
upptagning av maskinens draganordning. 

  Beakta kapitlet "Förutsättningar för drift av traktorer med stela 
vagnsstänger“, sidan 169. 

 Koppla och säkra maskinen till traktorn enligt föreskrifterna. 

 Använd aldrig skadade eller böjda kopplingssystem. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar när personer vistas mellan traktorn och maskinen vid 
tillkoppling av maskinen. 

Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och 
maskin innan du backar mot maskinen. 

Närvarande hjälpare får endast vistas bredvid traktorn och maskinen 
och gå in mellan traktorn och maskinen vid stillestånd. 

 

5.12.3.1 Dragkrok (Hitch-krok) och dragögla (Hitch-ring) 

 

 1. Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 2. Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och maskin innan du backar mot 
maskinen. 

 3. Sänk ner dragkroken. 

 4. Kör fram till så långt till maskinen att den nedsänkta dragkroken kan ta upp dragöglan. 

 5. Lyft dragkroken för att fånga dragöglan. 

 Efter den automatiska fasthakningen mellan dragkrok och låsning (nedhållare) är dragöglan 
fixerad. 
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 6. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 7. Kontrollera att dragkroken är korrekt låst. 

 8. Anslut försörjningsledningarna. 

 9. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 10. Lyft stödfoten till transportläget. 
 
 
 

5.12.3.2 Dragtapp (Piton-Fix) och dragögla (Hitchring) 

 

 1. Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 2. Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och maskin innan du backar mot 
maskinen. 

 3. Backa traktorn mot maskinen. 

 4. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 5. Ta bort nedhållaren (tvärbult) ovanför dragtappen. 

 6. Anslut försörjningsledningarna. 

 7. Kör fram till så långt till maskinen att dragtappen kan ta upp dragöglan. 

 8. Sänk ner dragstången över stödfoten tills dragtappen fångar dragöglan. 

 9. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 10. Fäst och säkra tvärbulten ovanför dragtappen. 

 11. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 12. Lyft stödfoten till transportläget. 
 

5.12.3.3 Kulhuvudkoppling och dragskål 

 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar kan uppkomma om maskinen oavsiktligt lossnar från 
traktorn. 

 Kontrollera innan körning på kraftigt ojämn terräng/körsilon det 
fria utrymmet vid nedhållaren ovanför dragskålen. 

 Montera den kortare nedhållaren i den traktorsidiga 
kulhuvudkopplingen om fria utrymmet inte räcker. 

 
 
 

 

Smörj kopplingsanordningen dagligen för at minimera slitaget på 
kulhuvud och dragskål. Smörj också området mellan nedhållare och 
dragskålens yta. 

 
 
 

 (1) Kortare nedhållare för kulhuvudkoppling  

 
 Bild 50  
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 1. Förbered tillkopplingen: 

 1.1 Ta bort befintligt fett och smuts från kulhuvudet, nedhållare och dragskål. 

 1.2 Smörj in kulhuvudet och dragskålens yta med nytt fett. 

 1.3 Lås upp nedhållaren på lagerbocken. 

 1.4 Sväng nedhållaren till kopplingspositionen. 

 1.5 Rengör och fetta in kulhuvudet. 

 2. Anslut försörjningsledningarna. 

 3. Kör fram till så långt till maskinen att kulhuvudet kan ta upp dragskålen. 

 4. Sänk ner dragstången över stödfoten tills kulhuvudet fångar dragskålen. 

 5. Lås upp säkra nedhållaren i lagerbocken. 

 6. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 7. Lyft stödfoten till transportläget. 
 
 

5.12.4 Koppla loss dragstången 

 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall komma i kläm, skäras, gripas tag i, 
dras in och utsättas för stötar på grund av att den bortkopplade 
maskinen inte är tillräckligt stabil. 

 Placera den tomma maskinen på en vågrät avställningsyta med 
fast underlag. 

 Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 
 
 

5.12.4.1 Dragkrok (Hitch-krok) och Dragögla (Hitch-ring) 

 

 1. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 2. Säkra maskinen mot att rulla iväg. Beakta kapitlet "Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning". 

 3. Sänk ner stödfoten i stödposition. 

 4. Sänk ner dragkroken. 

 5. Dra fram traktorn (ca. 25 cm) 

 6. Lyft dragkroken. 

 7. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 8. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 9. Lägg försörjningsledningarna i slanggarderoben. 

 10. Dra fram traktorn. 
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5.12.4.2 Dragtapp (Piton Fix) och dragögla (Hitch ring) 

 

 1. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 2. Säkra maskinen mot att rulla iväg. Beakta kapitlet "Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning". 

 3. Ta bort nedhållaren (tvärbult) ovanför dragtappen. 

 4. Sänk ned stödfoten i stödposition så att dragöglan lossar från dragtappen. 

 5. Dra fram traktorn (ca. 25 cm) 

 6. Säkra traktorn mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 7. Fäst och säkra nedhållaren (tvärbult) ovanför dragtappen. 

 8. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 9. Lägg försörjningsledningarna i slanggarderoben. 

 10. Dra fram traktorn. 
 
 
 

5.12.4.3 Kulhuvudkoppling och dragskål 

 
 

 1. Lås upp nedhållaren på lagerbocken. 

 2. Sväng nedhållaren till kopplingspositionen. 

 3. Sänk ned stödfoten i stödposition så att dragskålen lossar från kulhuvudet. 

 4. Dra fram traktorn (ca. 25 cm) 

 5. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 6. Lås upp säkra nedhållaren i lagerbocken. 

 7. Koppla bort försörjningsledningarna. 

 8. Lägg ner försörjningsledningen på slanggarderoben. 

 9. Dra fram traktorn. 
 
 

5.13 Stångfjädring för vikbar stång  

 
 

Specialutrustning 
 
 

Den hydrauliska vikbara stångens (1) 
stångfjädring ger en ännu stabilare position på 
vägen och består av hydroackumulator och 
styrblock (2). Hydroackumulatorn och styrblocket 
samverkar med den vikbara stångens 
hydrauliska cylindrar (3). 

Vid tillslagen stångfjädring fås vid full maskin och 
ca. 20 mm utkörda hydrauliska cylindrar en 
genomfjädring på ca. 10 mm. Vid olastad maskin 
är genomfjädringen motsvarande mindre. 

Stångfjädringen: 

 aktiveras endast vid transportkörningar, 

 skall stängas av vid lastning och urlastning 
av maskinen. 

 

 
 Bild 51  
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5.14 Stödfot 

 
 

Maskinen är utrustad med en mekanisk stödfot. Stödfoten stöttar maskinen i frånkopplat läge. 
 
 

VARNING 

 

Fara för personskador på grund av risk för att klämma fingrar 
och händer när stödfoten lyfts till transportläget. 

Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd vid lyft av stödfoten, så länge 
delar rör sig. 

 
 
 

VARNING 

 

Fara för personskador på grund av risk för att klämma fötterna 
när personer hamnar med fötterna under den nedsjunkande 
stödfoten. 

Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till stödfoten vid nedsänkning av 
denna, så länge delar rör sig. 

 

5.14.1 Lyfta den mekaniska stödfoten i transportläge 

 
 

VARNING 

 

Risk för att klämma fötterna om den lyfta stödfoten oavsiktligt 
faller ner. 

Kontrollera om insticksbulten hakat i helt i borrhålet och låser 
stödfoten enligt föreskrifterna i transportläget. 

 
 
 

 1. Lyft maskinen som kopplats till traktorn över 
den hydrauliska vikbara stången (1). 

  Stödfoten avlastas. 

 2. Dra ut insticksbulten (3) ur borrhålet med 
den ena handen. 

 3. Fatta med andra handen tag i handtaget (4) 
och vrid stödfoten (2) så långt tills 
inticksbulten hakar in i borrhålet (5). 

 4. Kontrollera om insticksbulten hakat i helt i 
borrhålet och låser stödfoten i 
transportläget. 

 

 
 Bild 52  

 
 
 

5.14.2 Sänka den mekaniska stödfoten till stödläge 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador för personer kan uppstå om den 
bortkopplade och felaktigt stöttade maskinen tippar. 

Kontrollera efter nedsänkning av stödfoten i arbetsläget om 
insticksbulten hakat i helt i borrhålet och låser stödfoten enligt 
föreskrifterna i stödläget. 
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 1. Lyft maskinen som kopplats till traktorn över 
den hydrauliska vikbara stången (1). 

 2. Fatta tag med ena handen i handtaget (4) 
till stödfoten (/2). 

 3. Dra ut insticksbulten (3) ur borrhålet (5) 
med den andra handen. 

 4. Skruva ner stödfoten tills insticksbulten 
hakar in i borrhålet. 

 5. Kontrollera om insticksbulten hakat i helt i 
borrhålet och låser stödfoten i stödläget. 

 6. Sänk maskinen med den hydraualiska 
vikbara stången så långt tills maskinen 
stödjer sig mot stödfoten. 

  Den vikbara stången överför inte längre 
någon stödlast till traktorn. 

 

 
 Bild 53  

 
 
 

5.15 Ledaxel 

Ledaxeln övertar kraftöverföringen mellan traktorn och maskinen. 
 
 

VARNING 

 

Risk för att gripas tag i och upplindning för personer när 
ledaxeln är osäkrad eller skyddsanordningarna är skadade. 

 Använd aldrig ledaxeln utan skyddsanordning eller med skadad 
skyddsanordning eller utan korrekt användning av hållarkedjan. 

 Kontrollera innan varje användning om: 

 alla skyddsanordningar till ledaxeln är monterade och 
funktionsdugliga, 

 de fria utrymmena runt om ledaxeln är tillräckliga i alla 
driftslägen. Om det finns för litet fria utrymmen leder det till 
att ledaxeln skadas. 

 Byt omedelbart ut skadade eller saknade delar till ledaxeln mot 
originaldelar från tillverkaren av ledaxeln. 

  Observera att bara en specialistverkstad får reparera en ledaxel. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att fattas tag i och lindas upp för personer när delar av 
ledaxeln är oskyddade i området runt kraftöverföringen mellan 
traktor och driven maskin. 

Arbeta endast med helt skyddad drivning mellan traktor och driven 
maskin: 

 Ledaxelns oskyddade delar skall alltid var skyddade med en 
skyddssköld på traktorn och en skyddsbehållare på maskinen. 

 Kontrollera om skyddsskölden på traktorn resp 
skyddsbehållaren på maskinen och den sträckta ledaxelns 
säkerhets- och skyddsanordningar överlappar med minst 50 
mm. Om inte får maskinen inte drivas via ledaxeln. 
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 En korrekt och användning och underhåll av ledaxeln skyddar 
mot svåra olyckor. 

 Beakta följande vid tillkoppling av ledaxeln: 

 maskinens tillåtna varvtal, 

 ledaxelns korrekta drivningsriktning, 

 ledaxelns korrekta monteringslängd, se kapitel "Anpassa 
längden på ledaxeln till traktorn", sidan 179, 

 ledaxelns korrekta monteringsriktning. Traktorsymbolen på 
ledaxelns skyddsrör markerar ledaxelns traktorsidiga 
anslutning. 

 Innan ledaxeln aktiveras skall säkerhetsanvisningarna för driften 
av ledaxeln beaktas, sidan 35. 

5.15.1 Koppla till ledaxeln till traktorn 

 

VARNING 

 

Risk för kläm- eller stötskador på grund av oavsiktliga rörelser 
hos traktor och maskin. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

Avvisa personer och djur från traktorns och maskinens riskområde. 

 
 
 

 1. Rengör och fetta in drivuttagsaxeln på 
traktorn. 

 2. Koppla traktorn till maskinen. 

 3. Kontrollera om drivuttagsaxeln är 
frånkopplad. 

 4. Skjut ledaxelns (2) lås (1) så långt på 
traktorn drivuttagsaxel att låset hakar i 
märkbart. Observera den medföljande 
driftsanvisningen till ledaxeln vid tillkoppling 
av ledaxeln. 

 5. Kontrollera att de fria utrymmena runt om 
ledaxeln är tillräckliga i alla driftslägen. Om 
det finns för litet fria utrymmen leder det till 
att ledaxeln skadas. 

 

 
 Bild 54  

  

 

5.15.2 Koppla loss ledaxeln från traktorn 

 

VARNING 

 

Risk för kläm- eller stötskador på grund av oavsiktliga rörelser 
hos traktor och maskin. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

Avvisa personer och djur från traktorns och maskinens riskområde. 

 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för brännskador vid beröring av heta delar till ledaxeln. 

Vidrör inga kraftigt uppvärmda delar till ledaxeln (framför allt inga 
kopplingar). 
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Rengör och smörj ledaxeln innan en längre tids stillestånd. 

 
 
 

 1. Dra av ledaxelns (2) låsning (1) från 
traktorns kraftuttagsaxel. 

 2. Lägg ned ledaxeln i den avsedda hållaren 
(3). 

 

 
 Bild 55  

 

5.16 Bromsanläggning 

Beroende på maskinens utrustning är bromsanläggningen: 
 
 

 en tvåkrets trycklufts-bromsanläggning i förek. fall med automatisk lastberoende 
bromskraftsreglerare och arreteringsbroms för en tillåten högsta hastighet på 25 km/h eller 
40 km/h eller 60 km/h. 

 
 

 en hydraulisk driftsbromsanläggning (extrautrustning för export) med arreteringsbroms för en 
maximalt tillåten hastighet på 25 km/h eller 40 km/h. Den hydrauliska driftsbromsanläggningen är 
lämplig för anslutning till en reglerad hydraulisk driftsbromsanläggning på en traktor. 

 

 en kombination av tvålednings-trycklufts-bromsanläggning och hydraulisk drifts-
bromsanläggning. 

 
 

5.16.1 Tvåkrets tryckluftsbromsanläggning 

Bromsanläggningen består av: 
 
 

 en bromsaxel med tvåkrets trycklufts-bromsanläggning i förek. fall för en tillåten högsta hastighet 
på 25 km/h eller 40 km/h eller 60 km/h. 

 
 

 en automatisk lastberoende bromskraftsreglerare (ALB-reglerare). ALB-regleraren reglerar 
automatiskt den erforderliga bromskraften beroende på den tillkopplade maskinens last. 

 
 

Bromanläggningen verkar på bromsaxeln/arna. 
 
 

 

 Observera att bromsaxeln körs in under de första driftstimmarna. 
Bromsbelägget anpassar sig till bromstrumman. Full bromseffekt 
fås först efter denna inkörningsfas. 

 Testa bromsanläggningens funktion innan transportkörningar 
utförs. 

 
 
 

 

Det är mycket viktigt att följa underhållsintervallen för att tvåkrets-
tryckluftsbromsen skall fungera korrekt. 
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5.16.1.1 Tvålednings trycklufts-bromsanläggning med mekanisk ALB-reglerare 

 
 

VARNING 

 

Fara på grund av otillräcklig bromsförmåga hos maskinen kan 
uppstå när den mekaniska ALB-regleraren inte är korrekt 
inställd. 

Inställningsmåttet (L) på ALB-regleraren får inte ändras. 
Inställningsmåttet (L) skall motsvara det angivna värdet på WABCO-
ALB-skylten. 

 
 
 

 (1) Ackumulatorledning med kopplingshuvud 
(röd) 

 (2) Bromsledning med kopplingshuvud (gul) 

 (3) Tomkoppling för bromsledning 

 (4) Släpvagns-bromsventil 

 (5) ALB-reglerare (mekanisk) 

 (6) Lossningsventil 

 (7) Aktivering för lossningsventil (kan bara 
manövreras i bortkopplat tillstånd): 

 tryck in ända till anslaget varpå 
driftsbromsanläggningen lossar för 
t.ex. rangering av den bortkopplade 
maskinen 

 dra ut ända till anslaget varpå 
maskinen bromsas in genom det 
magasinstryck som kommer från 
luftbehållaren 

 (8) Membran-bromscylinder 

 (9) Tryckluftsbehållare 

 (10) Dräneringsventil 

 (11) Provningsanslutning före ALB-reglerare 

 (12) Provningsanslutning efter ALB-reglerare 

 (13) Provningsanslutning membran-
bromscylinder 

 (14) Provningsanslutning tryckluftsbehållare 

 (15) Arreteringsbroms 
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5.16.1.2 Tvålednings trycklufts-bromsanläggnnig med hydraulisk ALB-reglerare 

 
 

Tandem-chassi 
 
 

VARNING 

 

Fara på grund av otillräcklig bromsförmåga hos maskinen om 
körhöjden inte är korrekt inställd. 

Endast vid korrekt inställd körhöjd aktiveras ALB-regleraren korrekt 

Kontrollera dagligen det hydrauliska chassits körhöjd och ställ i förek. 
fall in på nytt. 

 
 
 

 (1) Ackumulatorledning med kopplingshuvud 
(röd) 

 (2) Aktivering för lossningsventil (kan bara 
manövreras i bortkopplat tillstånd): 

 tryck in ända till anslaget varpå 
driftsbromsanläggningen lossar för 
t.ex. rangering av den bortkopplade 
maskinen 

 dra ut ända till anslaget varpå 
maskinen bromsas in genom det 
magasinstryck som kommer från 
luftbehållaren 

 (3) Bromsledning med kopplingshuvud (gul) 

 (4) Tomkoppling för bromsledning 

 (5) Släpvagns-bromsventil med lossningsventil 

 (6) Membran-bromscylinder 

 (7) ALB-reglerare (hydraulisk), aktiverad via 
den hydrauliska nivåregleringen hos 
Tandem-chassit 

 (8) Tandem-chassits dämpningscylinder 

 (9) Tryckluftsbehållare 

 (10) Dräneringsventil 

 (11) Provningsanslutning tryckluftsbehållare 

 (12) Provningsanslutning membran-
bromscylinder 

 (13) Arreteringsbroms 
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Tridem-chassi 
 
 

VARNING 

 

Fara på grund av otillräcklig bromsförmåga hos maskinen om 
körhöjden inte är korrekt inställd. 

Endast vid korrekt inställd körhöjd aktiveras ALB-regleraren korrekt 

Kontrollera dagligen det hydrauliska chassits körhöjd och ställ i förek. 
fall in på nytt. 

 

 

Beakta de medföljande tekniska underlagen för bromsanläggningar 
med ABS. 

 

 
 

 (1) Ackumulatorledning med kopplingshuvud 
(röd) 

 (2) Bromsledning med kopplingshuvud (gul) 

 (3) Filter för rörledning 

 (4) Tomkoppling för bromsledning 

 (5) Tryckluftsbehållare 

 (6) Dräneringsventil 

 (7) Provningsanslutning tryckluftsbehållare 

 (8) Dubbellossningsventil 

 (9) Gaffelled, rundhål 

 (10) Membran-bromscylinder 

 (11) Gaffelled, rundhål 

 (12) Kombi-bromscylinder 

 (13) Gaffelled, rundhål 

 (14) Membran-bromscylinder 

 (15) Provningsanslutning membran-
bromscylinder 

 (16) Släpvagns-bromsventil 

 (17) ALB-reglerare (hydraulisk), aktiverad via 
den hydrauliska nivåregleringen hos 
Tridem-chassit 

 (18) Simuleringsanslutning för pneumatiskt 
styrda ALB-reglerare 

 (19) Snabblossningsventil med integrerad 
tvåvägsventil 
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Dubbellossningsventilen (1) används för att 
aktivera och lossa driftsbromsanläggningen och 
fjäderackumulator-bromsanläggningen vid 
frånkopplad maskin. 

 

 
 Bild 59  
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 (1) Manövrering för lossningsventil 

 tryck in ända till anslaget varpå 
driftsbromsanläggningen lossar för 
t.ex. rangering av den bortkopplade 
maskinen 

 dra ut ända till anslaget varpå 
maskinen bromsas in genom det 
magasinstryck som kommer från 
luftbehållaren 

 (2) Aktivering för fjäderackumulator-
bromsanläggningens parkventil 

 tryck in ända till anslaget varpå 
fjäderackumulator-bromsanläggningen 
lossar 

 dra ut ända till anslaget varpå 
fjäderackumulator-bromsanläggningen 
aktiveras. Fjäderackumulatorn avluftas 
(bromsas in) först när den 
tvåvägsventil, som finns i systemet 
kopplar om. 
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5.16.1.3 Bromsaxel 

 
 

 (1) Membran-bromscylinder 

 (2) Stångställare för bromskamaxel 

 (3) Bromskamaxel 

 (4) Anslutningsstänger för parkeringsbroms 

 (5) Provningsanslutning för manometer 
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5.16.1.4 Tillkoppling av broms/ och ackumulatorledning 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i, dras in och att 
utsättas för stötar när driftsbromsanläggningen inte fungerar 
korrekt. 

 Beakta vid tillkoppling av broms- och ackumulatoranläggningen, 
att: 

 kopplingshuvudenas tätningsringar är rena, 

 kopplingshuvudenas tätningsringar är rena. 

 Det är mycket viktigt att omgående byta ut skadade 
tätningsringar. 

 Dränera luftbehållaren innan de första dagliga körningen. 

 Starta med tillkopplad maskin först när manometern på 
trycklufts-bromsanläggningen på traktorn visar 5,0 bar. 

 Kontrollera de kopplade bromsledningarnas dragning. 
Bromsledningarna får inte gnida mot främmande delar. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i, dras in och att 
utsättas för stötar för personer om maskinen rullar iväg när 
driftsbromsanläggningen är lossad. 

Koppla alltid först bromsledningens kopplingshuvud (gul) och sedan 
ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd). 

Maskinens driftsbromsanläggning lossar omedelbart ur 
bromspositionen när det röda kopplingshuvudet är kopplat. 

 
 
 

 1. Öppna locket till kopplingshuvudena på traktorn. 

 2. Ta ut bromsledningens kopplingshuvud (gul) ur tomkopplingen. 

 3. Fäst bromsledningens kopplingshuvud (gul) i den gulmarkerade kopplingen på traktorn. 

 4. Ta ut ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) ur tomkopplingen. 

 5. Fäst ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) i den rödmarkerade kopplingen på traktorn. 

  Vid tillkoppling av magasinsledningen (röd) trycker det magasinstryck, som kommer från traktorn 
automatiskt ut aktiveringsknappen för lossningsventilen på släpets bromsventil. 

 6. Lossa arreteringsbromsen och/eller ta bort underläggskilarna. 
 
 

5.16.1.5 Koppla bort broms- och ackumulatorledningen 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skärskador, att gripas tag i, dras in och att 
utsättas för stötar för personer om maskinen rullar iväg när 
driftsbromsanläggningen är lossad. 

Koppla alltid först bort ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) 
och sedan bromsledningens kopplingshuvud (gul). 

Maskinens driftsbromsanläggning går i bromspositionen först när det 
röda kopplingshuvudet är lossat. 

Det är mycket viktigt att iaktta denna ordningsföljd. I annat fall lossar 
driftsbromsen och den obromsade maskinen kan sätta sig i rörelse. 
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Vid bortkoppling eller avslitning av maskinen luftar 
ackumulatorledningen till släpvagnens bromsventil. Släpvagnens 
bromsventil kopplar automatiskt om och manövrerar 
driftsbromsanläggningen beroende på den automatiska lastberoende 
bromskraftsregleringen. 

 

 
 

 1. Lossa ackumulatorledningens kopplingshuvud (röd) 

 2. Lossa bromsledningens kopplingshuvud (gul) 

 3. Fäst kopplingshuvudena i tomkopplingarna. 

 4. Stäng locken till kopplingshuvudena på traktorn. 
 
 

5.16.2 Hydraulisk driftsbromsanläggning 

Den reglerade hydrauliska driftsbromsanläggningen ansluts till traktorns speciella bromsventil. Om 
bromspedalen på traktorn trycks bromsar maskinen. 
 
 

 

Den hydrauliska driftsbromsanläggningen är inte tillåten i Tyskland. 

 

 
 

 (1) Hydraul-muff ISO 5676  

 

 Bild 62  

  

 (2) Bromsaxelns hydrauliska cylinder  

 
 Bild 63  

5.16.2.1 Nödbromsventil 

 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

Var vid arbeten på den hydrauliska anläggningen uppmärksam på att 
alltid göra tryckackumulatorn trycklös först. 

Uppsök omedelbart en läkare vid skador förorsakade av hydraulolja. 
 
 

2 2 
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Innan varje färd skall ett bromsprov genomföras så att 
tryckackumulatorn fylls på nytt. 

 
 
 

Om maskinen lossnar aktiverar rivlinan nödbromsventilen. Den hydrauliska oljan rinner då ur 
tryckackumulatorn och in i bromscylindrarna och utlöser inbromsningen. 

Tillkoppling 

 1. Fäst rivlinan i traktorn så att rivlinan är vårgrät mellan traktor och maskin om rivlinan skulle gå av. 

Tillkoppling efter en nödinbromsning: 

 1. Anslut bromsslangen till traktorn. 

 2. Ställ in broms-styrventilen på traktorn så att den hydrauliska oljan kan rinna tillbaka till traktorn. 

 3. Tryck på tömningsventilen på nödbromsventilen. 

  Den hydrauliska oljan rinner tillbaka till traktorn och tryckackumulatorn blir trycklös. 

 4. För rivlinan med fjäderstickkontakten in i aktiveringsspakens borrhål. 

 5. Sätt tillbaka aktiveringsspaken i utgångsläget. 

 6. Aktivera flera gånger maskinens bromsanläggning. 

  Tryckackumulatorn fylls och nödbromsventilen är klar för användning igen. 

Bortkoppling: 

 1. Säkerställ att den hydrauliska ledningen mellan traktorn och maskinen är trycklös. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig ivägrullning med arreteringsbromsen. 

 

Nödbromsventilen ersätter inte arreteringsbromsen. 

 3. Lossa rivlinan från traktorn. 
 
 
 
 

Göra tryckackumulatorn trycklös 

 1. Anslut bromsslangen till traktorn. 

 2. Ställ in broms-styrventilen på traktorn så att 
den hydrauliska oljan kan rinna tillbaka till 
traktorn. 

 3. Tryck på tömningsventilen (7) på 
nödbromsventilen (3). 

  Den hydrauliska oljan rinner tillbaka till 
traktorn och tryckackumulatorn blir trycklös. 

 

 
 Bild 64  

  (1) Rivlina 

 (2) Kopplingsmuff 

 (3) Nödbromsventil 

 (4) Tryckackumulator 

 (5) Bromscylinder 

 (6) Bromstrumma 

 (7) Tömningsventil 
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5.16.2.2 Koppla till den hydrauliska bromsanläggningen 

 
 

 

 Endast rena hydrauliska kopplingar får anslutas. 

 Rengör i förekommande fall den hydrauliska stickkontakten och 
den hydrauliska muffen. 

 Stick in den hydrauliska stickkontakten så långt i den hydrauliska 
muffen tills den hydrauliska stickkontakten låser märkbart. 

 Kontrollera den hydrauliska bromsledningens kopplingsställen 
så att de sitter korrekt och är täta. 

 Den kopplade hydrauliska bromsledningen: 

 skall följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, 
knäckning eller friktion, 

 får inte gnida mot främmande delar. 

 Testa den hydrauliska bromsanläggningens funktion innan 
transportkörningar utförs. 

 
 
 

 1. Ta av den hydrauliska muffen (1) från den 
maskinsidiga blindstutsen (2). 

 2. Koppla den maskinsidiga hydrauliska 
muffen till den traktorsidiga hydrauliska 
stickkontakten till den hydrauliska 
bromsanordningen. 

 3. Lossa maskinens arreteringsbroms. 

 

 

 Bild 65  

 
 
 

5.16.2.3 Koppla ifrån den hydrauliska bromsanläggningen 

 
 

 1. Dra åt maskinens arreteringsbroms. 

 2. Koppla loss den hydrauliska muffen (Bild 65/1) 

 3. Sätt på den hydrauliska muffen på den maskinsidiga blindstutsen (Bild 65/2). 
 
 

5.16.3 Arreteringsbroms 

Den åtdragna arreteringsbromsen säkrar den bortkopplade maskinen mot att rulla iväg. 
Arreteringsbromsen aktiveras när veven vrids via spindel och reptalja. 
 
 



 Manövrering 
 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 91 

 

 (1) Vev, i inställningsposition (2) 

 (2) Inställningsposition 

 (3) Viloläge, svängd 180° gentemot 
inställningspositionen 

 

 
 Bild 66  

 
 

Lossa arreteringsbromsen 

 

Kontrollera att reptaljan inte ligger an resp. gnider mot andra 
fordonsdelar. 

Vid lossad arreteringsbroms skall reptaljan hänga ner något. 

 1. Sväng veven (1) ur viloläget (3) 180° till justeringsläget (2). 

 2. Veva veven så länge medurs tills reptaljan (5) har lossat. 

  Arreteringsbromsen är lossad. 

 3. Sväng veven till viloläget. 
 
 

Dra åt arreteringsbromsen 

 

Korrigera inställningen av arreteringsbromsen när spindelns (4) 
spännväg inte längre räcker. 

 1. Sväng veven (1) ur viloläget (3) 180° till justeringsläget (2). 

 2. Vrid veven medurs. 

  Arreteringsbromsen dras åt via reptaljan (5). 
 
 

6 Manövrering 

 
 

Manövreringen av de hydrauliska funktionerna görs via ISOBUS-manövreringen. 

6.1 Manövrering vid ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 

 
 

 

Stäng av manöverpulpeten när maskinen är avstängd under en 
längre tid. I annat fall kan tillslagna förbrukare tömma traktorns 
batteri. 
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Skydda manöverpulpeten mot fukt och väta. 

 
 
 

6.1.1 Uppbyggnad 

 
 

 

ISOBUS-manövreringen motsvarar den aktuella ISO-standarden. 

Om din traktorns program- och hårdvara uppfyller den aktuella ISO-
standarden behöver du inte vår manöverpulpet. Då kan maskinen 
också manövreras direkt via traktorns manöverpulpet. 

Den medföljande ISO-kabelstammen är inte kompatibel med LBS 
eller LBS Plus. 

 
 
 

 

Till- och frånslagningen av ISOBUS-manövreringen görs automatiskt 
vid till- och frånslagning av traktortändningen när traktorns kabelstam 
används. Om maskinen står stilla en längre tid skall därutöver den 
mobila traktoranslutningskabeln lossas. 

 
 
 
 
 

 

Bild 67 

ISOBUS-manövreringen består i allt väsentligt av: 

 manöverpulpeten (1), 

 jobbdatorn (2), 

 sensorerna (3) för att fastställa driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst, 

 anslutningskabeln (4) för silermedelspumpen (5) (extrautrustning). 
 
 

Manöverpulpeten (1) finns på traktorn och är ansluten till maskinens jobbdator (2) via 
anslutningskabeln (6). 

Alla erforderliga funktioner för manövrering av maskinen och för genomförande av transportkörningar 
görs via knapparna (7) på manöverpulpeten. Symbolerna på knapparna markerar de utförbara 
funktionerna. 
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Efter att ha tryckt på en knapp aktiverar jobbdatorn respektive magnetventil på det elektro-hydrauliska 
styrblocket (8) för utförande av den valda funktionen. Enskilda sensorer (3) fastställer den valda 
komponentgruppens driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst. Driftstillstånden visas 
grafiskt på bildskärmen (9). 
 
 

 (1) Bildskärm. Beroende på den valda 
funktionen visas: 

 Menyn Arbete. Menyn Arbete visar de 
valda funktionerna och driftstillstånden 
vid lastning och urlastning. 

 Meny Körning på väg. Menyn 
Körning på väg visas vid aktiverat 
vägkörningsläge. 

 Meny SET. I menyn SET visas: 

  programversionen, 

  maskinparametrar. 

 (2) Starta (I)/stänga av (0) manövreringen 

 (3) Starta/stänga av vägkörningsläget/bläddra i 
menyn 

 (4) Stänga av tvärtransportbandet 

 (5) Sätta på tvärtransportbandet och ändra 
drivningsriktningen 

 (6) Avlastningsläge A II aktivera/avaktivera 

 (7) Avlastningsläge A I aktivera 

 (8) Till- och frånslagning av lastautomatik 

 (9) Reversera skrapbotten/minska 
skrapbottens frammatningshastighet vid 
avlastning (i kombination med knapp 11) 

 (10) Fördubbla skrapbottens 
frammatningshastighet för resttömning 
(skrapbotten steg II/öka skrapbottens 
frammatningshastighet vid avlastning (i 
kombination med knapp 11) 

 

 

 Bild 68  
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 (11) Starta skrapbotten/ställa in skrapbottens 
frammatningshastighet (i kombination med 
knapparna 9 och 10). 

