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Förord 

 Bästa kund! 

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

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

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

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

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

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

Ägarens omdöme 

 Bästa läsare! 

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

B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG 

Bielefelder Straße 53 

 D-49196 

Tel: 

Fax: 

E-post: 

Bad Laer 

+ 49 (0) 5424 802-0 

+ 49 (0) 5424 802-64 

kontakt@strautmann.com 

 



 Innehållsförteckning
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 5
 

1  Om bruksanvisningen ...................................................................................... 12 
1.1  Dokumentets syfte ............................................................................................................... 12 

1.2  Läges- och riktningsuppgifter i bruksanvisningen ................................................................ 12 

1.3  Layoutregler ......................................................................................................................... 12 

1.4  Specifika benämningar ........................................................................................................ 13 

2  Produktbeskrivning .......................................................................................... 14 
2.1  Självgående foderblandare SF ............................................................................................ 15 

2.2  Självgående foderblandare Double SF ................................................................................ 16 

2.3  Säkerhets- och skyddsanordningar ..................................................................................... 17 

2.4  Trafiktekniska utrustningar ................................................................................................... 19 

2.5  Avsedd användning ............................................................................................................. 20 

2.6  Riskområde och farliga punkter ........................................................................................... 21 

2.7  Märkskylt och CE-märkning ................................................................................................. 22 

2.8  Tekniska data ....................................................................................................................... 23 
2.8.1  Allmänna data .......................................................................................................... 23 

2.8.1.1  Självgående foderblandare SF................................................................ 23 
2.8.1.2  Självgående foderblandare Double SF ................................................... 24 

2.8.2  Fordonsmått ............................................................................................................. 25 
2.8.2.1  Självgående foderblandare SF................................................................ 25 
2.8.2.2  Självgående foderblandare Double SF ................................................... 26 

2.8.3  Däcktryck ................................................................................................................. 27 

2.9  Ljudalstring ........................................................................................................................... 27 

2.10  Konformitet ........................................................................................................................... 27 

3  Säkerhetsanvisningar ...................................................................................... 28 
3.1  Arbeta säkerhetsmedvetet ................................................................................................... 28 

3.2  Administrativa åtgärder ........................................................................................................ 29 
3.2.1  Ägarens skyldighet .................................................................................................. 29 
3.2.2  Operatörens skyldighet ............................................................................................ 30 
3.2.3  Krav på personal ..................................................................................................... 31 

3.3  Produktsäkerhet ................................................................................................................... 32 
3.3.1  Säkerhetsmedvetet handhavande av maskinen ..................................................... 32 
3.3.2  Säkerhets- och skyddsanordningar ......................................................................... 32 
3.3.3  Modifieringar ............................................................................................................ 32 
3.3.4  Reserv- och förslitningsdelar samt tillsatsmedel ..................................................... 33 
3.3.5  Garanti och ansvar .................................................................................................. 33 

3.4  Grundläggande säkerhetsanvisningar ................................................................................. 34 
3.4.1  Allmänna anvisningar angående säkerhet och förebyggande av olyckshändelser 34 
3.4.2  Hydraulsystem ......................................................................................................... 35 
3.4.3  Elsystem .................................................................................................................. 36 
3.4.4  Bromssystem ........................................................................................................... 36 
3.4.5  Axlar ......................................................................................................................... 37 
3.4.6  Däck ......................................................................................................................... 37 
3.4.7  Foderblandare ......................................................................................................... 38 
3.4.8  Underhåll och skötsel .............................................................................................. 39 

3.5  Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar och viktiga hänvisningar ..................................... 40 
3.5.1  Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar ................................................................. 40 
3.5.2  Viktiga hänvisningar ................................................................................................ 41 

3.6  Varningsskyltar och instruktionsskyltar ................................................................................ 42 
3.6.1  Varningsskyltar ........................................................................................................ 42 
3.6.2  Instruktionsskyltar .................................................................................................... 47 
3.6.3  Anordning av varningsskyltar och instruktionsskyltar .............................................. 48 

3.6.3.1  Självgående foderblandare SF................................................................ 48 
3.6.3.2  Självgående foderblandare Double SF ................................................... 49 

3.7  Risker om säkerhetsanvisningar och varningsskyltar inte beaktas ..................................... 50 



Innehållsförteckning 
 

6 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

4  Inlastning och urlastning ................................................................................ 51 

5  Konstruktion och funktionssätt ...................................................................... 52 
5.1  Förarhytt - översikt .............................................................................................................. 52 

5.2  Hyttdörr ................................................................................................................................ 54 
5.2.1  Öppna hyttdörren .................................................................................................... 54 
5.2.2  Stänga hyttdörren ................................................................................................... 54 
5.2.3  Öppna dörrfönstret .................................................................................................. 55 
5.2.4  Stänga dörrfönstret ................................................................................................. 55 
5.2.5  Nödutgång .............................................................................................................. 56 

5.3  Förarstol .............................................................................................................................. 57 

5.4  Ratt ...................................................................................................................................... 59 

5.5  Tänd- och startknapp .......................................................................................................... 60 

5.6  Infoterminal - översikt .......................................................................................................... 61 
5.6.1  Varnings- och kontrolljus ........................................................................................ 61 

5.6.1.1  Varnings- och kontrolljus för motorfunktioner ......................................... 62 
5.6.1.2  Belysnings- och blinkersanläggningens kontrolljus ................................ 63 
5.6.1.3  Köranordningens varnings- och kontrolljus ............................................ 63 
5.6.1.4  Hydraulsystemets kontroll- och varningsljus .......................................... 64 

5.6.2  Maskinbild ............................................................................................................... 64 
5.6.3  Enskilda maskinkomponenters driftstatus .............................................................. 66 

5.7  Manöverpanel - översikt ...................................................................................................... 67 

5.8  Ljus och sikt ......................................................................................................................... 68 
5.8.1  Slå på och stänga av parkerings- och halvljus ....................................................... 68 
5.8.2  Varningsblinkers ..................................................................................................... 69 
5.8.3  Blinkers, helljus, ljustuta ......................................................................................... 69 
5.8.4  Slå på och stänga av arbetsstrålkastare fram / bak ............................................... 71 
5.8.5  Hyttbelysning .......................................................................................................... 72 
5.8.6  Sikt .......................................................................................................................... 72 

5.8.6.1  Solrullgardin ............................................................................................ 72 
5.8.6.2  Rutetorkare ............................................................................................. 72 
5.8.6.3  Speglar ................................................................................................... 74 
5.8.6.4  Kameraövervakning blandningsbehållare / backning ............................. 75 

5.9  Värme, ventilation och kylanläggning ................................................................................. 76 
5.9.1  Värma eller kyla förarhytten .................................................................................... 77 
5.9.2  Cirkulationsluftsdrift ................................................................................................. 79 

5.10  Hydraulsystem..................................................................................................................... 80 
5.10.1  Hydraulpumpar ....................................................................................................... 80 
5.10.2  Hydrauloljebehållare ............................................................................................... 81 
5.10.3  Hydrauloljepumparnas sugledningar ...................................................................... 82 
5.10.4  Elhydrauliskt styrblock - driftshydraulsystem .......................................................... 82 
5.10.5  Manuell nödmanövrering vid bortfall av elsystemet ................................................ 83 

5.11  Elsystem .............................................................................................................................. 84 

5.12  Driftlägen ............................................................................................................................. 85 
5.12.1  Driftläge "Lastning" ................................................................................................. 85 
5.12.2  Driftläge "Urlastning" ............................................................................................... 86 
5.12.3  Driftläge "Transport" ................................................................................................ 87 

5.13  Blandarskruvens skärknivar ................................................................................................ 88 
5.13.1  Spillring  ................................................................................................................ 89 
5.13.2  Motknivar  ................................................................................................................ 90 
5.13.3  Ifyllningstratt för mineralfoder ................................................................................. 91 

5.14  Utmatningsvarianter ............................................................................................................ 92 
5.14.1  Utmatare bakre mitt med skyddsanordning ............................................................ 92 
5.14.2  Tvärtransportör fram ............................................................................................... 92 
5.14.3  Tvärtransportör bak ................................................................................................. 93 
5.14.4  Tvärtransportör fram / bak med förskjutning ........................................................... 93 

5.15  Halmfläkt ............................................................................................................................. 94 
5.15.1  Arbeta med halmfläkten .......................................................................................... 94 



 Innehållsförteckning
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 7
 

5.15.2  Åtgärda tilltäppningar ............................................................................................... 96 

5.16  Vågsystem ........................................................................................................................... 97 

6  Idrifttagande av maskinen ............................................................................... 98 
6.1  Vägtrafikbestämmelser ........................................................................................................ 99 

6.1.1  Vägtrafikbestämmelser för Tyskland ....................................................................... 99 

6.2  Gå in i blandningsbehållaren ............................................................................................. 100 

6.3  Kontrollera maskinens funktion .......................................................................................... 102 

6.4  Drift av dieselmotorn .......................................................................................................... 102 
6.4.1  Driftsövervakning ................................................................................................... 102 