 (12) Välj menyn SET/aktivera driftstimmeräknare 
och lassräknare 

 (13) Tända och släcka belysningen i 
lastrummet/återgång till menyn Arbete 

 (14) Sänka baklucka 

 (15) Lyfta baklucka 

 (16) Lyfta vikbar stång 

 (17) Sänka vikbar stång 

 (18) Svänga ut skärverk 

 (19) Svänga in skärverk 

 (20) Spärra styraxel 

  Vid Tridem-chassi: Lyfta liftaxeln 

 (21) Låsa upp styraxel 

  Vid Tridem-chassi: Sänka liftaxeln 

 (22) Lyfta pick up 

 (23) Sänka pick up i flytläge/inget flytläge (stelt) 

 

 

 Bild 69  
 
 

6.1.2 Visa i menyn arbete 

 
 

 (1) Visa skrapbottens aktuella hastighet 

 (2) Driftsstatus "Lastautomatik till/från", här 
"Lastautomatik till" 

 (3) Driftstillstånd "Avlastningsläge I 
till/Avlastningsläge II till/från", här 
"Avlastningsläge II till" 

 (4) Driftstillstånd "Belysning i lastrum till/från“, 
här "Belysning i lastrum till" 

 (5) Driftstillstånd "Skrapbotten framåt/framåt 
steg II/reversera, här "Skrapbotten framåt" 

 (6) Driftstillstånd "Doseringsvalsar drivna/ej 
drivna", här "Doseringsvalsar drivna" 

 (7) Driftstillstånd "Baklucka sänkt/lyft i första 
öppningsbredden/komplett lyft“, här 
"Baklucka sänkt" 

 (8) Driftstillstånd "Pick up lyft/sänkt" här "Pick 
up sänkt" 

 (9) Driftstillstånd "Skärkniv insvängd/utsvängd", 
här "Skärkniv utsvängd" 
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 (10) Driftstillstånd "Skärverk insvängt/utsvängt", 
här "Skärverk utsvängt" 

 (11) Driftstillstånd "Styraxel låst/upplåst", här 
"Styraxel upplåst" 

 (12) Driftstillstånd "Tvärtransportband till 
vänster/höger/stopp", här 
"Tvärtransportband till höger" 

 (13) Driftstillstånd "Silermedelspump till/från", 
här "Silermedelspump till" 

6.1.3 Funktioner och deras symboler 

Följande avsnitt visar ställdelarnas symboler på manöverpulpeten och visningarna på bildskärmen. 
 
 

Till- och frånkoppling av manöverpulpeten 
 
 

 

Denna knapp används samtidigt som nödstopp. Efter att 
manöverpulpeten stängts av, stängs alla hydrauliska funktioner av. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Manöverpulpeten sätts och resp. stängs av. 

  Vid tillslagen manöverpulpet visas på 
bildskärmen menyn Arbete. Vid avstängd 
manöverpulpet slocknar visningen på 
bildskärmen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 
 

Tillkoppling av vägkörningsläge  
 
 

 

Vägkörningsläget går endast att 
aktivera. 

 vid lyft pick up (observera att det 
inte kontrolleras om pick up:en är 
helt lyft), 

 vid sänkt baklucka, 

 vid stillastående skrapbotten, 

 vid stillastående doseringsvalser. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda 
ljuder en kort signalton, ett 
varningsmeddelande och det ej 
uppfyllda villkoret i menyn Arbete: 

 (1) Varningsmeddelande 

 (2) Pick up nere 

 (3) Baklucka lyft 

 (4) Driven skrapbotten 

 (5) Drivna doseringsvalser 

 På bildskärmen visas: 
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Vid avaktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Arbete, 

 är manöverpulpetens samtliga funktioner upplåsta, 

 är den hydrauliska stångfjädringen, det hydrauliska chassits 
axelfjädring (extrautrustning) och det roterande varselljuset 
(extrautrustning) avstängda, 

 är arbetsstrålkastarna tända, när arbetsstrålkastarna varit tända 
vid utförandet av funktionen "Aktivera vägkörningsläge". 

 

 

Om den vikbara stången är utrustad med en stångfjädring skall den 
vikbara stångens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkörda innan 
vägkörningsläget aktiveras. 

Stångfjädringen fungerar inte om den vikbara stången sänks ned 
ända till ändpositionen. 

 

 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Vägkörningsläget är aktiverat. Menyn 
Vägkörning visas med 

 symbolen "Styraxel låst" eller 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 symbolen "Styraxel upplåst".  

 

Stänga av vägkörningsläge 
 
 

 

Vid avaktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Arbete, 

 är manöverpulpetens samtliga funktioner upplåsta, 

 är den hydrauliska stångfjädringen, det hydrauliska chassits 
axelfjädring (extrautrustning) och det roterande varselljuset 
(extrautrustning) avstängda, 

 är arbetsstrålkastarna tända, när arbetsstrålkastarna varit tända 
vid utförandet av funktionen "Aktivera vägkörningsläge". 

 
 

 

 1. Tryck en gång till på knappen . 

  Vägkörningsläget är avaktiverat. Menyn 
Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Aktivera avlastningsläge A I 
 
 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan avlastningsläge A  aktiveras. 
Du rätar upp hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med 
traktorn och tillkopplad maskin. 

 
 
 

 

Avlastningsläge A I avaktiveras automatiskt när bakluckan sänks 
ner. 

 
 
 

 

Vid elektro-hydraulisk tvångsstyrning är styraxeln spärrad i 
avlastningsläge A I upp till 12 km/"SES-system“, sidan 164. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge som pick 

up:en uppvisar tillräckligt med markfrihet. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 spärra styraxeln 

 Lyfta den vikbara stången 

 På bildskärmen visas: 

 
 

 

  

 
 
 

Aktivera avlastningsläge A II (maskin utan doseringsvalser) 
 
 

 

Avlastningsläge A II avaktiveras automatiskt när bakluckan sänks 
ner. 

Vid avlastning kan skrapbottens frammatning avaktiveras och 

aktiveras godtyckligt genom att trycka på knappen . 

 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  när du 

befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 Lyfta bakluckan 

 Aktivera skrapbotten när bakluckan 
når ändläget. 

 På bildskärmen visas: 
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Aktivera avlastningsläge A II (maskin med doseringsvalser) 
 
 

 

Avlastningsläge A II avaktiveras automatiskt när bakluckan sänks 
ner. 

Vid avlastning kan skrapbottens frammatning avaktiveras och 

aktiveras godtyckligt genom att trycka på knappen . 

Stäng av kraftuttagsaxeln om du vill lasta ur i etapper. 

  Doseringsvalserna och skrapbotten stoppar. Skrapbotten 
kopplar automatiskt om till standby-läget och symbolen 
"Frammatning till" blinkar. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  när du 

befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 Lyft bakluckan upp till den första 
inställda öppningsvinkeln 

 Växla växellådan och kopplingar 

 Koppla om skrapbotten till standby-
läge när bakluckan nått den inställda 
första öppningsvinkeln. Symbolen 
"Frammatning till" blinkar. 

 På bildskärmen visas: 

 
 

 

  

 
 
 

 

Så snart kraftuttagsaxeln aktiveras 
startar doseringsvalserna och efter en 
kort fördröjning startar skrapbotten 
automatiskt. 

  Vid drivna doseringsvalser visas 
symbolen "Doseringsvalser till". 

  Vid driven skrapbotten lyser 
symbolen "Frammatning till" 
permanent. 
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Till- och frånslagning av lastautomatik 
 
 

 

För att lasta lastutrymmet jämnt och fullständigt skall lastautomatiken 
startas. 

Lastautomatiken: 

 behöver bara startas en enda gång, 

 startar och stänger automatiskt och stegvis av skrapbotten vid 
lastning, 

 avaktiveras automatiskt när manöverpulpeten genererar en 
akustiskt signalton och en optisk signal ("lastvagn full"), 

 aktiveras automatiskt när maskinen är avlastad och pick up:en 
sänks ned nästa gång, 

 förblir igång tills lastautomatiken stängs av manuellt, 

 erbjuder möjligheten att förvälja lastgodsets lastningsgrad i 
lastutrymmet. Beträffande detta, se kapitel "Förvälja lastgodsets 
lastningsgrad i lastrummet", sidan 112. 

 
 
 

 

Ju högre den inställda lastningsgraden är, desto högre är 
skrapbottens frammatningshastighet och desto mindre är 
påfyllningsmängden. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Lastautomatiken är igång. Symbolen 
"Lastautomatik till" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Lastautomatiken är avstängd. Symbolen 
"Lastautomatik från" visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Starta skrapbotten 
 
 

 

Anvisning för maskiner utan doseringsvalser: 

 Om maskinen är fullastad skapar ISOBUS-manöverpulpeten en 
akustisk signalton och en optisk signal "Lastvagnen är full". 
Lastautomatiken avaktiveras och den automatiska 
frammatningen för skrapbotten stängs av. 

  Maskiner utan doseringsvalser får fortsätta att lastas. 
Skrapbottens frammatning får startas kort under 2 sekunder 

ytterligare 3 gånger med knappen . 

  Stoppa lastningen senast efter att signaltonen har ljudit den 
tredje gången. 

 Efter avlastning på körsilon startas skrapbotten automatiskt efter 

att knappen  tryckts när bakluckan nått ändpositionen. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  under max. 2 

sekunder vid lastning för att starta 
skrapbottens frammatning manuellt. 

  Så länge knappen trycks rör sig skrapbotten 
med den inställda 
frammatningshastigheten. Symbolen 
"Frammatning till" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Fördubbla skrapbottens frammatningshastighet för resttömning (skrapbotten steg II) 
 
 

 

Den inställda frammatningshastigheten skall uppgå till minst "40" 
innan skrapbottens frammatningshastighet för resttömning 
fördubblas. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  vid 

avlastning. 

  Skrapbottens frammatningshastighet 
fördubblas. Symbolerna "Dubbel inställd 
frammatningshastighet och "Dubbel 
frammatning" visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Ändra skrapbottens frammatningshastighet vid avlastning 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  och 

knappen  så ofta snabbt efter 

varandra tills skrapbotten uppnått den 
önskade frammatningshastigheten. 

  Skrapbottens frammatningshastighet ökar 
med 10% av den max. 
frammatningshastigheten för varje 
knapptryckning. 

 2. Tryck en gång på knappen  och 

knappen  så ofta snabbt efter 

varandra tills skrapbotten uppnått den 
önskade frammatningshastigheten. 

  Skrapbottens frammatningshastighet 
minskar med 10% av den max. 
frammatningshastigheten för varje 
knapptryckning. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Backa skrapbotten 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall,  

 om slirkopplingen reagerar vid avlastningen eller  

 för att minska lastgodsets presstryck på doseringsvalserna. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  för att stänga av 

skrapbottens frammatning. 

 2. Tryck på knappen  . 

 

  Skrapbotten startar och transporterar 
lastgodset bort från doseringsvalserna i 
maximalt 3 sekunder. Symbolen "Reversera 
frammatning" visas. 

 På bildskärmen visas: 
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Tvärtransportband till vänster/höger 
 
 

 

Tvärtransportbandets föredragna gångriktning har ställts in i menyn 
SET. 

 

 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Tvärtansportbandet startar i den senast 
inställda riktningen. 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Tvärtransportbandets gångriktning skiftar 
mellan vänster och höger. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

eller 

 

  
 
 

Stoppa tvär-transportband 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Tvärtransportbandet stoppar. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Tända/släcka belysningen i lastrummet 
 
 

 

Är belysningen tänd i lastutrymmet: 

 Släcks belysningen automatiskt när vägkörningsläget aktiveras, 

 Tänds belysningen automatiskt när vägkörningsläget 
avaktiveras. 

 

 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Belysningen i lastrummet är tänd. 
Symbolen "Belysning lastutrymmne tänd" 
visas. 

 2. Tryck återigen kort på knappen . 

  Belysningen i lastrummet är släckt. 
Symbolen "Belysning lastutrymmne tänd" 
slocknar. 

 På bildskärmen visas: 
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Sätta på och stänga av silermedelspumpen 
 
 

 1. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Silermedelspumpen är igång. Symbolen 
"Silermedelspump till" visas. 

 2. Tryck på knappen  en gång till länge. 

  Silermedelspumpen är avstängd. Symbolen 
"Silermedelspump till" slocknar. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Lyfta bakluckan (maskin utan doseringsvalser) 
 
 

 

Vid avlastning på körsilon lyfts bakluckan automatiskt helt och hållet 

efter att knappen  tryckts. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

bakluckan nått ändpositionen. 

  När bakluckan lyfts helt visas symbolen 
"Baklucka lyft". 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

 

 
 
 

Lyfta bakluckan (maskin med doseringsvalser) 
 
 

 

Vid avlastning på körsilon lyfts bakluckan automatiskt till den första 

inställda öppningsvinkeln efter att knappen  tryckts. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

bakluckan nått ändpositionen. 

  När bakluckan lyfts till den första inställda 
öppningsvinkeln visas symbolen "Baklucka 
lyft". 

 2. Släpp knappen och tryck den igen. 

  Bakluckan lyfts så länge som knappen 
trycks eller tills bakluckan lyfts helt och 
hållet. 

 På bildskärmen visas: 
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Sänka baklucka 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

bakluckan nått ändpositionen. 

  Bakluckan sänks. Samtidigt stoppas 
automatiskt avlastningsläge A I och A II: 

 Skrapbotten stoppar automatiskt. 

 Bakluckan sänks. 

  Så snart bakluckan sänkts helt och hållet 
visas symbolen "Baklucka sänkt". 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Lyfta vikbar stång 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills den 

vikbara stången lyfts till önskad position 
eller nått ändpositionen. 

  Pick up:ens markfrigång ökas. 

 På bildskärmen visas: 

 Ingen ytterligare symbol 

  

 
 
 

Sänka vikbar stång 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills den 

vikbara stången sänkts till önskad position 
eller nått ändpositionen. 

  Pick up:ens markfrigång minskas. 

 På bildskärmen visas: 

 Ingen ytterligare symbol 

  

 
 
 

Aktivera stångfjädringen 
 
 

 1. Kör ut den vikbara stångens hydrauliska cylinder ca. 20 mm. 

 2. Tryck på knappen . 

  Vägkörningsläget är aktiverat. Samtidigt startas stångfjädringen automatiskt. Menyn Vägkörning 
visas 

 
 

Stänga av stångfjädringen 
 
 

 1. Tryck en gång till på knappen . 

  Vägkörningsläget är avaktiverat. Samtidigt stängs stångfjädringen av automatiskt. Menyn Arbete 
visas. 
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Svänga ut skärverk 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

symbolen "Skärverk" intar positionen 
"Skärverk utsvängt" och ett signalhorn 
ljuder. 

  Skärverket har svängts ut ur 
transportkanalen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

Om symbolen "Skärverk" intar 
positionen "Skärkniv utsvängd" vid 
lastning: 

 är minst en skärkniv utsvängd ur 
transportkanalen på grund av 
främmande kroppar, 

 är skärverket kraftigt smutsigt. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Åtgärd när skärkniven/-arna är utsvängd/-a ur transportkanalen: 

 1. Sväng ut skärverket helt och hållet ur transportkanalen när transportrotorn är igång och sväng 
sedan in det igen. 

Åtgärder vid smutsigt skärverk: 

 1. Rengör skärverket. 
 
 

Svänga in skärverk 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 

symbolen "Skärverk" intar positionen 
"Skärverk insvängt" och ett signalhorn 
ljuder. 

  Skärverket är komplett insvängt i 
transportkanalen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Spärra styraxeln 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 
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Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 

 

När manöverpulpeten aktiveras är den enkelverkande styraxeln alltid 
upplåst. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

Låsa upp styraxeln 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

Styraxeln är fritt rörlig (upplåst) och följer 
kurvans styrradie vid körning i kurvor. 
Symbolen "Styraxel upplåst" visas och en 
signalton ljuder. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Spärra styraxel vid SES-system 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är mycket viktigt att låsa styraxeln med knappen 
Avlastningsläge A I innan körning över körsilo. 

 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 

 

I Avlastningsläge A I är styraxeln automatiskt låst vid hastigheter 
upp till 12 km/h. 

 

 

Knappen  är utförd avkännande vid den elektro-hydrauliska 

tvångsstyrningen. 
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 1. Tryck på knappen  så länge som 

styraxeln skall vara spärrad. 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Endast i avlastningsläge A I resp. A II: 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Låsa upp styraxel vid SES-system 
 
 

 

Knappen  fyller ingen funktion vid den elektro-hydrauliska 

tvångsstyrningen. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Avlastningsläge A I resp. A II avaktiveras. 
Styraxeln är tvångsstyrd och följer kurvans 
styrradie vid körning i kurvor. Symbolen 
"Styraxel tvångsstyrd" visas och en 
signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar och ett signalhorn 
ljuder är det ett fel på styrsystemet. Den 
eftersläpande styrningen aktiveras. 
Kontrollera styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Endast i avlastningsläge A I resp. A II: 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Styraxeln är tvångsstyrd. 

  

  

  

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 
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Spärra tvångsstyrning 
 
 

 

Knappen  är utförd avkännande vid den elektro-hydrauliska 

tvångsstyrningen. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge som 

styraxeln skall vara spärrad. 

  Symbolen "Styraxel spärrad" visas och en 
signalton ljuder. Styraxeln är spärrad i 
positionen "Rakt fram". 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

    

 
 
 

Lyfta pick up 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills pick 

up:en lyfts till ändpositionen. 

  Pick up:en lyfter. 

 På bildskärmen visas: 

 Ingen ytterligare symbol 

  

 
 
 

Sänka pick up 
 
 

VARNING 

 

Risk för materiella skador förorsakade av körning i ojämn 
terräng med sänkt/låst pick up. 

Förflytta endast maskinen i ojämn terräng med pick up:en i flytläge. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Pick up:en sjunker ner och hålls i flytläge. 
Symbolen "Sänka pick up:en/flytläge" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Flytläget stängs av och pick up:en är fast. 
Symbolen "Sänka pick up:en/låst" visas. 
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Lyfta liftaxeln 
 

 

Lyft endast lyftaxeln vid obelastad, stillastående maskin. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Liftaxeln lyfter. Symbolen "Liftaxel uppe" 
visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Sänka liftaxeln 
 
 

 

Sänk ner liftaxeln innan lastningen och innan körning med lastad 
maskin. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Liftaxeln sjunker. Symbolen "Liftaxel 
nere/flytläge" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

6.1.4 Ställa in maskinparametrar  

 
 

 

För en korrekt funktion hos ISOBUS-styrningen krävs att rätt 
maskinparametrar ställts in. 

 
 
 

Maskinparametrarna ställs in i menyn SET. De visade symbolerna är olika beroende på maskinens typ 
och utrustning. Pilen i mitten anger vilken parameter som för tillfället kan ändras. 
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6.1.4.1 Aktivera menyn SET 

 
 

 1. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Efter skifte till menyn SET är pilen (1) upp 
och pekar åt höger. Nu kan de högra 
funktionerna 2 till 4 väljas. 

 2. Tryck kort på knappen  för att röra 

pilen nedåt. 

 3. Tryck länge på knappen  så att pilen 

pekar åt vänster. 

  Nu kan de vänstra funktionerna 6 till 7 
väljas. 

 4. Ändra värdena med knapparna  och 

 i steg om 0,1. 

 5. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 (1) Pil 

 (2) Endast för maskiner med doseringsvalsar: 
Inmatning av den tid under vilken 
skrapbotten skall gå tillbaka om brytaren 
"Lastvagnen är full" är aktiverad vid start av 
funktionen Avlastningsläge A II 

 (3) Endast för maskiner med doseringsvalsar: 
Inmatning av den tid under vilken bakluckan 
skall aktiveras igen efter att sensorn "Första 
öppningsvinkel" har nåtts 

 (4) Visning för tvärtransportbandet: 

 en pil anger den riktning i vilken 
tvärtransportbandet startar 

 "X" betyder att det inte finns något 
tvärtransportband 

 "W" betyder att det hydrauliska 
Wollschläger-systemet finns 

 (5) Visning av potentiometerns position: 

 värde från 0 till 100 

 vid kalibrering visas "KAL" 

 (6) Vänster: Visning av den aktuella 
programversionen 

  Höger: Inmatning om med eller utan 
doseringsvalser, här "med doseringsvalser" 

 (7) inmatning av styraxelns axeltyp 

 (8) Fri 

 (9) Visning av det totala antalet driftstimmar 
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6.1.4.2 Ställ in maskintyp 

 
 

 1. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Menyn SET visas. 

 2. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Parametern "Med/utan doseringsvalser" (6) 
är vald. 

 3. Tryck på knappen  eller  , för 

att ändra inställningen. 

  Symbolen  tänds eller släcks. 

 Vid maskiner med doseringsvalser 
skall symbolen vara tänd. 

 Vid maskiner med doseringsvalser får 
symbolen inte vara tänd. 

 4. Tryck på knappen  . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

6.1.4.3 Förvälja styraxelns axeltyp 

 
 

 1. Tryck på knapparna  en gång länge. 

  Menyn SET visas. 

 2. Tryck på knappen  en gång länge 

och en gång kort. 

  Parametern "Styraxelns axeltyp" (7) är vald. 

 3. Tryck på knappen  eller  , för 

att ändra inställningen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

Observera att vid axlar med enkelverkande hydrauliska cylindrar, 
både av typen BPW och av typen FAD skall inställningen "BPW" 
väljas. 

 

Visning (7) Typ av hydraulisk cylinder Axeltyp/styrning/chassi 

BPW Enkelverkande BPW, FAD eller tvångsstyrning 

FAD Dubbelverkande FAD 

ZWL  Elektronisk tvångsstyrning 

TRI  Tridem 
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 4. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 
 
 

6.1.4.4 Förvälja lastgodsets lastningsgrad i lastrummet 

 
 

 

Ju högre den inställda lastningsgraden är, desto högre är 
skrapbottens frammatningshastighet och desto mindre är 
påfyllningsmängden. 

 
 
 

 1. Tryck på knapparna  och  efter 

varandra. 

  Menyn Lastningsgrad visas. 

 2. Tryck på knappen  eller  , för 

att ändra inställningen i steg om 5%. 

  Lastningsgraden (1) ändras. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 "Ausladung" = Lastningsgrad 

"Wert ändern" = Ändra värde 

"zurück" = tillbaka 

 3. Tryck på knappen  . 

  Menyn Arbete visas med symbolen 
"Lastningsautomatik till". 

 

 

  
 
 

6.1.5 Kalibrera 

 
 

6.1.5.1 Kalibrera lastautomatik 

 
 

 

Via en kalibrering av lastautomatiken kan sensorbygelns nedre 
position ställas in individuellt för start och avstängning av skrapbotten 
och sensorbygelns övre position för omkoppling på maximal 
frammatningshastighet. 

För kalibrering av lastningsautomatiken krävs två personer. En 
person rör avkänningsbygeln i lastrummet och den andra personen 
manövrerar manöverpulpeten på traktorn. 

 
 
 

 1. Koppla traktorn till maskinen. 

 2. Stäng av traktorns motor. 

 3. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 4. En andra person stiger in i lastrummet genom instegsdörren. 

 5. Aktivera traktorns tändning. 
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 6. Tryck på knappen  en gång länge. 

  Menyn SET visas. 

 7. Personen i lastutrymmet svänger ner 
avkänningsbygeln till den nedre positionen 
från och med vilken skrapbotten skall starta 
automatiskt. 

 8. Tryck en gång på knappen  för att 

starta kalibreringsläget. 

  Visningen "KAL" (5) visas. 

 9. Personen i lastutrymmet svänger upp 
avkänningsbygeln till den övre positionen 
från och med vilken skrapbotten skall gå 
med max. hastighet. 

 10. Tryck en gång till på knappen . 

 11. Tryck en gång på knappen  för att 

bekräfta inställningarna och avsluta 
kalibreringen. 

  Ett signalhorn ljuder. 

 12. Kontrollera om det inställda intervallet är 
lämpligt. För att göra detta förs 
avkänningsbygeln manuellt från den nedre 
positionen (visat värde: 0) till det övre 
positionen (visat värde: 100). Vid en 
kollision skall intervallet korrigeras. 

 13. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 

 

 Bild 70  

  

 
 
 

6.1.6 Arbetstimmar-, driftstimmar och lassräknare 

 
 

 

 Dags-arbetstimmeräknaren och dags-lassräknaren kan 
återställas när som helst. 

 Dags-arbetstimmeräknaren och dags-lassräknaren återställs 
inte dagligen automatiskt. Dessa räknare skall återställas 
manuellt. 

 Räknaren för totalt antal driftstimmar, räknaren för totalt antal 
arbetstimmar och räknaren för totalt antal lass kan inte 
återställas. 

 
 
 

Arbetstimme- och lassräknarna är vardera konstruerade som dags- och totalräknare. 
Driftstimmeräknaren är konstruerad som en totalräknare. 

 Dags-arbetstimmeräknare (arbetstimmar fram till återställning (h)). Den maskinarbetstid under 
vilken pick up:en är nedsänkt registreras. 
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 Dags-lassräknare (antal lass till återställning). Antal lass registreras. För det räknas antal öppnar 
av bakluckan. 

 Räknare totalt antal arbetstimmar. Räknaren av totalt antal arbetstimmar registrerar den totala 
maskinarbetstid under vilken pick up:en är nedsänkt. 

 Räknare av totalt antal driftstimmar. Räknaren av totalt antal driftstimmar registrerar det totala 
antalet timmar som maskinen varit i drift. För att göra detta mäts den tid under vilken ISOBUS-
manöverpulpeten har varit tillslagen. 

 Räknare av totalt antal lass. Räknaren av totalt antal lass räknar antalet lass så längs som 
maskinen har använts. 

 
 

6.1.7 Aktivera menyräknare 

 
 

 

Räknare totalt antal driftstimmar visas i menyn SET, se kapitel 
„Aktivera menyn SET“, sidan 110. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Räknare visas: 

 (1) Räknare totalt antal arbetstimmar 

 (2) Räknare totalt antal lass 

 (3) Räknare antal timmar per dag 

 (4) Räknare antal lass per dag 

 

 2. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

6.1.8 Återställa dagsräknare 

 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Räknare visas. 

 2. Tryck på knappen  en gång länge. 

Dags-driftstimmeräknaren och dags-
lassräknaren återställs inte dagligen 
automatiskt. 

 3. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 
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6.1.9 Sensor- och statusöversikt 

 
 

Sensor för status 

1: Skärkniv 0: Insvängd 

 1: Utsvängd 

2: Skärverk 0: Utsvängd 

 1: Insvängd 

3: Styraxeln låst 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

  En kort signalton ljuder 

 Vid Tridem: 

Liftaxel lyft 

0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

  En kort signalton ljuder 

4: Styraxeln upplåst 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

 Vid Tridem: 

Liftaxel sänkt 

0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

5: Lastvagn full 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

6: Baklucka lyft upp till första öppningsvinkeln 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

7: Baklucka komplett lyft 0: Sensor har ej reagerat 

  1: Sensor har reagerat 

8: Baklucka komplett sänkt 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

9: Varvtal på doseringsaggregatet 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

10: Övertäckningssystem 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 

11: Varvtal på CFS-drivningssträng 0: Sensor har ej reagerat 

 1: Sensor har reagerat 
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6.1.9.1 Aktivera statusöversikt 

 
 

 1. Tryck på knapparna  och  efter 

varandra. 

  Menyn sensor- och statusöversikt visas: 

 (1) Sensornummer 

 (2) Sensorstatus 

 (3) Antal sensorkopplingar 

 

 2. Tryck på knappen  eller  , för 

att visa nästa eller föregående sensor. 

 3. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Arbete visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 
  

 
 

6.2 Manövrering vid ISOBUS-manövrering Field Operator 130 

 

 

Stäng av manöverpulpeten när maskinen är avstängd under en 
längre tid. I annat fall kan tillslagna förbrukare tömma traktorns 
batteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skydda manöverpulpeten mot fukt och väta. 

 
 

6.2.1 Uppbyggnad 

 
 

 

ISOBUS-manövreringen motsvarar den aktuella ISO-standarden. 

Om din traktorns program- och hårdvara uppfyller den aktuella ISO-
standarden behöver du inte vår manöverpulpet. Då kan maskinen 
också manövreras direkt via traktorns manöverpulpet. 

Den medföljande ISO-kabelstammen är inte kompatibel med LBS 
eller LBS Plus. 

 
 

 

 

Till- och frånslagningen av ISOBUS-manövreringen sker genom att 
sätta in och dra ut anslutningskabeln. 
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Bild 71 

ISOBUS-manövreringen består i allt väsentligt av: 

 manöverpulpeten (1), 

 jobbdatorn (2), 

 sensorerna (3) för att fastställa driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst, 

 anslutningskabeln (4) för silermedelspumpen (5) (extrautrustning). 
 
 

Manöverpulpeten (1) finns på traktorn och är ansluten till maskinens jobbdator (2) via 
anslutningskabeln (6). 

Alla erforderliga funktioner för manövrering av maskinen och för genomförande av transportkörningar 
görs via knapparna (7) på manöverpulpeten. Symbolerna på knapparna markerar de utförbara 
funktionerna. 

Efter att ha tryckt på en knapp aktiverar jobbdatorn respektive magnetventil på det elektro-hydrauliska 
styrblocket (8) för utförande av den valda funktionen. Enskilda sensorer (3) fastställer den valda 
komponentgruppens driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst. Driftstillstånden visas 
grafiskt på bildskärmen (9). 
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(1) Färgdisplay för maskinövervakning och 

visning. 

(2) Visning för anslutet USB-minne 

(3) Softkey-knappar: Beläggningen visas på 

displayen och varierar beroende på läget, 

undermenyn och utrustningen 

(4) Tända/släcka arbetsstrålkastare; ESC-

knapp för undermeny 

(5) SET-knapp: Aktivera inställningsmeny och 

skifte av menynivå 

(6) Svänga ut skärverk 

(7) Svänga in skärverk 

(8) Lastningsläge 

(9) Vägkörningsläge 

(10) Avlastningsläge 

(11) Spärra styraxeln 

(12) Låsa upp styraxeln 

(13) Lyfta vikbar stång 

(14) Sänka vikbar stång 

(15) Lyfta pick up 

(16) Sänka pick up 

(17) Öppna baklucka, avlastningsautomatik 

start 

(18) Stänga baklucka, avlastningsautomatik 

slut 

(19) Starta skrapbotten 

(20) Backa skrapbotten 

 

 

 Bild 72  
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6.2.2 Visning 

 
 

6.2.2.1 Visning i menyladdningen 

 

 (1) Status "Styraxel tvångsstyrd, spärrad, fri, 
fel", här "Styraxel tvångsstyrd" 

 (2) Driftstillstånd "Skärkniv insvängd, 
knivsäkring utsvängd", här "Skärkniv 
insvängd" 

 (3) Värde "Lastautomatik-position", här 0% 

 (4) Driftsstatus "Baklucka öppen/stängd", här 
"Baklucka stängd"  

 (5) Driftsstatus "Pick up lyft/sänkt" här "Pick up 
i flytläge" 

 (6) Driftsstatus "Arbetsstrålkastare till/från", här 
"Lastautomatik till" 

 (7) Driftsstatus "Lastautomatik till/från, 
börvärde", här "Lastautomatik till, 85%" 

 (8) Lastvikt, här 1770 kg 

 (9) Värde "Vikstångs-position", här 11% 

 (10) Aktiv kund i "Orderadministration", här 
"Kund 1" 

 (11) Totalt antal lass för aktiv kund, här 0 

 (12) Total last för aktiv kund, här 0 

 (13) Aktuellt valt "Skrapbottenbörvärde i %", här 
"70%" 

 (14) Faktisk "Skrapbottenhastighet i %", här "0 
%" 

 

 

  

 
 

6.2.2.2 Visning i menyn Körning på väg 

 (1) Status "Styraxel tvångsstyrd, spärrad, fri, 
fel", här "Styraxel tvångsstyrd" 

 (2) Värde "Vikstångs-position", här 3% 

 (3) Driftsstatus "Baklucka öppen/stängd", här 
"Baklucka stängd" 

 (4) Driftsstatus "Pick up lyft/sänkt/flytläge" här 
"Pick up lyft" 

 (5) Lastvikt, här 476 kg 

 

 

 
 

6 

1 

9 

4 

10 

5 

12 

2 

11 

3 

14 13 

7 
8 

1 

 

2 3 4 5 



Manövrering  
 

120 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

6.2.2.3 Visning i menyn Lasta av 

 

 (1) Status "Styraxel tvångsstyrd, spärrad, fri, 
fel", här "Styraxel tvångsstyrd" 

 (2) Driftsstatus "Baklucka öppen/stängd", här 
"öppen" 

 (3) Driftsstatus "Pick up lyft/sänkt/flytläge" här 
"Pick up lyft" 

 (4) Värde "Vikstångs-position", här 60% 

 (5) Lastvikt, här 12293 kg 

 (6) Driftstillstånd "Doseringsvalsar drivna/ej 
drivna", här "Doseringsvalsar drivna" 

 (7) Aktiv kund i "Orderadministration", här 
"Kund 1" 

 (8) Totalt antal lass för aktiv kund, här 2 

 (9) Total last för aktiv kund, här 24,3 t 

 (10) Aktuellt valt "Skrapbottenbörvärde i %", här 
"60 %" 

 (11) Faktisk "Skrapbottenhastighet i %", här "60 
%"  

 

 

 
 

6.2.3 Funktioner och deras symboler 

Följande avsnitt visar ställdelarnas symboler på manöverpulpeten och visningarna på bildskärmen. 
 