6.4.1.1  Kontroll- och varningsljus för dieselmotorns driftlägen. ........................ 102 
6.4.1.2  Motorvarvtal........................................................................................... 103 
6.4.1.3  Kontrolljus Uppvärmning av insugningsluft ........................................... 103 
6.4.1.4  Varningsljus Laddningskontroll / trefasgenerator .................................. 104 
6.4.1.5  Varningsljus Luftfilterinsats igensatt ...................................................... 104 
6.4.1.6  Varningsljus Kylmedelsnivå .................................................................. 104 
6.4.1.7  Varningsljus Kylmedelstemperatur ....................................................... 105 
6.4.1.8  Varningsljus Motoroljetryck ................................................................... 105 
6.4.1.9  Kontroll- och varningsljus för hydraulsystemets driftstatus. .................. 106 

6.4.2  Starta dieselmotorn ............................................................................................... 108 
6.4.3  Varmköra dieselmotorn ......................................................................................... 110 
6.4.4  Motorstopp ............................................................................................................. 111 
6.4.5  Starta dieselmotorn med starthjälp ........................................................................ 111 
6.4.6  Bogsera igång dieselmotorn .................................................................................. 112 
6.4.7  Stänga av dieselmotorn ......................................................................................... 112 
6.4.8  Vinterdrift av dieselmotorn ..................................................................................... 113 

6.5  Kördrift................................................................................................................................ 114 
6.5.1  Körning framåt ....................................................................................................... 115 
6.5.2  Backning ................................................................................................................ 116 
6.5.3  Ändra körriktning ................................................................................................... 117 
6.5.4  Bromsa och stanna maskinen ............................................................................... 118 
6.5.5  Parkeringsbroms ................................................................................................... 118 

6.5.5.1  Lossa parkeringsbromsen manuellt ...................................................... 120 
6.5.6  Bogsera maskinen ................................................................................................. 121 
6.5.7  Styrning .................................................................................................................. 122 

6.5.7.1  Koppla in fyrhjulsstyrning ...................................................................... 122 
6.5.7.2  Koppla bort fyrhjulsstyrningen ............................................................... 123 

6.5.8  Luftfjädring med nivåreglering ............................................................................... 124 
6.5.8.1  Varningsljus Luftfjädring ........................................................................ 125 

7  Inställning ........................................................................................................ 126 
7.1  Ställa in stödrullar / skrapskenan på uttagningsfräsen ...................................................... 127 

8  Använda maskinen ......................................................................................... 128 
8.1  Fräsarm .............................................................................................................................. 129 

8.2  Multifunktionsspak "Lastning" ............................................................................................ 130 
8.2.1  Lyfta / sänka fräsarmen ......................................................................................... 130 
8.2.2  Aktivera uttagningsfräsens skyddsanordning och transportstöd ........................... 132 
8.2.3  Slå på och stänga av uttagningsfräsen och elevatorbandet ................................. 133 
8.2.4  Slå på och stänga av elevatorbandet .................................................................... 135 
8.2.5  Köra uttagningsfräsen och elevatorbandet i omvänd riktning ............................... 136 
8.2.6  Sänka elevatorbandets hastighet .......................................................................... 137 
8.2.7  Hydrauliska motknivar / bekräfta förskjutning av tvärtransportör .......................... 138 

8.3  Multifunktionsspak "Urlastning".......................................................................................... 139 
8.3.1  Slå på och stänga av tvärtransportören ................................................................ 140 
8.3.2  Ställa in tvärtransportörens bandhastighet ............................................................ 141 
8.3.3  Öppna och stänga utmatningsöppningens doseringsspjäll ................................... 142 
8.3.4  Slå på och stänga av blandarskruven ................................................................... 143 

8.3.4.1  Ställa in blandarskruvens ingående varvtal .......................................... 143 

8.4  Lyfta fräsarmen via nödlyftanordningen ............................................................................. 144 



Innehållsförteckning 
 

8 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

8.5  Fylla foderblandaren ......................................................................................................... 145 
8.5.1  Rekommenderad ordningsföljd vid ifyllning av material ....................................... 146 
8.5.2  Ta upp ensilerat material från plansilon ................................................................ 147 
8.5.3  Ta upp rundbalar ................................................................................................... 149 
8.5.4  Ta upp rektangulära balar ..................................................................................... 151 
8.5.5  Ta upp gröpe, kraftfoder, mäsk osv. ..................................................................... 153 
8.5.6  Mata in fodertillsatser via påfyllningsluckan på inmatningskanalen 

(specialutrustning) ................................................................................................. 155 
8.5.7  Överbelastning av uttagningsfräsen ..................................................................... 156 
8.5.8  Överbelastning av elevatorbandet ........................................................................ 156 

8.6  Blanda foderkomponenter ................................................................................................. 157 

8.7  Mata ut foder ..................................................................................................................... 158 
8.7.1  Mata ut foder via utmatningsöppningen................................................................ 159 
8.7.2  Mata ut foder via tvärtransportören ....................................................................... 160 
8.7.3  Undanröja tilltäppningar ........................................................................................ 161 

9  Transportkörning ........................................................................................... 162 

10  Underhåll och skötsel .................................................................................... 163 
10.1  Underhålls- och skötselschema - översikt ........................................................................ 165 

10.2  Rengöra maskinen ............................................................................................................ 165 
10.2.1  Dieselmotor - rengöra kylsystemet ....................................................................... 166 
10.2.2  Rengöra hydrauloljekylarna .................................................................................. 167 

10.3  Smörja maskinen .............................................................................................................. 168 
10.3.1  Smörjställen - översikt........................................................................................... 169 

10.4  Konservering / längre stilleståndstider .............................................................................. 170 

10.5  Kontroller och påfyllning .................................................................................................... 170 
10.5.1  Tanka  .............................................................................................................. 171 
10.5.2  Arbeten i motorutrymmet ...................................................................................... 172 

10.5.2.1  Öppna motorhuven ............................................................................... 174 
10.5.2.2  Stänga motorhuven .............................................................................. 175 

10.5.3  Dieselmotorolja ..................................................................................................... 176 
10.5.3.1  Kontrollera motoroljenivån .................................................................... 176 
10.5.3.2  Fylla på motorolja ................................................................................. 178 
10.5.3.3  Byta motorolja och filter ........................................................................ 179 

10.5.4  Kylmedel  .............................................................................................................. 180 
10.5.4.1  Kontrollera kylmedelsnivån .................................................................. 181 
10.5.4.2  Fylla på kylmedel .................................................................................. 181 
10.5.4.3  Byta kylmedlet ...................................................................................... 182 

10.5.5  Kontrollera kylarfläkten ......................................................................................... 183 
10.5.6  Hydraulolja ............................................................................................................ 184 

10.5.6.1  Kontrollera hydrauloljenivån ................................................................. 184 
10.5.6.2  Fylla på hydraulolja............................................................................... 185 
10.5.6.3  Byta hydraulolja och filter ..................................................................... 186 
10.5.6.4  Byta filterelement i returoljefiltret .......................................................... 189 
10.5.6.5  Byta filterelement i mataroljefiltret ........................................................ 190 
10.5.6.6  Kontrollera kylarfläkten ......................................................................... 191 

10.5.7  Rutespolarvatten och rutetorkarblad ..................................................................... 192 
10.5.7.1  Fylla på rutespolarvatten ...................................................................... 192 
10.5.7.2  Byta ut torkarblad ................................................................................. 193 

10.5.8  Luftfilter  .............................................................................................................. 194 
10.5.9  Utelufts- och cirkulationsluftsfilter ......................................................................... 196 

10.6  Kontrollera /fyll på / byt ut transmissionsolja ..................................................................... 197 
10.6.1  Godkända växellådsoljor ...................................................................................... 197 
10.6.2  Påfyllningsställen, påfyllningsmängder och intervaller ......................................... 199 
10.6.3  Pumpfördelartransmission .................................................................................... 200 

10.6.3.1  Kontrollera oljenivån ............................................................................. 200 
10.6.3.2  Byta transmissionsolja .......................................................................... 201 

10.6.4  Blandartransmission ............................................................................................. 202 
10.6.4.1  Kontrollera oljenivån ............................................................................. 202 
10.6.4.2  Byta transmissionsolja .......................................................................... 203 



 Innehållsförteckning
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 9
 

10.6.5  Drivaxel 204 
10.6.5.1  Kontrollera oljenivån .............................................................................. 204 
10.6.5.2  Byta transmissionsolja .......................................................................... 205 

10.7  Doseringsspjäll ................................................................................................................... 206 

10.8  Blandarskruvarnas skärkniv(ar) ......................................................................................... 207 
10.8.1  Slipa skärknivar ..................................................................................................... 207 
10.8.2  Svänga in/ut skärknivar / byta ut skärknivar .......................................................... 208 

10.9  Elevatorband ...................................................................................................................... 209 
10.9.1  Kontrollera avstrykare ............................................................................................ 209 
10.9.2  Rengöra driv-, bär- och löprullar ............................................................................ 209 
10.9.3  Kontrollera/korrigera elevatorbandets spänning .................................................... 210 
10.9.4  Kontrollera/ efterspänn elevatordrivningens rullkedja. .......................................... 211 

10.10 Vända / byta ut uttagningsfräsens skärknivar .................................................................... 212 

10.11 Tvärtransport-, utmatnings- eller förlängningsband ........................................................... 213 
10.11.1 Kontrollera transportbandet med avseende på synliga bristfälligheter. ................ 213 
10.11.2 Spänna / rikta in transportband ............................................................................. 214 
10.11.3 Rengöra driv-, bär- och löprullar ............................................................................ 214 

10.12 Hydraulsystem ................................................................................................................... 215 
10.12.1 Göra hydraulsystemet trycklöst ............................................................................. 216 
10.12.2 Hydraulslangar....................................................................................................... 217 

10.12.2.1 Hydraulslangarnas märkning och användningstid ................................ 217 
10.12.2.2 Underhållsintervall ................................................................................. 217 
10.12.2.3 När ska hydraulslangar bytas ut? ......................................................... 218 
10.12.2.4 Montering och demontering av hydraulslangar (verkstadsarbete) ........ 219 

10.13 Däck ................................................................................................................................... 220 
10.13.1 Kontrollera däcken ................................................................................................. 220 
10.13.2 Byta däck  .............................................................................................................. 220 

10.14 Åtdragningsmoment för metriska skruvförband ................................................................. 222 

11  Fel .................................................................................................................... 224 
11.1  Lista över fel på dieselmotorn ............................................................................................ 225 

11.2  Lista över fel på maskinen ................................................................................................. 226 

11.3  Lista över fel på vågsystemet ............................................................................................ 227 

11.4  Felkoder ............................................................................................................................. 228 
11.4.1  Visning av felkoder ................................................................................................ 228 
11.4.2  Felkodens struktur ................................................................................................. 229 
11.4.2  Felkoder BBX 1 (DRIVE) ....................................................................................... 230 

11.4.2.1  Kopplingsingångar ................................................................................ 230 
11.4.2.2  Analogingångar ..................................................................................... 231 
11.4.2.3  Frekvensingångar ................................................................................. 231 
11.4.2.4  Kopplingsutgångar ................................................................................ 231 
11.4.2.5  Proportionalutgångar ............................................................................. 232 

11.4.3  Felkoder BBX 2 (CUTTER) ................................................................................... 233 
11.4.3.1  Kopplingsingångar ................................................................................ 233 
11.4.3.2  Analogingångar ..................................................................................... 234 
11.4.3.3  Kopplingsutgångar ................................................................................ 234 
11.4.3.4  Proportionalutgångar ............................................................................. 234 

12  Scheman .......................................................................................................... 235 
12.1  Säkringsschema ................................................................................................................ 235 

12.2  Reläschema ....................................................................................................................... 237 

12.3  Vågsystem ......................................................................................................................... 238 

12.4  Reservdelslista glödlampor ................................................................................................ 241 
 



Register 
 

10 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

A 

Arbetsplats, förarplats .................................... 32 

Arbetsredskap ................................................ 13 

Å 

Åtdragningsmoment ..................................... 222 

A 

Avstrykare .................................................... 209 

B 

Blandningsbehållare 

Gå in ......................................................... 100 

D 

Däck ............................................................. 220 

Doseringsspjäll ............................................ 142 

E 

Elevatorband ................................................ 209 

Avstrykare ................................................ 209 

Elsystem ........................................................ 84 

Manuell nödmanövrering............................ 83 

F 

Fackverkstad ................................................. 31 

G 

Grundläggande säkerhetsanvisningar ........... 34 

Användning av maskinen ........................... 34 

Axlar ........................................................... 37 

Bromssystem ............................................. 36 

Däck ........................................................... 37 

Elsystem ..................................................... 36 

Foderblandare ............................................ 38 

Hydraulsystem ........................................... 35 

Säkerhet och förebyggande av 
olyckshändelser ......................................... 34 

Transport av maskinen ............................... 35 

Underhåll och skötsel ................................. 39 

H 

Högtryckstvätt / ångtvätt .............................. 165 

Hydraulsystem ............................................... 80 

Elhydraulisk styrblock -  
driftshydraulsystem .................................... 82 

Hydraulpumpar ........................................... 80 

Hydraulslangar ......................................... 217 

Sugledningar ............................................. 82 

Underhåll ................................................. 215 

I 

Idrifttagande av maskinen ............................. 98 

Ifyllning ........................................................ 145 

Blandning ................................................. 157 

Ordningsföljd ........................................... 146 

Inställning .................................................... 126 

L 

Läckageställen .............................................. 35 

Lyftredskap .................................................... 51 

M 

Mata ut foder ............................................... 158 

Tilltäppningar ........................................... 161 

Tvärtransportör ........................................ 160 

Utmatningsöppning .................................. 159 

Modifieringar ................................................. 32 

Motknivar ....................................................... 90 

P 

Produktbeskrivning ........................................ 14 

R 

Rengöring .................................................... 165 

Reserv- och förslitningsdelar ........................ 33 

Riskområde och farliga punkter .................... 21 

Risksituation 

Definition .................................................... 13 

S 

Säkerhets- och skyddsanordningar ........ 17, 32 

Säkerhetsmedvetet handhavande ................ 32 

Scheman ..................................................... 235 

Skärknivar ............................................. 88, 207 

Smörjning .................................................... 168 

Ställa in bandhastigheten ............................ 141 

T 

Transmissionsolja ....................................... 197 

Transportband 

Underhåll ................................................. 213 

Transportkörning ......................................... 162 

Tvärtransportör 

Bak ............................................................. 93 



 Register
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 11
 

Förskjutning ............................................... 93 

fram ............................................................ 92 

U 

Underhållsschema ....................................... 165 

V 

Vägtrafikbestämmelser .................................. 99 

Varningsskyltar .............................................. 42 

Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar ... 40 

Förklaring ................................................... 42 

Varningsskyltar och instruktionsskyltar ......... 48 

Verkstadsarbete ............................................ 31 

 



Om bruksanvisningen 
 

12 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

1 Om bruksanvisningen 

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

1.1 Dokumentets syfte 

 Denna bruksanvisning: 

 beskriver maskinens handhavande och underhåll. 

 ger viktiga instruktioner för säkerhetsmedvetet och effektivt 
arbete med maskinen. 

 är en del av maskinen och ska alltid medföras i förarhytten. 

 sparas för senare användning. 

 överlämnas till köparen när maskinen säljs. 

1.2 Läges- och riktningsuppgifter i bruksanvisningen 

 Alla riktningsuppgifter är alltid i färdriktningen. 

1.3 Layoutregler 

Åtgärder och reaktioner 

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

 1. Uppmaning att utföra åtgärd 1 

→ Maskinens reaktion på åtgärd 1 

 2. Uppmaning att utföra åtgärd 2 

Punktlista 

 Punktlistor är listor utan specifik ordningsföljd. Exempel: 

 Punkt 1 

 Punkt 2 

Positionsnummer inom bilder 

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

Exempel (fig 3/6) 

 figur 3 

 position 6  
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1.4 Specifika benämningar 

Med benämningen ... betecknas ... 

arbetsredskap  ...uttagningsfräsen, tvärtransportören, blandarskruven/-skruvarna. 

tredje man ...alla personer utöver operatören 

risksituation  en potentiell riskkälla för kroppsskador eller hälsoskador 

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

maskin … de självgående foderblandarna Verti-Mix SF eller Double SF. 

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

 Detta kapitel innehåller 

 omfattande information om maskinens uppbyggnad, 

 beteckningarna för enskilda funktionsenheter och 
manöverorgan. 

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

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

 

Fig 1  

 (1) uttagningsfräs med svängbar 
skyddsanordning 

 (2) inmatningskanal med elevatorband 

 (3) förarhytt 

 (4) batterilåda 

 (5) hydrauloljebehållare 

 (6) hydrauloljekylare 

 (7) utmatningsband tvärtransportör fram 

 (8) dieseloljebehållare 

 (9) blandningsskruv 

 (10) utmatningsband tvärtransportör bak 

  (11) hydraulpumpar 

 (12) styrbar axel 

 (13) dieselmotor 

 (14) luftintag / luftfilter 

 (15) hydrostatisk drivaxel 

 (16) påfyllningslucka för mineralfoder 
(specialutrustning) 
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2.2 Självgående foderblandare Double SF 

  

Fig 2  

 (1) uttagningsfräs med svängbar 
skyddsanordning 

 (2) inmatningskanal med elevator 

 (3) förarhytt 

 (4) batterilåda 

 (5) hydrauloljebehållare 

 (6) hydrauloljekylare 

 (7) utmatningsband tvärtransportör fram 

 (8) dieseloljebehållare 

  (9) blandarskruvar 

 (10) hydraulpumpar 

 (11) styrbar axel 

 (12) dieselmotor 

 (13) luftintag / luftfilter 

 (14) hydrostatisk drivaxel 

 (15) påfyllningslucka för mineralfoder 
(specialutrustning) 
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2.3 Säkerhets- och skyddsanordningar  

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

 

VARNING 

 

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

 Maskinen får endast startas när alla skyddsanordningar är 
monterade. 

 Ersätt den defekta skyddsanordningen omgående med nya 
skyddsanordningar. 

 

VARNING 

 

Risk för tredje man på grund av att föraren på förarstolen inte 
direkt kan se maskinens riskområdena tillräckligt bra! 

 Ta inte maskinen i bruk med skadade eller felaktigt inställda 
speglar. 

 Ersätt defekta speglar omgående med nya speglar. 