 
 

Till- och frånkoppling av manöverpulpeten 
 
 

 

För att sätta på/stänga av manöverpulpeten skall anslutningskabeln 
sättas in/dras ut. 

 
 
 

 1. Sätt in manöverpulpetens anslutningskabel. 

  Manöverpulpeten sätts på. 

  Vid tillslagen manöverpulpet visas 
startskärmbilden på bildskärmen. Vid 
avstängd manöverpulpet slocknar visningen 
på bildskärmen. 

 På bildskärmen visas: 
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Tillkoppling av vägkörningsläge  
 
 

 

Vägkörningsläget går endast att 
aktivera. 

 vid lyft pick up (observera att det 
inte kontrolleras om pick up:en är 
helt lyft), 

 vid stängd baklucka, 

 vid stillastående skrapbotten, 

 vid stillastående doseringsvalser. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda 
ljuder en kort signalton, ett 
varningsmeddelande och det ej 
uppfyllda villkoret i menyn:  

 (1) Varningsmeddelande 

 (2) Pick up nere 

 (3) Drivna doseringsvalser 

 (4) Öppna baklucka 

 

 På bildskärmen visas: 

 

  

 

 

Vid aktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Körning på väg, 

 är alla funktioner på manöverpanelen spärrade bortsett från 
funktionen "Spärra styraxel", "Låsa upp styraxel" och "Summera 
upp vikt". 

 är (om de finns) den hydrauliska stångfjädringen, det 
hydrauliska chassits axelfjädring och det roterande varselljuset 
påslagna, 

 intar den vikbara stången den sparade positionen för körning på 
väg, 

 spärras styraxeln om detta aktiveras i maskinens set up-meny 
för körning på väg, 

 är arbetsstrålkastarna släckta. 

 
 
 

 

Om den vikbara stången är utrustad med en stångfjädring skall den 
vikbara stångens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkörda. 

Stångfjädringen fungerar inte om den vikbara stången sänks ned 
ända till ändpositionen. 

 

 

  

1 

2 

3 4 
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1.Tryck en gång på knappen . 

  Vägkörningsläget är aktiverat. Menyn 
Körning på väg visas  

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 

Stänga av vägkörningsläge 
 
 

 

Vid avaktiverat vägkörningsläge: 

 visas omväxlande menyn Lasta av och menyn Lasta; Lasta - 
Körning på väg - Lasta av - Körning på väg - Lasta, 

 är manöverpulpetens samtliga funktioner upplåsta, 

 är (om de finns) den hydrauliska stångfjädringen, det 
hydrauliska chassits axelfjädring och det roterande varselljuset 
avstängda, 

 är arbetsstrålkastarna tända, när arbetsstrålkastaren varit tänd 
vid utförandet av funktionen "Aktivera vägkörningsläge". 

 
 
 

 1. Tryck en gång till på knappen . 

  Vägkörningsläget är avaktiverat. Menyn 
Lasta av visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 

Aktivera avlastningsläge 
 
 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan du skiftar till avlastningsläget. Du 
rätar upp hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn 
och tillkopplad maskin. 
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Avlastningsautomatiken stängs automatiskt av när bakluckan sänks 
ner. 

 
 
 

 

Den automatiska spärrningen av styraxeln och den automatiska 
positioneringen av den vikbara stången i avlastningsläget ställs in och 
aktiveras i maskinens setup-meny. 

 

 

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende 
på utrustning. . 

 
 
 

 1. Tryck på knappen   

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 spärra styraxeln 

 intar den vikbara stången det 
förinställda värdet för avlastningen 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

  
 
 

Aktivera avlastningsautomatiken (maskin utan doseringsvalser) 
 
 

 

Avlastningsautomatiken stängs automatiskt av när bakluckan sänks 
ner. 

 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  när du 
befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 Lyfta bakluckan 

 Aktivera skrapbotten när bakluckan 
når ändläget. 

 På bildskärmen visas: 
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Aktivera avlastningsautomatiken (maskin med doseringsvalser) 
 
 

 

Avlastningsautomatiken stängs automatiskt av när bakluckan sänks 
ner (endast möjligt vid avstängd kraftuttagsaxel). 

Stäng av kraftuttagsaxeln eller använd softkey-knappen  om 
du vill lasta ur i etapper. 

  Doseringsvalserna och skrapbotten stoppar. Skrapbotten 
kopplar automatiskt om till standby-läget. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  när du 
befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 Lyft bakluckan upp till den första 
inställda öppningsvinkeln. 

 Växla växellådan och kopplingar. 

 Koppla om skrapbotten till standby-
läge när bakluckan nått den inställda 
första öppningsvinkeln. 

 2. Starta kraftuttagsaxeln. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

Så snart kraftuttagsaxeln aktiveras 
startar doseringsvalserna och efter en 
kort fördröjning startar skrapbotten 
automatiskt.  

  Vid drivna doseringsvalser visas 
symbolen "Doseringsvalser till". 
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Varningsmeddelande PTO (endast vid doseringsvagn) 

:  

Matas ut när knappen  trycks när kraftuttagsaxeln redan har 
aktiverats. 

 Stänga av kraftuttagsaxeln 

 Tryck återigen på knappen  

 

 Doseringsvalsarna får endast starta vid öppnad baklucka. 

 

 
 

Fördubbla skrapbottens frammatningshastighet för resttömning (skrapbotten steg II) 
 
 

 

Den inställda frammatningshastigheten skall uppgå till minst "40" 
innan skrapbottens frammatningshastighet för resttömning 
fördubblas. 

 
 

 
 

Ändra skrapbottens frammatningshastighet vid avlastning 
 
 

 1. Tryck på Softkey-knappen   

  Skrapbottens frammatningshastighet ökar 
med 5 % för varje knapptryckning. 

 2. Tryck på Softkey-knappen   

  Skrapbottens frammatningshastighet 
minskar med 5 % för varje knapptryckning.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 1. Tryck en gång på knappen  vid 
avlastning. 

     Skrapbottenhastigheten fördubblas 
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Stoppa skrapbotten och starta igen vid avlastning 
 
 

 1. Tryck på Softkey-knappen   

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar 

 2. Tryck på Softkey-knappen   

Skrapbotten stoppar. 

 3. Tryck på knappen   

  Skrapbotten startar igen 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 

Backa skrapbotten 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall,  

 om slirkopplingen reagerar vid avlastningen eller  

 för att minska lastgodsets presstryck på doseringsvalserna. 

 
 
 

 1. Tryck på softkey-knappen  för att 
stänga av skrapbottens frammatning. 

 2. Tryck på knappen . 

 

  Skrapbotten startar och transporterar 
lastgodset bort från doseringsvalserna i 
maximalt 3 sekunder. 
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Till- och frånslagning av lastautomatik 
 
 

 

För att lasta lastutrymmet jämnt och fullständigt skall lastautomatiken startas. 

Lastautomatiken: 

 behöver bara startas en enda gång, 

 startar och stänger automatiskt och stegvis av skrapbotten vid lastning, 

 avaktiveras automatiskt när manöverpulpeten genererar en akustiskt signalton och 
en optisk signal ("lastvagn full"), 

 aktiveras automatiskt när maskinen är avlastad och pick up:en sänks ned nästa 
gång, 

 förblir igång tills lastautomatiken stängs av manuellt, 

 erbjuder möjligheten att förvälja lastgodsets lastningsgrad i lastutrymmet. 

 
 
 

 

Ju högre den inställda lastningsgraden är, desto lägre är skrapbottens 
frammatningshastighet och desto högre är påfyllningsmängden. 

 

 

Varningsmeddelande PTO (endast vid doseringsvagn) 

:  

Matas ut vid aktivering av skrapbotten via knappen , eller vid 

aktivering av lastautomatiken via softkey-knappen  när  

 kraftuttagsaxeln är avstängd 

 sensorn är defekt 

 

 1. Tryck på knappen  

  Lastläget aktiveras 

 2. Tryck en gång på softkey-knappen 

. 

  Lastautomatiken är igång. Symbolen 
"Lastautomatik till" visas. 

 

 

 

.  

 På bildskärmen visas: 
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 3. Tryck återigen på knappen . 

  Lastautomatiken är avstängd. Symbolen 
"Lastautomatik från" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Ändra lastgodsets lastningsgrad i lastrummet 
 
 

 1. Tryck på softkey-knappen  för att 
öka lastningsgraden. 

 2. Tryck på softkey-knappen  för att 
minska lastningsgraden. 

  Lastningsgraden ändrar sig i steg om 5% 
och visas på displayen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

  

 
 

Starta skrapbotten 
 
 

 

Anvisning för maskiner utan doseringsvalser: 

 Om maskinen är fullastad skapar ISOBUS-manöverpulpeten en 
akustisk signalton och en optisk signal "Lastvagnen är full". 
Lastautomatiken avaktiveras och den automatiska 
frammatningen för skrapbotten stängs av. 

  Maskiner utan doseringsvalser får fortsätta att lastas. 
Skrapbottens frammatning får startas kort under 2 sekunder 

ytterligare 3 gånger med knappen . 

 Efter avlastning på körsilon startas skrapbotten automatiskt efter 

att knappen  tryckts när bakluckan nått ändpositionen. 
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 1. Tryck på knappen  under max. 2 
sekunder vid lastning för att starta 
skrapbottens frammatning manuellt. 

  Så länge knappen trycks rör sig skrapbotten 
med den inställda 
frammatningshastigheten. Symbolen 
"Frammatning till" visas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Ändra skrapbottenhastigheten 

 

 1. Vid aktiv lastautomatik trycker du på 

softkey-knappen . 

  Lastautomatiken avaktiveras 

 2. Tryck på softkey-knappen  för att 
öka skrapbottenhastigheten. 

 3. Tryck på softkey-knappen  för att 
minska skrapbottenhastigheten.  

  Skrapbottenhastigheten ändrar sig i steg 
om 5% och visas på displayen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tända/släcka belysningen i lastrummet 
 
 

 

Är belysningen tänd i lastutrymmet: 

 Släcks belysningen automatiskt när vägkörningsläget aktiveras, 

 Tänds belysningen automatiskt när vägkörningsläget 
avaktiveras. 
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 1. Tryck en gång kort på knappen . 

  Belysningen i lastrummet är tänd. 
Symbolen "Belysning lastutrymmne tänd" 
visas. 

 2. Tryck återigen kort på knappen . 

  Belysningen i lastrummet är släckt. 
Symbolen "Belysning lastutrymmne tänd" 
slocknar.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Sätta på och stänga av silermedelspumpen 
 
 

 

Silermedelspumpen aktiveras i maskinens Setup-meny, symbolen 

. I lastningslaget startas silermedelspumpen när Pick-upen 
släpps ner. På displayen visas ingen indikering. 

 
 

Lyfta bakluckan (maskin utan doseringsvalser) 
 
 

 

I avlastningsläget lyfts bakluckan automatiskt helt och hållet efter att 

knappen  tryckts. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
bakluckan nått ändpositionen (manuell 
manövrering). 

  När bakluckan lyfts helt visas symbolen 
"Baklucka lyft".  

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

 
 

Lyfta bakluckan (maskin med doseringsvalser) 
 
 

 

I avlastningsläget lyfts bakluckan automatiskt till den första 

inställningsbara öppningsvinkeln efter att knappen  tryckts. 
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 1. Tryck på knappen  så länge tills 
bakluckan nått ändpositionen (manuell 
manövrering). 

  När bakluckan lyfts till den första inställda 
öppningsvinkeln visas symbolen "Baklucka 
lyft". 

 2. Släpp knappen och tryck den igen. 

  Bakluckan lyfts så länge som knappen 
trycks eller tills bakluckan lyfts helt och 
hållet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

 

Sänka baklucka 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
bakluckan nått ändpositionen. 

  Bakluckan sänks. Samtidigt stoppas 
avlastningsautomatiken automatiskt: 

 Skrapbotten stoppar automatiskt. 

 Bakluckan sänks.  

  Så snart bakluckan sänkts helt och hållet 
visas symbolen "Baklucka stängd". 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Lyfta vikbar stång 

 

Vid skifte till de olika arbetslägena kör den vikbara stången 
automatiskt till de sparade arbetspositionerna vid aktiv automatik.  

 

 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills den 
vikbara stången lyfts till önskad position 
eller nått ändpositionen. (Stångens position 
visas i %; extrautrustning) 

  Pick up:ens markfrigång ökas.  

 På bildskärmen visas: 
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Sänka vikbar stång 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills den 
vikbara stången sänkts till önskad position 
eller nått ändpositionen. (Stångens position 
visas i %; extrautrustning) 

  Pick up:ens markfrigång minskas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Svänga ut skärverk 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
symbolen "Skärverk" har en RÖD bakgrund 
och ett signalhorn ljuder. 

  Skärverket har svängts ut ur 
transportkanalen.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

Om färgbakgrunden på symbolen 
"Skärverk" skiftar till GULT under 
lastningen 

 är minst en skärkniv utsvängd ur 
transportkanalen på grund av 
främmande kroppar, 

 är skärverket kraftigt smutsigt. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Åtgärd när skärkniven/-arna är utsvängd/-a ur transportkanalen: 

 1. Sväng ut skärverket helt och hållet ur transportkanalen när transportrotorn är igång och sväng 
sedan in det igen. 
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Åtgärder vid smutsigt skärverk: 

 1. Rengör skärverket. 

 
 

Svänga in skärverk 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
symbolen "Skärverk" har GRÖN bakgrund. 

  Skärverket är komplett insvängt i 
transportkanalen.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

 
 

Spärra styraxeln 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 

 
 
 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 

 

När manöverpulpeten aktiveras är den enkelverkande styraxeln alltid 
upplåst. 

 

 

Via maskin-setupmenyn ställs spärrningen av styraxeln till de 
enskilda arbetslägena och för backningen (tillval) in och 
automatiseras. 
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 1. Tryck en gång på knappen . 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder.  

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Låsa upp styraxeln 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

Styraxeln är fritt rörlig (upplåst) och följer 
kurvans styrradie vid körning i kurvor. 
Symbolen "Styraxel upplåst" visas och en 
signalton ljuder. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Spärra styraxeln vid SES-system 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 

 
Knappen  är utförd avkännande vid den elektro-hydrauliska 
tvångsstyrningen. 
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Via aktiveringen av avlastningsläget spärras styraxeln när detta är 

aktiverat i maskinens setup-meny. Symbolen  visas på 
displayen. Om symbolen blinkar och ett signalhorn ljuder är det ett fel 
på styrsystemet. Kontrollera styrsystemet. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge som 
styraxeln skall vara spärrad. 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Låsa upp styraxeln vid SES-system 

 

 

Via aktiveringen av vägkörningsläget låses styraxeln upp och 
tvångsstyrs när detta är aktiverat i maskinens setup-meny. Symbolen 

 visas på displayen. Om symbolen blinkar och ett signalhorn 
ljuder är det ett fel på styrsystemet. Kontrollera styrsystemet. 

 
 
 
 
 

 1. Tryck på knappen . 

  Styraxeln är tvångsstyrd och följer kurvans 
styrradie vid körning i kurvor. Symbolen 
"Styraxel tvångsstyrd" visas. 

  Om symbolen blinkar och ett signalhorn 
ljuder är det ett fel på styrsystemet. Den 
eftersläpande styrningen aktiveras. 
Kontrollera styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

Lyfta och sänka liftaxel (Tridem-chassi). 

 

 

Liftaxeln är bara tillgänglig vid Tridem-chassin. Lyft inte lyftaxeln vid 
lastat fordon.   
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 1. Tryck på softkey-knapparna  i 
lastnings- eller avlastningsmenyn 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 2. Tryck på Softkey-knappen   

  Liftaxeln lyfts. 

. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen   

  Liftaxeln sänks och fjädringen aktiveras. 

 

 På bildskärmen visas: 
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Lyfta pick up 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills pick 
up:en lyfts till ändpositionen. 

  Pick up:en lyfter.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Sänka pick up  
 
 

VARNING 

 

Risk för materiella skador förorsakade av körning i ojämn 
terräng med sänkt/låst pick up. 

Förflytta endast maskinen i ojämn terräng med pick up:en i flytläge. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Pick up:en sjunker ner och hålls i flytläge. 
Symbolen "Sänka pick up:en/flytläge" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Flytläget stängs av och pick up:en är fast. 
Symbolen "Sänka pick up:en/låst" visas. 
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Ändra bakgrundsbelysningens intensitet  

 

 

Om bakgrundsbelysningens intensitet ställs in på mindre än 50% 
tänds därutöver knappbelysningen. 

 
 

6.2.4 Aktivera och bearbeta inställningsmenyn 

 
 

 1. Tryck på knappen   

  Inställningsmenyn öppnas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 1. Tryck på de båda mittersta softkey-
knapparna i lastnings- eller 
avlastningsmenyn. 

 

  Startmenyn öppnas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Bakgrundsbelysningen blir ljusare. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

  Bakgrundsbelysningen blir mörkare. 

 4. Tryck samtidigt på de båda softkey-

knapparna . 

  Den senast utförda arbetsmenyn öppnas. 
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Med knappen  kommer du från alla arbetsmenyer till 

inställningsmenyn. Med knappen  kommer du tillbaka till den 
innan utförda arbetsmenyn. 

 

(1) Inställning vägningssystem 

(2) Inställning av vikstångsautomatiken. 

(3) Maskinens setup-meny 

(4) Inställning av lastautomatiken 

(5) Tim- och lassräknare 

(6) Kontrollmeny  

  

 

 

 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Bläddra vidare en menypunkt. Inställningen 
av vikstångssensorn visas.  

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

  

1 2 3 4 5 6 
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 3. Tryck återigen på knappen  för att 
bläddra vidare genom inställningsmenyn 

 

  

  

  

 4. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den innan utförda 
arbetsmenyn. Här "Lasta". 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Visning av vägningssystemet 

 

Vägningssystemet är förkalibrerat (värdena baseras på 
försökskörningar). För en exakt viktberäkning skall vägningssystemet 
kalibreras. 

 

(1) Fordonets tomvikt, här 4730 kg. 

(2) Aktuell stödlast, här 2434 kg 

(3) Aktuellt tryck från stödlasten, här 33 

bar 

(4)  Aktuell vikt på chassit, här 8690 kg 

(5) Aktuellt tryck på chassit, här 20 bar 

(6) Kalibreringsvärde stödlast, lastvagn 

tom, här 2446 kg 

(7) Kalibreringsvärde tryck från stödlasten, 

lastvagn tom, här 34 bar 

(8) Kalibreringsvärde stödlast, lastvagn 

full, här 3776 kg 

(9) Kalibreringsvärde från stödlast, 

lastvagn full, här 93 bar 

(10) Kalibreringsvärde vikt på chassit, 

lastvagn tom, här 9666 kg 

(11) Kalibreringsvärde tryck på chassit, 

lastvagn tom, här 20 bar 

(12) Kalibreringsvärde vikt på chassit, 

lastvagn full, här 13264 kg 

(13) Kalibreringsvärde tryck på chassit, 

lastvagn full, här 39 bar 

  

 

 

  

 
 

1 2 3 4 5 

6 

7 9 
8 10 

11 

12 

13 
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Visning av vikstångsensorn 

 

I vikstångsmenyn kan automatikfunktionerna till vikstången ställas in. 

Till de tre arbetslägena kan vikstångens positioner sparas. 

Positionerna intas automatiskt i respektive arbetsläge när respektive 

automatikfunktioner aktiveras i maskinens setup-meny. 

 

(1) Stångens aktuella position i %, här 96% 

(2) Vikstångens lasthöjd, här 8 %; intas 

automatiskt i lastningsläget 

(beroende på inställning) 

(3) Vikstångens avlastningshöjd, här 89 %; 

intas automatiskt i lastningsläget 

(beroende på inställning) 

(4) Vikstångens vägkörningshöjd, här 20 %; 

intas automatiskt i vägkörningsläget 

(beroende på inställning) 

 

  

 

 

  
 

Visning av maskinens setupmeny 

 

I maskinens setupmeny kan automatiska funktioner 

aktiveras/avaktiveras och utrustningskännetecken 

aktiveras/avaktiveras. 

 

(1) Bakluckans öppningstid efter att den 

första öppningsgraden (endast 

doseringsvagnar) uppnåtts 

(2) Skrapbotens reverseringstid vid full vagn 

(endast doseringsvagn) 

(3) Lastautomatik aktiverad/avaktiverad, här 

aktiverad 

(4) Tvärtransportband monterat/ej monterat, 

ej monterat här 

(5) Arbetsstrålkastarautomatik, alltid 

frånslagen 

(6) Signalton vid aktivering av knivsäkringen 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

(7) Tillkoppling av sileringsmedelspumpen i 

lastningsdrift aktiverad/avaktiverad, här 

aktiverad 

(8) Automatisk spärrning av styraxeln vid 

backning aktiverad/avaktiverad, här 

aktiverad 

(9) Automatisk spärrning av styraxeln vid 

avlastningsläge aktiverad/avaktiverad, 

här aktiverad 

(10) Automatisk spärrning av styraxeln i 

 På bildskärmen visas 
 

 

  

2 

1 

4 

2 

3 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

9 

8 

10 

12 
11 

13 
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vägkörningsläget aktiverad/avaktiverad, 

här aktiverad 

(11) Automatisk inställning av 

vikaxelpositionen vid avlastningsläge 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

(12) Automatisk inställning av 

vikaxelpositionen vid lastningsläge 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

(13) Automatisk inställning av 

vikaxelpositionen vid vägkörningsläge 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

Visning av lastautomatiken 

 

I lastautomatikmenyn kan transportbörjan och skrapbottens hastighet 

beroende på lastautomatiksensorn ställas in.  

 

(1) Lastautomatikens aktuella sensorvärde, 

här 0 % 

(2) Undre värde för att starta 

lastautomatiken, här 40% 

(3) Övre värde för att uppnå skrapbottens 

maximala hastighet vid automatik, här 

60% 

 

  
 

 

  
 

Visning av lassräknaren 

 

I lassräknaren sparas drifts- och arbetstimmar och lass- och 

lastvikter.  

 

(1) Totalräknare, kan ej raderas 

(2) Dagsräknare, raderbar 

(3) Arbetstimmar, pick-up i arbetsläge, här 

totalt 27 h; dagsarbetstimmar 2,9 h 

(4) Totalt antal driftstimmar, räknar alltid 

när jobbräknaren är strömsatt, här 

totalt 182 h, dagsdriftstimmar 30 h 

(5) Räknare av antal lass, här totalt 43, 

dagslass 14 

(6) Vikträknare, här totalt 0 t, dagslast 467 t 

  
 

 

  

1 

3 

2 

1 

3 

2 

4 5 6 
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 Dags-arbetstimmeräknaren, dags-lassräknaren och dags-

lastvikträknaren kan återställas när som helst. 

 Dags-arbetstimmeräknaren, dags-lassräknaren och 

dagslastvikträknaren återställs inte dagligen automatiskt. Dessa 

räknare skall återställas manuellt. 

 Räknaren för totalt antal driftstimmar, räknaren för totalt antal 

arbetstimmar, räknaren för totalt antal lass och räknaren för total 

lastvikt kan inte återställas. 

 

 

För att radera dagsräknaren trycker du på softkey-knappen  i 

5 sekunder. 

 
 
 

Arbetstimme- och lassräknarna är vardera konstruerade som dags- och totalräknare. 
Driftstimmeräknaren är konstruerad som en totalräknare. 

 Dags-arbetstimmeräknare (arbetstimmar fram till återställning (h)). Den maskinarbetstid under 
vilken pick up:en är nedsänkt registreras. 

 Dags-lassräknare (antal lass till återställning). Antal lass registreras. För det räknas antal öppnar 
av bakluckan. 

 Dags-lassräknare (total last till återställning). Maskinens last registreras. För att göra detta 
summeras de enskilda lassens laster. 

 Räknare totalt antal arbetstimmar. Räknaren av totalt antal arbetstimmar registrerar den totala 
maskinarbetstid under vilken pick up:en är nedsänkt. 

 Räknare av totalt antal driftstimmar. Räknaren av totalt antal driftstimmar registrerar det totala 
antalet timmar som maskinen varit i drift. För att göra detta mäts den tid under vilken ISOBUS-
manöverpulpeten har varit tillslagen. 

 Räknare av totalt antal lass. Räknaren av totalt antal lass räknar antalet lass så längs som 
maskinen har använts. 

 Total lasträknare. Räknaren av totalt lastsummerar lasterna för de enskilda lassen så länge som 
maskinen har använts. 

 
 

Visning av kontrollmenyn 

 

Kontrollmenyn informerar om de inbyggda sensorernas status: vit = 

avaktiverad, svart = aktiverad. 
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(1) Sensor baklucka öppen, här 

avaktiverad 

(2) Sensor baklucka stängd, här 

avaktiverad 

(3) Vikstångens sensorvärde, här 662 

(4) Sensor skärverk utsvängt, här aktiv 

(5) Sensor skärkniv utsvängd, här 

avaktiverad 

(6) Sensor styraxel öppen, backning, fel, 

SES, här avaktiverad 

(7) Sensor styraxel spärrad, här aktiverad 

(8) Doseringsvalsernas varvtal, här 0 min
-1

 

(9) Styraxelns varvtal, här 0 min
-1

 

(10) Sensor lastrum fullt, här avaktiverad 

(11) Lastautomatikens sensorvärde, här 0 

(12) Aktuellt spänningsvärde, här 14,2 V 

(13) Lägsta spänningsvärde sedan omstart, 

här 0,0 V 

(14) Värde trycksensor 1 chassi här 255 

(15) Värde trycksensor 2 chassi här 255 

(16) Värde trycksensor 3 chassi här 255 

(17) Värde trycksensor 4 stång här 49 

(18) Programversioner 

 

 

  

6.2.5 Maskininställningar i maskinens setupmeny 

 

  

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till maskinens setupmeny 

  Maskinens setupmeny öppnas. 

 På bildskärmen visas: 
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6.2.6 Kalibrera 

 

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende 

på utrustning. 

 
 

Kalibrera vägningsanordningen 

 

Vägningsanordningen är förkalibrerad. För att beräkna en exakt vikt 

skall en kalibrering genomföras. Det rekommenderas att upprepa 

kalibreringen innan varje säsong och vid behov. 

 

  

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 3. Med softkey-knapparna  

kan du välja de enskilda funktionerna 

   Den aktiva funktionen har en gul ram 

 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas 
 

 

  

 4. Tryck på softkey-knappen  för att 

bearbeta en funktion. 

  Den aktiva funktionen har en röd ram. 

 5. Tryck på softkey-knapparna 

 för att aktivera, 

avaktivera eller ändra en funktion. 

 6. Tryck på softkey-knappen  för att 

bekräfta inmatningen 

 7. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 På bildskärmen visas: 
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För kalibreringen Lastvagn tom skall följande viktvärden fastställas: 

(1)Traktor med stödlast tom 

 

 (2) Traktor  

 

 (3) Totalvikt tom 

 

Ur de värden som skall fastställas skall Stödlast tom och Axeltryck tom för lastvagnen beräknas: 

Stödlast tom = Traktor med stödlast tom (1) - Traktor (2) 

Axeltryck tom = Totaltvikt tom (3) - Traktor med stödlast tom (1) 

 

Efter vägningarna skall det tomma ekipaget parkeras på en rak yta 

(utan att bromsa). Tomvikterna registreras och hydraultrycken övertas 

via softkey-knappen . 
 

 

 2. Tryck på Softkey-knappen   

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

  Med softkey-knapparna  

kan du välja de enskilda inmatningsfälten 

 3. Mata med softkey-knappen  in 

stödlasten tom i fält 1 och axeltryck tom i 

fält 2.  

 4. Bekräfta inmatningarna med  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

  

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vägningsanordningens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vägningsanordningen 

öppnas. 

 På bildskärmen visas: 
 

 

  

1 
2 
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 5. Tryck på Softkey-knappen  

  De hydrauliska trycken på stången och på 

chassit övertas automatiskt i fälten 3 och 4 

 

 

 

 På bildskärmen visas 

 

 

  

 

I kalibreringens andra steg skall lastvagnen lastas. Observera i det sammanhanget att materialet skall 
vara i vagnens främre del ungefär till mitten av axlarna.  

För kalibreringen Lastvagn lastad skall följande viktvärden fastställas: 

(4) Traktor med stödlast lastad 

 

(5) Totalvikt lastad 

 

Ur de värden fastställda värdena skall Stödlast lastad och Axeltryck lastad för lastvagnen beräknas: 

Stödlast lastad = Traktor med stödlast lastad (4) - Traktor (2) 

Axeltryck lastad = Totaltvikt lastad (5) - Traktor med stödlast lastad (4) 

 

Efter vägningarna skall det lastade ekipaget parkeras på en rak yta 

(utan att bromsa). Lastvikterna registreras och hydraultrycken övertas 

via softkey-knappen . 

 

 

 

 6. Mata med softkey-knappen  in 

stödlasten lastad i fält 5 och axeltryck lastad 

i fält 6. 

 7. Bekräfta inmatningarna med  

 8. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

. 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

4 3 

5 6 
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 9. Tryck på Softkey-knappen  

  De hydrauliska trycken på stången och på 

chassit övertas automatiskt i fälten 7 och 8 

 10. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 

 På bildskärmen visas 

 

 

  

 
 

Återställa vägningsanordningen till fabriksinställningar 

 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vägningsanordningens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vägningsanordningen 

öppnas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

  Ytterligare en bekräftelse krävs 

 På bildskärmen visas: 
 

 

  

 4. Tryck på Softkey-knappen . 

  Inställningarna för vägningsanordningen har 

återställt till fabriksinställningarna. 

 5. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

8 7 
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Vägningsanordningen är förkalibrerad. För att beräkna en exakt vikt 

skall en kalibrering genomföras. Det rekommenderas att upprepa 

kalibreringen innan varje säsong eller vid behov. 

 
 

Kalibrering av vikstångsensorn  

 

 

Med kalibreringen av vikstångssensorn ändras de sensorvärden för 

den understa och översta vikstångspositionen, som ställts in på 

fabriken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vikstångens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vikstången öppnas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas 
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 3. Kör vikstången till det undre ändläget med 

knappen . 

 4. Tryck på Softkey-knappen . 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar i 

  

 5. Kör vikstången till det översta ändläget med 

knappen . 

 6. Tryck på Softkey-knappen  

  Sensorn för vikstången är nykalibrerad 

 7. Testa kalibreringen av sensorn: Kör 

vikstången till det översta ändläget med 

knappen . 

  Bör-visningsvärdet är 100 % 

 8. Sänk ner stången med knappen  

minimal. 

  Bör-visningsvärdet uppgår 90 % - 99% 

 9. Kör vikstången till det understa ändläget 

med knappen . 

  Bör-visningsvärdet är 0 % 

 10. Lyft stången med knappen  minimal. 

  Bör-visningsvärdet uppgår 1 % - 10 % 

 11. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

 

Om ärvärdena inte stämmer överens med börvärdena upprepas 

kalibreringen. 
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Inställning av vikstångsautomatiken  

 

 

Om den vikbara stången är utrustad med en stångfjädring skall den 

vikbara stångens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkörda. 

Stångfjädringen fungerar inte om den vikbara stången sänks ned 

ända till ändpositionen. 

 

 

För en korrekt funktion hos vågen (tilläggsutrustning) är krävs det att 

vikstångscylindern inte körs in helt. Den bör vara minst 5 mm 

utkörd. 

 

 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vikstångens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vikstången öppnas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

På bildskärmen visas 

 2. Kör vikstången till önskad position för att 

lasta med knapparna  och . 

Tryck på Softkey-knappen . 

  Den aktuella vikstångspositionen sparas för 

lastningsläget. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Manövrering  
 

152 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

 3. Kör vikstången till önskad position för att 

lasta av med knapparna  och . 

Tryck på Softkey-knappen . 