 Ta inte maskinen i bruk med skadad eller felaktigt inställd 
backningskamera. 
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Fig 3  

 (1) skyddsanordning för uttagningsfräs 

 (2) sidospegel, vänster 

 (3) stege 

 (4) skyddsanordning utmatningsöppning, 
vänster sida (åtsittande, svängbar täckklaff)

 (5) underläggskil 

  (6) skyddsanordning utmatningsöppning, höger 
sida (åtsittande, svängbar täckklaff) 

 (7) sidospegel höger, startspegel, 
vidvinkelspegel 

 (8) backningskamera 
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2.4 Trafiktekniska utrustningar 

 

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

 
 Maskinen är utrustad med belysning och märkning i enlighet med 

trafiklagarnas krav. 
 

 

Fig 4  

 (1) strålkastare med blinkers 

 (2) sidomarkeringsljus 

 (3) flerfunktionsljus 

 (4) registreringsskyltljus 

 (5) registreringsnummer 

 (6) breddmarkeringsljus 

 (7) underläggskil 

 (8) sidospegel höger, startspegel, 
vidvinkelspegel 

 (9) hastighetsskylt 
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2.5 Avsedd användning 

 De självgående foderblandarna i serien Verti-Mix: 

 lämpar sig för uttag, laddning, finfördelning, blandning, transport 
och utmatning av alla typer av ensilage och vanliga fodermedel 
för djurhållning, om den totala blandningens torrsubstanshalt är 
högre än 30 %, 

 får endast fyllas med hjälp av: 

 uttagningsfräsen, 

 en traktor med frontlastare, 

 en gårdslastare eller hjullastare, 

 lämpliga påfyllningsanordningar som t ex mineralfodertratt 
mm 

 
 Avsedd användning innebär också att: 

 alla anvisningar och uppgifter i denna bruksanvisning iakttas, 

 föreskrivna skötsel- och underhållsarbeten utförs på maskinen, 

 endast originalreservdelar används. 

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

För skador som följer av icke avsedd användning: 

 ansvarar ägaren ensam, 

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

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

 

 

Inga personer får vistas i riskområdet 

 när maskinens motor går, 

 när maskinen inte har säkrats mot oavsiktlig start och 
bortrullning. 

Endast om personer inte vistas i maskinens riskområde får ägaren 

 förflytta maskinen, 

 utföra riskfyllda rörelser med rörliga komponenter, t ex lyfta eller 
sänka fräsarmen, 

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

 driva arbetsredskap. 

 
 Inom riskområdet finns faror som förorsakats av farliga punkter som 

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

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

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

Riskerna kan uppstå i samband med 

 arbetsrelaterade rörelser av maskinen och dess arbetsredskap, 

 att material eller stenar slungas ut ur maskinen, 

 oavsiktlig sänkning av upplyfta maskindelar, 

 oavsiktlig start och bortrullning av maskinen. 

Farliga punkter finns 

 i närheten av den upplyfta osäkrade fräsarmen, 

 i närheten av den drivna uttagningsfräsen, 

 i blandningsbehållaren, både när maskinen är i gång och när 
den står stilla. 

 i närheten av det hydrauliska doseringsspjället, 

 i närheten av de hydrauliska motknivarna, 

 i närheten av det drivna utmatningsbandet, 

 bakom fordonet vid backning, 

 i närheten av dieselmotorn.   
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2.7 Märkskylt och CE-märkning 

 Följande bilder visar var märkskylten, chassinumret (maskinens ID-nr) 
och CE-märket sitter. 

 

 

Hela märkningen utgör ett dokument och får inte ändras eller göras 
oläslig. 

 
 (1) märkskylt med CD-märke på ramen längst 

fram till höger 

 (2) chassinummer (maskinens ID-nummer) 
(inpräglat i ramen) 

 

 Fig 5  

Uppgifter på märkskylten: 

 tillverkare 

 fordonets / maskinens id-nr 

 typ 

 olastad vikt kg 

 Zul. Gesamtgew. in kg = tillåten totalvikt i kg

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

 Zul. Achslast hinten in kg = tillåtet axeltryck 
bak i kg 

 modellår 

 märkvarvtal i v/min 

 Zul. Hydr. Druck in bar = tillåtet hydraultryck 
i bar 

 Zul. Höchstgeschw. in km/h = maximal 
tillåten hastighet i km/h 

 

 Fig 6  
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2.8 Tekniska data 
 

2.8.1 Allmänna data 
 

2.8.1.1 Självgående foderblandare SF 

Typ  1100 SF 1300 SF 1500 SF 

Utnyttjbar blandningsvolym m³ 11 13 15 

Uttagningsbredd m 2,00 

Elevatorbredd m 0,58 

Fräsvalsens diameter m 0,67 

Axellaster och vikter: se märkskylt   

Motoreffekt vid 2300 v/min kW/PS 137 / 186 

Dieseltank liter 200 

Hydrauloljebehållare liter 330 

Elsystem volt 24 

2x batteri typ 61023 volt/Ah 12/110 

Ljudtrycksnivå dB(A) 74 

Däckutrustning   

 fram  400/45 L17.5 (435/50 R19.5 tillval) 

 bak enkla däck  400/45 L17.5 (435/50 R19.5 tillval) 

 bak dubbeldäck  235/75 R17.5 (tillval) 

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

Tabell 1  
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2.8.1.2 Självgående foderblandare Double SF 

Typ  1400 D SF 1700 D SF 2000 D SF 

Utnyttjbar blandningsvolym m³ 14 17 20 

Uttagningsbredd m 2,00 

Elevatorbredd m 0,58 

Fräsvalsens diameter m 0,67 

Axellaster och vikter: se märkskylt   

Motoreffekt vid 1900 v/min kW/PS 137/186 

Dieseltank liter 200 

Hydrauloljebehållare liter 330 

Elsystem volt 24 

2x batteri typ 61023 volt/Ah 12/110 

Ljudtrycksnivå dB(A) 74 

Däckutrustning   

 fram  305/70 R19.5 

 bak enkla däck  435/50 R19.5 

 bak dubbeldäck  235/75 R17.5 (275/70 R22.5 tillval) 

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

Tabell 2  
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2.8.2 Fordonsmått 
 

2.8.2.1 Självgående foderblandare SF 

 

Fig 7  

Typ Enhet 1100 SF 1300 SF 1500 SF 

A = total längd transportläge - 
utmatningsband fram: 

m 7,27 7,37 7,55 

B = total längd transportläge - 
utmatningsband bak: 

m 7,59 7,77 

C = total bredd: m 2,42 2,58 

D = spårvidd:   

 fram m 1,80 

 bak m 1,80 

E = total höjd på mekanisk fjädrad 
maskin utan 4-hjulsstyrning: 

 
   

 med enkla däck 435/50 R19.5 m 2,81 3,14 3,14 

 med dubbeldäck 235/75 R17.5 m 2,72 3,05 3,05 

F = lastningshöljd på mekanisk fjädrad 
maskin utan 4-hjulsstyrning: 

 
   

 med enkla däck 435/50 R19.5 m 2,81 3,14 3,14 

 med dubbeldäck 235/75 R17.5 m 2,72 3,05 3,05 

G = uttagningshöjd m 4,80 

Tabell 3  
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2.8.2.2 Självgående foderblandare Double SF 

 

Fig 8  

Typ Enhet 1400 D SF 1700 D SF 2000 D SF 

A = totallängd transportläge:     

 utmatningsband fram m 9,24 9,30 9,65 

 utmatningsband bak m 9,44 9,50 9,85 

B = total bredd:     

 med enkla däck m 2,25 2,25 - 

 med 4-hjulsstyrning och dubbeldäck 
235/75 R17.5 

m 2,37 

C = spårvidd:   

 fram m 2,00 

 bak m 1,66 

 bak med 4-hjulsstyrning m 1,80 

D = total höjd på mekanisk fjädrad 
maskin utan 4-hjulsstyrning: 

    

 med enkla däck m 2,78 2,92 - 

 med dubbeldäck 235/75 R17.5 m 2,71 2,85 2,95 

F = lastningshöjd på mekanisk fjädrad 
maskin utan 4-hjulsstyrning: 

    

 med enkla däck  m 2,59 2,79 - 

 med dubbeldäck m 2,52 2,72 2,84 

F = uttagningshöjd m 4,80 

Tabell 4  
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2.8.3 Däcktryck 

Däck Enhet Däcktryck 

275/70 R22.5 148/145L bar / psi 9 / 130 

235/75 R17.5 143/141J bar / psi 9 / 130 

305/70 R19.5 148J bar / psi 9 / 130 

400/45 L17.5 156 A8 bar / psi 6 / 87 

435/50 R19.5 166 A8 bar / psi 9 / 130 

Tabell 5    

2.9 Ljudalstring 

 Ljudemissionsvärdet på arbetsplatsen (ljudtrycksnivån) är 84 dB(A), 
mätt under drift vid förarens öra i den stängda hytten. 

2.10 Konformitet 

 Maskinen uppfyller de grundläggande säkerhets- och 
hälsoskyddskraven i följande direktiv och standarder: 

  maskindirektiv 98/37/EG 

 EMC-direktiv 2004/108/EG 

 EN ISO 12100-1 

 EN ISO 12100-2 

 DIN EN 294 

 DIN EN 349 

 DIN EN 982 

 DIN EN 1553 

 DIN EN 703 

 
 Tillverkaren bekräftar att maskinen uppfyller de grundläggande 

säkerhets- och hälsoskyddskraven genom att: 

 en försäkran om överensstämmelse utfärdas, 

 maskinen CE-märks. 