  Den aktuella vikstångspositionen sparas för 

avlastningsläget.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

På bildskärmen visas 

 4. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 5. Kör vikstången till önskad position för att 

köra på väg med knapparna  och 

. Tryck på Softkey-knappen . 

  Den aktuella vikstångspositionen sparas för 

vägkörningsläget. 

 På bildskärmen visas: 
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 6. Tryck på knappen  

  Du lämnar inställningsmenyn.  

 Den senast 

utförda arbetsmenyn visas, här 

Arbetsmeny. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

De sparade positionerna ställs in automatiskt vid aktivering av 

respektive arbetsläge, när den respektive automatiken i 

maskinens setup-meny är aktiverad. 
 

Kalibrering av lastautomatiksensorn 

 

Med kalibreringen av lastautomatiksensorn ändras de sensorvärden 

för den understa och översta sensorbygelpositionen, som ställts in på 

fabriken. 

 

 1. Koppla traktorn till maskinen. 

 2. Stäng av traktorns motor. 

 3. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 4. Aktivera traktorns tändning. 

 5. Tryck upprepade gånger på knappen 

. 

  Inställningsmenyn för lastautomatiken visas 

 6. Tryck på Softkey-knappen   

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar i 

  

 

 7. Förflytta sensorbygeln ur den nedersta 

positionen till den översta positionen och 

tillbaka igen. 

 8. Tryck på Softkey-knappen  

  Värdena sparas 

 9. Kontrollera kalibreringen. I den översta 
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positionen är börvärdet 100%. I den 

nedersta positionen är börvärdet 0 %. 

Kontrollera mellan ändlägena att 

stegningen är korrekt. 

 10. Tryck en gång på knappen .  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 

Om ärvärdena inte stämmer överens med börvärdena upprepas 

kalibreringen. 

 

Inställning av lastautomatiken 

 

För att ställa in lastningsautomatiken krävs två personer. En person 

rör avkänningsbygeln i lastrummet och den andra personen 

manövrerar manöverpulpeten på traktorn. 

 
 
 

 1. Koppla traktorn till maskinen. 

 2. Stäng av traktorns motor. 

 3. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 4. En andra person stiger in i lastrummet genom instegsdörren. 

 5. Aktivera traktorns tändning. 

 6. Tryck upprepade gånger på knappen 

. 

  Inställningsmenyn för lastautomatiken visas 

 7. Personen i lastutrymmet svänger ner 

avkänningsbygeln till den nedre positionen 

från och med vilken skrapbotten skall starta 

automatiskt. 

 8. Tryck på softkey-knappen  för att 

spara det nedre %-värdet för att starta 

skrapbotten.  

 

 9. Personen i lastutrymmet svänger upp 

avkänningsbygeln till den övre positionen 

från och med vilken skrapbotten skall gå 

med max. hastighet. 

 10. Tryck på softkey-knappen  för att 

spara det övre %-värdet för att spara 

uppnåendet av skrapbottens maximala 

hastighet. 
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 11. Tryck en gång på knappen . 

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

6.2.7 Skapa och administrera uppdrag 

 

Skapa uppdrag 

 

 

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende 

på utrustning. 

 

 

Uppdragsadministrationen kan aktiveras och bearbetas ur lastnings- 

och avlastningsmenyn 

 

 

Totalt kan fem uppdrag med tillhörande kunder och fält skapas 

 

  

 1. Tryck på softkey-knappen  i 

lastnings- eller avlastningsmenyn. 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 På bildskärmen visas: 
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 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Uppdragsmenyn öppnas 

  Med softkey-knappen  kan du 

skifta mellan olika uppdrag. 

  Med softkey-knappen  kan du 

mata in den aktuella vikten som tomvikt och 

därmed tarera vågen. 

 

 På bildskärmen visas 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen  

  Uppdraget aktiveras och softkey-

knapparnas beläggning skiftar. 

 4. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 5. Tryck på Softkey-knappen  

   Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 6. Med softkey-knapparna  och 

 kan du skifta mellan 

inmatningsfälten för kunden och fältet. Det 

aktiva fältet har en gul ram. 

 

 På bildskärmen visas: 
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  På bildskärmen visas: 

  

 

 

 
 

 7. Tryck på Softkey-knappen  

  Det markerade inmatningsfältet öppnas. 

 8. Med softkey-knapparna 

 kan du navigera 

med tangentbordet och bekräfta en bokstav 

eller ett tal med . Med  sparas 

inmatningen och avslutas 

  Uppdragsmenyn öppnas igen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 9. Tryck en gång på knappen .  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

  Det aktiva uppdraget visas i arbetsmenyn 

 

 På bildskärmen visas: 
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Spara lastvikter i ett uppdrag 

 

 För att fastställa lastvikterna för ett lass skall en tomvägning 

göras med softkey-knappen  innan lastningen och en 

fullvägning innan avlastningen göras. 

 För att få jämna vägningsresultat skall ekipaget parkeras på en 

jämn yta (utan inbromsning). Innan vägningen skall det 

hydrauliska systemet stabiliseras genom att vänta 15 sekunder 

innan vägningen.  

 Vikstången skall vid mätningarna alltid stå i samma position som 

vid kalibreringen. 

 Mätningarna skall företrädesvis genomföras i vägkörningsläget 

 Softkey-knappen  är tillgänglig i alla lägen. 

 

 

 

 1. Tryck på softkey-knappen  i 

arbetsmenyn 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

2. Tryck på softkey-knappen  innan du 

börjar lasta  

  Den aktuella lastvikten (1) sparas. På 

bildskärmen visas det första lasset (2) 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

2 

1 
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 3. Tryck återigen på softkey-knappen 

 innan vagnen lastas av. 

  Ur den tomma och den fulla vagnens 

lastvikter beräknas den faktiska lasten och 

visas. 

  Softkey-knappen  är tillgänglig i 

alla lägen. I lastnings- och avlastningsläget 

skiftar man mellan funktionerna med 

softkey-knappen . I 

vägkörningsläget är softkey-knappen 

 direkt tillgänglig. 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 4. Efter avlastningen trycker du återigen på 

softkey-knappen . 

  Det andra lasset visas och den aktuella 

lasten sparas. 

 5. Upprepa arbetsstegen innan varje lastning 

och avlastning 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 6. Tryck på softkey-knappen  för att 

komma till uppdragsmenyn 

  Det aktuella lasset (1), lasten vid tom vagn 

(2), lasten vid full vagn (3) för det aktuella 

lasset och summan av alla laster (4) från 

alla lass visas. 

 7. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den senast utförda 

arbetsmenyn 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

1 

2 3 

4 
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Spara ett uppdrag på ett USB-minne 
 
 

 

 För att ansluta ett USB-minne till FO 130 krävs 

anslutningskabeln 87011752 

 Innan data sparas skall USB-minnet loggas in på FO 130. 

 Efter att softkey-knappen  eller  har tryckts är 

uppdraget spärrat och kan inte längre bearbetas. 

 

 

 1. Anslut FO 130 med anslutningskabeln 

87011752 och ett USB-minne. 

  

  

 2. Tryck på de båda mittersta softkey-

knapparna i lastnings- eller 

avlastningsmenyn. 

 

  Startmenyn öppnas. 

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

  Vänta tills visningen  har grön 

bakgrund och symbolen visas. Först 

därefter är USB-minnet framgångsrikt 

inloggat. Tryck i förekommande fall 

ytterligare en gång på softkey-knappen 

. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 4. Tryck samtidigt på de båda softkey-

knapparna . 

  Startmenyn stängs och den senast utförda 

arbetsmenyn öppnas. 
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Logga ut USB-minnet innan du tar bort den från apparaten. 

 
  

 5. Öppna uppdragsmenyn och välj med 

softkey-knappen  det uppdrag som 

skall sparas. 

 6. Tryck på Softkey-knappen . 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 7. Tryck på Softkey-knappen . 

  Uppdraget sparas och tas bort. 

  Om du trycker på softkey-knappen 

 utan att ett USB-minne anslutits 

spärras uppdraget. Någon ytterligare 

bearbetning är inte möjlig. 

 8. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den senast utförda 

arbetsmenyn. 

 

 På bildskärmen visas 
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Logga ut ett USB-minne 

 
 

  

 1. Tryck på de båda mittersta softkey-

knapparna i lastnings- eller 

avlastningsmenyn. 

 

  Startmenyn öppnas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Vänta tills visningen  har röd 

bakgrund och symbolen  slocknar. Först 

därefter är USB-minnet framgångsrikt 

utloggat. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck samtidigt på de båda softkey-

knapparna . 

  Startmenyn stängs och den senast utförda 

arbetsmenyn öppnas. 

 4. Du kan nu ta bort USB-minnet. 
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Radera ett uppdrag 

 

 

  

 1. Öppna uppdragsmenyn och välj med 

softkey-knappen  det uppdrag som 

skall raderas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen . 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

   Du får en ny fråga om du vill radera 

uppdraget. 

 4. Tryck på softkey-knappen  för att 

bekräfta raderingen 

  Uppdraget har raderats 

 5. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den senast utförda 

arbetsmenyn. 

 

 På bildskärmen visas 

 

 

  



Manövrering  
 

164 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

6.3 SES-system 

 
 

Specialutrustning 
 
 

6.3.1 Uppbyggnad 

 
 

 

Fig. 73 

 
 
 

SES-systemet (SES = Strautmann Electronic Steering) består i allt väsentligt av: 

 manöverpulpeten (1), 

 styrdatorn (2), 

 vinkelgivarna (3) på stången och axeln för att fastställa den erforderliga styrvinkeln, 

 hastighetssensorerna (4), 

 de hydrauliska komponenterna (5), 

 tryckbrytaren (6). 

SES-systemet registrerar den erforderliga hastighetsberoende styrvinkeln elektroniskt via 2 
vinkelgivare och 2 hastighetssensorer och omvandlar den erforderliga styrvinkeln till en elektrisk 
signal. Styrdatorn förmedlar informationen till en elektriskt manövrerad hydraulisk ventil och styr på så 
sätt de styrbara axlarnas styrcylindrar. Tryckbrytaren registrerar rotationstrycket i det hydrauliska 
systemet. Om det hydrauliska trycket ligger under 25 bar, är SES-systemet inte driftsklart. 
Tryckbrytaren reagerar så snart det hydrauliska tryck sjunker under 25 bar och aktiverar den 
eftersläpande styrningen. 

SES-systemet: 

 styr hastighetsberoende, 

 visar störningar i styrsystemet via akustiska och optiska varningar på manöverpulpeten, 

 har en säkerhetskoppling så att styrsystemet fungerar som en ren eftersläpande styrning vid 
störningar, 

 möjliggör en feldiagnos. 
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6.3.2 Visning av styrdatorn 

 
 

Styrdatorn (1) är utrustad med en tilläggsmodul 
(2). Så snart strömförsörjningen till styrdatorn har 
upprättats visas ett statusmeddelande på 
tilläggsmodulens bildskärm. 

För att kunna avläsa statusmeddelandet skall 
skyddslocket (3) öppnas. 

 1. Vrid Camlock-låset. 

 2. Lyft först skyddslocket något och fäll sedan 
ned det. 

 

 
 Bild 74  

 
 
 

 (1) Bildskärm: Beroende på statusen visas: 

 ett statusmeddelande eller 

 ett felmeddelande 

 (2) ESC; lämna menyn/ett inmatningsställe 
tillbaka 

 (3) MINUS; minska värde/en urvalspunkt 
tillbaka 

 (4) PLUS; öka värde/en urvalspunkt vidare 

 (5) ENTER; bekräfta värde/spara 
värde/aktivera vald meny/ett 
inmatningsställe vidare 

 

 
 Bild 75  

Följande visningar är möjliga: 

Visning Förklaring 

READY Den hydrauliska anläggningen är driftsklar 

Standby Den hydrauliska anläggningen är inte driftsklar, det finns ingen hydraulisk 
försörjning 

COUPLING Styrstängerna är inte kopplade eller så är avsedda styrområden överskridna 

alarm code 

xxx-xxx-xx 

Felmeddelande; ett aktivt fel identifierades 

Om flera aktiva fel identifierades visas de tillhörande felmeddelandena efter varandra. 
 
 

6.3.3 Feldiagnos 

 
 

 

Om ett felmeddelande visas håller du fordons-/maskin-
identifikationsnumret (17 position) i beredskap och kontakta vår 
kundtjänst under 

Tel.: +49 (0) 5424 802-0. 
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Radering av enskilda eller alla felmeddelanden kan bara utföras av 
Strautmanns kundtjänst. 

 

 
 
 

Tilläggsmodulen är utrustad med en feldiagnosfunktion. Följande visningar är möjliga: 

Visning Förklaring 

alarm index/code Meddelande om feltilldelningen beträffande elektroniken 

time first entry Tidpunkt när felet uppträdde för första gången 

time last entry Tidpunkt när felet uppträdde för sista gången 

frequency Hur ofta felet uppträder 

trouble code Meddelande om feltilldelningen beträffande axlarna 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  under ca. 2 sekunder. 

  Menyn Feldiagnos visas. 

 2. Tryck på knappen  eller  så ofta tills menypunkten alarm memory visas. 

 3. Tryck en gång på knappen . 

  Det första sparade felmeddelandet visas. 

 4. Tryck på knappen  eller  så ofta tills det önskade felmeddelandet visas. 

 5. Tryck en gång på knappen . 

  Detaljerna om det valda felmeddelandet visas efter varandra. 

 6. Tryck en gång på knappen . 

  Menyn Feldiagnos lämnas. 

 
 
 

7 Ta maskinen i drift 

 

 

Innan idrifttagningen för första gången krävs en dragavstämning 
mellan traktorn och maskinen (skall göras av verkstad!) 

För följdskador om en dragavstämning inte gjorts lämnar tillverkaren 
ingen garanti och tar inget ansvar. 

 
 
 

I detta kapitel får du informationer om: 

 hur maskinen tas i drift, 

 hur du kan kontrollera om maskinen kan/får anslutas till din traktor. 
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 Innan idrifttagning av maskinen skall operatören: 

 ha läst och förstått driftsanvisningen, 

 smörja alla smörjställen. 

 Beakta vid idrifttagning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter“, sidan 29, 

 "Personernas kvalifikationer", sidan 30, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 32, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 40, 

 "Underhålla och sköta maskinen", sidan 200. 

Beaktandet av detta kapitel främjar din säkerhet. 

 Innan varje idrifttagning skall operatören kontrollera att traktorn 
och maskinen är trafik- och driftssäkra. 

 Koppla till och transportera endast maskinen med en traktor, 
som är lämplig för detta. 

 Kontrollera följande anpassningar vid byte av traktor: 

 Ledaxelns längd. Beakta kapitlet "Anpassa längden på 
ledaxeln till traktorn", sidan 179, 

 Inställning av tryckvågen. Beakta kapitlet "Load Sensing 
hydrauliskt system", sidan 65. 

Genomför anpassningarna på nytt vid behov. 

 Traktorn och maskinen skall uppfylla kraven i de nationella 
vägtrafikrättsliga bestämmelserna. 

  Fordonsägaren (den driftsansvarige) och fordonsföraren 
(operatören) ansvarar för att de nationella vägtrafikrättsliga 
bestämmelserna iakttas. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för personskador i form av kläm-, klipp och skärskador, risk 
för att dras in och fångas kan uppstår när ställdelar för 
aktivering av rörliga delar blockeras med farliga rörelser. 

Blockera inga ställdelar för aktivering av rörliga delar med farliga 
rörelser, t.ex. för att fälla, svänga eller skjuta delar. 

Rörelsen måste stoppas automatiskt när du släpper respektive 
ställdel. 

Det gäller inte rörelser hos anordningar: 

 i permanent funktion för konstanta förbrukare, 

 som regleras automatiskt, 

 som på grund av sin funktion kräver en flytposition eller 
tryckposition. 
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7.1 Kontroll av traktorns lämplighet 

 
 

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om det leder 
till att komponenter inte fungerar, stabiliteten blir otillräcklig och 
traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

 Kontrollera traktorns lämplighet innan maskinen 
monteras/kopplas till traktorn. 

  Maskinen får bara monteras/kopplas till lämpliga traktorer. 

 Genomför ett bromsprov för att kontrollera om traktorn uppnår 
den erforderliga bromsfördröjningen, även med 
monterad/tillkopplad maskin. 

 
 
 

Förutsättningarna för att traktorn skall vara lämplig är framför allt: 

 traktorns tillåtna totalvikt, 

 traktorns tillåtna axeltryck,, 

 det tillåtna axeltrycket/släpvagnsvikten på traktorns kopplingsanordning. 

  Dessa uppgifter finns på typskylten, registreringsbeviset och i traktorns driftsanvisning. 

 bärförmågan på de däck som monterats på traktorn. 

Belastningen på traktorns framaxel skall alltid uppgå till minst 20% av traktorns tomvikt. 

Traktorn skall även med den påbyggda/påhängda maskinen uppnå den föreskrivna 
bromsfördröjningen. 
 
 

7.1.1 Beräkna faktiska värden 

 
 

 

Traktorns totala vikt, som anges i traktorns 
driftsanvisning/registreringsbevis skall vara större än summan av: 

 traktorns tomvikt, 

 ballastmassan, 

 den tillkopplade maskinens kultryck. 
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7.1.2 Förutsättningar för drift av traktorer med stela vagnsstänger 

 
 

VARNING 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå när traktorn inte används ändamålsenligt 

Kontrollera att: 

 kopplingsanordningen på traktorn har ett tillräckligt och godkänt 
kultryck för det faktiska kultrycket. 

 kopplingsanordningen på traktorn och draganordningen på 
släpet med stel vagnsstång klarar släpvagnslasten och släpet 
med stel vagnsstång (släpvagnslast = axeltryck). Vid behov 
måste du beräkna traktorns tillåtna släpvagnslast. 

 att de axeltryck, som ändrats av kultrycken och traktorns vikt 
ligger inom de tillåtna gränserna. Kontrollväg i tveksamma fall. 

 att traktorns statiska, faktiska bakaxellast inte överskrider den 
tillåtna bakaxellasten. 

 att traktorns tillåtna totalvikt iakttas. 

 att den tillåtna bärförmåga hos de däck som är monterade på 
traktorn inte överskrids. 

 

 
 

7.1.2.1 Kombinationsmöjligheter av kopplings- och draganordningar 

Nedanstående tabell visar de tillåtna kombinationsmöjligheterna av kopplingsanordning på traktorn 
och maskinens draganordning beroende på det maximalt tillåtna kultrycket. 

Det maximala kultrycket för din traktor hittar du direkt på kopplingsanordningens typskylt/i 
driftsanvisningen/i traktorns registreringsbevis. 
 
 

Maximalt tillåtet 
kultryck 

Kopplingsanordning på traktorn Draganordning på maskinen 

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 

Kulkoppling 80 Dragskål 80 
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7.1.2.2 Beräkna det faktiska DC-värdet för den kombination som skall kopplas 

 
 

VARNING 

 

Det kan uppstår fara för personer när komponenter slutar 
fungera om kopplingsanordningar mellan traktorn och maskinen 
bryts sönder vid ej ändamålsenlig användning av traktorn. 

 Koppla endast tillåtna kombinationer av kopplings- och 
draganordningar. 

 Beräkna det faktiska DC-värdet för din kombination, bestående 
av traktor och släp med stel vagnsstång, för att kontrollera om 
kopplingsanordningen på din traktor uppvisar det erforderliga 
DC-värdet. Det faktiska, beräknade DC-värdet för kombinationen 
skall vara mindre än eller lika med (≤) det angivna DC-värdet på 
traktorns kopplingsanordning och draganordningen hos släpet 
med stel vagnsstång. Om detta inte är fallet skall den tillåtna 
släpvagnslasten för traktorn beräknas. Avgörande är det 
respektive lägsta DC-värdet. 

 Beräkna den tillåtna dragvikten för traktorn när det beräknade 
DC-värdet för kombinationen är större än det angivna DC-värdet 
för traktorns kopplingsanordning eller draganordningen till 
släpvagnen med stel vagnsstång. Denna beräknade dragvikt får 
inte överskridas när släpvagnen med stel vagnsstång lastas. 

 
 
 

Det faktiska DC-värdet hos en kombination som skall kopplas beräknas enligt följande: 

 
DC = g x 

T x C     

T + C     

 

 

Bild 76 Kombinationens DC-värde 

 
T: Traktorns tillåtna totalvikt [t] 

(se driftsanvisning/traktorns registreringsbevis) 

C: Axeltryck/summan av axeltrycken för den med den tillåtna vikten (nyttolast) lastade maskinen i [t] 
utan kultryck 

g: Markacceleration (9,81 m/s²) 

 
Faktiskt, beräknat DC-värde för 
kombinationen 

 Kopplingsanordningens angivna DC-värden 
på traktorn och draganordningen på 
maskinen 

 kN    kN 
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Du hittar DC-värdet: 

 för kopplingsanordningen direkt på typskylten till 
kopplingsanordningen/i driftsanvisningen/på traktorns 
registreringsbevis. 

 Vid olika värden på typskyltarna till släpvagnsbock och 
släpvagnskoppling är det lägre värdet avgörande. 

 för draganordningen direkt på draganordningens typskylt. 

 

Exempel 

Traktorns tillåtna totalvikt: 14 t 

Tillåtet/-na axeltryck för släpvagnen med stel 
vagnsstång: 

18 t 

DC = 9,81 m/s² x 
14 t x 18 t 

 = 77,2 kN 
14 t + 18 t 

 
 
 

7.1.2.3 Beräkna traktorns tillåtna dragvikt 

 
 

Det lägsta DC-värdet för kopplingsanordningen på traktorn eller draganordningen till släpet med stel 
vagnsstång bestämmer traktorns tillåtna dragvikt C. Vid släp med stel vagnsstång motsvarar 
dragvikten på traktorn lika med axeltrycket/-en för släpet med stel vagnsstång. 

Traktorns tillåtna vikt på släp avgör den tillåtna lasten på släpet med dragstång. Denna beräknade 
dragvikt/axeltryck får inte överskridas när släpet med stel vagnsstång lastas. 

 
 C =  

T x DC     

g x T - DC     

 

T: Traktorns tillåtna totalvikt [t] 

(se driftsanvisning/traktorns registreringsbevis) 

DC: Det lägsta DC-värdet för traktorns kopplingsanordning/maskinens/kombinationens draganordning 

g: Markacceleration (9,81 m/s²) 

 
 
 
 

Exempel 

Traktorns tillåtna totalvikt: 14 t 

DC-för kopplingsanordningen på traktorn: 70 t 

DC-värde för draganordningen på maskinen: 77,5 t 

DC-för den kombination som skall kopplas: 77,2 t 

   

C =  
14 t x 70 kN 

 = 14,5 t 
 

9,81 m/s
2
 x 14 t - 70 kN  

 

På grund av traktor-kopplingsanordningens DC-värde uppgår det tillåtna axeltrycket till 14,5 t. Detta 
beräknade axeltryck får inte överskridas vid lastning av släpet med stel dragstång. 
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7.2 Montera manöverpulpet på traktorn 

 
 

7.2.1 Montera manöverpulpeten till ISOBUS-manövreringen Field-Operator 120 

 
 

 

 Ta inte strömmen från ljusuttaget. 

 Kompletteringsutrusta med det 3-poliga uttaget om traktorn inte 
har något 3-poligt uttag. En kompletteringsutrustningssats kan 
levereras. 

 Du behöver en konstant strömförsörjning på 12 V. Det 3-poliga 
uttaget skall vara säkrat med minst en 25 A säkring. 

 Det 3-poliga uttagets tilledning skall ha en kabeldiameter på 
minst 4 mm

2
. 

 
 
 

 1. Fäst manöverpulpeten (1) i hytten i syn- och 
räckvidd från förarplatsen. 

 2. Anslut manöverpulpetens signalstickkontakt 
(2) till den mobila kabelstammens 
signaluttag (3) eller med traktorn signaluttag 
(om sådan finns). 

 3. Stick in den 3-poliga stickkontakten (4) (DIN 
9680) till den mobila kabelstammen i 
traktorns 3-poliga uttag. 

  (Pol 15/30 = Plus; Pol 31 = Minus) 

  Det är inte nödvändigt om traktorn är 
utrustad med en ISOBUS-kabelstam. 

 4. Anslut beroende på utrustning: 

 den mobila kabelstammens ISO-uttag 
(5) till jobbdatorns ISO-stickkontakt på 
maskinen. 

 jobbdatorns ISO-stickkontakt till 
traktorns ISO-uttag. 

 

 
 Bild 77  

 
 
 

7.3 Montera påbyggnadsprofiler 

 
 

FARA 

 

Risk för elektrisk stöt eller brännskador när maskinens 
komponenter oavsiktligt rör vid nedhängande elledningar eller 
otillåtet närmar sig nedhängande elledningar, som står under 
högspänning. 

Observera att den max. fordonshöjden på 4 m inte får överskridas. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att halka, snubbla eller falla vid montering av 
påbyggnadsprofilerna. 

Det är viktigt att använda en mobil arbetsplattform med stege vid 
montering av påbyggnadsprofilerna. 
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För montering av påbyggnadsprofilerna krävs två personer. 

 
 
 

 1. Skruva ihop profilerna A, B och D med 
vardera ett stöd. 

 2. Skruva fast profil C: 

 vid Tera-Vitesse CFS 4601 / 4601 DO 
med ett stöd, 

 vid Tera-Vitesse CFS 4201 / 4201 DO 
och 5201 / 5201 DO med två stöd. 

 

 
 Bild 78  

  

 

Bild 79 (visar Tera-Vitesse CFS 5201 DO) 
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 Profiler per sida (antal och längd) 

 Tera-Vitesse CFS 

 4201, 4201 DO 4601, 4601 DO 5201, 5201 DO 

 
Antal 
(st.) 

Längd (mm) Antal (st.) Längd (mm) Antal (st.) Längd (mm) 

A 1 512 1 512 1 512 

B 2 2000 3 2000 3 2000 

C 1 2000 1 790 1 2000 

D 1 837 1 837 1 837 

 

  E = 2493 mm 
 
 

7.4 Montera övertäckningssystem 

 
 

 

För att montera övertäckningssystemet: 

 krävs två personer, 

 får inga påsatsprofiler vara monterade. 
 
 

7.4.1 Förmontera övertäckningarna 

 
 

 

Bild 80 
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 (X) färdriktning 

 

 (1) Ramrör 

 (2) Förskruvning av ramrören 

  (3) bakre nätupptagning, fast 

 (4) främre nätupptagning, förskjutningsbar 

 (5) Nät 

 (6) Skruvar för att fixera nätet 

 

 
 
 

Genomför följande arbetssteg efter varandra för 
båda övertäckningarna: 

 

 1. Skruva ihop övertäckningarnas ramrör (1). 

 

 
 Bild 81  

  

 2. Skruva ihop nätupptagningarna (4 = främre 
nätupptagning) och justera in dem 
rätvinkligt (90°) mot ramrören (1). 

 3. Skjut på nätet (5) på nätupptagningarna och 
fixera det med skruvar (6). 

 4. Spänn nätet genom att förskjuta den främre 
nätupptagningen (4) så att det inte hänger 
ner. 

 5. Lägg nätet (5) runt ramröret (1) och fixera 
det med kabelbindare. 

  

 
 

 Bild 82  

  
 
 

7.4.2 Montera övertäckningar på maskinen 

 
 

FARA 

 

Risk för elektrisk stöt eller brännskador när maskinens 
komponenter oavsiktligt rör vid nedhängande elledningar eller 
otillåtet närmar sig nedhängande elledningar, som står under 
högspänning. 

Observera att den max. fordonshöjden på 4 m inte får överskridas. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att halka, snubbla eller falla vid montering av 
övertäckningarna. 

Det är viktigt att använda en mobil arbetsplattform med stege vid 
montering av övertäckningarna. 
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Bild 83 

 (X) färdriktning 

 

  (7) Hydraulmotor 

 (8) mittersta rörhållaren 

 (9) bakre rörhållaren 

 
 
 

Genomför följande arbetssteg efter varandra för 
båda övertäckningarna: 

 

 1. Montera rörhållaren med hydraulmotorn (7) 
på det härför avsedda stödet. 

 

 
 Bild 84  
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 2. Skruva ihop det förmonterade ramröret (1) 
med rörhållarna (8 = mittersta rörhållaren). 
Skjut därvid på röret på den 
passfjäderförsedda axeln på hydraulmotorn. 

 

 
 Bild 85  

  

 3. Fixera ramröret axiellt med ställringarna. 
Ställringen med kopplingslaska (10) hör till 
den bakre rörhållaren (9). 

  Beakta att sensorn (11) inte får vara 
aktiverad med kopplingslaskan (10) vid 
stängt eller helt öppet övertäckningssystem. 

 Justera i förek. fall in kopplingslaskan efter 
borttagning av säkringsskruven (12). 

 

 
 Bild 86  

7.5 Täcka över transportkanal 

 

 

Om maskinens används för 
transport av hackelse skall 
transportkanalen stängas med 
en täckplåt (tilläggsutrustning). 

  

 

Häng upp täckplåten (1) i hållaren (2) så att 
transportkanalen är stängd. 

 

 
 Bild 87  



Ta maskinen i drift  
 

178 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

7.6 Anpassa den vikbara stångens påbyggnadshöjd 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

Den vikbara stångens påbyggnadshöjd skall anpassas till respektive traktortyp av en fackverkstad, så 
att den nedsänkta pick up:en korrekt kan anpassa sig till ojämnheterna i marken. Endast med en 
korrekt anpassad påbyggnadshöjd av den vikbara stången uppnås en optimal lastgodsupptagning. 
 
 

 

Endast en fackverkstad får anpassa den vikbara stångens 
påbyggnadshöjd. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar kan uppkomma om den tillkopplade maskinen 
oavsiktligt lossnar från traktorn, eftersom dragöglan och 
kopplingsbulten är slitna. 

Kontrollera om det finns tillräckligt med ledigt utrymme mellan 
dragöglan och kopplingsbulten när du lyfter den vikbara stången. 

 
 
 

Monteringsanvisning för specialistverkstaden: 
 
 

Avståndsmåttet X skall uppgå till 1380 mm 
mellan marken och maskinramen när lastvagnen 
med nedsänkt vikbar stång är tillkopplad till 
traktorn. 

Den vikbara stångens påbyggnadshöjd skall 
anpassas gentemot maskinramen via den 
hydrauliska cylinderns gängspindlar, om det 
faktiska avståndsmåttet X inte uppgår till 
1380 mm. 

Använd respektive skruvupptagnings (1) bakre 
borrhål om du inte når det erforderliga 
avståndsmåttet X. 

 

 

 Bild 88  

 
 
 

 1. Placera traktorn och den tillkopplade 
maskinen på en jämn yta. 

 2. Sänk ner den vikbara stången. För att göra 
detta körs den vikbara stångens hydrauliska 
cylindrar in helt och hållet. 

 3. Lossa gängspindelns (3) kontramutter (2). 

 4. Vrid de båda hydrauliska cylindrarnas 
kolvstång (4) omväxlande i den erforderliga 
riktningen. 

 Förstora avståndsmått X = vrid 
kolvstången medurs 

 Minska avståndsmått X = vrid 
kolvstången moturs 

 

Justera de båda gängspindlarna 
jämnt. 

  

 

 

 
 Bild 89  
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 5. Dra åt gängspindlarnas kontramuttrar igen. 

 6. Lyft vikstången tills hydraulcylindrarna körts 
ut till hälften. 

 7. Kontrollera om vinkelsensorns spak (5) står 
parallellt med vinkelsensorns kapsling (6) 
(Bild 90). 

  Justera i förek. fall in vinkelsensorns spak: 

 7.1 Lossa kontramuttrarna (8). 

 7.2 Dra av kulhuvudet (7). 

 7.3 Vrid gängstången (9). 

 7.4 Sätt på kulhuvudet (7) igen. 

 7.5 Dra åt kontramuttrarna (8) väl igen. 

 8. Lyft vikstången helt och hållet. 

 9. Kontrollera om det finns tillräckligt med 
ledigt utrymme mellan dragöglan och 
kopplingsbulten (Bild 91). Kopplingsbulten 
får inte gnida mot dragöglans borrhål. 

  Ändra bultkopplingens höjdläge på traktorn 
när kopplingsbulten gnider emot i 
dragöglans borrhål. 

 10. Kontrollera att de fria utrymmena runt om 
ledaxeln är tillräckliga i alla driftslägen. Om 
det finns för litet fria utrymmen leder det till 
att ledaxeln skadas. 

 

 

 Bild 90 

  

 

 

 Bild 91  

  

 
 
 

7.7 Anpassa längden på ledaxeln till traktorn 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall dras in och fångas om felaktiga 
monteringsarbeten utförs på ledaxeln eller om otillåtna 
konstruktionsmässiga ändringar utförs. 