Om maskinen modifieras eller om ombyggnad eller tillbyggnad utförs 

 upphör försäkran om överensstämmelse och CE-märket att 
gälla, 

 påtar sig tillverkaren inte något ansvar för skador på personer 
eller material, 

 ansvarar ägaren ensam för eventuella skador.   
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3 Säkerhetsanvisningar 

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

 

 

Beakta alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning! 

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

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

3.1 Arbeta säkerhetsmedvetet 

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

 för operatörens eller tredje mans liv och hälsa, 

 för själva maskinen, 

 för övrig utrustning och övrigt material. 

För säker drift av maskinen ska följande anvisningar beaktas: 

 denna bruksanvisning, i synnerhet: 

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

 informationen om avsedd användning. 

 varningsskyltarna på maskinen, 

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

 de nationella bestämmelserna om vägtrafiken vid 
transportkörning. 

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

 

VARNING 

 

Risk finns att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas när 
maskinen inte är tillräckligt trafik- och driftsäker! 

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

 

Bruksanvisningen: 

 ska alltid förvaras i maskinen, 

 ska alltid vara fritt åtkomlig för operatören och 
underhållspersonalen. 

3.2.1 Ägarens skyldighet 

 Ägaren är skyldig att: 

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

 endast låta sådana personer arbeta med/på maskinen som: 

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

 är instruerade angående arbetena med/på maskinen, 

 har läst och förstått denna bruksanvisning. 

 hålla alla varningsskyltar på maskinen i läsligt skick, 

 ersätta defekta varningsskyltar mot nya, 

 tillhandahålla nödvändiga personliga skyddsutrustningar som t 
ex: 

 skyddsglasögon, 

 arbetshandskar enligt DIN EN 388, 

 säkerhetsskor, 

 skyddskläder 

 skyddskräm, mm 
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3.2.2 Operatörens skyldighet 

 

 

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

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

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

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

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

 kapitlet "Varningar och instruktioner" i denna 
bruksanvisning, sidan 42, samt varningarna vid drift av 
maskinen 

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

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

 

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

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

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

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

Detta gäller för alla arbeten: 

 som inte omnämns i denna bruksanvisning, 

 som är märkta som "verkstadsarbete" i denna bruksanvisning. 

 

Personer 

Arbete 

För arbetet 
speciellt 

utbildad person 
1) 

Person som har 
fått instruktion 2)

Person som har specifik 
expertutbildning 
(fackverkstad) 3) 

Lastning / transport X X X 

Idrifttagande av maskinen -- X X 

Inställning, förberedelse -- X X 

Drift -- X X 

Underhåll och skötsel -- X X 

Sökning och åtgärdande av fel -- X X 

Omhändertagande X -- -- 

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

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

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

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

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

3.3.1 Säkerhetsmedvetet handhavande av maskinen  

 Maskinen får endast handhas av enbart en person på maskinens 
förarplats under förutsättning att inga personer vistas i maskinens 
riskområde. Beakta kapitlet "Riskområde och farliga punkter", sidan 
21. 

3.3.2 Säkerhets- och skyddsanordningar  

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

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

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

3.3.3 Modifieringar  

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

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

 Om maskinen modifieras eller om ombyggnad eller tillbyggnad 
utförs: 

 upphör försäkran om överensstämmelse och CE-märket att 
gälla, 

 upphör typgodkännande enligt nationella eller 
internationella föreskrifter att gälla. 

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

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

 typgodkännande enligt nationella eller internationella 
föreskrifter ska behålla sin giltighet, 

 maskinens felfria funktion ska vara säkerställd. 

 Tillverkaren påtar sig inte något ansvar för skador som följer av 

 egenmäktiga modifieringar av maskinen, 

 icke godkända ombyggnadsdelar eller tillbehör, 

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

 

 

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

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

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

3.3.5 Garanti och ansvar 

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

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

 icke avsedd användning av maskinen, 

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

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

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

 egenmäktiga förändringar av maskinens konstruktion, 

 bristfällig kontroll av maskindelar som är utsatta för slitage, 

 icke fackmässigt utförda reparationer, 

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

 

 

Grundläggande säkerhetsanvisningar 

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

 är sammanfattade i nedan följande underkapitel. 

3.4.1 Allmänna anvisningar angående säkerhet och förebyggande av 
olyckshändelser  

 

 

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

 Bär alltid din personliga skyddsutrustning när du arbetar på 
maskinen! 

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

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

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

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

 Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska maskinen! 

  Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, kurvor, trafik, 
siktförhållanden, väderlek samt maskinens köregenskaper ska 
tas med i beräkningen. 

Användning av maskinen  

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

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

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

 Beakta maskinens maximala nyttolast och maximala axellast- 
och kultrycksvärden! Eventuellt får maskinen endast köras med 
halvfullt lastutrymme. 

 Det är förbjudet för personer att vistas: 

 i maskinens arbets-/riskområde, 

 i maskinens utkastningsområde, 

 i rörliga maskindelars rotations- och svängområde, 

 under upplyfta och osäkrade rörliga maskindelar! 

 Klämmande och klippande punkter finns på sådana maskindelar 
som sätts i rörelse av en utvändig energikälla (t ex 
hydraulsystem)! 
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 Maskindelar som sätts i rörelse av en extern energikälla får 
endast påverkas om inga personer vistas i riskområdet! 

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

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

Transport av maskinen  

 

  

 Iaktta respektive nationella trafiklagar vid transporter på 
allmänna vägar! 

 Kontrollera före transporten att: 

 belysningsanläggningen är intakt och ren och fungerar 
korrekt, 

 broms- och hydraulsystem inte har uppenbara brister, 

 parkeringsbromsen har helt släppt, 

 bromsanläggningen fungerar! 

 Undvik plötslig kurvkörning, i synnerhet vid körning uppför, 
nedför sluttning eller parallellt med sluttningen! 

 Ställ alla rörliga maskindelar i transportläge före transporten! 

 Säkra alla rörliga maskindelar i transportläget före transporten! 
Använd de därtill avsedda transportskydden! 

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

 Anpassa körhastigheten efter de aktuella förhållandena! 

3.4.2 Hydraulsystem  

 

 

Hydraulsystemet står under högt tryck! 

 Arbeten på hydraulanläggningen får endast utföras av en 
fackverkstad (verkstadsarbete)! 

 Före arbeten på hydraulsystemet ska: 

 upplyfta rörliga maskindelar / fräsarmen säkras mot 
oavsiktligt nedsänkning, 

 hydraulsystemet göras trycklöst, 

 maskinens motor stängas av, 

 parkeringsbromsen ansättas, 

 startnyckeln tas ur! 

 Se till att hydraulslangar och hydraulrör aldrig veckas eller 
skaver mot andra komponenter! 

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

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

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

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

 Försök aldrig att täta otäta hydraulslangar med handen eller 
fingrarna! 

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

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

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

3.4.3 Elsystem  

  Arbeten på elanläggningen får endast utföras av en fackverkstad 
(verkstadsarbete)! 

 Skilj alltid elsystemet från batteriet före alla arbeten på 
elsystemet! Använd batteriets frånskiljare. 

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

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

 Lösgör alltid alla elektriska / elektroniska stickkontakter innan du 
utför svetsarbeten på maskinen! 

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

 Inkoppling: Anslut först pluspolen, sedan minuspolen. 

 Bortkoppling: Lösgör först minuspolen, sedan pluspolen. 

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

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

 När elektriska utrustningar eller komponenter installeras på 
maskinen i efterhand med anslutning till fordonets 
elsystem, är användaren skyldig att under eget ansvar 
kontrollera om installationen medför störningar i fordonets 
elsystem eller i andra komponenter. 

 I efterhand installerade elektriska och elektroniska 
komponenter bör uppfylla kraven i EMC-direktivet 
2004/108/EG med aktuella ändringar och vara CE-märkta! 

3.4.4 Bromssystem 

 

 

 Stanna maskinen genast när ett funktionsfel i bromssystemet 
inträffar. Låt funktionsfelet åtgärdas omgående! 

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

 Låt bromssystemet kontrolleras regelbundet! 

  För upprätthållande av driftsäkerheten måste hjulbromsarna 
alltid vara korrekt inställda. 

 Före alla arbeten på bromssystemet ska: 

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

 en upplyft maskin säkras mot att oavsiktligt sänkas ner! 

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

 Utför alltid provbromsning efter inställnings- och 
underhållsarbeten på bromssystemet!   

3.4.5 Axlar  

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

Undvik därför att: 

 överbelasta maskinen, 

 starta mot kantsten, 

 köra med för hög hastighet, 

 montera hjul med felaktigt inpressningsdjup genom att endast 
använda originalreservdelar, 

 montera olämpliga hjul och däck genom att endast använda 
originalreservdelar.   

3.4.6 Däck  

 

 

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

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

 Fäst lyftanordningen på de markerade angreppspunkterna. 

 Lyftanordningen ska ha tillräcklig lyftkraft och vara lämpad och 
tillåten för maskinens vikt. 