Endast en specialistverkstad får utföra konstruktionsmässiga 
ändringar på ledaxeln. Beakta i detta sammanhang den medföljande 
driftsanvisningen från tillverkaren av ledaxeln. 

Det är tillåtet att anpassa längden på ledaxeln med hänsyn till den 
erforderliga minimiprofil-övertäckningen. 

Det är inte tillåtet att utföra konstruktionsmässiga ändringar på 
ledaxeln om de inte beskrivs i den medföljande driftsanvisningen till 
ledaxeln. 
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VARNING 

 

Risk för personskador genom ivägslungade föremål kan uppstå 
när längden på ledaxeln anpassas felaktigt så att den stukas vid 
körning i kurvor. 

Låt en specialistverkstad kontrollera längden på ledaxeln i alla 
driftstillstånd och vid behov anpassa den innan ledaxeln för första 
gången kopplas till traktorn. 

På så sätt undviker du en stukning av ledaxeln eller en otillräcklig 
profilövertäckning. 

 
 
 

 

 Det är viktigt att vid fastställandet av längden och kortandet av ledaxeln beakta 
ledaxeltillverkarens driftsanvisning, som vid leveransen finns i anslutning till 
ledaxeln. 

 Anpassningen av ledaxeln gäller bara för den aktuella traktortypen. I förek. fall 
måste ledaxeln anpassas igen om maskinen kopplas med en annan traktor. 

 
 
 

Monteringsanvisning för specialistverkstaden: 
 
 

 1. Koppla traktorn till maskinen (koppla inte till ledaxeln). 

 2. Inta ledaxelns kortaste driftsposition. 

  Den kortaste driftspositionen uppnås vid påkörning på silon med helt lyft vikstång. Beroende på 
traktorns draganordning skjuts ledaxelhälfterna ihop ca. 150 mm vid påkörning på silon med lyft 
vikstång. 

 3. Dra isär ledaxeln. 

 4. Skjut ledaxelhälftens låsning med 
traktorsymbolen (Bild 92) så långt på 
skyddsröret på traktorns kraftuttagsaxel att 
låset hakar i märkbart. 

 

 
 Bild 92  

  

 5. Skjut den andra ledaxelhälftens förslutning på maskinens kraftuttagsaxel tills M16-skruven går att 
föra in i kraftuttagsaxelns rundspår och dra åt M16-skruven med ett åtdragningsmoment på 200 
Nm (se även kapitlet "Montera ledaxel på maskinen", sidan 181). 

 6. Korta ledaxeln så att det fria utrymmet (X) uppgår till minst 40 mm i den kortaste 
driftspositionen (Bild 93). 

 

Bild 93 

 

 7. Stick i ledaxelns kortade hälfter i varandra igen. 

 8. Fetta in traktorns kraftuttagsaxel och maskinens ledaxel innan du kopplar till ledaxeln. 
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7.8 Montera ledaxel på maskinen 

 
 

 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 
ivägrullning. 

 

 2. Lossa de båda spärrarna till helskyddstratten 
genom att trycka in med ett verktyg (t.ex. 
skruvmejsel). 

 

 
 Bild 94  

  

 

 3. Dra tillbaka helskyddstratten.  

 
 Bild 95  

  

 

 4. Ta bort M16-skruven. 

 

 

 
 Bild 96  

  

 



Ta maskinen i drift  
 

182 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

 5. Applicera fett på maskinens kraftuttagsaxel 
(3). 

 6. Skjut ledaxeln (2) så långt på 
kraftuttagsaxeln (3) tills M16-skruven (1) 
går att föra in i kraftuttagsaxelns rundspår 
(4) och säkrar ledaxeln mot att glida. 

 7. Dra åt M16-skruven med ett vridmoment på 
200 Nm. 

 

 
 Bild 97  

  

 

 8. Skjut fram helskyddstratten tills den är 
arreterad på ledaxeln igen (hakar i hörbart). 

  Kontrollera att helskyddstrattens styrnäsor 
(5) griper in i adapterns spår (6) för att 
säkra ledaxelskyddet mot att vridas med. 

 

 
 Bild 98  

  

För att koppla fast ledaxeln till traktorn skall kapitel "Koppla till ledaxeln till traktorn", sidan 81. 
 
 

7.9 Demontera ledaxeln från maskinen 

 
 

 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 
ivägrullning. 

 

 2. Lossa de båda spärrarna till helskyddstratten 
genom att trycka in med ett verktyg (t.ex. 
skruvmejsel). 

 

 
 Bild 99  

  

 



 Ta maskinen i drift 
 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 183 

 

 3. Dra tillbaka helskyddstratten.  

 
 Bild 100  

  

 

 4. Ta bort M16-skruven (1). 

 5. Dra av ledaxeln från traktorns 
kraftuttagsaxel. 

 

 

 
 Bild 101  

  

För att koppla bort ledaxeln från traktorn skall kapitel "Koppla loss ledaxeln från traktorn", sidan 81 
beaktas. 
 
 

7.10 Kontrollera maskinens funktion 

 
 

Kontrollera funktionen hos maskinen innan den första idrifttagningen och innan varje gång arbetet 
påbörjas: 

 1. Koppla till maskinen med traktorn. 

 2. Smörj maskinen och ledaxeln komplett. Beträffande detta, se kapitel "Smörja maskinen", sidan 
206. 

 3. Kontrollera de enskilda transmissionernas oljenivå. Beträffande detta, se kapitel "Kontrollera 
oljenivån/fyll på", sidan 211. 

 4. Lufta pick up:ens friktionskoppling. Beträffande detta, se kapitel "Ventilera pick up:ens 
friktionskoppling", sidan 235. 

 5. Lufta CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling. Beträffande detta bekräfta kapitel "Lufta 
CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling“, sidan 236. 

 6. Kontrollera framför allt följande funktioner: 

 Sänka och lyfta pick up:en. 

 Sväng ut och in skärverket. 

 Lyft och sänk bakluckan. 



Till- och frånkoppling av maskinen  
 

184 Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 

 

 Starta och reversera (max. 3 sekunder) skrapbotten. 

 Sätt på och stäng av tvärtransportbandet (om det finns). 

 Lås och lås upp styraxeln. 

 bromsanläggningens verkan. 

 7. Kontrollera den inställda körhöjden (vid hydrauliskt chassi). 
 
 

7.11 Idrifttagning efter en längre tids stillestånd 

 
 

Efter en längre tids stillestånd skall: 

 pick up:ens friktionskoppling ventileras för att säkerställas funktionen, se kapitel "Ventilera pick 
up:ens friktionskoppling", sidan 235. 

 CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling ventileras för att säkerställa funktionen, se kapitel 
"Lufta CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling", sidan 236. 

 
 

8 Till- och frånkoppling av maskinen 

 
 

 

 Beakta vid till- och frånkoppling av maskinen därutöver kapitlet 
"Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 32. 

 Kontrollera maskinen vid varje till- och frånkoppling för synliga 
brister. Beakta kapitlet "Operatörens skyldigheter", sidan 29. 

 
 
 

8.1 Koppla till maskinen 

 
 

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om den 
tillbyggda/tillkopplade maskinen leder till otillräcklig stabilitet 
eller att traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

Maskinen får bara monteras/kopplas till traktorer som är lämpliga för 
detta. Beakta kapitlet "Kontroll av traktorns lämplighet", sidan 168. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, dras in, fångas eller utsättas 
för stötar när personer vistas mellan traktorn och maskinen vid 
tillkoppling av maskinen. 

Avvisa personer från maskinens riskområde mellan traktor och 
maskin innan du backar mot maskinen. 

Närvarande hjälpare får endast vistas bredvid traktorn och maskinen 
och gå in mellan traktorn och maskinen vid stillestånd. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämmas, få skärskador, fångas eller 
utsättas för stötar kan uppkomma om maskinen oavsiktligt 
lossnar från traktorn. 

 Beakta traktorns maximalt tillåtna kultryck, draglast och 
axeltryck. 

 Använd och säkra de avsedda anordningarna för att koppla ihop 
traktorn och maskinen ändamålsenligt. 
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VARNING 

 

Det kan uppstå faror för personer när energiförsörjningen mellan 
traktorn och maskinen slutar fungera på grund av skadade 
försörjningsledningar. 

Beakta vid tillkoppling av försörjningsledningarna dragningen av 
försörjningsledningarna. Försörjningsledningarna: 

 skall följa alla rörelser vid körning i kurvor utan spänning, 
knäckning eller friktion, 

 får inte gnida mot främmande delar. 

 
 
 

 

Endast vid Load Sensing hydrauliska system: 

 Kontrollera att tryckvågen är rätt inställd. Beträffande detta, se 
kapitel "Load Sensing hydrauliskt system", sidan 65. 

 Blockera tryckvågen i det elhydrauliska styrblocket, när den 
hydrauliska anslutningen "tillopp" är direkt ansluten till 
traktorns hydrauliska pump. 

 Öppna tryckvågen i det elektro-hydrauliska styrblocket när 
den hydrauliska anslutningen "Tillopp" är anslutet till 
traktorns styrenhet. 

 
 
 

 1. Kontrollera alltid maskinen för synliga brister vid tillkoppling. Beträffande detta, se kapitel 
"Operatörens skyldigheter", sidan 29. 

 2. Koppla till dragstången. Beträffande detta, se kapitel "Koppla till dragstång", sidan 75. 

 3. Koppla till de hydrauliska slangledningarna. Beträffande detta, se kapitel "Koppla till hydrauliska 
slangledningar", sidan 70. 

 4. Koppla till driftsbromsanläggningen. Beträffande detta, se kapitel "Tillkoppling av broms/ och 
ackumulatorledning", sidan 87. 

 5. Koppla till ledaxeln. Beträffande detta, se kapitel "Koppla till ledaxeln till traktorn", sidan 81. 

 6. Koppla till belysningsanläggningen. 

 7. Anslut manöverpulpeten. Beträffande detta, se kapitel "Montera manöverpulpet på traktorn", 
sidan 172. 

 8. Lyft stödfoten till transportläget. Beträffande detta, se kapitel "Stödfot", sidan 79. 

 9. Lossa arreteringsbromsen Beträffande detta, se kapitel "Arreteringsbroms", sidan 90. 
 
 

8.2 Koppla loss maskinen 

 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall komma i kläm, skäras, gripas tag i, 
dras in och utsättas för stötar på grund av att den bortkopplade 
maskinen inte är tillräckligt stabil. 

 Placera den tomma maskinen på en vågrät avställningsyta med 
fast underlag. 

 Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 
 
 

 1. Sänk ner stödfoten i stödpositionen. Beträffande detta, se kapitel "Stödfot", sidan 79. 

 2. Dra åt arreteringsbromsen. Beträffande detta, se kapitel "Arreteringsbroms", sidan 90. 

 3. Kontrollera alltid maskinen för synliga brister vid frånkoppling. Beträffande detta, se kapitel 
"Operatörens skyldigheter", sidan 29. 
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 4. Koppla från dragstången. Beträffande detta, se kapitel "Koppla loss dragstången", sidan 77. 

 5. Koppla från de hydrauliska slangledningarna. Beträffande detta, se kapitel "Koppla loss 
hydrauliska slangledningar", sidan 71. 

 6. Koppla från bromsanläggningen. Beträffande detta, se kapitel "Koppla bort broms- och 
ackumulatorledningen", sidan 87. 

 7. Koppla från ledaxeln. Beträffande detta, se kapitel "Koppla loss ledaxeln från traktorn", sidan 81. 

 8. Koppla bort belysningsanläggningen. 

 9. Koppla bort manöverpulpeten. Beträffande detta, se kapitel "Montera manöverpulpet på traktorn", 
sidan 172. 

 10. Dra fram traktorn. 
 
 

9 Inställningar 

 
 

 

Beakta vid idrifttagning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 32. 

 "Varningar och instruktioner", sidan 40. 

Beaktandet av dessa anvisningar främjar din säkerhet. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma vid ingrepp i maskinen: 

 när den ej tillkopplade och osäkrade maskinen rullar iväg 
oavsiktligt, 

 när drivna arbetsverktyg inte stängs av, 

 när hydrauliska funktioner utförs oavsiktligt, arbetsverktyg 
eller delar till maskinen drivs medan maskinen är kopplad 
till traktorn och traktorns motor är igång, 

 när traktorns motor startas oavsiktligt, 

 när traktor och maskin rullar iväg oavsiktligt, 

 när lyfta delar till maskinen oavsiktligt sjunker ner. 

Vid alla ingrepp i maskinen finns risk för oavsiktlig kontakt med 
drivna, osäkrade arbetsverktyg och lyfta, osäkrade delar till maskinen. 

Innan alla ingrepp på maskinen, som t.ex. inställningsarbeten eller 
arbeten för att åtgärda störningar: 

 säkra maskinen mot att rulla iväg när maskinen inte är 
tillkopplad till traktorn, 

 stäng av traktorns motor och säkra traktorn och maskinen mot 
oavsiktlig start och ivägrulling när maskinen är kopplad till 
traktorn, 

 avvisa utomstående (barn) från traktorn, 

 säkra lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning. 
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9.1 Pick up 

 
 

9.1.1 Ställa in arbetshöjden 

 
 

Lastgods och golvets beskaffenhet bestämmer pick up:ens arbetshöjd. 
 
 

 

Ställ in pick up:ens arbetshöjd lika högt via båda avkänningshjul. 
Fjädertänderna får inte skrapa i marken. Avståndet mellan 
fjädertänderna och golvet bör vara ca. 10-20 mm. 

 
 
 

 

Via borrhålen i pick up-spindelns hålsträva sker förinställningen och 
via pick up-spindeln fininställningen av pick up:ens arbetshöjd: 

 Nedre borrhål = Pick up:ens största arbetshöjd 

 Övre borrhål = Pick up:ens minsta arbetshöjd 

 Pick up-spindeln utskruvad = Pick up:ens största arbetshöjd 

 Pick up-spindeln inskruvad = Pick up:ens minsta arbetshöjd 

 
 
 

 1. Lyft pick up:en (1). 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 3. Ta bort pick up-spindelns (2) nedre fällbara 
kontakt. 

 4. Håll med ena handen upp 
avkänningshjulets (4) bärrör (3) medan du 
med den andra handen hänger in pick up-
spindelns hålsträva i det önskade borrhålet. 

 5. Säkra pick up-spindeln via den nedre 
fällbara kontakten. 

 

 
 Bild 102  

 
 
 

9.1.2 Ställa in tilläggs-avkänningshjulen 

 
 

Specialutrustning 
 
 

 

Via spindeln görs inställning av höjden och tilläggs-avkänningshjulens 
lastupptagning: 

 Spindel utskruvad = Tilläggs-avkänningshjul tar upp mer last 

 Spindel inskruvad = Tilläggs-avkänningshjul tar upp mindre last 
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VARNING 

 

Fara på grund av kläm-, skär och stötskador kan uppkomma vid 
nedsänkning och lyftning av pick up:en.  

Avvisa personer från pick up:ens riskområde innan pick up:en sänks 
eller lyfts. 

 
 
 

 1. Ställ in pick up:ens arbetshöjd via den 
vänstra och högra pick up-spindeln (1). 

 2. Sänk ner pick up:ens avkänningshjul (2) på 
en fast, jämn yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 4. Ställ in tilläggs-avkänningshjulens (3) höjd 
via den vänstra och högra spindeln (4) så 
att avkänningshjulen bär den största lasten. 

  För att göra detta skall tilläggs-
avkänningshjulens ram (5) justeras in via de 
båda spindlarna så att tilläggs-
avkänningshjulen är inställda något högre 
(10-20 mm) än avkänningshjulen. 

 4.1 Ta bort den fällbara kontakten (6). 

 4.2 Håll med ena handen upp ramen 
medan du vrider spindeln med den 
andra handen. 

 4.3 Säkra spindeln via den fällbara 
kontakten. 

 

 
 Bild 103  

 5. Lyft pick up:en komplett. 

  Ramen skall befinna sig under 
begränsningsskruvarna (7). Tilläggs-
avkänningshjulens avstånd till CFS-valsen 
(8) skall vara minst 10 mm. Korrigera i 
förek. fall avståndet. 

 

 
 Bild 104  

 
 
 

9.1.3 Ställa in nedhållare med löprulle 

 
 

Strängtjockleken bestämmer avståndet mellan pick up och nedhållare/löprulle. 
 
 

VARNING 

 

Risk för att dras in och fångas vid driven pick up. 

Det är förbjudet att använda maskinen utan nedhållare och löprulle. 
Nedhållare och löprulle fungerar också som skyddsanordning. 

 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för kläm- och skärskador i området mellan pick up och 
bärarmen till löprullens nedhållare. 

Avvisa personer ur bärarmarnas svängningsområde för nedhållare 
med löprulle innan avståndet mellan pick up och nedhållare ställs in. 
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Löprullen skall gå lätt att vrida för att nedhållaren skall kunna styras 
korrekt. 

 
 
 

 

Via kedjans längd ställs avståndet mellan pick up och 
nedhållare/löprulle in: 

 Stor sträng = stort avstånd. Om avståndet är för litet hindras 
lastgodsets upptagning. 

 Liten sträng = litet avstånd. Om avståndet är för stort tas 
lastgodset inte upp felfritt 

 
 
 

 1. Ställ in det önskade avståndet mellan pick 
up och nedhållare/löprulle via kedjans (4) 
längd. 

 

 
 Bild 105  

 
 
 

9.2 Ställa in snittlängden 

 
 

Antalet skärknivar, som monterats i skärverket bestämmer lastgodsets skärlängd. 50 knivar på ett plan 
leder till en snittlängd på 35 mm. För ur- och inmontering av skärknivar, se kapitel "Ut- och 
inmontering av skärkniv", sidan 240. 
 
 

10 Använda maskinen 

 
 

 

Beakta vid användning av maskinen därutöver anvisningarna i 
kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter", sidan 29, 

 "Personernas kvalifikationer", sidan 30, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 32, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 40. 

Beaktandet av detta kapitel främjar din säkerhet. 
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VARNING 

 

Risk för personskador genom att fattas tag i, lindas upp och att 
främmande kroppar slungas iväg kan uppstå i den drivna 
ledaxelns riskområde. 

 Kontrollera innan varje användning av maskinen att ledaxelns 
säkerhets- och skyddsanordningar fungerar och är kompletta. 

  Låt en specialistverkstad omedelbart byta ut skadade säkerhets- 
och skyddsanordningar. 

 Stäng omedelbart av traktorns motor vid fara. 

 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 

 så länge traktorns motor är igång nr ledaxeln/den 
hydrauliska anläggningen är igång, 

 när tändningsnyckeln sitter i traktorn och traktorns motor 
kan startas oavsiktligt vid ansluten ledaxel/hydraulisk 
anläggning, 

 om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig 
ivägrullning med sin respektive arreteringsbroms och/eller 
underläggskilarna. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen börjar 
drivas. 

 

VARNING 

 

Risk för personskador om komponenter slutar fungera kan 
uppstå om maskinen drivs med ett otillåtet högt varvtal. 

Beakta maskinens tillåtna drivningsvarvtal innan traktorns 
kraftuttagsaxel startas. 

 

VARNING 

 

Risk för kläm- och skärskador och för att dras in och fångas för 
personer i riskområdet för den drivna skrapbotten, framför allt 
vid brytställena. 

 Iaktta ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den drivna skrapbotten. 

 Avvisa personer från skrapbottens riskområde innan 
skrapbottenframmatningen aktiveras. 

 Ha alltid skrapbottenkedjan spänd. 

 Stäng av skrapbottenframmatningen så snart den inte längre 
behövs. 

 
 

VARNING 

 

Risk för personskador om komponenter slutar fungera när 
överbelastningskopplingen aktiveras. 

Stäng omedelbart av traktorns kraftuttagsaxel när 
överbelastningskopplingen aktiveras. 
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VARNING 

 

Fara på grund av att komponenter slutar fungera kan uppstå när 
du kör med lyft liftaxel när maskinen är lastad (endast möjligt vid 
Tridem-chassi). 

Sänk alltid liftaxeln helt och hållet innan du lastas maskinen. 

Det är förbjudet att köra med lyft liftaxel vid lastad maskin. 

 
 
 

 

Kontrollera dagligen maskinen för synliga brister. 

Synliga brister skall åtgärdas omgående. 

 
 
 

 

Rengör skärverket dagligen, framför allt skärknivarnas upptagning 
och skärknivarna. 

 
 
 

 

För att utföra de enskilda hydrauliska funktionerna krävs en ständig 
oljecirkulation mellan traktor och maskin. 

 

10.1 Lasta 

s 
 

vid ISOBUS-manövrering FO 120 
 
 

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om det leder 
till att komponenter inte fungerar, stabiliteten blir otillräcklig och 
traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

Beakta den maximala lasten på den påbyggda/påhängda maskinen 
och traktorns tillåtna axel- och kultryck. Kör i förek. fall bara med 
delvis fylld maskin. 

 
 
 

VARNING 

 

Fara på grund av kläm-, skär och stötskador kan uppkomma vid 
nedsänkning och lyftning av pick up:en.  

Avvisa personer från pick up:ens riskområde innan pick up:en sänks 
eller lyfts. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att fastna, lindas upp, dras in och fångas av pick up:ens 
rörliga delar. 

Avvisa personer från pick up:ens riskområde innan pick up:ens motor 
startas. 

 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för att komponenter slutar fungera när det fortfarande finns 
last i transportkanalen. 

Lyft endast pick up:en när det inte längre finns något lastgods i 
transportkanalen. 
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Kontrollera dagligen att skärknivarna är vassa. Vänd slöa skärknivar i 
god tid (om det går) eller slipa dem. 

 
 
 

 

Innan maskinen lastas skall: 

 pick up:ens inställda arbetshöjd kontrolleras och korrigeras i 
förek. fall, se kapitel "Ställa in arbetshöjden", sidan 187. 

 det inställda avståndet mellan pick up och nedhållare/löprulle 
kontrolleras och korrigeras i förek. fall, se kapitel "Ställa in 
nedhållare med löprulle", sidan 188. 

 det kontrolleras om lastgodsets önskade snittlängd kan uppnås 
med det monterade antalet skärknivar, se kapitel "Ställa in 
snittlängden", sidan 189. 

 
 
 

 

Det är mycket viktigt att beakta följande anvisningar: 

 Lyft endast pick up:en när transportkanalen är tom. 

 Minska traktorns motorvarvtal vid körning i kurvor. 

 Stäng av kraftuttagsaxeln vid körning i snäva kurvor och lyft upp 
pick up:en. 

 Undvik en ojämn belastning av maskinen. En ojämn belastning 
kan leda till en överbelastning av dragstången. 

 För att lasta lastutrymmet jämnt och fullständigt skall 
lastautomatiken startas. 

  Lastautomatiken: 

 behöver bara startas en enda gång, 

 startar och stänger automatiskt och stegvis av skrapbotten 
vid lastning, 

 avaktiveras automatiskt när manöverpulpeten genererar en 
akustiskt signalton och en optisk signal ("lastvagn full"), 

 aktiveras automatiskt när maskinen är avlastad och pick 
up:en sänks ned nästa gång, 

 förblir igång tills lastautomatiken stängs av manuellt, 

 Förvälj lastgodsets lastningsgrad i lastutrymmet. Beträffande 
detta, se kapitel "Förvälja lastgodsets lastningsgrad i 
lastrummet", sidan 112. 

 Observera de optiska och akustiska signalerna från 
manöverpulpeten vid lastningen. 

 Beakta maskinens max. last. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  för att stänga av vägkörningsläget i fältet. 

 2. Tryck en gång på knappen  en gång för att starta lastautomatiken. 

 3. Tryck i förek. fall en gång på knappen  för att sänka ner vikstången. 
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 4. Tryck en gång på knappen  för att sänka ner pick up:en. 

 5. Starta traktorns kraftuttagsaxel. (1000 varv
min

). 

 6. Börja med att lasta. Välj traktorns hastighet beroende på strängtjocklek och snittlängd. 

 Om maskinen är fullastad skapar ISOBUS-manöverpulpeten en akustisk signalton och en optisk 
signal "Lastvagnen är full". Lastautomatiken avaktiveras och den automatiska frammatningen för 
skrapbotten stängs av. 

 

Maskin utan doseringsvalsar: 

 7. Maskinen får fortsätta att lastas. Skrapbottens frammatning får startas kort under 2 sekunder 

ytterligare 3 gånger med knappen . Stoppa lastningen senast efter att signaltonen har ljudit 

den tredje gången. 

 

Maskiner med doseringsvalsar: 

 7. Lastrummets främre del får fyllas på. 

 

 8. Stoppa lastningen och låt kraftuttagsaxeln fortsätta att gå tills det inte längre finns något mer 
lastgods i transportkanalen. 

 9. Slå ifrån traktorns kraftuttagsaxel. 

 10. Tryck en gång på knappen  för att lyfta pick up:en. 

 11. Tryck en gång på knappen  för att sätta på vägkörningsläget vid transportkörningar på 

väg. 
 
 

10.1.1 Fastställa tillåten lastvolym 

 
 

 

Beakta vid lastning av maskinen de olika lastgodsens specifika vikter. 
Vid tung last minskar den tillåtna lastvolymen. 

 
 
 

 

Uppgifterna om tillåtet axeltryck och tomvikt finns på typskylten eller i 
kapitel "Tekniska data", sidan 22. 

 
 
 

Max. tillåten last = Tillåtet axeltryck - tomvikt 

 

 

 
 
 

Max. tillåten lastvolym = 

Max. last [kg]  

Lastgodsets specifika vikt [kg/m
3
]  
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10.1.2 Olika lastgods volymvikter 

 
 

Jordbruksprodukter Vikt [kg/m³] TS-halt 

Gräsensilage "torrt" Ca. 250 Ca. 40% 

Gräsensilage "fuktigt" Ca. 400 Ca. 30% 

Majsensilage Ca. 400 Ca. 30% 

TS = Lastgodsets torrsubstans 
 
 

10.2 Lasta av 

s 
 

vid ISOBUS-manövrering FO 120 
 
 

VARNING 

 

Risk för kläm- och stötskador och för att fångas in kan uppstå 
vid öppning och stängning av bakluckan. 

Avvisa personer från bakluckans svängningsområde innan knappen 

,  eller  trycks. 

 
 
 

 

 Lyft pick up:en komplett. 

 Spärra styraxeln. 

 Lyft den vikbara stången så pass att pick up:en har tillräckligt 
med markfrigång vid körning upp på körsilon och fördelning av 
lasten. 

  Vid otillräcklig markfrigång kan bärarmarna böja pick up:en. 

 
 
 

Maskin utan doseringsvalsar 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  en gång för att stänga av Vägkörningsläget. 

 2. Tryck på knappen  så länge som pick up:en uppvisar tillräckligt med markfrihet. 

  Härigenom utförs följande funktioner automatiskt efter varandra: 

 21 Spärra styraxeln. 

 22 Lyfta den vikbara stången. 

 3. Kör på körsilon. 

 4. Tryck kort på knappen  när du befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner automatiskt efter varandra: 

 4.1 Lyft bakluckan. 

 4.2 Aktivera skrapbotten när bakluckan når ändläget. 

 5. Starta och välj traktorns körhastighet beroende på önskad materialavläggning. Om du vill lasta av 
i etapper kan du köra ut och köra in skrapbottens frammatning godtyckligt genom att trycka på 

knappen . 
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 Skrapbottens frammatningshastighet kan ändras vid avlastning 

med knapparna  och  eller . 

  För att ändra frammatningshastigheten skall knappen  

tryckas en gång och knappen  eller  tryckas flera 

gånger snabbt efter varandra. 

 Tryck på knappen , när du vill sänka den vikbara stången 

vid avlastning på körsilon. 
 
 

 6. Tryck en gång på knappen  om du vill fördubbla skrapbottens frammatningshastighet för 

resttömning. 

 7. Tryck på knappen  för att sänka bakluckan. 

  Härigenom avaktiveras avlastningslägena A I och A II och skrapbotten stängs automatiskt av. 

 8. Kör ner från körsilon. 

 9. Tryck på knappen  så länge tills den vikbara stången sänkts ned till önskad position. 

  Sänk endast den vikbara stången vid befintlig stångfjädring såpass att den vikbara stångens 
hydrauliska cylindrar har körts ut ca. 20 mm. 

 10. Tryck en gång på knappen  för att sätta på vägkörningsläget vid transportkörningar på 

väg. 
 
 

Maskin med doseringsvalsar 
 
 

VARNING 

 

Risk för att dras in och fångas vid öppning och stängning av 
bakluckan och vid avlastning av maskinen vid drivna 
doseringsvalser. 

Avvisa personer från bakluckans svängningsområde innan knappen 

,  eller  trycks. 

 
 
 

 

 Tryck endast knappen  när traktorns kraftuttagsaxel står 

stilla. 

  Skador på den manuella vinkelväxellådan för koppling av 
doseringsvalsernas drivlina kan uppstå om denna anvisning inte 
följs. 

 Reducera skrapbottens frammatningshastighet vid avlastning 
om manöverpulpeten ofta avger den akustiska och optiska 
signalen "Lastvagnen är full". 

  Doseringsvalserna kan sättas igen om skrapbottnens 
frammatningshastighet inte reduceras. 
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 1. Tryck en gång på knappen  en gång för att stänga av Vägkörningsläget. 

 2. Tryck på knappen  så länge som pick up:en uppvisar tillräckligt med markfrihet. 

  Härigenom utförs följande funktioner automatiskt efter varandra: 

 2.1 Spärra styraxeln. 

 2.2 Lyfta den vikbara stången. 

 3. Kör på körsilon. 

 4. Tryck kort på knappen  när du befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner automatiskt efter varandra: 

 4.1 Lyft bakluckan upp till den första inställda öppningsvinkeln. 

 4.2  Växla växellådan och kopplingar. 

 4.3 Aktivera skrapbotten i standby-läget när bakluckan når ändläget. Symbolen "Frammatnnig 
till" blinkar på manöverpulpeten. 

 5. Starta traktorns kraftuttagsaxel. 

 6. Låt traktorns kraftuttagsaxel starta mjukt så att doseringsvalserna kan arbeta fritt. 

  Doseringsvalserna startat och efter en kort fördröjning startar skrapbotten automatiskt. 

 6.1 Stäng omedelbart av traktorns kraftuttagsaxel när slirkopplingen aktiveras. 

 6.2 Tryck på knappen  för att stänga av skrapbottens frammatning. 

 6.3 Tryck på knappen  en gång för att reversera skrapbottens frammatningshastighet 

under 3 sekunder. Härigenom reduceras lastgodsets presstryck på doseringsvalserna och 
därmed också startmomentet för att befria doseringsvalserna. 

 6.4 Tryck en gång till på knappen . 

  Skrapbotten kopplar automatiskt om till standby-läget och symbolen "Frammatning till" 
blinkar på manöverpulpeten. 

 6.5 Starta traktorns kraftuttagsaxel. 

 6.6 Låt traktorns kraftuttagsaxel starta mjukt så att doseringsvalserna kan arbeta fritt. 

  Doseringsvalserna startat och efter en kort fördröjning startar skrapbotten automatiskt. 

 7. Starta och välj traktorns körhastighet beroende på önskad materialavläggning. 

 7.1 Stäng av kraftuttagsaxeln innan du ändrar körspåret på körsilon. 

  Doseringsvalserna och skrapbotten stoppar. Skrapbotten kopplar automatiskt om till 
standby-läget och symbolen "Frammatning till" blinkar på manöverpulpeten om skrapbotten 

inte stängs av separat med knappen . 

 7.2 Skifta körspår. 

 7.3 Starta traktorns kraftuttagsaxel. 

 7.4 Låt traktorns kraftuttagsaxel starta mjukt så att doseringsvalserna kan arbeta fritt. 

  Doseringsvalserna startat och efter en kort fördröjning startar skrapbotten automatiskt. 
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 Skrapbottens frammatningshastighet kan ändras vid avlastning 

med knapparna  och  eller . 

  För att ändra frammatningshastigheten skall knappen  

tryckas en gång och knappen  eller  tryckas flera 

gånger snabbt efter varandra. 

 Tryck på knappen , när du vill sänka den vikbara stången 

vid avlastning på körsilon. 

 
 
 

 8. Tryck en gång på knappen  om du vill fördubbla skrapbottens frammatningshastighet för 

resttömning. 

 9. Stäng av kraftuttagsaxeln när lastrummet har tömts ned till under doseringsvalsen. 

  Skrapbotten stängs inte av om du tryckt på knappen  för resttömning. 

 10. Tryck på knappen  för att sänka bakluckan. 

  Härigenom avaktiveras avlastningslägena A I och A II och skrapbotten stängs automatiskt av. 

 11. Kör ner från körsilon. 

 12. Tryck på knappen  så länge tills den vikbara stången sänkts ned till önskad position. 

  Sänk endast den vikbara stången vid befintlig stångfjädring såpass att den vikbara stångens 
hydrauliska cylindrar har körts ut ca. 20 mm. 

 13. Tryck en gång på knappen  för att sätta på vägkörningsläget vid transportkörningar på 

väg. 
 
 

10.3 Åtgärda igensättningar på pick up och transportrotor 

 
 

 

 Igensättningar/blockeringar skall åtgärda manuellt om 
igensättningarna/blockeringarna inte kan åtgärdas från 
traktorstolen. 

 Sväng endast in skärverket när transportrotorn är igång. 

 
 
 

Åtgärda från traktorstolen: 

 1. Sväng ut skärverket ur transportkanalen. 

 2. Koppla in kraftuttagsaxeln när traktormotorn arbetar med lågt varvtal. 

  Matarrotorn transporterar lastgodset inklusive främmande kroppar till lastrummet utan motstånd 
från skärverket. 

 3. Sväng in skärverket i transportkanalen igen om igensättningen/blockeringen har åtgärdats. 
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Om igensättningen/blockeringen inte kan åtgärdas från traktorstolen: 

VARNING 

 

Risk för att operatören kan dras in eller fångas om pick up:en 
startar oavsiktligt vid manuell borttagning av 
igensättningar/blockeringar. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan igensättningar/blockeringar åtgärdas manuellt. 

 1. Stäng av kraftuttagsaxeln. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 3. Åtgärda igensättningar/blockeringar. 
 
 

10.4 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma vid ingrepp i maskinen: 

 när den ej tillkopplade och osäkrade maskinen rullar iväg 
oavsiktligt, 

 när drivna arbetsverktyg inte stängs av, 

 när hydrauliska funktioner utförs oavsiktligt, arbetsverktyg 
eller delar till maskinen drivs medan maskinen är kopplad 
till traktorn och traktorns motor är igång, 

 när traktorns motor startas oavsiktligt, 

 när traktor och maskin rullar iväg oavsiktligt, 

 när lyfta delar till maskinen oavsiktligt sjunker ner. 

Vid alla ingrepp i maskinen finns risk för oavsiktlig kontakt med 
drivna, osäkrade arbetsverktyg och lyfta, osäkrade delar till maskinen. 

Innan alla ingrepp på maskinen, som t.ex. inställningsarbeten eller 
arbeten för att åtgärda störningar: 

 säkra maskinen mot att rulla iväg när maskinen inte är 
tillkopplad till traktorn, 

 stäng av traktorns motor och säkra traktorn och maskinen mot 
oavsiktlig start och ivägrulling när maskinen är kopplad till 
traktorn, 

 avvisa utomstående (barn) från traktorn, 

 säkra lyfta delar till maskinen mot oavsiktlig nedsänkning. 

 
 
 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning. 

 1. Sänk lyfta och osäkrade delar till maskinen tills de är i ett säkert ändläge. 

  På så sätt förhindrar du en oavsiktlig nedsänkning. 

 2. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 3. Stäng av traktorns motor. 

 4. Dra ut tändningsnyckeln. 

 5. Avvisa utomstående (barn) från traktorn. 
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 6. Lås traktorns hytt. 

 7. Säkra maskinen mot att rulla iväg: 

 på jämnt underlag med arreteringsbromsen eller underläggskilarna, 

 på kraftigt ojämnt underlag eller i sluttningar med arreteringsbromsen och 
underläggskilarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Transportkörning 

 
 

En transportkörning är en körning till eller från där maskinen skall användas när maskinen är lastad 
eller olastad. 
 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 32. 

 
 
 

VARNING 

 

Faror vid ej ändamålsenlig användning av traktorn om det leder 
till att komponenter inte fungerar, stabiliteten blir otillräcklig och 
traktorns styr- och bromsförmåga blir otillräcklig. 

Beakta den maximala lasten på den påbyggda/påhängda maskinen 
och traktorns tillåtna axel- och kultryck. Kör i förek. fall bara med 
delvis fylld maskin. 

 
 
 

VARNING 

 

Farliga situationer för personer kan uppstå om hydrauliska 
funktioner oavsiktligt manövreras vid transportkörningar. 

Aktivera vägkörningsläget innan transportkörning. 

 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 

 
 
 

 

Vid transportkörning skall övertäckningssystemet (tilläggsutrustning) 
vara stängt. 

 
 
 

 

Observera att traktorns körbeteende påverkas av lasten. Det gäller 
framför allt om maskinen är delavlastad. 
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Om den vikbara stången är utrustad med en stångfjädring skall den 
vikbara stångens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkörda innan 
vägkörningsläget aktiveras. 

Stångfjädringen fungerar inte om den vikbara stången sänks ned 
ända till ändpositionen. 

 
 
 

 1. Sänk ner liftaxeln helt om den finns. 

  Endast vid komplett sänkt liftaxel kan ALB-regleraren reglera den erforderliga bromskraften 
korrekt. 

 2. Avaktivera lastautomatiken och stäng frontluckan. 

 3. Aktivera vägkörningsläget på din manöverpulpet. 

  Vid aktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Körning på väg, 

 är alla funktioner på komfort-manöverdelen spärrade bortsett från funktionen "Spärra 
styraxel" och "Låsa upp styraxel", 

 är (om de finns) den hydrauliska stångfjädringen, det hydrauliska chassits axelfjädring och 
det roterande varselljuset påslagna, 

 är arbetsstrålkastarna släckta. 

 4. Lås den eftersläpande styraxeln när transporthastigheten uppgår till mer än 40 km/h. 

 5. Starta transportkörningen. 
 
 

11.1 Transportkörning med delavlastad maskin 

 
 

 

Se till att det finns en tillräcklig stödlast vid transportkörning med 
delavlastad maskin. Transportera lastgodset från bakifrån och framåt 
när maskinen är ca. 50% urlastad. För att göra detta måste 
skrapbotten backas ett kort ögonblick (max. 3 sekunder). 

 
 
 

 

Observera att traktorns körbeteende påverkas av lasten. Det gäller 
framför allt om maskinen är delavlastad. 

 
 
 

12 Underhålla och sköta maskinen 

 
 

Korrekt och sakkunnigt underhåll och skötsel: 

 förlänger maskinens livslängd och förhindrar förtida slitage, 

 minskar stilleståndstider och reparationer, 

 är en förutsättning för våra garantibestämmelser. 
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 Beakta vid skötsel och underhåll av maskinen därutöver 
anvisningarna i kapitlen: 

 "Operatörens skyldigheter", sidan 29, 

 "Personernas kvalifikationer", sidan 30, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 32, 

 "Varningar och instruktioner", sidan 40. 

 Byt omgående ut slitna eller skadade delar, framför allt en sliten 
dragstång. 

 Använd endast original-reservdelar. 

 Beakta åtgärderna för skydd av miljön vid skötsel och underhåll 
av maskinen. 

 Beakta de lagstadgade föreskrifterna vid avfallshantering av 
ämnen för driften, som t.ex. oljor och fetter. Detta gäller också 
för delar, som kommer i beröring med dessa ämnen för driften. 

 Sådana tidsintervall, gångtider och underhållsintervall, som 
anges i den medföljande externa dokumentationerna skall 
prioriteras. 

 Skilj alla elektriska/elektroniska stickanslutningar åt innan 
maskinen underhålls. Det gäller framför allt vid 
svetsningsarbeten på maskinen. 

 Nödvändiga åtgärder är skyddsåtgärder, såsom övertäckning av 
elektriska kablar, hydrauliska slangar, broms- och 
ackumulatorledningar eller så skall dessa ledningar monteras ut 
på speciellt kritiska ställen: 

 vid svets- och borr- och sliparbeten, 

 vid arbeten med kapningsskivor i närheten av dessa 
ledningar. 

 Övervaka broms-, luft- och hydrauliska ledningar extra noga för 
synliga brister. 

 
 
 

 

 Speciella fackkunskaper är förutsättningen för utförandet av 
provnings- och underhållsarbeten. Dessa fackkunskaper 
förmedlas inte inom ramen för denna driftsanvisning. 

 Underhållsintervallen beror på användningen av maskinen. 
Underhållsschemat är anpassat till en medeltung påfrestning på 
axlar och bromsar. 

 Vid större påfrestningar skall arbetena genomföras med 
motsvarande kortare intervall. Det gäller framför allt för bromsar 
och chassi. 

 Med reservation för ändringar i underhållsföreskrifterna. 
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VARNING 

 

Risk för klämskador, skär- och klippskador, kapning, fastna, 
upplindning, dras in, fångas och stötskador för personer kan 
uppkomma när: 

 lyfta, osäkrade delar av maskinen oavsiktligt sjunker ner 
eller sänks ner, 

 traktor och maskin startar oavsiktligt och rullar iväg. 

 Säkra maskinens lyfta delar mot att avsiktligt sjunka ner innan 
du börjar arbeta vid upplyfta delar. 

 Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan maskinen underhålls eller vårdas. 

 Invänta att maskinen står stilla innan du beträder maskinens 
riskområde. 

 
 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade vid 
driften av maskinen. 

 Ta endast maskinen i drift med fullständigt monterade 
skyddsanordningar. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 vid driven maskin, 

 så länge traktorns motor är igång nr ledaxeln/den 
hydrauliska anläggningen är igång, 

 när tändningsnyckeln sitter i traktorn och traktorns motor 
kan startas oavsiktligt vid ansluten ledaxel/hydraulisk 
anläggning, 

 om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig 
ivägrullning med sin respektive arreteringsbroms och/eller 
underläggskilarna. 

  Stäng öppnade skyddsanordningar innan maskinen börjar 
drivas. 

 
 
 

VARNING 

 

Farliga situationer kan uppstå när bärande delar bryts sönder på 
grund av mekaniska arbeten på ramdelar. 

Följande är generellt förbjudet: 

 borra i ramar resp. chassi, 

 borra upp befintliga hål i ramen resp. chassit, 

 svetsa i bärande delar. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att personer skall klämskadas och utsättas för stötar om 
maskinen, som lyfts med den vikbara stången oavsiktligt sjunker 
ner. 

Säkra maskinen som lyfts med den vikbara stången mot oavsiktlig 
nedsänkning, innan du kryper in i riskområdet under den lyfta 
maskinen. 
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VARNING 

 

Risk för att personer skall klämskadas och/eller utsättas för 
stötar om den lyfta bakluckan oavsiktligt sjunker ner. 

Säkra den lyfta bakluckan med blockkulventilen mot oavsiktlig 
nedsänkning innan du beträder riskområdet under den lyfta 
bakluckan. 

12.1 Underhålls- och skötselschema - översikt 

 
 

 

 Beakta också de detaljerade informationerna i följande kapitel 
för skötsel och underhåll, framför allt vad gäller underhåll av 
chassi och axlar. 

 Underhållsintervall, som anges i de medföljande externa 
dokumentationerna skall prioriteras. 

 Genomför underhållsintervallen enligt de först uppnådda 
tidsfristen. 

 
 

Innan första användningen och efter en längre tids stillestånd 

Kontrollera: 

 om hjulmuttrarna är fast åtdragna, efterdra vid behov. 

 alla skruvförbindningar för: 

 stång, 

 chassi, 

 hydraulik. 

  Efterdras vid behov. 

 hjulnavslagrets sidospel. 

 kontrollera hydraulikens samtliga delar för täthet och synliga brister, åtgärda vid behov 
omgående läckor och andra brister eller låt åtgärda dessa. 

 kontrollera oljenivån till samtliga transmissioner, fyll på vid behov. 

 däcktrycket, korrigera vid behov. 

Lufta pick up:ens friktionskoppling och CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling. 
 
 

Dagligen 
 
 

Kontrollera: 

 maskinen för synliga brister.  

  Synliga brister skall åtgärdas omgående. 

 skärknivarnas skärpa. Vänd slöa skärknivar eller vässa dem. 

 belysningens funktion. 

 driftsbromsanläggningens funktion. 

 att arreteringsbromsen går lätt.  

  Smörj i förek. fall alla rörliga delar till arreteringsbromsen. 

 det hydrauliska chassits körhöjd. 

 kedjespänningen till skrapbottens kedjor, korta vid behov kedjan. 

 spänningen hos rullkedjan för drivning av CFS-valsen, efterspänn vid behov. 
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Dränera trycklufts-bromsanläggningens tryckluftsbehållare via dräneringsventilen. 

Rengör skärverket, framför allt skärknivarnas upptagning och säkringen mot främmande kroppar med 
tryckluft. 
 
 

Var 50:e driftstimme 

 Pick up: 

 Spänn rullkedjornas kedjespänning till pick up:ens drivning. Spänn rullkedjorna vid behov. 

 Doseringsvalsar (extrautrustning): 

 Spänn rullkedjornas kedjespänning till doseringsvalsernas drivning. Spänn rullkedjorna vid 
behov. 

 Hydraulik: 

 Kontrollera de hydrauliska slangledningarna för synliga brister, åtgärda vid behov, 

 Efterdra de hydrauliska förskruvningarna, 

 Tappa av kondensvatten ur oljeförrådsbehållarna på dämpningscylindrarna (vid hydrauliskt 
chassi), 

 Kontrollera oljenivån hos oljemagasinsbehållarna på dämpningscylindrarna och fyll på vid 
behov. 

 Byt ut växellådsoljorna (första gången efter 50 driftstimmar, ytterligare utbytesintervall, se kapitlet 
"Påfyllningsmängder och utbytesintervaller", sidan 208). 

 
 

Var 250:e driftstimme 

 Kontrollera att trycklufts-bromsanläggningen är tät: 

 Tryckfallet i det frånkopplade fordonets tryckluftsbehållare får inom 10 minuter inte uppgå till 
mer än 0,15 bar. 

 Dragögla: Kontrollera slitage och förskruvning: 

 Borrdiametern hos dragögla 40: max. 41,5 mm, 

 Tillåtet slitage på ringdragöglans ringdiameter: max. 2,5 mm. 

 Kontrollera stånganslutning, efterdra vid behov: 

 Kronmutterns åtdragsmoment: 800
+50

 Nm, 

 Kontrollera: 

 alla lagerställen, 

 oljenivån till samtliga transmissioner, fyll på vid behov, 

 alla kablar för synliga brister, byt vid behov. 
 
 

Var 500:e driftstimme resp. 1 gång per år 

 Kontrollera ramen och stången för sprickor. 

 Rengör tryckluftsbromsens filterinsatser beroende på användningsförhållandena. 

 Byt växellådsoljorna. Beträffande detta, se kapitel "Påfyllningsmängder och utbytesintervaller", 
sidan 208. 

 Skruva av kedjespännarnas skruvar till skrapbotten. Beträffande detta, se kapitel "Smörja 
kedjespännare och skrapbottenkedjornas brytställen", sidan 234. 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de hydrauliska slangledningarna är 
arbetssäkra. 
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Efter säsongslut 
 
 

 Montera ut alla skärknivar. 

 Olja in resp. smörj alla delar till skärverket och maskinen (t.ex. skrapbottenkedjor). 
 
 

12.2 Beträda lastytan 

 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, risk för att fångas, lindas upp, dras in kan 
uppstå när personer kliver in i lastrummet under pågående drift. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan du öppnar instegsdörren till lastrummet och stiger in i 
lastrummet. 

 
 
 

 1. Öppna instegsdörren: 

 1.1 Håll fast den svängbara uppstigningen (2) med 
vänster hand. 

1.2. Sväng låsningen (4) uppåt. 

  Uppstigningen och instegsdörren är upplåsta. 

 1.3 Sväng ner uppstigningen (2). 

 1.4 Öppna instegsdörren (1). 

 2. Använd handtaget (3) om du vill stiga in i lastrummet. 

 3. Stäng instegsdörren: 

 3.1 Sväng upp låsningen (4). 

 3.2 Stäng instegsdörren (1). 

 3.3 Sväng uppstigningen (2) uppåt. 

 3.4 Sväng låsningen (4) nedåt så att låsningen griper 
tag säkert bakom låspunkterna (5). 

  Uppstigningen och instegsdörren är låsta i 
transportläget. 

 

 
 Bild 106  

 

12.3 Rengöra maskinen 

 
 

 

 Rengör maskinen regelbundet och noga. Smuts drar till sig fukt 
och leder till att det bildas rost. 

  En regelbunden rengöring är förutsättningen för ett 
fackmannamässigt korrekt underhåll och underlättar betjäningen 
av maskinen. 

 Smörj upp maskinen efter rengöringen, framför allt efter 
rengöring med en högtryckstvätt/ångtvätt eller med fettlösande 
medel. 

 Undersök maskinen löpande för korrosionsskador. Åtgärda 
korrosionsskador genom att bättra på lackskador i god tid. 
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Rengöring med högtryckstvätt/ångtvätt  
 
 

 

Det är mycket viktigt att beakta följande punkter om du använder en 
högtryckstvätt/ångtvätt för rengöringen: 

 Det maximalt tillåtna spruttrycket är 80 bar. 

 Vattentemperaturen får vara maximalt 60°C. 

 Rengör inga elektriska komponenter, som t.ex. manöverpulpet, 
vägningsstavar, fördelningsboxar, vägningsdator etc. 

 Rengör inga förkromade delar. 

 Rikta rengöringsmunstyckets rengöringsstrålen från 
högtryckstvätten/ångtvätten: 

 aldrig på smorda ställen och lager, 

 aldrig direkt på hydrauliska delar. 

 aldrig direkt på gummitätningar. 

 Ha alltid ett minimi-munstycksavstånd på 300 mm mellan 
rengöringsmunstycket och maskinen. 

 Rikta aldrig rengöringsstrålen rätvinkligt mot maskindelar. 
Munstyckets sprutvinkel skall uppgå till minst 25°. 

 Använd inga kemiska tillsatser. 

 Beakta säkerhetsbestämmelserna vid hantering av 
högtryckstvättar. 

 
 
 

12.4 Smörja maskinen 

 
 

 

 Ta bort smutsen från smörjnipplarna innan smörjning. 

 Smörj så länge tills fettet tränger ut ur smörjstället. 

 Vid högtrycks-smörjpressar får ett maximalt smörjtryck på 250 
bar inte överskridas. Lager, tätningar osv. kan skadas om den 
använda smörjpressen inte har någon säkerhetsanordning. 

 Använd miljövänliga, biologiskt nedbrytbara oljor och fetter där 
smörjmedel kan hamna i fodret eller i marken. 

 
 
 

 

Beakta den medföljande externa dokumentationen vid smörjning av 
ledaxeln/-arna 
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12.4.1 Smörjschema 
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12.5 Konservera/längre stilleståndstider 

 
 

Så här förbereder du maskinen för en längre stilleståndstid: 

 Rengör maskinen noga, 

 Smörj, olja och fetta in maskinen, 

 Bättra på lackskador. 
 
 

12.6 Kontrollera/fyll på/byt växellådsolja 

 
 

För de växellådorna skall: 

 oljenivån regelbundet kontrolleras/fyllas på, 

 växellådsoljan bytas, 

 första oljebytet göras efter 50 driftstimmar. 
 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risker på grund av skador på maskinens komponenter när en 
växellåda körs utan växellådsolja. 

Se alltid till att det finns tillräckligt med olja i växellådorna. 

 
 
 

VARNING 

 

Halkningsrisk kan uppstå om olja rinner ut vid 
oljepåfyllning/oljebyte. 

Avlägsna omedelbart färska oljefläckar med bindemedel. 

 
 
 

 

 Om möjligt bör oljebytet genomföras när växellådsoljan har 
värmts upp till (30-40°C). Vid driftstemperatur är växellådsoljans 
flytförmåga som bäst. 

 Den optimala oljenivån fås vid en oljetemperatur på von 0-20°C. 

 
 
 

 

Avfallshantera förbrukad olja enligt föreskrifterna. Tag kontakt med 
din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen. 

 
 
 

12.6.1 Påfyllningsmängder och utbytesintervaller 

 

 

Byt smörjmedel: 

 för första gången efter 50 driftstimmar, 

 därefter var 500:e resp. var 2000:e driftstimme, 

 dock minst en gång per år (beroende på vilken utbytesintervall, 
som inträffar först). 
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Aggregat Växellåda 

V
o

ly
m

 [
l]

 

Specifikation Handelsbeteckning 

In
te

rv
a
ll

 

[h
] 

Skrapbotten 
Frammatningsväxellåd

a 
3,0 ISO VG 320 Mobilgear 600 XP 320 2000 

Transportenhet 

Huvudväxellåda 3,5 ISO VG 320 Mobilgear 600 XP 320 

500 

Rotorväxellåda 23,0 ISO VG 680 Avilub Gear RSX 680 

Vinkelväxellåda 2,8 ISO VG 320 Mobilgear 600 XP 320 

Vinkelväxellåda 2,8 ISO VG 320 Mobilgear 600 XP 320 

Vinkelväxellåda CFS 1,0 ISO VG 320 Mobilgear 600 XP 320 

Doseringsenhet 
Vinkelväxellåda 
doseringsvalser 

2,0 ISO VG 320 Mobilgear 600 XP 320 2000 

 
 

12.6.2 Skrapbottens frammatningsväxellåda 
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 (1) Oljelkontroll- och oljepåfyllningsskruv 

 (2) Oljeavtappningsskruv 
 
 

12.6.3 Huvudväxellåda 

 
 

 (1) Oljekontrollskruv 

 (2) Oljepåfyllningsskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 
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12.6.4 Rotorväxellåda 

 
 

 (1) Oljekontrollskruv 

 (2) Oljepåfyllningsskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 
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12.6.5 Vinkelväxellåda 

 
 

 

Kontrollera oljenivån vid sänkt pick up. 

 
 
 

 (1) Oljekontrollskruv 

 (2) Oljepåfyllningsskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 
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12.6.6 CFS-aggregatets vinkelväxellåda 

 
 

 (1) Oljekontrollskruv 

 (2) Oljepåfyllningsskruv 

 (3) Oljeavtappningsskruv 
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12.6.7 Doseringsaggregatets vinkelväxellåda 

 
 

 (1) Oljepåfyllningsskruv 

 (2) Oljeavtappningsskruv 
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12.6.8 Kontrollera oljenivån/fyll på 

 
 

 1. Justera in maskinen vågrät. 

 2. Skruva ut oljekontrollskruven. Oljenivån skall vara synlig på oljekontrollskruven. 

 3. Fyll vid behov på växellådsolja via påfyllningsöppningen. 
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12.6.9 Byta växellådsolja 

 
 

 1. Justera in maskinen vågrät. 

 2. Placera ett tråg under växellådan. Uppfångningsvolymen skall minst motsvara den påfyllda 
volymen. 

 3. Skruva ut oljeavtappningsskruven. 

  Växellådsoljan rinner ut. 

 4. Skruva ut oljepåfyllningsskruven. 

 5. Vänta tills ingen olja längre rinner ut ur oljeavtappningsöppningen. 

 6. Skruva in oljeavtappningsskruven igen och dra åt den. Använd tätningsmedel. 

 7. Fyll vid behov på den föreskrivna oljevolymen via oljepåfyllningsöppningen. 

 8. Rengör oljepåfyllningsskruven och skruva in den. 

 9. Kontrollera oljenivån efter 5 driftstimmar. Oljenivån skall vara synlig på oljekontrollskruven. 
 
 

12.7 Hydraulisk anläggning 

 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 32. 

 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

 Endast en fackverkstad får utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen. 

 Det är förbjudet att utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen när denna står under driftstryck. 

 Explosionsfara vid felaktigt utförda arbeten på 
hydroackumulatorer. 

  Det är förbjudet att svetsa, löda, borra eller utföra andra arbeten 
på hydroackumulatorer, som kan påverka de mekaniska 
egenskaperna. 

 
 
 

 

 Kontrollera regelbundet alla hydrauliska slangledningar och 
hydrauliska stickkontakter för skador och smuts. 

 Låt en sakkunnig minst en gång per år kontrollera att de 
hydrauliska slangledningarna är arbetssäkra. 

 De hydrauliska slangledningarnas användningstid bör inte 
överskrida sex år, inklusive en eventuell lagringstid på högst två 
år. 

 Avfallshantera hydraulolja enligt föreskrifterna. Tag kontakt med 
din oljeleverantör vid problem med avfallshanteringen. 

 Se till att ingen hydraulolja tränger in i marken eller kommer i 
kontakt med vatten. 
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12.7.1 Göra den hydrauliska anläggningen trycklös 

 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risker vid oavsiktlig kontakt med hydraulolja om 
hydraulolja sprutar ut under högt tryck och tränger in i kroppen, 
framför allt vid hydrauliska anläggningar med membran-
tryckackumulatorer. 

 Det är förbjudet att utföra arbeten på den hydrauliska 
anläggningen när denna står under driftstryck. 

 Gör den hydrauliska anläggningen trycklös innan du börjar 
arbeta med den hydrauliska anläggningen. 

 

 
 

 1. Avlasta den aktuella hydrauliska cylinder via den tillhörande ställdelen vid avstängd 
hydraulpump. 

 
 

12.7.1.1 Göra den vikbara stången med stångfjädring trycklös 

 
 

 1. Sänk ner stången helt. 

 2. Sätt ställspaken på den dubbelverkande 
styrenheten på traktorn i positionen 
"flytläge" om det inte finns något fritt 
returflöde. 

 3. Lossa låsskruven (1). 

  Den hydrauliska oljan strömmar via det fria 
returflödet resp. den dubbelverkande 
styrenheten till traktorn. 
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12.7.2 Hydrauliska slangledningar 

 
 

12.7.2.1 Märkning och användningstid för hydrauliska slangledningar 

 
 

 

Efter att användningstiden gått ut får den hydrauliska slangledningen 
inte längre användas. 

 

 
 

Märkningen på armaturen ger följande 
informationer: 

 (1) Märkning som anger tillverkaren av den 
hydrauliska slangledningen (A1HF) 

 (2) Den hydrauliska slangledningens 
tillverkningsdatum (14/04 = år/månad = april 
2014) 

 (3) Maximalt tillåtet driftstryck (210 bar) 
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Låt en verkstad omedelbart byta ut hydrauliska slangledningar så 
snart någon av följande brister konstateras: 

 Skador på det yttre skiktet och ända in i kärnan (t.ex. på grund 
av friktion, skärskador, sprickor). 

 Det yttre skiktet har blivit sprött (syns i form av sprickbildning i 
slangmaterialet). 

 Onaturliga deformeringar av den hydrauliska slangledningen 
både i trycklöst och i trycksatt skick eller vid böjning (t.ex. 
skiktseparering, blåsbildning, kläm- eller knäckställen). 

 Otäta ställen. 

 Skador, deformering eller otätheter i armaturen. 

 Slangen vandrar ut ur armaturen. 

 Korrosion i armaturen, som kan reducera funktionen och 
stabiliteten. 

 Felaktigt dragna hydrauliska slangledningar, t.ex. ej beaktade 
böjradier, dragning över vassa kanter. 

 Den hydrauliska slangledningen är äldre än 6 år. 

 
 
 

12.7.3 Byta hydraulfilter 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

 

Byt filterelement (1) efter ca. 250 driftstimmar. Därefter vid behov, 
dock minst var 1000:e driftstimme. 

 
 
 

 

Smutsiga filter leder till att oljan värms upp mer. 

 
 
 

VARNING 

 

Det kan uppstå risk för infektioner av personer när hydraulisk 
olja sprutar ut med högt tryck och tränger in i kroppen. 

 Det är förbjudet att byta hydraulfiltret när den hydrauliska 
anläggningen står under driftstryck. 

 Byt endast det hydrauliska filtret när maskinens anläggning inte 
är ansluten till traktorn. 
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 1. Koppla bort maskinens hydrauliska 
anläggning från traktorn. 

  Maskinen är trycklös. 

 2. Skruva ut filterhuset (3) ur filterhuvudet. 

 3. Dra av det smutsiga filterelementet (1). 

 4. Rengör filterhuset. 

 5. Fetta in gängningen på filterhuset. 

 6. Kontrollera om O-ringen (2) är skadad. Byt 
ut en skadad O-ring (ø 67,95 mm x 
2,62 mm). 

 7. Olja in det nya filterelementets O-ring. 

 8. Skjut på det nya filterelementet till anslaget. 

 9. Skruva in filterhuset ända till anslaget i 
filterhuvudet och vrid tillbaka ett kvarts varv. 

 10. Dra åt förskruvningen med ett vridmoment 
på 150 Nm. 

 11. Starta den hydrauliska anläggningen och 
avlufta filtret på ett lämpligt ställe. 

 12. Kontrollera om filtret läcker. 
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12.8 Däck 

 
 

12.8.1 Kontrollera däcken 

 
 

 

 Kontrollera däcktrycket minst var 14:e dag. Om maskinen inte 
använts under en längre tid bör däcktrycket kontrolleras innan 
maskinen tas i drift igen. 

  Kontrollera alltid att däcktrycket är rätt anpassad till belastningen 
och till den typ av arbete, som maskinen i allmänhet utför. 

 Överbelasta aldrig däcken. 

 Kontrollera att ventilhättorna sitter på ventilerna och att de är 
åtdragna. 

 Kontrollera däcken under driften för "veck" och andra onormala 
deformeringar. 

  Ta bort stenar, grus, spikar och andra främmande kroppar, som 
kan ha fastnat i däcken, eftersom dessa i annat fall kan arbeta in 
sig djupare i däcket. 

  Låt reparera djupare skärskador så fort som möjligt. 

 Förvara "lösa" däck på en mörk plats, fri från olja och andra 
kemikalier. 

 Däck får inte komma i närheten av elektriska motorer. Det ozon, 
som skapas av elektriska motorer torkar ut gummit. 
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VARNING 

 

Det kan uppstå farliga situationer för personer om 
reparationsarbeten på däck och hjul inte utförs 
fackmannamässigt korrekt. 

 Endast yrkesutbildade personer med lämpliga 
monteringsverktyg får reparera däck och hjul. 

 Använd eller reparera aldrig skadade fälgar. 
 
 
 

12.8.2 Byta däck 

► Beakta även kapitel "Åtdragningsmoment för hjulmuttrar", sida 222! 
 
 

 

Beakta därutöver kapitel "Grundläggande säkerhetsanvisningar", 
sidan 32. 

 

FARA 

 

Risk för kläm- eller stötskador med eventuella dödsfall om den 
lyfta maskinen sjunker ner oavsiktligt. 

 Placera maskinen på en jämn yta. Använd därutöver stabila, 
lastfördelande underlag vid behov. 

 Säkra maskinen mot att rulla iväg. 

 Använd en lyftanordning med tillräcklig luftkraft, som är lämplig 
för maskinens vikt och som är godkänd. 

 Placera endast lyftanordningen på de markerade fästpunkterna 
på maskinen. 

 Vistas aldrig under en lyft maskin. 

 
 

 1. Placera lyftanordningen i de markerade 
fästpunkterna. 
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 2. Följ den visade ordningsföljden när 
hjulmuttrarna lossas och dras åt. 

 3. Dra åt hjulmuttrarna med det erforderliga 
vridmomentet. 

 4. Kontrollera efter 10 driftstimmar att 
hjulmuttrarna sitter fast. Efterdra 
hjulmuttrarna vid behov. 
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12.9 Bromsanläggning 

 
 

 

Endast en fackverkstad får utföra arbeten på bromsanläggningen. 

 
 

12.9.1 Kontrollera/rengöra trycklufts-bromsanläggningens rörledningsfilter 

 
 

 

De rörledningsfilter, som är integrerade i broms- och 
ackumulatorledningens kopplingshuvuden skyddar trycklufts-
bromsanläggningen mot smuts i form av fasta partiklar. 

Luftförsörjningen till bromssystemet har prioritet framför skyddet av 
bromssystemet mot smuts och säkerställs under alla förhållanden. 
Vid igensatta filterelement på grund av smuts öppnar ett internt 
överbryggningselement och ofiltrerad luft strömmar genom 
kopplingshuvudet. 

 

 

 Kontrollera regelbundet filterelementens nedsmutsningsgrad i 
kopplingshuvudena. 

 Beroende på användningsförhållandena skall kraftigt 
nedsmutsade filterelement rengöras var 3:e till var 4:e månad. 

 

Kontrollera nedsmutsningsgraden 

 1. Kontrollera filterelementens (1) 
nedsmutsningsgrad i broms- och 
magasinsledningens kopplingshuvuden 
innan kopplingshuvudena ansluts till 
traktorn. Filterelementet kan kontrolleras 
genom öppningen (2) under plastlocket. 
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Rengöra filterelement 

 1. Öppna locket (3). 