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

 Släpp luften ur däcket innan du demonterar det! 

 Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken! 

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

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

 Alla fastskruvar och muttrar ska dras åt enligt tillverkarens 
anvisningar!   
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3.4.7 Foderblandare  

  Foderblandaren får endast handhas av enbart en person! 

 Justera speglarna innan du startar maskinen så att du säkert kan 
se riskområdet kring maskinen när maskinen går. 

 Utvisa obehöriga personer /djur ur maskinens riskområde innan 
du använder maskinen! 

 Förvissa dig innan du backar maskinen att inga personer, djur 
eller föremål befinner sig bakom eller tätt bredvid maskinen. 

 Fyll foderblandaren enbart via uttagsfräsen / en traktor med 
frontlastare eller en hjullastare! 

 Det är förbjudet att: 

 vistas ovanför foderblandaren, t ex för manuell inmatning 
av material från en silo eller höskulle! När man vistas 
ovanför foderblandaren finns risk att falla ner i 
blandningsbehållaren, 

 klättra upp på blandningsbehållarens övre kant, 

 stiga ner eller gripa in i blandningsbehållare medan motorn 
går, 

 skjutsa personer på maskinen! 

 Dosera tilläggsfoder (t ex mineralfoder) eller annat bulkgods in i 
blandningsbehållaren via påfyllningsluckan i inmatningskanalen 
(specialutrustning) eller påfyllningstratten! 

 När doseringsspjället öppnas eller stängs finns risk för 
klämskador. Utvisa personer och djur från riskområdet innan du 
öppnar eller stänger doseringsspjället / doseringsspjällen! 

 För aldrig in handen i blandningsbehållaren genom en 
doseringsöppning: 

 medan motorn går, 

 när doseringsspjället inte är säkrat så att det oavsiktligt kan 
sänkas! 

 Risk för skador på grund av blandarskruvens vassa knivar. Bär 
alltid din personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, 
säkerhetsskor) när du utför arbeten på blandarskruvens 
skärknivar! 

 Innan du lämnar förarhytten ska du: 

 stänga fräsens skydd, 

 placera uttagningsfräsen på marken, 

 ansätt parkeringsbromsen, 

 stänga av motorn, 

 dra ut startnyckeln. 

  Lås förarhytten när du har stigit ut. 

 Du får endast gå in i blandningsbehållaren: 

 när motorn är avstängd, 

 när startnyckeln har tagits ur, 

 när parkeringsbromsen har ansatts, 

 via en doseringsöppning när doseringsspjället är helt öppet,

 när du bär personliga skyddsutrustningar, 

 med största möjliga försiktighet. Beakta skärknivarnas läge 
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vid blandarskruven! 

 Beakta vid användning av elektriska redskap att 
anslutningskablarna inte får föras över vassa knivar!   

3.4.8 Underhåll och skötsel  

 

 

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

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

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

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

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd från heta ytor / 
komponenter. 

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

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

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

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

 Använd lämpliga verktyg och skyddshandskar när du byter ut 
arbetsredskap med skäregg! 

 Kontrollera att skruvar som lossnat är väl åtdragna! Kontrollera 
säkerhets- och skyddsanordningars funktion efter avslutade 
underhållsarbeten! 

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

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

 vid arbeten på smörjsystem och -anordningar, 

 vid rengöring med lösningsmedel! 

 Skilj kabeln från generatorn och batteriet och dra ut datorernas 
kontakter innan du utför svetsarbeten på maskinen! 

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

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

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

3.5.1 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar  

 Åtgärdsrelaterade säkerhetsanvisningar: 

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

 står omedelbart före den åtgärd som medför risken, 

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

 

FARA 

 

Fara 

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

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

 

VARNING 

 

VARNING 

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

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

 

FÖRSIKTIGT 

 

Försiktigt 

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

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

 Viktiga hänvisningar 

 ger information för fackmässigt handhavande av maskinen, 

 ger användartips om hur maskinen kan utnyttjas optimalt, 

 indikeras av nedanstående symboler. 
 

 

OBSERVERA 

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

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

 

 

HÄNVISNING 

indikerar användartips och särskilt användbar information. 

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

 

På maskinen finns följande säkerhetsskyltar: 

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

 Instruktionsskyltar innehåller information för fackmässigt 
handhavande av maskinen. 

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

 hos maskinhandlaren, 

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

3.6.1 Varningsskyltar  

En varningsskylt består av 2 bildtecken: 

 (1) Bildtecken för beskrivning av risken 

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

 (2) Bildtecken för undvikande av risken 

  Bildtecknet visar en åskådlig anvisning för 
hur risken kan undvikas. 

 

 

 Fig 9  

Förklaringar av varningsskyltarna  

 Nedan följande lista visar: 

 till höger alla varningsskyltarna på maskinen, 

 till vänster följande uppgifter tillhörande respektive varningsskylt:

 1. beställningsnumret 

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

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

 4. anvisningar för undvikande av risken, t ex "Håll handen alltid 
borta från den farliga punkten medan motorn går. Utvisa 
personer ur maskinens riskområde innan du sätter någon 
maskindel i rörelse!" 
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Beställningsnummer och förklaring  Varningsskyltar 

870 10 270 

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

 

 

 

870 07 120 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller dödsfall. 

 Säkra maskinen alltid mot oavsiktlig start 
och bortrullning före alla arbeten på 
maskinen. 

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

 

 

 

870 07 108 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller död. 

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

 

870 07 108  
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870 07 117 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller dödsfall. 

Gå aldrig in i lastutrymmet medan motorn går. 

 

 

 

870 07 122 xxxxxxx 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller dödsfall. 

Iaktta tillräckligt stort säkerhetsavstånd från 
luftkraftledningar och högspänningsledningar. 

 

 

Märkspänning Säkerhetsavstånd från 
luftkraftledningar 

 
 

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

1 m 
2 m 
3 m 
4 m 

 
 

 

870 07 123 

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

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

 Försök aldrig att täta otäta hydraulslangar 
med handen eller fingrarna. 

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

 Uppsök genast läkare vid kroppsskador på 
grund av hydraulolja. 
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870 07 126 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller död. 

Säkra maskinen alltid med parkeringsbromsen 
och/eller underläggskilar mot oavsiktlig 
bortrullning. 

 

 

 

870 10 121 

Störtrisk finns om personer skjutsas på 
stigytor eller plattformar! 

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller död. 

 Det är förbjudet att: 

 skjutsa personer på maskinen! 

 transportera föremål på maskinen! 

 klättra upp på maskinen när den går. 

 Se till att inga personer låter sig skjutsas på 
maskinen. 

 

 

 

870 10 276 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador 
eller dödsfall. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd 
till drivna arbetsredskap. 

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

 

 

 

870 10 279 

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

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

Iaktta anvisningarna i bruksanvisningen före 
monteringsarbeten på vassa arbetsredskap. 
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870 10 280 

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

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

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

 

 

 

870 10 281 

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

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

För aldrig in handen i det farliga stället medan 
motorn går. 

 

 

 

870 10 283 

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

Denna risk kan medföra mycket svåra skador på 
hela kroppen. 

 Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd 
till maskinens riskområde. 

 Se till att alla personer iakttar ett tillräckligt 
stort säkerhetsavstånd till maskinen medan 
motorn går. 
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3.6.2 Instruktionsskyltar 

En instruktionsskylt består av ett bildtecken: 

 (1) bildtecken med information om 
fackmässigt handhavande av maskinen 

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

 

 

  Fig 10  

 

Beställningsnummer och förklaring  Instruktionsskyltar 
 

870 07 134 

Risk på grund av ofackmässig rengöring av 
maskinen. 

Beakta alltid anvisningarna i kapitel "Rengöring 
med högtryckstvätt / ångtvätt" på sidan 165 när 
du använder högtryckstvätt / ångtvätt. 

 

 

 

870 07 135 

Iaktta anvisningarna för underhåll av däcken i 
bruksanvisningen. 

 

 

 

870 10 288 

Detta bildtecken indikerar angreppspunkter för 
lyftanordningar (domkraft). 

 

 

 

870 12 547 

Bildtecknet kännetecknar fästpunkter där 
lyftredskap ska fästas när maskinen ska lastas 
in. 
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3.6.3 Anordning av varningsskyltar och instruktionsskyltar  

 Följande bilder visar var varningsskyltar och instruktionsskyltar finns 
på maskinen. 

3.6.3.1 Självgående foderblandare SF 

 

Fig 11  
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3.6.3.2 Självgående foderblandare Double SF 

 

Fig 12  
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3.7 Risker om säkerhetsanvisningar och varningsskyltar inte beaktas 

 Att inte iaktta säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar kan: 

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

 risk för personer på grund av osäkrade arbetsområden, 

 bortfall av viktiga funktioner på maskinen, 

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

 risk för personer på grund av mekaniska och kemiska 
anordningar, 

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

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

Inlastning och urlastning med hjälp av lyftdon 

VARNING 

 

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

 Använd alltid§ endast de märkta fästpunkterna för att fästa 
lyftredskap vid inlastning och urlastning av maskinen. 

 Använd lämpliga lyftredskap med tillräcklig belastningsförmåga 
för maskinens vikt. 

 Vistas aldrig i lyftområdet under den upplyfta maskinen.  