 2. Ta bort de båda krysskruvarna (4). 

 3. Öppna locket (5) genom att svänga åt 
sidan. 

 4. Ta bort filterelementet (2) ur 
kopplingshuvudet. 

 5. Rengör filterelementet med bensin eller 
förtunning (tvätta ur). 

 6. Blås filterelementet torrt med tryckluft. 

 7. Sätt in filterelementet igen i 
kopplingshuvudet. 

 8. Stäng kåpan. 
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 9. Skruva igen kåpan med de båda 
krysskruvarna. 

 10. Anslut ackumulator- och bromsledningen till 
traktorn. 

 11. Kontrollera tätheten på kopplingshuvudena. 
 
 

12.9.2 Ställa in trycklufts-bromsanläggningen 

 
 

 

Bromsanläggningen skall efterjusteras när tomvägen (X) är större 
än/lika med 30 mm 

 
 
 

 1. Manövrera bromsspaken för hand i 
tryckriktningen. 

 2. Tryck ner säkringsringen på 
inställningsskruven (1) och ställ in 
tomvägen (X) med inställningsskruven: 

Tomväg (X) = 0,1 x bromsspakslängd (Y) 

 3. Kontrollera bromsbeläggen (2). 

  Bromsbeläggen skall bytas ut när deras 
tjocklek är: 

 5 mm vid nitade belägg, 

 2 mm vid limmade belägg. 

 4. Byt ut bromsbeläggen vid behov. 
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12.9.3 Ställa in den hydrauliska bromsanläggningen 

 
 

 

Bromsanläggningen skall efterjusteras när tomvägen (X) är större 
än/lika med 40 mm 

 
 

 1. Manövrera bromsspaken för hand i 
tryckriktningen. 

 2. Tryck ner säkringsringen på 
inställningsskruven (1) och ställ in 
tomvägen (X) med inställningsskruven: 

Tomväg (X) = 0,1 x bromsspakslängd (Y) 

 3. Kontrollera bromsbeläggen (2). 

  Bromsbeläggen skall bytas ut när deras 
tjocklek är: 

 5 mm vid nitade belägg, 

 2 mm vid limmade belägg. 

 4. Byt ut bromsbeläggen vid behov. 
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12.10 Underhåll axlar 

 
 

 

Efter rengöring av maskinen med en högtryckstvätt skall alla 
smörjställen smörjas av på nytt. 

 

Smörj- och underhållsschema 
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Smörjning 

med långtidsfett 
      

(1) Smörj styrskänkellagring.   X    

(2) 
Smörj den eftersläpande styraxelns 
arreteringscylinderhuvuden. 

   X   

(3) Smörj bromsaxellagringen. X   X   

(4) Smörj den standardmässiga stångsystemsställaren.     X  

(5) Smörj den automatiska stångsystemsställaren.     X*  

(6) Låt byta hjulnavslagrets fett (verkstadsarbete).      X 

Underhållsarbeten       

[1] Kontrollera att hjulmuttrarna sitter fast, efterdra vid behov. X** X   X  

[2] 
Kontrollera hjulnavens lagerspel. Justera inställningen vid 
behov (verkstadsarbete). 

   X   

[3] 
Kontrollera om bromsbeläggen är skadade eller slitna. Byt 
vid behov (verkstadsarbete). 

   X   

[4] 
Kontrollera bromsinställningen på bromsspaken. Ställ in vid 
behov (verkstadsarbete). 

   X   

[5] 
Kontrollera bromsinställningen på den standardmässiga 
stångsystemställaren. Ställ in vid behov (verkstadsarbete). 

   X   

[8] 
Kontrollera bromsinställningen på den automatiska 
stångsystemställaren. Ställ in vid behov (verkstadsarbete). 

    X  

[9] 
Kontrollera den automatiska stångsystemsställarens 
funktion. 

    X*  

  * Även efter varje byte av bromsbelägg. 

** Även efter varje byte av hjul. 
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12.10.1 Smörja styrskänkellagringen 

Smörj smörjställena (1) för styrskänkellagringen 
med långtidsfett tills det tränger ut färskt fett ur 
lagerställena/kurvskivan. 
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12.10.2 Smörj arreteringscylinderhuvudet på den eftersläpande styraxeln 

Smörj smörjställena (2) för 
arreteringscylinderhuvudena på den 
eftersläpande styraxeln med långtidsfett tills det 
tränger ut färskt fett ur lagerställena. 

 

Kontrollera också att 
arreteringscylindern och 
tilledningarna alltid är avluftade 
(verkstadsarbete). 
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12.10.3 Smörja bromsaxellagringen 

Smörj de yttre och inre smörjställena (3) för 
bromsaxellagringen med långtidsfett tills det 
tränger ut färskt fett ur lagerställena. 

Använd bara litiumförtvålat fett med en 
droppunkt över 190°C. 

 

 

 

 

Det får inte hamna något fett eller olja i 
bromsen. 

Beroende på tillverkningsserien är 
kamlagringen till bromsen inte tätad. 
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12.10.4 Smörja den standardmässiga stångsystemställaren 

Smörj smörjställena (4) på stångsystemställaren 
med långtidsfett tills det tränger ut färskt fett, 
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12.10.5 Smörja den automatiska stångsystemställaren 

1. Ta bort gummilocket. 

2. Smörj smörjstället (pil) till den automatiska 
stångsystemställaren med långtidsfett (80 g) 
upp till inställningsskruven med tillräckligt 
med färskt fett. 

3. Skruva tillbaka inställningsskruven cirka ett 
varv med en ringnyckel. 

4. Manövrera bromsspaken flera gånger för 
hand. 

 Den automatiska efterjusteringen skall gå lätt 
att göra. Manövrera bromsspaken återigen 
flera gånger om så krävs. 

5. Skruva åt ställskruven igen. 

6. Montera locket och fetta återigen in med 
långtidsfett. 
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12.10.6 Dra åt hjulmuttrar 

Dra åt hjulmuttrarna korsvis med en 
vridmomentsnyckel till det vridmoment som 
anges i följande tabell. 
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12.10.6.1 Åtdragningsmoment för hjulmuttrar 

Gängning 
Nyckelstorlek 

(mm) 

Antal bultar 
per nav 
(styck) 

max. åtdragningsmoment 

svart Dakromet förzinkad 

M 12 x 1,5 19 4/5 
95 Nm 

(90-100 Nm) 
-- 

95 Nm 
(90-100 Nm) 

M 14 x 1,5 22 5 
125 Nm 

(120-130 Nm) 
-- 

125 Nm 
(120-130 Nm) 

M 18 x 1,5 24 6 
290 Nm 

(275-305 Nm) 
270 Nm 

(250-290 Nm) 
320 Nm 

(300-340 Nm) 

M 20 x 1,5 27 8 
380 Nm 

(360-400 Nm) 
380 Nm 

(360-400 Nm) 
420 Nm 

(400-440 Nm) 

M 22 x 1,5 32 8/10 
510 Nm 

(485-535 Nm) 
510 Nm 

(485-535 Nm) 
560 Nm 

(535-585 Nm) 

M 22 x 2 32 10 
460 Nm 

(435-485 Nm) 
-- 

505 Nm 
(480-530 Nm) 

12.10.7 Kontrollera hjulnavens lagerspel 

1. Lyft axeln till däcken går fritt. 

2. Lossa bromsen. 

3. Sätt an två hävarmar mellan däcken och 
marken och kontrollera lagerspelet. 

 Vid ett märkbart lagerspel skall inställningen 
göras om (verkstadsarbete). 
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12.10.8 Kontrollera bromsbeläggen 

 1. Öppna slanghålet (3) genom att dra ut 
gummipluggen (om sådan finns). 

 Låt byta ut bromsbeläggen 
(verkstadsarbete) vid en kvarvarande 
beläggningstjocklek på: 

  5 mm (nitade belägg) 

  3 mm (N 2504-belägg) 

  2 mm (limmade belägg). 

 2. Sätt dit gummipluggarna igen efter 
kontrollen. 
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12.10.9 Kontrollera bromsen 

 

Kontrollera regelbundet bromsens funktion och slitage. 

Låt efterjustera bromsen (skall utföras av verkstad!) när 2/3 av max. 
bromsslag utnyttjas vid full inbromsning. 

 

12.10.10 Kontrollera den automatiska stångsystemställaren 

1. Ta bort gummilocket. 

2. Vrid tillbaka ställskruven (pil) cirka 3/4 varv 
moturs med en ringnyckel. 

 Det skall finnas en tomväg på minst 50 mm 
vid en hävarmslängd på 150 mm. 

3. Manövrera bromsspaken flera gånger för 
hand. Den automatiska efterjusteringen skall 
gå lätt. 

→ Det hörs när kuggkopplingen hakar i och vid 
tillbakaslaget vrider sig ställskruven något 
medurs. 

4. Skruva åt ställskruven igen. 

5. Montera gummilocket och smörj det med 
långtidsfett. 
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12.11 Underhåll boggi-chassi 

Underhållsschema 

Boggi-chassi 
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Underhållsarbeten   

 Kontrollera alla komponenter för skador och slitage (visuell kontroll).  X 

[1] Låt kontrollera att fjäderbyglarna på stödaxeln sitter fast (verkstadsarbete). X X 

[2] 
Låt kontrollera att axelinbindningen på fjäderspännkapslingarna sitter fast 
(verkstadsarbete). 

 X 

[3] 
Låt kontrollera att lagerbultarna på fjäderspännkapslingarna sitter fast 
(verkstadsarbete). 

X X 
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12.12 Underhåll hydrauliskt chassi 

 
 

 

Vid användningen av maskinen i kontinuerlig drift skall följande göras 
en gång i månaden: 

 Tappa ur kondensvattnet ur oljemagasinsbehållaren, 

 Kontrollera oljenivå i oljemagasinsbehållaren och fyll på i förek. 
fall. Alla 4 oljemagasinsbehållare skall vara fyllda med 
hydraulolja HLP 46 upp till hälften. Påfyllningsvolymen är 
vardera 100 ml. 

 

 
 

Oljemagasinsbehållaren (1) försörjer den 
hydrauliska cylinderns (2) kolvutrymme med 
hydraulolja. När chassit fjädrar ner suger den 
hydrauliska cylinder hydraulolja ur 
oljemagasinsbehållaren och fuktar på det sättet 
ständigt kolvutrymmet med hydraulolja. 
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Smörj- och underhållsschema 

Hydrauliskt chassi 
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Smörjning 

med långtidsfett 
    

(1) Smörj dämpningscylindrarnas lager.   X  

Underhållsarbeten     

 Kontrollera alla komponenter för skador och slitage (visuell kontroll).   X  

 Kontrollera resp. justera körhöjden. X    

[1] Kontrollera dämpningscylinderns skick och täthet.    X 

[1] Byt dämpningscylindrarnas hydraulolja.    X 

[2] 
Låt kontrollera att dämpningscylindern sitter fast och dess slitage 
(verkstadsarbete). 

   X 

[3] Kontrollera att fjäderinbindningen sitter fast (verkstadsarbete).  X X  

[4] Kontrollera att fjäderbultarna sitter fast (verkstadsarbete).  X  X 
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Bild 137 Bild 138 

 
 
 

12.12.1 Smörja dämpningscylindrarnas lager 

  Smörj smörjställena (1) upptills och nedtills 
på dämpningscylindern med fett så länge 
tills färskt fett tränger ut ur lagerställena. 

 

 

Kontrollera också att cylindern och 
tilledningarna alltid är avluftade 
(verkstadsarbete). 
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12.12.2 Tappa ur kondensvatten 

 
 

Tandem-chassi 
 

VARNING 

 

Risk för att människor och djur drabbas av kläm- eller 
stötskador när maskinen sänks ner. 

Avvisa personer/djur från maskinens riskområde innan maskinen 
sänks ner. 
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Genomför de erforderliga arbetena i tur och 
ordning för höger och vänster maskinsida: 

 1. Koppla ihop traktor och maskin. 

 2. Placera traktorn och den olastade maskinen 
på en jämn yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
ivägrullning. 

 4. Anslut nivåventilens hydrauliska 
slangledning till en enkelverkande styrenhet 
på traktorn. 

  

   

  

 5. Sänk ner chassits dämpningscylinder helt och hållet. 

  Vid trevägskran: 

 5.1 Sätt ställdelen för nivåventilen på 
traktorns styrdon i flytläge, så att 
hydrauloljan i traktorns hydrauloljetank 
kan rinna tillbaka. 

 5.2 Välj den fordonssida som skall sänkas 
ner med den övre spärrkranen (2). I 
mittpositionen är ledningen spärrad. 

 5.3 Vrid den nedre spärrkranen (3) 
långsamt till lodrät position. 

  Den förvalda fordonssidan sjunker ner. 

 5.4 Vrid den nedre spärrkranen (3) tillbaka 
till vågrät position. 

 5.5 Upprepa stegen 5.2-5.4 för den andra 
sidan. 
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  Vid komfortblock: 

 5.1 Tryck på spärrknappen (7 resp. 8) för 
att låsa upp avstängningskranen (9 
resp. 10). 

 5.2 Vrid avstängningskranen försiktigt till 
positionen "NED – down“ ända till 
anslaget. 

 5.3 Håll ställdelen på traktorns styrenhet 
för körhöjdsinställning så länge i 
positionen "Lyfta" tills manometrarna 
(5, 6) visar "0 bar". 

 Chassits dämpningscylinder (2) har 
sänkts ner helt och hållet. 
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 6. Tapp ur kondensvattnet ur 
oljemagasinsbehållarna (1): 

 6.1 Håll ett kärl under 
oljemagasinsbehållaren. 

 6.2 Lossa avtappningsskruven (4). 

 Kondensvattnet rinner ner i kärlet. 

 6.3 Dra åt avtappningsskruven igen med 
75 Nm så snart den hydrauliska oljan 
rinner ut. 

 7. Ställ in den körhöjden korrekt igen. 

 

 
 Bild 142  

  

 
 
 

12.12.3 Fylla på dämpningscylindrarnas hydraulolja 

 
 

Tandem-chassi 
 

VARNING 

 

Risk för att människor och djur drabbas av kläm- eller 
stötskador när maskinen sänks ner. 

Avvisa personer/djur från maskinens riskområde innan maskinen 
sänks ner. 

 
 
 
 
 

Genomför de erforderliga arbetena i tur och 
ordning för höger och vänster maskinsida: 

 1. Koppla ihop traktor och maskin. 

 2. Placera traktorn och den olastade maskinen 
på en jämn yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
ivägrullning. 

 4. Anslut nivåventilens hydrauliska 
slangledning till en enkelverkande styrenhet 
på traktorn. 

  

   

  

 5. Sänk ner chassits dämpningscylinder helt och hållet. 
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  Vid trevägskran: 

 5.1 Sätt ställdelen för nivåventilen på 
traktorns styrdon i flytläge, så att 
hydrauloljan i traktorns hydrauloljetank 
kan rinna tillbaka. 

 5.2 Välj den fordonssida som skall sänkas 
ner med den övre spärrkranen (2). I 
mittpositionen är ledningen spärrad. 

 5.3 Vrid den nedre spärrkranen (3) 
långsamt till lodrät position. 

  Den förvalda fordonssidan sjunker ner. 

 5.4 Vrid den nedre spärrkranen (3) tillbaka 
till vågrät position. 

 5.5 Upprepa stegen 5.2-5.4 för den andra 
sidan. 
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  Vid komfortblock: 

 5.1 Tryck på spärrknappen (7 resp. 8) för 
att låsa upp avstängningskranen (9 
resp. 10). 

 5.2 Vrid avstängningskranen försiktigt till 
positionen "NED – down“ ända till 
anslaget. 

 5.3 Håll ställdelen på traktorns styrenhet 
för körhöjdsinställning så länge i 
positionen "Lyfta" tills manometrarna 
(5, 6) visar "0 bar". 

 Chassits dämpningscylinder (2) har 
sänkts ner helt och hållet. 
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 6. Kontrollera oljenivån i 
oljemagasinsbehållarna (1): 

 6.1 Lossa förskruvningen (3). 

 6.2 Sväng oljemagasinsbehållaren uppåt. 

 6.3 Dra åt förskruvningen igen. 

 6.4 Ta bort avtappningsskruven (4). 

 6.5 Använd ett rent föremål som du kan 
använda som mätsticka. 

 6.6 Stick in detta rena föremål i 
påfyllningsöppningen för att fastställa 
oljenivån. 

 6.7 Fyll i förekommande fall 
oljeförrådsbehållaren till hälften med 
hydraulolja. 

 6.8 Skruva in avtappningsskruven och dra 
åt den med 75 Nm. 

 6.9 Lossa förskruvningen (3). 

6.10 Sväng oljemagasinsbehållaren nedåt. 

6.11 Dra åt förskruvningen igen. 

 7. Ställ in den körhöjden korrekt igen. 
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12.12.4 Korrigera körhöjden med trevägskranen (tandem-chassi) 

 
 

VARNING 

 

Risk för kläm- och stötskador vid korrigering av körhöjden. 

Avvisa personer från riskområdet under maskinen innan körhöjden 
korrigeras. 

 
 
 

 

 Körhöjden korrigeras med nivåventilen vid obelastad maskin på 
fast och jämnt underlag. 

 Den högra och vänstra maskinsidans körhöjder ställs in separat. 
Tillvägagångssättet för inställning av körhöjden är densamma för 
båda maskinsidor. 

 Av säkerhetsskäl sjunker maskinen endast långsamt. 
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Ställ sedan i tur och ordning in det korrekta 
avståndsmåttet X på höger och vänster 
maskinsida mellan hydraul-cylindrarnas (7) 
upptagningspunkter: 

 1. Koppla ihop traktor och maskin. 

 2. Placera traktorn och den obelastade 
maskinen på en jämn yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 

Observera att maskinens bromsar 
inte får vara aktiverade. 

  

 4. Anslut nivåventilens hydrauliska 
slangledningar till en enkelverkande 
styrenhet på traktorn. 

 5. Välj den fordonssida som skall trycksättas 
med den övre spärrkranen (2). I 
mittpositionen är ledningen spärrad. 

 6. Vrid den nedre spärrkranen (3) långsamt till 
lodrät position för att öka avståndsmåttet X. 
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Det är till hjälp om en andra person observerar inställningen av 
körhöjden bredvid fordonet och om operatören på traktorns ger stöd 
vid inställning av de hydrauliska cylindrarna. 

 

 7. Håll inställningsdelen på traktorns styrenhet 
så länge i positionen "Lyfta". 

  tills avståndet uppgår till X = 
600±10 mm eller 

  tills skyddsrörets (8) undre kant 
befinner sig inom den övre, breda 
markeringen (9). 

  Den nedre, smala markeringen (10) 
bör uppnås vid fullastad maskin. 

 8. Sätt ställdelen för nivåventilen på traktorns 
styrenhet i flytläge. 

 9. Vrid tillbaka den nedre spärrkranen (3) till 
vågrät position. 

 10. Upprepa stegen 5-9 för den andra 
fordonssidan. 
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12.12.5 Korrigera fordonshöjden med komfortblocket (tandemchassi) 

Specialutrustning 

VARNING 

 

Risk för kläm- och stötskador vid korrigering av körhöjden. 

Avvisa personer från riskområdet under maskinen innan körhöjden 
korrigeras. 

 

 

 Körhöjden korrigeras med nivåventilen vid obelastad maskin på 
fast och jämnt underlag. 

 Den högra och vänstra maskinsidans körhöjder ställs in separat. 
Tillvägagångssättet för inställning av körhöjden är densamma för 
båda maskinsidor. 

 Av säkerhetsskäl sjunker maskinen endast långsamt. 

 

Körhöjden ställs in: 

 för den högra maskinsidan via 
manöverelementen (1, 3, 5), 

 för den vänstra maskinsidan via 
manöverelementen (2, 4, 6). 

 

Vid en olastad maskin visar 
manometrarna (1, 2) på nivåventilen 
ca. 20 bar. 
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Ställ sedan i tur och ordning in det korrekta 
avståndsmåttet X på höger och vänster 
maskinsida mellan hydraul-cylindrarnas (7) 
upptagningspunkter: 

 1. Koppla ihop traktor och maskin. 

 2. Placera traktorn och den obelastade 
maskinen på en jämn yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 

Observera att maskinens bromsar 
inte får vara aktiverade. 

  

 4. Anslut de hydrauliska slangledningarna: 

 4.1 Anslut nivåventilens hydrauliska 
slangledning till en enkelverkande 
styrenhet på traktorn. 

 4.2 Anslut maskinens returledning till 
traktorns returledning. 

 5. Vrid avstängningskranen (5 resp. 6) till 
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positionen „UPP“ (öka avståndsmåttet X) 
eller "NER" (minska avståndsmåttet X): 

 5.1 Tryck på spärrknappen (3 resp. 4) för 
att låsa upp avstängningskranen. 

 5.2 Vrid avstängningskranen försiktigt 
ända till anslaget. 

 6. Håll inställningsdelen på traktorns styrenhet 
så länge i positionen "Lyfta". 

  tills avståndet uppgår till X = 
600±10 mm eller 

  tills skyddsrörets (8) undre kant 
befinner sig inom den övre, breda 
markeringen (9). 

  Den nedre, smala markeringen (10) 
bör uppnås vid fullastad maskin. 

 
 
 

12.12.6 Korrigera fordonshöjden (Tridem-chassi) 

VARNING 

 

Risk för kläm- och stötskador vid korrigering av körhöjden. 

Avvisa personer från riskområdet under maskinen innan körhöjden 
korrigeras. 

 

 1. Koppla ihop traktor och maskin. 

 2. Placera traktorn och den obelastade 
maskinen på en jämn yta. 

 3. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 

Observera att maskinens bromsar 
inte får vara aktiverade. 

  

 4. Anslut chassits hydrauliska slangledning till 
en enkelverkande styrenhet på traktorn. 

 5. Sänk ner liftaxeln. 

 6. Håll inställningsdelen för 
körhöjdsinställningen på traktorns styrenhet 
så länge i positionen "Lyfta" till 
nivåventilerna (1) fört chassit till rätt körhöjd 
genom att lyfta eller sänka. 

 7. Sätt ställdelen på traktorns styrenhet i 
flytläge i ca. 10 sekunder, så att de 
upplåsningsbara backslagsventilerna kan 
stänga. 
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12.13 Skrapbotten 

 
 

VARNING 

 

Risk för att fastna, lindas upp eller utsättas för skärskador om 
maskinen startar oväntat. 

Kliv endast på lastytan vid avstängd maskin och när maskinen är 
säkrad mot oavsiktlig start. 

 

 
 

 

Kontrollera att skrapbottenlisterna till 
höger och vänster inte slår emot 
ramen (1). 

Skrapbottnens kedjor skall kortas 
jämnt om kedjespännarens spännväg 
för efterspänning av kedjorna inte 
längre räcker till. 
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Skrapbottens kedjor: 

 skall vara jämnt men inte för hårt spända, 

 får bara hänga ned något. 
 
 

12.13.1 Korta och spänna skrapbottens kedjor 

 
 

VARNING 

 

Fara på grund av ivägslungade slippartiklar för ögonen vid 
kapning av kedjeled med en vinkelslip. 

Använd skyddsglasögon om du kapar kedjeleden med vinkelslip. 

 

 
 

 1. Justera in skrapbottens kedjor så att 
kedjelåsen befinner sig i mitten eller i bakre 
delen av lastutrymmet. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 3. Lossa kedjespännarens respektive 
spärrklinka (1) genom att dra åt respektive 
mutter (2). 

 4. Lossa spännskruvarnas (4) kontramuttrar 
(3). 

 5. Vrid de 4 spännskruvarna moturs. 

  Kedjespänningen lossas och kedjorna 
hänger ner. 

 6. Stig in i lastutrymmet via instegsdörren för 
att korta kedjorna. 

 7. Öppna och ta bort kedjelåsen. 

 8. Kapa alltid ett jämnt antal kedjeled (2, 4, 6, ) 
med en vinkelslip. 

 9. Foga samman de kortade kedjorna med 
nya kedjelås. 
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 10. Vrid de 4 spännskruvarna medurs. 

  Kedjorna spänns. 

 11. Lossa spärrklinkornas muttrar. 

 12. Kontrollera spännskruvarnas inskruvningsdjup. Skrapbottenfjädrarna skall alltid vara maximalt 
spända. Alla spännskruvars inskruvningsdjup skall vara lika. 

 13. Dra åt kontramuttrarna väl. 

 14. Stäng ingångsdörren. 

 15. Sväng uppstigningen uppåt. 

 16. Lås uppstigningen och ingångsdörren med låsningen. 

 17. Lås upp bakluckan via blockkulkranen. 
 
 

12.13.2 Smörja kedjespännare och skrapbottenkedjornas brytställen 

 
 

 1. Smörj kedjespännarna och 
skrapbottenkedjornas främre brytställen via 
samtliga smörjnipplar på den främre 
smörjlisten (1). 
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 2. Smörj skapbottenkedjornas bakre 
sidoframmatnings-axellager via de bakre 
smörjställena (2).  

  Om maskinen är utrustad med 
doseringsvalser skall doservalsdrivningens 
sidoskydd till vänster och höger öppnas. 
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12.14 Pick up 

 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade. 

Det är förbjudet att driva pick up:en vid öppnat sidoskydd och/eller 
borttagen skyddskapsling till pci up:en. Fäst pick up:en 
skyddskapsling enligt föreskrift på maskinen och stäng det rörliga 
sidoskyddet till höger innan maskinen manövreras. 

 
 



 Underhålla och sköta maskinen 
 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 235 

 

12.14.1 Ventilera pick up:ens friktionskoppling 

 

 

Friktionskopplingen måste luftas innan första användningen och efter 
en längre tids stillestånd så att funktionen är säkerställd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den fastsittande friktionskopplingen lossas enklast om du lastar 
maskinen med lastgods samtidigt som spärrmuttern är lossad så att 
den fastsittande friktionskopplingen slirar helt kort. 

 
 

 1. Lossa och ta bort de båda skruvarna till pick 
up:ens (1) skyddskapsling. 

 2. Ta bort pick up:ens skyddskapsling. 

 3. Lås upp och lossa spårmuttern (2). 

 

Kom exakt ihåg antalet varv med 
vilka du lossar spårmuttern så att du 
skall kunna förspänna 
friktionskopplingen korrekt igen. 

  

 4. Fäst pick up:ens skyddskapsling med båda 
skruvar i maskinen. 

 5. Starta traktormotorn. 

 6. Lasta maskinen kortvarigt med lastgods så 
att den fastsittande friktionskopplingen slirar 
i 2-3 sekunder och lossnar (alltför lång 
slirning skadas friktionsbeläggen). 

  Upprepa denna procedur 2-3 ggr om 
friktionskopplingen inte slirar. 

 7. Stäng av traktormotorn. 

 8. Dra ut tändningsnyckeln. 

 9. Lossa och ta bort de båda skruvarna till pick 
up:ens skyddskapsling. 

 10. Ta bort pick up:ens skyddskapsling. 

 11. Dra åt spårmuttern med exakt det antal varv 
som den lossats med. 

  Friktionskopplingens vridmoment: 900-
1000 Nm 

 12. Säkra spårmuttern. 

 13. Fäst pick up:ens skyddskapsling med båda 
skruvar i maskinen. 

 

 
 Bild 155  

 

 
 Bild 156  
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12.14.2 Kontrollera/efterspänn rullkedjans spänning för drivningen av pick up:en 

 
 

 

Kontrollera dagligen rullkedjans spänning på kedjespännaren. 
Rullkedjan måste efterspännas när avståndet mellan skiva och hylsa 
är mer än 8 mm. 

 
 
 

 1. Sänk ner pick up:en i arbetsläge. 

 2. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 3. Lossa kontramuttern (1) med en klonyckel 
(nyckelstorlek SW 24). 

 4. Vrid sexkantsmuttern (2) så länge tills 
avståndet mellan skivan (3) och hylsan (4) 
är mindre än 8 mm. 

 5. Dra åt kontramuttern. 

 

 
 Bild 157  

 
 

12.15 CFS-vals 

 
 

VARNING 

 

Faror på grund av risk för att klämmas, dras in och fångas kan 
uppstå då drivningselement på maskinen är oskyddade. 

Det är förbjudet att driva pick up:en vid öppnat sidoskydd och/eller 
borttagen skyddskapsling till pci up:en. Fäst pick up:en 
skyddskapsling enligt föreskrift på maskinen och stäng det rörliga 
sidoskyddet till höger innan maskinen manövreras. 

 
 
 

12.15.1 Lufta CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling 

 

 

Friktions- och utjämningskopplingen måste luftas innan första 
användningen och efter en längre tids stillestånd så att friktions- och 
utjämningskopplingens funktion är säkerställd. 
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 1. Öppna det rörliga sidoskyddet höger. 

 2. Säkra det öppnade sidoskyddet till höger 
mot oavsiktlig stängning. 

 3. Avlasta friktionskopplingen (1) genom att 
dra åt muttrarna (2) jämnt. 

 4. Stäng och lås det rörliga sidoskyddet till 
höger i skyddsposition. 

 5. Starta traktormotorn. 

 6. Lasta maskinen kortvarigt med lastgods så 
att den fastsittande friktionskopplingen slirar 
i 2-3 sekunder och lossnar (alltför lång 
slirning skadas friktionsbeläggen). 

  Upprepa denna procedur 2-3 ggr om 
friktionskopplingen inte slirar. 

 7. Stäng av traktormotorn. 

 8. Dra ut tändningsnyckeln. 

 9. Öppna det rörliga sidoskyddet höger. 

 10. Säkra det öppnade sidoskyddet till höger 
mot oavsiktlig stängning. 

 11. Belasta friktionskopplingen genom att vrida 
tillbaka muttern till gängutloppet (3). 

 12. Stäng och lås det rörliga sidoskyddet till 
höger i skyddsposition. 

 

 
 Bild 158  

 

 
 Bild 159  

 
 
 

12.15.2 Demontera/montera CFS-valsens friktions- och utjämningskoppling 

 
 

 1. Öppna det rörliga sidoskyddet höger. 

 2. Säkra det öppnade sidoskyddet till höger 
mot oavsiktlig stängning. 

 3. Lossa säkringsringen (1). 

 4. Förskjut kapslingen (2) nedåt. 

 5. Ta bort sexkantsskruvarna (3). 

 6. Dra av flänsen (4) med kopplingshälften (5) 
åt sidan. 

 7. Ta bort sexkantsskruven (6). 

 8. Skjut friktions-frihjulkopplingen nedåt. 

 9. Dra av friktions-frihjulskopplingen åt sidan. 

 10. Montera friktions-frihjulskopplingen i 
omvänd ordning. 

 11. Stäng och lås det rörliga sidoskyddet till 
höger i skyddsposition. 

 

 
 Bild 160  
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12.15.3 Justera in växelingsstängerna mot den manuella vinkelväxellådans 
växelspakar (endast vid doseringsvalsar) 

 

 

Växlingsstängerna skall justeras in mot den manuella 
vinkelväxellådans växelspakar när pick up:en drivs vid öppnad 
baklucka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Öppna det rörliga sidoskyddet höger. 

 2. Säkra det öppnade sidoskyddet till höger 
mot oavsiktlig stängning. 

 3. Häng av båda fjädrarna (6). 

 4. Lossa och ta bort skruvförbindningen (7) 
och förbindningshylsan (8). 

 5. Öppna bakluckan får att köra ut de 
hydrauliska cylindrarna (9, 10) helt och 
hållet. 

 6. Sväng undan de båda växelspakarna (3, 4) 
ända till ett märkbart anslag i pilens riktning 
(11). 

 7. Kontrollera injusteringen av växelstångens 
(1, 2) långhål (12, 13) gentemot borrhålet i 
växelspaken (3, 4). 

 

 
 Bild 161  

 
 

 

Växelstången (1) skall vara injusterad på ett sådant sätt att 
växelspakens (3) borrhål befinner sig 3 mm från det vänstra 
långhålets (12) kant. 

Växelstången (2) skall vara injusterad på ett sådant sätt att 
växelspakens (4) borrhål befinner sig 3 mm från det högra långhålets 
(13) kant. 

 
 
 

 8. Justera vid behov in växlingsstången mot växelspaken. För att göra detta ändras den hydrauliska 
cylinderns och växlingsstångens inmonteringslängd via justeringsskruvarna (14). 

 9. Skruva ihop växelspaken och växelstången med varandra via skruvförbindningen och 
förbindningshylsan. 

 10. Häng in de båda fjädrarna. 

 11. Stäng och lås det rörliga sidoskyddet till höger i skyddsposition. 

 12. Stäng bakluckan. 
 
 

12.16 Skärverk 

 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skärskador vid monteringsarbeten på vassa knivar. 

Använd skärskyddshandskar via alla arbeten med knivarna. 
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FÖRSIKTIGT 

 

Risk för kläm- och skärskador vid svängning av täckplåten. 

 Använd handtaget när täckplåten svängs undan. 

 Avvisa personer som befinner sig på sidan mittemot från 
riskområdet innan du svänger undan täckplåten. 

 
 
 

12.16.1 Rengöra skärverket 

 

 

Skärknivarnas säkring mot främmande kroppar skall rengöras 
dagligen med tryckluft. 

Hur säkringen mot främmande kroppar reagerar försämras vid 
smutsigt skärverk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING 

 

Fara på grund av ivägslungade gräs- och smutspartiklar kan 
uppstå vid utblåsning av upptagningarna, spåren och säkringen 
mot främmande kroppar med tryckluft. 

Använd alltid skyddsglasögon vid utblåsning av upptagningarna, 
spåren och säkringarna mot främmande kroppar med tryckluft. 

 
 

 

Dessa åtgärder underlättar ur- och inmonteringen av skärknivarna: 

 Rengör skärknivens upptagning med tryckluft innan skärkniven 
monteras ut. 

 Rengör skärknivens spår med tryckluft innan skärkniven 
monteras in igen. 

12.16.1.1 Rengöring av säkringen av främmande kroppar 

 
 

 

Monteringsspak och knivspak finns i 
hållaren (1) på den vänstra 
maskinsidan (sett i färdriktningen) i 
fordonsramen på skärverket. 

 

 

 

 Bild 162 
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 1. Rengör dagligen: 

 mellanrummen (1) mellan 
skärknivarna/knivhållarna. 

 de enskilda knivhållarnas spakfickor 
(2). 

 Använd för detta monteringsspaken (3) 
och tryckluft. 

 2. Olja in rullen (4) i spakfickan för de enskilda 
knivhållarna flera gånger under säsongen. 
Kontrollera också att rullarna går lätt enligt 
följande: 

 2.1 Häng av fjädern (5) med hjälp av 
monteringsspaken på knivhållarens 
ytterring (6). 

 Spakfickan faller bort underifrån och 
rullen är åtkomlig. 

 2.2 Lossa de fastsittande rullarna med en 
vattenpumpstång. 

 2.3 Olja in rullen. 

 2.4 Häng på fjädern med hjälp av 
monteringsspaken på knivhållarens 
ytterring. 

 2.5 Upprepa åtgärdsstegen 2.1 till 2.4 för 
de övriga knivhållarna. 

 

 

 Bild 163  

 

 

 Bild 164  
 
 

12.16.2 Ut- och inmontering av skärkniv 

 
 

Skärknivar skall monteras ut och in: 

 för att ställa in lastgodsets skärlängd, 

 för att vända de dubbelsidiga skärknivarna, 

 för att slipa skärknivarna. 
   



 Underhålla och sköta maskinen 
 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 241 

 

12.16.2.1 Demontera skärknivar 

 
 

 1. Sväng ut skärverket över manöverpulpeten. 

 2. Vik den vikbara stången över de 
hydrauliska cylindrarna om du vill öka det 
fria utrymmet för att komma åt skärknivarna. 

 3. Stäng av oljecirkulationen mellan traktor 
och maskin. 

 4. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 5. Dra ut bulten (1). 

 6. Sväng ner täckplåten (2). 

 7. Sätt på skyddsglasögon. 

 8. Sätt på skyddshandskar. 

 9. Ta ut knivspaken (3) och monteringsspaken 
(4) ur hållaren (5). Hållaren finns på den 
vänstra maskinsidan (sett i färdriktningen) i 
fordonsramen på skärverket. 

 

 
 Bild 165  

  

 

 
 Bild 166  

 10. Rengör skärknivarnas/knivhållarnas 
mellanrum med monteringsspaken och med 
tryckluft. 

 11. Stick in knivspaken i skärknivens borrhål. 

 12. Dra upp arreteringsspaken (6) och ta ut 
skärkniven uppåt ur knivhållaren. 

 

 
 Bild 167  
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12.16.2.2 Montera in skärkniven 

 
 

VARNING 

 

Risk för kläm- och skärskador uppstår vid insvängning av 
skärverket i transportkanalen. 

Det är förbjudet att svänga in skärverket i transportkanalen när: 

 personer vistas under maskinen, 

 personer griper eller kan gripa in skärverkets farliga ställen. 

 
 
 

 1. Sätt på skyddsglasögon. 

 2. Rengör spåren för skärknivarna med 
tryckluft. 

 3. Sätt på skärkniven (1) på knivspaken (2). 

 4. Dra upp arreteringsspaken (3) och dra in 
skärkniven uppifrån i knivhållaren (4). 

 

Var vid inmonteringen av skärkniven 
uppmärksam på att 
arreteringsspaken hakar in igen. 
Arreteringsspaken är helt inhakad om 
den ligger an mot skärverkets ram 
(5). Härvid är hålspännstiftet (6) 
framtills i långhålet. 

  

 5. Fäst monteringsspaken och knivspaken i 
hållaren igen. 

 6. Sväng upp täckplåten (7) igen. 

 7. Lås täckplåten med bulten (8) i långhålet 
(9). 

 8. Lossa maskinens arreteringsbroms när alla 
skärknivar har monterats in igen. 

 9. Starta traktormotorn. 

 10. Sätt på oljecirkulationen mellan traktor och 
maskin medan traktorns motor är igång. 

 11. Sänk ner pick up:en. 

 12. Starta traktorns kraftuttagsaxel. 

  Pick up:en och transportrotorn drivs igen. 

 

 
 Bild 168  

  

 

 
 Bild 169  

  13. Sväng in skärverket över manöverpulpeten 
och in i transportkanalen. 

 14. Sänk ner den vikbara stången. 

 
 
 

12.16.3 Slipa skärkniven 

 
 

 

Vassa skärknivar: 

 minskar den erforderliga kraften för att driva 
transportaggregatet, 

 minskar slitaget på transportaggregatet, 

 ökar livslängden på transportaggregatet. 
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 Kontrollera regelbundet att skärknivarna är vassa. 

 Vänd alla slöa skärknivar (var 12:e driftstimme) eller slipa dem (var 24:e 
driftstimme). 

 Använd en vinkelslip med en stjärnslipskiva för att slipa skärknivarna. 

 Slipa endast skärknivarna på den glatta sidan och aldrig på den vågiga 
sidan. 

 
 
 

VARNING 

 

Risker på grund av ivägslungade slippartiklar finns risk för 
skador på ögonen när knivarna slipas. 

Använd alltid skyddsglasögon vid slipning av knivar. 

 
 
 

12.16.4 Ställa in skärknivarnas avstånd till rotorn 

 
 

 

Skärknivarnas avstånd till rotorn skall uppgå till ca. 26 mm över 
rotorns kompletta bredd. Med detta avstånd uppnås en optimal 
skärning av lastgodset. Skärknivarna får inte röra vid motorn. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, risk för att fångas, lindas upp, dras in kan 
uppstå när personer kliver in i lastrummet under pågående drift. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan du öppnar instegsdörren till lastrummet och stiger in i 
lastrummet. 

 
 
 

 1. Lyft den vikbara stången om du vill öka det 
fria utrymmet för att komma åt skärknivarna. 

 2. Stig in i lastrummet genom ingångsdörren. 

 3. Mät: 

 skärknivarnas (1) avstånd (X) till rotorn 
(2) genom transportkanalens spår från 
lastrummet. 

 avståndet på rotorns högra och 
vänstra sida, eftersom skärknivarnas 
avstånd till rotorn måste vara 
detsamma över rotorns kompletta 
bredd. 

 4. Korrigera skärknivarnas (1) avstånd (X) till 
rotorn (2) på respektive övre styrarm (3) på 
maskinens högra och vänstra sida när det 
uppmätta värdet inte uppgår till 26 mm. 

 4.1 Lossa kontramuttrarna (Bild 171/2). 

 4.2 Lossa den övre styrgaffeln (Bild 171/3) 
från upptagningsröret (5) genom att ta 
bort bulten (4). 

 

 

 Bild 170  
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 4.3 Vrid den respektive styrgaffeln för att 
ställa in skärknivens avstånd till rotorn. 

 

 Öka skärknivarnas avstånd till 
rotorn = korta den övre 
styrarmen = vrid den övre 
styrgaffeln medurs 

 Minska skärknivarnas avstånd till 
rotorn = förläng den övre 
styrarmen = vrid den övre 
styrgaffeln moturs 

  

 

 

 

 Bild 171  

 4.4 Mät återigen avståndet på rotorns 
högra och vänstra sida för att 
kontrollera det inställda avståndet. 

 4.5 Fäst den övre styrgaffeln med bulten i 
upptagningsröret när skärknivarnas 
avstånd till rotorn har ställts in korrekt. 

 4.6 Dra åt kontramuttrarna. 

 5. Ställ in indragningsvinkeln (6) på nytt igen: 

 5.1 Lossa skruvarna (7). 

 5.2 Sväng ut skärverket helt och hållet. 

 5.3 Skjut indragningsvinkeln (6) ända till 
anslaget under knivupptagningen (8). 

 5.4 Dra åt skruvarna (7) väl. 

 

 
 Bild 172  

  

  

 
 Bild 173  
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12.16.5 Kontrollera avstrykarnas avstånd till rotorn 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

 

Deformerade avstrykare skall omgående bytas av en fackverkstad. 
Endast en fackverkstad får utföra detta arbete. 

 
 
 

 

Avstrykarens avstånd till rotorn skall uppgå till 17 mm över rotorns 
kompletta bredd. Minimiavståndet får inte underskridas. 

Orsaker för att alltför litet avstånd mellan avstrykare och rotor är: 

 slitna avstrykare eller 

 deformerade avstrykarhållare. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, risk för att fångas, lindas upp, dras in kan 
uppstå när personer kliver in i lastrummet under pågående drift. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan du öppnar instegsdörren till lastrummet och stiger in i 
lastrummet. 

 
 
 

 1. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 2. Stig in i lastrummet genom ingångsdörren. 

 3. Kontrollera avstrykarnas (1) 
avstrykningsytor (3) och mät avstrykarnas 
avstånd (X) till transportrotorn (2). 

  Byt ut alla avstrykare, 

 vars avstrykningsyta (3) är rundslipade. 

 vars avstånd X till transportrotorn är 
mindre än 17 mm. 

 

Även deformerade 
avstrykarhållare kan vara 
orsaken till ett för litet avstånd 
mellan avstrykarna och 
transportrotorn. 

Låt en specilistverkstad 
omgående byta deformerade 
avstrykarhållare. Endast en 
specialistverkstad får utföra 
detta arbete. 

 

 

 
 Bild 174  
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12.16.6 Byta ut avstrykare 

 
 

Verkstadsarbete 
 
 

VARNING 

 

Risk för klämskador, risk för att fångas, lindas upp, dras in kan 
uppstå när personer kliver in i lastrummet under pågående drift. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan du öppnar instegsdörren till lastrummet och stiger in i 
lastrummet. 

 

 
 

 1. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 2. Stig in i lastrummet genom ingångsdörren. 

 3. Numrera avstrykarna (1) för att senare 
kunna montera dem i den korrekta 
positionen. 

 4. Lossa skruvarna (4). 

 5. Ta bort avstrykarhållarens säkringsskena 
(5) genom att dra den bakåt. 

 

Låt en specilistverkstad 
omgående byta deformerade 
avstrykarhållare. Endast en 
specialistverkstad får utföra 
detta arbete. 

 

 6. Rengör mellanrummen mellan avstrykarna. 

 7. Ta ut avstrykarna genom att vrida den 
undre spetsen bakåt-uppåt. 

 8. Häng upp de nya avstrykarna i den övre 
styrplåten (6) och förflytta den nedåt tills de 
tas upp i den nedre upptagningen (7) och 
ligger an mot avstrykarröret (8). 

  I förekommande fall skall de nya 
avstrykarna slipas till mått med en vinkelslip 
(använd skyddsglasögon). 

 9. Stick också in de ej utbytta avstrykarna på 
sina tidigare positioner (observera 
numreringen). 

 10. Centrera avstrykarna (1) mellan 
transportrotorns matningsgafflar (10) och 
skruva ihop dem med säkringsskenan (5) 
med ett åtdragningsmoment på 95 Nm 
(torrt). 

 

Vid behov kan också alla 
avstrykare justeras in i sidled 
via styrplåten (6). Det är dock 
sällan nödvändigt 
(verkstadsarbete). 

 

  

 
 Bild 175  

  

 

  Bild 176 
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12.16.7 Ställa in sensorn "Skärverk utsvängt 

 
 

VARNING 

 

Fara på grund av kläm- och skärskador vid inställning av 
sensorn "Skärverk utsvängt", när maskinen drivs oavsiktligt 
eller om hydrauliska funktioner utförs oavsiktligt. 

Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och ivägrullning 
innan sensorn "Skärverk utsvängt" ställs in. 

 
 
 

 1. Sväng in skärverket komplett. 

 2. Stäng av traktorns motor. 

 3. Aktivera traktorns tändning. 

 4. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 5. Dra åt maskinens arreteringsbroms. 

 6. Koppla från ledaxeln. 

 7. Koppla ifrån den enkelverkande 
styrenhetens tryckledning. 

 8. Fäst sensorn "Skärverk utsvängt" (1) på så 
sätt i hållaren (2) att avståndet mellan 
sensorn och skärverkets (3) ram uppgår till 
ca. 2 mm. 

  Lysdioden (4) lyser och samtidigt skiftar 
symbolen "Skärverk" på manöverpulpeten 
från positionen "Skärverk utsvängt till 
positionen "Skärverk insvängt". 

 9. Skruva fast sensorn i denna position. 

 

 
 Bild 177  

 
 
 

12.17 Doseringsvalser 

 
 

12.17.1 Kontrollera/efterspänn rullkedjornas spänning 

 
 

 

Kontrollera dagligen rullkedjans spänning på kedjespännaren. 

Rullkedjan måste efterspännas när avståndet mellan 
kedjespännarens skiva och hylsa är mer än 8 mm. 

 
 
 

VARNING 

 

Risk för att halka, snubbla eller falla vid vård och skötsel av 
rullkedjorna för drivningen av doseringsvalserna. 

Vid underhåll och skötsel av rullkedjorna för drivningen skall en mobil 
arbetsplattform med stege användas. 
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Bild 178 

 (X) färdriktning 

 (1) automatisk kedjespännare vänster 

 (2) automatisk kedjespännare höger 

 

 1. Säkra traktorn och maskinen mot oavsiktlig 
start och ivägrullning. 

 2. Öppna doseringsvalsdrivningens 
skyddskåpa. 

 3. Lossa kontramuttern (1) med en klonyckel. 

 4. Vrid sexkantsmuttern (2) så länge tills 
avståndet mellan skivan (3) och hylsan (4) 
är mindre än 8 mm. 

 5. Dra åt kontramuttern (1). 

 6. Stäng och lås doseringsvalsdrivningens 
skyddskåpa. 

  

 
 Bild 179  
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12.18 Åtdragningsmoment 

► Beakta även kapitel "Åtdragningsmoment för hjulmuttrar", sida 222! 
 
 

12.18.1 Åtdragningsmoment för metriska skruvförbindningar 

 
 

 

Dessa åtdragningsmoment är riktvärden. Avvikande uppgifter på 
andra ställen i bruksanvisningen eller medföljande extern 
dokumentation har alltid företräde. 

 
 
 

Kvalitetsklass och markering av 
skruvhuvudena 

 

Kvalitetsklass och markering av 
muttrarna 

Storlek Kvalitetsklass 4.8 Kvalitetsklass 8.8 Kvalitetsklass 10.9 Kvalitetsklass 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 

M6 4,8 3,5 6 4,5 9 6,5 11 8,5 13 9,5 17 12 15 11,5 19 14,5 

M8 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 

* "Inoljad" betyder att skruvarna är försedda med ett smörjmedel som t.ex. motorolja eller att 
fosfaterade eller oljade skruvar har använts. 

** "Torr" betyder att normala eller förzinkade skruvar utan smörjning har använts. 
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 Kontrollera regelbundet att skruvförbindningarna sitter fast. 

 Byt alltid ut skruvar och muttrar mot delar i samma 
kvalitetsklass. 

 Dra åt kontramuttrar med plastinsats och flänsade stål-
kontramuttrar med ca. 50% av det "torra" värde som anges i 
tabellen. 

 Dra åt kugg- eller kronmuttrar med fullt vridmoment. 

 Skärbultar är utformade på ett sådant sätt att de skär av (bryter) 
vid en viss belastning. Vid byte av skärbultar får endast bultar av 
samma kvalitet användas. 

 

 

 

 

 
 
 

13 Störningar och åtgärder 

 
 

13.1 Hydraulik 

 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Ingen hydraulisk funktion 
tillgänglig 

Bruten hydrauloljeström Aktivera hydrauloljeströmmen 
mellan traktor och maskin 

Kontrollera hydraulolje-
stickkontakten för slitage 

Ej korrekt kopplade hydrauliska 
slangledningar 
(returflödesledning på 
tryckanslutning) 

Anslut de hydrauliska 
slangledningarna korrekt 

Hydrauliska stickkontakter ej 
korrekt låsta i hydraulmuffarna 

Stick in de hydrauliska 
stickkontakterna så långt i de 
hydrauliska muffarna tills den 
hydrauliska stickkontakten låser 
märkbart. 

Ej korrekt inställd systemskruv 
på det hydrauliska styrblocket 

Kontrollera och korrigera 
inställning 

Skrapbottens frammatning 
startar inte 

Överlastad maskin Delavlasta maskinen 

Skrapbotten blockerad med 
främmande kroppar 

Ta bort främmande kroppar 

Skrapbottens frammatning går 
bara tidvis 

Skrapbottenventilens styrkolv 
klämmer 

Rengör styrkolven och 
kontrollera att den går lätt vid 
inmonteringen 

Bakluckan öppnas inte Stängd blockkulventil Öppna blockkulventil 

Styrblocket otätt Defekta O-ringar Byt O-ringar 

Löst dragankare Dra åt dragankare med 22 Nm 

Otäta låsskruvar Täta låsskruvarna med flytande 
skruvsäkring eller tätningsband 
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Störning Orsak Åtgärd 

I tillflödet ökar trycket till 180 bar 
trots att ingen ventil aktiveras 
(öppet system) 

Inskruvad Load Sensing-skruv 
för att blockera tryckvågen 

Skruva ut Load Sensing-skruv 

Den hydrauliska anläggningen 
blir för het 

Alltför stor volymström från 
traktorn 

Anpassa volymströmmen till 
traktorventilen 

För små hydrauliska 
stickkontakter 

Använd en motsvarande stor 
hydraulisk stickkontakt 

Slitna hydrauliska stickkontakter Byt ut hydrauliska stickkontakter 

För låg hydraulisk effekt vid 
Load Sensing-drift 

För små hydrauliska 
stickkontakter 

Använd en motsvarande stor 
hydraulisk stickkontakt 

För lågt Load Sensing styrtryck Använd ev. tryckutväxling. 
Konsultera tillverkaren. 

 

 

 
 
 

13.2 Elektriskt system 

 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Ingen funktion kör Ingen spänning på 
manöverpulpeten 

Se till att det finns 12 V 
spänning på traktorn 

Defekt säkring Byt säkring 

Glappkontakt i uttag Åtgärda glappkontakt 

Ej kopplad ställdel till/från Sätt ställdel på Till. 

Funktioner kör oregelbundet För liten kabeldiameter på 
tilledningen 

Välj en större kabeldiameter 

Säkringen på traktorn är ofta 
defekt 

För svagt säkrad Sätt in säkring med min. 25 A, 
kontrollera ledningsdiametrar 
(bör-ledningsdiameter = min 4 
mm

2
) 

Skadad kabel Byt kabel 

Frammatningen kan inte 
regleras 

Ingen spänning (12 V) på 
manöverpulpeten 

Se till att det finns 12 V 
spänning på traktorn 

För liten kabeldiameter på 
tilledningen 

Välj en större kabeldiameter 

Defekt manöverpulpet Låt kontrollera manöverpulpeten 

Defekt magnet hos en 
hydraulisk ventil 

Byt magnet 

Frammatningen kan bara 
regleras periodvis 

Glappkontakt på magneten Åtgärda glappkontakt 

För liten kabeldiameter på 
tilledningen 

Välj en större kabeldiameter 

Frammatningen fungerar inte Defekt magnet hos 
frammatningen 

Byt magnet 
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Störning Orsak Åtgärd 

2 eller flera funktioner kör 
samtidigt 

Skadad kabel Byt kabel 

Flera samtidigt strömsatta 
magneter 

Kontroller kabel 

Manövrerad manuell 
nödmanövrering 

Kontroll om styrblockets räfflade 
skruvar är utskruvade, skruva ut 
vid behov 

Funktionen kör inte trots att det 
ligger på 12 V spänning på 
magneten 

Defekt magnet Byt magnet 

Visning av manöverpulpeten 
fungerar inte 

Ingen 12 V spänning Se till att det finns 12 V 
spänning på manöverpulpeten 

Defekt säkring på traktorn Byt säkring 

Visningen av en funktion anger 
ingen statusvisning på 
manöverpulpeten 

Defekt ledningsdragning 
(kortslutning) 

Kontrollera ledningar, byt i 
förekommande fall 

Felinställda sensor Ställ in sensor 

Defekt sensor Byt sensor 

Visningen av alla funktioner 
anger ingen statusvisning på 
manöverpulpeten 

Defekt ledningsdragning 
(kortslutning) 

Kontrollera ledningar, byt i 
förekommande fall 

Felinställda sensorer Ställa in sensorer 

Defekt/a sensor/er Byt sensor/er 

Lastautomatiken kopplas för 
sent 

Området ej inställt Kalibrera om lastautomatiken 

Bruten hydrauloljeström Aktivera hydrauloljeströmmen 
mellan traktor och maskin 

Anläggningen saknar funktion Störning i systemet Starta om systemet 

Avlastningsläget A I kopplar inte Ej fullständigt spärrad styraxel, 
eftersom hjulen är blockerade 

Kör fram maskinen något 

 

 

 

 

 
 

13.3 Arbete 

 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Igensättningar i 
indragningsområdet 

Ojämna eller för stora strängar Ta upp mindre och jämnare 
strängar 

För hög hastighet Sänk körhastigheten 

För låg genomgång i 
indragningsområdet 

Iaktta släpvagnshöjden 

Vid lastning reagerar 
överlastkopplingen 

För hög hastighet Sänk körhastigheten 

Slöa skärknivar Slipa/byta skärknivar 

Alltför kraftigt pressad last Starta skrapbottnens 
frammatning i rätt tid 
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Störning Orsak Åtgärd 

Dålig skärkvalitet Slöa skärknivar Slipa/byta skärknivar 

Ej tillräckligt insvängt skärverk Rengör och sväng in skärverket 
helt och hållet 

För liten strängstorlek Förstora strängen eller öka 
körhastigheten 

Alltför tidigt utsvängande 
skärknivar 

Kontrollera knivsäkringens 
fjädrar, byt vid behov 

Skärknivar går ofta av Defekt säkring mot främmande 
kroppar 

Kontrollera säkring mot 
främmande kroppar 

Fastsittande rulle i spaken, ej 
utsvängande spak 

Olja in rullen (skall rotera lätt) 
eller byt ut spaken 

Ej tillräckligt insvängt skärverk Rengör och sväng in skärverket 
helt och hållet 

Skärverket kan inte köras in Smutsigt skärverk mellan 
skärkniv och transporttråg 

Rengör skärverket 

Igensatt transportkanal Rengör transportkanalen 

Böjda skärknivar Rikta eller byt skärknivar 

Pick up:ens slirkoppling reagerar 
ofta 

För lågt inställd pick up Korrigera inställning 

Pick up kraftigt smutsig på 
insidan 

Rengör pick up 

Den vikbara stången kör inte 
upp 

Överlastad maskin Anpassa lasten 

För lågt hydrauliskt tryck på 
traktorn 

Anpassa det hydrauliska trycket 
på traktorn till min. 180 bar. 

Pick up, vikbar stång och 
baklucka sjunker ner under 
arbetet 

Otät hydraulisk cylinder Täta hydraulisk cylinder 

Skärverket svänger ut långsamt 
under arbetet 

Otät kolv i den hydrauliska 
cylindern 

Täta kolven 

Otät hydraulisk cylinder Täta hydraulisk cylinder 

För lågt hydrauloljetryck Manövrera knappen längre 

Maskinen svänger kraftigt vid 
körning på väg 

För lågt däcktryck Korrigera däcktrycket enligt 
tabell 

Överlastad maskin Anpassa lasten 

Vid hydrauliskt chassi sjunker en 
maskinsida ner kraftigt 

Överlastad maskin, 
hydraultrycket avviker via 
tryckbegränsningsventil 

Anpassa lasten 

Ej åtdragen avstängningskran 
på nivåblocket 

Dra åt avstängningskran 

Ojämn belastning av den första 
och andra axeln. 

Korrigera ev. körhöjden 

Skrapbotten stänger ofta av sig 
vid urlastning 

Sensorn "Lastvagn full" eller 
doseringsvalsavstängningens 
spännfjäder felinställd 

Korrigera inställningar 
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14 Kopplingsscheman 

 
 

14.1 Hydraulik – ISOBUS-manövrering 
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 (1) Skrapbotten 

 (2) Frontlucka (tilläggsutrustning) 

 (3) Pick-up 

 (4) Vikbar stång 

 (5) Stångfjädring (tilläggsutrustning) 

 (6) Manuell vinklad växellåda för växling av doseringsenhet (endast maskiner med doseringsvalser) 

 (7) Baklucka 

 (8) Blockkulkran 

 (9) Spjäll 

 (10) Skärverk 

 (11) Styraxel 

 (12) Hydrauliskt tandemchassi 

 (13) Y23 och Y24 strömsatt vid aktiv stångfjädring 

 (14) Körhöjdsinställning 

 (15) Hydrauliskt Tridem-chassi 

 (16) El-hydraulisk tvångsstyrning Tandem (tilläggsutrustning) 

 (17) El-hydraulisk tvångsstyrning Tridem (tilläggsutrustning) 

 (18) Styrcylinder 

 (19) Kåpa (tilläggsutrustning) 

 (20) Axellyft Tridem (tilläggsutrustning) 

 (X) endast monterad vid tvärtransportband, elhydraulisk tvångsstyrning och hydrauliskt chassi 

 (Y) endast monterad vid elhydraulisk tvångsstyrning 

 

       Färdriktning 
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14.2 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 / 130 – Översikt 
kabelstam 

 

X20 Jobbdator XY1 Pick-up 

X25 LIN-modul vägningsanordning XY2 Baklucka 

X41 Arbetsstrålkastare stjärngaller XY3 Baklucka 

X42 Arbetsstrålkastare vänster bak XY4 Skrapbotten framåt 

X43 Arbetsstrålkastare höger bak XY5 Skrapbotten framåt steg II 

X44 Arbetsstrålkastare pick up XY6 Backa skrapbotten 

  XY8 Styraxel 

XE1 LIN-modul arbetsstrålkastare XY9 Vikbar stång 1 

XE2 LIN-modul arbetsstrålkastare XY10 Vikbar stång 2 

  XY11 Stångfjädring 1 

XM16 Silermedelspump XY12.1 Spärrblock cylinder 

XM17 Centralsmörjning XY12.2 Spärrblock cylinder 

  XY13 Skärverk 

XS1 Skärverk XY30 Förvalsventil 30 

XS6 Baklucka sänkt höger XY31 Förvalsventil 31 

XS7 Baklucka sänkt vänster XY111 Stångfjädring 2 

XS9 Baklucka lyft   

XS11 Varvtal doseringsvalser   

XS12 Lastautomatik   

XS13 Skärknivssäkring (sändare)   

XS14 Skärknivssäkring   

XS15 Lastvagn full   

XS19 Vikbar stång position   

XS20 Övertäckningssystem 1   

XS21 Övertäckningssystem 2   

XS22 Varvtal pick up   

XS45 Styraxeln låst   

XS47 Färdriktning (hastighet)   

 
 
 



 Kopplingsscheman 

 

Tera-Vitesse CFS 4201-5201, Tera-Vitesse CFS 4201 DO-5201 DO   11.14 257 
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14.3 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 / 130 – ventiler 
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A1 Jobbdator 1/42 Pick-up 

  2/42 Skrapbotten framåt 

M1 Silermedelspump 3/42 Förvalsventil 31 

M2 Centralsmörjning 5/42 Förvalsventil 30 

  7/42 Backa skrapbotten 

XM16 Silermedelspump 8/42 Silermedelspump 

XM17 Centralsmörjning 10/42 Skrapbotten steg II 

  11/42 Stångfjädring 

XY1 Pick-up 13/42 Spärra styraxeln 

XY2 Baklucka 1 14/42 Skärkniv 

XY3 Baklucka 2 15/42 Jord ventiler 1 

XY4 Skrapbotten framåt 16/42 Jord ventiler 6 

XY5 Skrapbotten framåt steg II 27/42 Jord ventiler 4 

XY6 Backa skrapbotten 28/42 Baklucka 

XY8 Styraxel 29/42 Vikbar stång 

XY9 Vikbar stång 1 30/42 Jord ventiler 3 

XY10 Vikbar stång 2 41/42 Jord ventiler 5 

XY11 Stångfjädring 1 42/42 Jord ventiler 2 

XY12.1 Spärrblock cylinder   

XY12.2 Spärrblock cylinder   

XY13 Skärverk   

XY30 Förvalsventil 30   

XY31 Förvalsventil 31   

XY111 Stångfjädring 2   
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14.4 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 / 130 – Sensorik 

 
 

A1 Jobbdator 

A4 LIN-modul vägningsanordning 

  

4/42 Försörjning potentiometer laddningsautomatik 

12/42 LIN-buss 

18/42 12 V sensorik 1 

20/42 Jord sensorik 1 

21/42 Signal varvtal pick-up 

22/42 Signal "Baklucka sänkt" 

23/42 Signal ljusgrind 

24/42 Signal skärverk 

25/42 Signal "Baklucka helt lyft" 

26/42 Signal "Lastvagn är full" 

32/42 12 V sensorik 2 

34/42 Jord sensorik 2 

35/42 Signal varvtal doseringsvalser 

36/42 Signal övertäckningssystem 

37/42 Signal lastautomatik 

38/42 Signal "Styraxel spärrad" 

39/42 Signal vikbar stång position 

40/42 Signal färdriktning 

  

S1 Skärverk 

S6 Baklucka sänkt höger 

S7 Baklucka sänkt vänster 

S9 Baklucka helt lyft 

S11 Varvtal doseringsvalser höger 

S12 Potentiometer lastautomatik 

S13 Skärknivssäkring (sändare) 

S14 Skärknivssäkring 

S15 Lastvagn är full 

S16 Tryckbrytare "Styraxel spärrad" 

S17 Färdriktning (hastighet) 

S19 Vikbar stång position 

S25 Kåpa vänster 

S26 Kåpa höger 

S27 Varvtal pick up 
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14.5 Elektronik – ISOBUS-manövrering Field-Operator 120 / 130 – Jobdator expansionsmodul/LIN-modul 
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(1)  Jobdator expansionsmodul 

(2) LIN-modul 

(3) Översikt LIN-modul 

  

Y14 Tvärtransportband höger 

Y15 Tvärtransportband vänster 

Y19 Frontlucka 1 

Y20 Frontlucka 2 

Y21 Sänka liftaxeln 

Y22 Lyfta liftaxeln 

Y23 Axelfjädring 1 

Y24 Axelfjädring 2 

  

E1 Arbetsstrålkastare 

E2 Arbetsstrålkastare 

E3 Arbetsstrålkastare 

E4 Arbetsstrålkastare 

E5 Roterande varselljus 

14.6 Anslutning av belysningsanläggningen 

 
 

 (1) Bromsljus rosa 

 (2) Bakljus vänster: gult 

 (3) Bakljus höger: gult 

 (4) Nummerskyltsbelysning: gul 

 (5) Blinkers vänster: blå 

 (6) Jord: svart 

 (7) Blinkers höger: brun 

 

 

 Bild 180 

14.7 Anslutning elektrisk tilläggsförbrukare 

 
 

 

Anslut inga tilläggsförbrukare till manöverpulpeten 

Tilläggsförbrukare är t.ex. en silermedelspump eller en 
tilläggsbelysning (mer än 2 lampor). 

För tilläggsförbrukare erbjuder vi en tilläggsstyrning, som aktiverar 
dessa tilläggsförbrukare via relä. 

 

A.Froescher
Rechteck
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