 
Fäst- och surrpunkter på maskinen för fästning 
av lyftredskap kännetecknas av bildtecknet 
(Fig 13). 

 

 

 Fig 13    
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5 Konstruktion och funktionssätt 

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

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

5.1 Förarhytt - översikt 

 Denna översikt hjälper dig att snabbt göra dig förtrogen med 
manöverelement. 

 
 (1) förarstol 

 (2) rattstång 

 (3) ratt 

 (4) manöverpanel med olika vippbrytare 

 (5) multifunktionsspak "Lastning" 

 (6) multifunktionsspak "Urlastning" 

 (7) handgasspak 

 (8) vägningselektronik 

 (9) infoterminal 

 (10) monitor kameraövervakning 

 

 Fig 14  
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 (11) låsningsanordning för rattstången 

 (12) bromspedal  

 (13) körpedal 

 (14) parkerings- och körljus 

 (15) frambackkopplare 

 (16) tänd- och startknapp 

 (17) kombinationsknapp för blinkers, halvljus, 
helljus, ljustuta, vindrutetorkare / 
vindrutespolare fram och signalhorn 

 

 Fig 15  
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5.2 Hyttdörr 

FARA 

 

Risk för dödsfall om man faller ut genom den öppna hyttdörren 
vid körning med öppen hyttdörr! 

Det är förbjudet att köra maskinen med öppen hyttdörr. 

 

VARNING 

 

Risk för skador på personer / djur när hyttdörren öppnas och 
stängs ovarsamt! 

Se till att inga personer / djur vistas i hyttdörrens svängområde innan 
du öppnar eller stänger hyttdörren. 

5.2.1 Öppna hyttdörren 

Utifrån: 

 1. Utvisa personer / djur ur hyttdörrens 
svängområde. 

 2. Lås upp dörrlåset (1) med nyckeln. 

 3. Tryck in förreglingen (2) och öppna dörren. 

 

 Fig 16  

Inifrån: 

 1. Utvisa personer / djur ur hyttdörrens 
svängområde. 

 2. Tryck ner dörröppningsspaken (1) och 
öppna dörren. 

 

 Fig 17  

5.2.2 Stänga hyttdörren 

VARNING 

 

Risk för olyckshändelser och skador på personer / djur när 
hyttdörren som inte stängts korrekt öppnas oavsiktligt under 
färden! 

Stäng aldrig hyttdörren ovarsamt och okontrollerat. 

 

VARNING 

 

Obehörig användning av maskinen kan medföra risker! 

Lås alltid dörren när du parkerar maskinen och lämnar den utan 
uppsikt. 
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 1. Utvisa personer / djur ur hyttdörrens 
svängområde. 

 2. Stäng hyttdörren tills den går in i det andra 
rastläget. 

 3. Lås dörren i förekommande fall. 

  

   

  

5.2.3 Öppna dörrfönstret 

VARNING 

 

Risk för skador på personer / djur när dörrfönstret öppnas och 
stängs ovarsamt! 

Se till att inga personer / djur vistas i dörrfönstrets svängområde 
innan du öppnar eller stänger fönstret. 

 

VARNING 

 

Risk för olyckshändelser och skador på personer / djur när 
dörrfönstret öppnas eller stängs oavsiktligt under färden! 

 Öppna och stäng aldrig dörrfönstret ovarsamt eller okontrollerat.

 Se till att dörrfönstret förreglas säkert i sitt öppna läge. 

 
 1. Utvisa personer / djur från dörrfönstrets (1) 

svängområde. 

 2. Vrid förreglingen (2) och öppna dörrfönstret.

 3. Sväng ut dörrfönstret mot hytten så att det 
låses och inte oavsiktligt kan slå igen. 

 

 Fig 18  

5.2.4 Stänga dörrfönstret 

 1. Utvisa personer / djur från dörrfönstrets () 
svängområde. 

 2. Dra ut det öppna dörrfönstret ur 
låsanordningen. 

 3. Stäng dörrfönstret. 

 4. Vrid förreglingen (2) för att låsa det stängda 
fönstret. 
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5.2.5 Nödutgång 

Alla fönster i förarhytten kan i nödfall användas 
som nödutgång och måste i så fall slås in med 
nödhammaren (1). 

Nödhammaren ligger till vänster bakom 
förarstolen. 

 

 Fig 19    
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5.3 Förarstol 

 Maskinen är utrustad med luftfjädrad förarstol. 

Förarstolen kan ställas in individuellt efter förarens kropp. Följande 
egenskaper kan anpassas: 

 stolens dämpning via viktsinställningen, 

 stolens höjd via höjdinställningen, 

 horisontalfjädringen (ON/OFF), 

 bakstödets lutning via bakstödsinställningen, 

 ländryggsstödet. 
 

 

 Att ställa in förarstolen korrekt är särskilt viktigt för: 

 enkel och snabb åtkomst till manöverelementen, 

 avspänd och utmattningsfri kroppshållning, 

 säker körning. 

 Anpassa förarstolen efter din kropp: 

 Om stolens dämpning ställs in för mjukt kan stolen slå 
igenom vid gupp i marken. 

 Ställ in stolens höjd och djup så att du bekvämt når 
pedalerna och kan trampa ner dem utan kraftansträngning.

 Ställ in bakstödets lutning så att du når ratten med lätt 
vinklade armar. 

 Ställ in ländryggsstödet så att varken svankrygg eller 
rundrygg uppstår. Det viktiga är att ryggen ligger 
fullständigt an mot bakstödet från sätet till skulderbladen. 

 

VARNING 

 

Risk att muskler och skelett skadas när förarstolen är felaktigt 
inställd! 

Anpassa förarstolens dämpning efter din kroppsvikt innan du tar 
maskinen i drift. Detta bidrar till att undvika hälsoskador. 

 

FARA 

 

Risk på grund av kortvarig distraktion! 

Avstanna altid maskinen innan du ställer in förarstolen. Ställ aldrig in 
förarstolen under färden (risk för olyckshändelse). 
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Inställning av stolens dämpning: 

 1. Tryck / dra kort på spaken (1). 

 Trycka = starkare dämpning, 

 Dra = svagare dämpning. 

Inställning av stolens höjd: 

 1. Vrid på handratten (2). 

  Stolen höjs eller sänks. 

Inställning av stolens djup: 

 1. Sväng ut spaken (3) och skjut stolen längre 
fram eller bak. 

 2. Släpp spaken och skjut stolen vidare tills 
låsningen hakas i. 

Inställning av bakstödets lutning: 

 1. Avlasta ryggstödet och lyft upp spaken (4). 

 2. Släpp spaken när ryggstödets lutning 
passar. 

Inställning av ländryggsstödet: 

 1. Avlasta ryggstödet och vrid handratten (5) 
för att justera ländryggsstödets effekt. 

Koppla in/bort horisontalfjädringen: 

 1. Sväng spaken (6) upp eller ner: 

 spak upp = koppla in 
horisontalfjädringen, 

 spak ner = koppla bort 
horisontalfjädringen. 

 

 

 Fig 20  
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5.4 Ratt 

 Rattens position kan ställas in steglöst i höjd och i längdled. 

 

FARA 

 

Risk på grund av kortvarig distraktion! 

Anpassa aldrig rattens position under färden (risk för 
olyckshändelse). 

 
Rattstången (1) hålls av fjädrar i sitt loträtta läge.

 1. Ställ in förarstolens position. Se kapitlet 
"Förarstol", sidan 57. 

 2. Grip tag i ratten (2) med båda händerna. 

 3. Trampa ner pedalen (3) helt för att regla 
upp rattstångens justering och håll pedalen 
nedtryckt. 

  Rattstången är nur fri. 

 4. Ställ ratten i önskat läge. 

 5. Släpp pedalen när ratten är i önskat läge. 

  Rattstången är nur låst. 

 

 Fig 21    



Konstruktion och funktionssätt 
 

60 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

5.5 Tänd- och startknapp 

Tänd- och startknappen (1) har 4 
omkopplingslägen. 

 0 = Dieselmotorn och de elektriska förbrukarna 
är avstängda. Endast i läget "0" kan 
startnyckeln dras av. 

 I = Elektriska förbrukare är påslagna. Alla 
varnings- och kontrolljus är tända 
(lamptest). Infoterminalen startas. 

 II = Dieselmotorn är startklar. Förglödning slås 
på och är aktiv tills kontrolllampan för 
uppvärmning av förbränningsluften 
slocknar. 

 III = Dieselmotorn startas. 

 

 Fig 22    
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5.6 Infoterminal - översikt 

 Infoterminalen ger dig information om viktiga motor- och 
maskinfunktioners aktuella driftstatus, det valda driftläget samt 
nödvändiga skötsel- och underhållsarbeten. 

När du har slagit på tändningen tar det ca 3 sekunder tills 
informationeterminalens display är klar. 

 
Displayen har följande områden: 

 (1) varnings- och kontrolljus för 
motorfunktioner, belysnings- och 
blinkersanläggning, drivanordning och 
hydraulanläggning 

 (2) utgångs- / maskinbild 

 (3) driftstatus för olika maskinkomponenter 

 (4) information angående skötsel- och 
underhållsarbeten och visning av aktiva fel 

Ytterligare information kann avropas med 
knapparna (5). 

 

 Fig 23  

5.6.1 Varnings- och kontrolljus 

  Varnings- och kontrolljusen på infoterminalen indikerar vissa 
funktioner och fel. Några av nedan nämnda varnings- och kontrolljus 
förekommer endast i vissa maskinutföranden eller ingår i 
specialutrustningar. 

Varnings- och kontrolljusens beskrivningar och varningsanvisningar 
finns på de angivna sidorna (t ex  => sidan 103). 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för allvarliga skador på maskinen om varnings- eller 
kontrolljus inte beaktas! 

Åsidosättande av tända varnings- och kontrolljus och tillhörande 
beskrivningar och varningsanvisningar kan ge upphov till allvarliga 
maskinskador! 
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5.6.1.1 Varnings- och kontrolljus för motorfunktioner 

 
Bränslemätare 

Indikerar nivån i bränsletanken. 

=> sidan 102 

 

Bränsleförröd (reservmängd) 

För lågt bränsleförråd. 

=> sidan 103 

 

Dieselmotor 

Dieselmotorns driftläge är OK. 

=> sidan 103 

 

Dieselmotor VARNING 

Störningar i motorstyrningen eller bristfällig driftsstatus: Ta 
reda på och åtgärda orsaken så snart som möjligt. 

=> sidan 103 

 

Dieselmotor STOPP 

Risk för skada på dieselmotorn: Stäng av dieselmotorn 
omedelbart, fastställ och åtgärda orsaken eller anlita en 
fackverkstad. 

=> sidan 103 

 
Motorvarvtal 

Motorvarvtal i varv per minut 

=> sidan 103 

 

Uppvärmning av insugningsluft 

Lyser när dieselmotorn förvärms vid kallstart. 

=> sidan 103 

 

Laddningskontroll 

Batteriet laddas inte: Stäng av dieselmotorn omedelbart, 
fastställ och åtgärda orsaken. 

=> sidan 104 

 

Luftfilter 

Luftfilterinsats igensatt: Byt ut luftfilterinsatsen. 

=> sidan 104 

 

Kylmedelsnivå 

För låg kylmedelsnivå. Kontrollera kylmedelsnivån. 

=> sidan 104 

 

Kylmedeltemperatur 

För hög kylmedelstemperatur: Stanna maskinen, stäng av 
dieselmotorn och låt den svalna. Kontrollera 
kylmedelsnivån. 

=> sidan 105 

 

Motoroljetryck 

För lågt motoroljetryck: Stanna maskinen, stäng av 
dieselmotorn och kontrollera motorns oljenivå. 

=> sidan 105 
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5.6.1.2 Belysnings- och blinkersanläggningens kontrolljus 

 

Helljus 

Lyser när heljuset är tänt eller ljustutan används. 

=> sidan 69 

 

Blinkersanläggning 

Blinkar när blinkersanläggningen är påslagen. 

=> sidan 69 

5.6.1.3 Köranordningens varnings- och kontrolljus 

 

Driftläge "Lastning" 

Driftläget "Lastning" har valts. 

=> sidan 85 

 

Driftläge "Urlastning" 

Driftläget "Urlastning" har valts. 

=> sidan 86 

 

Driftläge "Transport" 

Driftläget "Transport" har valts. 

=> sidan 87 

 
Körhastighet 

Aktuell körhastighet i km/h. 

=> sidan 115 

 

Körriktning framåt 

Körriktning framåt har valts. 

=> sidan 115 

 

Backning 

Backning har valts. 

=> sidan 116 

 

Luftfjädring 

Tänds när luftfjädringens förrådstryck sjunker under 6 bar. 

Tänds när bromsanläggningens förrådstryck sjunker under 
110 bar. 

=> sidan 125 

 

Parkeringsbroms 

Parkeringsbromsen är ansatt. 

=> sidan 118 

 

Framhjulsstyrning 

Framhjulsstyrning är aktiverad. 

=> sidan 122 

 

Fyrhjulsstyrning 

Fyrhjulsstyrning är aktiverad. 

=> sidan 122 
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5.6.1.4 Hydraulsystemets kontroll- och varningsljus 

 

Hydrauloljefilter 

De båda hydrauloljefiltrens (returoljefilter och 
mataroljefilter) driftstatus är OK. 

=> sidan 106 

 

Mataroljefilter 

Mataroljefiltret är nedsmutsat. 

=> sidan 106 

 

Returoljefilter 

Returoljefiltret är nedsmutsat. 

=> sidan 106 

 

Hydrauloljetemperatur 

För låg eller för hög hydrauloljetemperatur. 

=> sidan 107 

 

Hydrauloljenivå 

För låg hydrauloljenivå. 

=> sidan 107 

5.6.2 Maskinbild 

Beroende på vilket driftläge som valts visas en 
av basbilderna "Lastning", "Urlastning" eller 
"Transport" (Fig 24) när tändningen slagits på. 

 

 
 Fig 24  

 

 

Fylla uttagningsfräsen 

Uttagningsfräsen är påslagen med rörelseriktning 
"Fyllning". 

=> sidan 133 

 

Motriktning uttagningsfräs 

Uttagningsfräsen är påslagen med rörelseriktning 
"Motriktning". 

=> sidan 136 

 

Fel hos uttagningsfräsen 

Blinkar när det tillåtna maximala frästrycket överskrids eller 
när elevatorbandet slås på samtidigt som uttagningsfräsen 
är frånslagen. 

=> sidan 156 
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Lasta elevatorbandet 

Elevatorbandet är påslaget med rörelseriktning "Fyllning". 

=> sidan 133 

 

Lastning av elevatorbandet - nedsatt bandhastighet 

Elevatorbandet är påslaget med matningsriktning "Fyllning" 
och drivs med nedsatt transporthastighet. 

=> sidan 137 

 

Motriktning elevatorband 

Elevatorbandet är påslaget med rörelseriktning 
"Motriktning". 

=> sidan 136 

 

Fel hos elevatorbandet 

Blinkar när trycket hos elevatorbandet är för högt eller när 
elevatorbandet går samtidigt som uttagningsfräsen är 
frånslagen. 

=> sidan 156 

 
Elevatorband - överbelastning 

Elevatorbandets nödvändiga tillförda effekt är för hög. 

=> sidan 156 

 

Blandarskruv på - normalhastighet 

Blandarskruven går och drivs med det valda varvtalet. 

=> sidan 143 

 

Blandarskruv på - höghastighet 

Blandarskruven går och drivs med ungefär det dubbla 
inställda varvtalet. 

=> sidan 143 

 

Blandarskruv - fel 

Blinkar när elevatorbandet går samtidigt som 
blandarskruven är frånslagen. 

=> sidan 143 

 

5 

Tvärtransportör / utmatningsband till vänster 

Fodret matas ut på vänster sida om maskinen. 

Visaren anger den valda hastighetsnivån för 
tvärtransportören / utmatningsbandet, t ex "5". 

=> sidan 140 

 

5 

Tvärtransportör / utmatningsband till höger 

Fodret matas ut på höger sida om maskinen. 

Visaren anger den valda hastighetsnivån för 
tvärtransportören / utmatningsbandet, t ex "5". 

=> sidan 140 
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5.6.3 Enskilda maskinkomponenters driftstatus 

 Symbolerna och siffrorna på terminalen ger information om olika 
maskinekomponenters driftsstatuslägen. 

 

 

Uttagningsfräs - utnyttjandegrad 

Uttagningsfräsen utnyttjas optimalt när ca 90% av 
cirkelskivan är svart. 

=> sidan 147 

 

Uttagningsfräs - överbelastning 

Blinkar när uttagningsfräsens nödvändiga tillförda effekt är 
för hög. 

=> sidan 156 

 

Doseringsspjäll 

Doseringsspjället rör sig inte. 

=> sidan 142 

 

Doseringsspjäll 

Doseringsspjället öppnar. 

=> sidan 142 

 

Doseringsspjäll 

Doseringsspjället stänger. 

=> sidan 142 

D1 Doseringsspjäll D1 => sidan 142 

 

0 

Öppningsläge doseringsspjäll 

Doseringsspjället är stängt (0 %). 

=> sidan 142 

 

100 

Öppningsläge doseringsspjäll 

Doseringsspjälletr är helt öppet (100 %). 

=> sidan 142 

 

Mittposition tvärtransportör 

Blinkar när tvärtransportören inte är i mittposition eller när 
utmatnings- resp förlängningsbandet inte har svängts upp. 

=> sidan 93 

 

Transportposition 

Blinkar när driftläget "Transport" har valts och minst en 
maskinkomponent inte är i transportposition. 

=> sidan 93 

 

Blandarskruv - fel 

Blinkar när den påslagna blandarskruven inte roterar. 

=> sidan 143 

 

12 

Varvtal blandarskruv 

Visar blandarskruvens ingående varvtal. 

=> sidan 143 
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5.7 Manöverpanel - översikt 

 Manöverpanelen omfattar olika manöverelement som vippbrytare och 
vridomkopplare. Några av nedan nämnda vippbrytare förekommer 
endast i vissa maskinutföranden eller ingår i specialutrustningar. 

 

 

Frigivningsbrytare "Lastning" 

Driftläge "Lastning" på / av 

=> sidan 85 

 

Parkeringsbroms 

Parkeringsbroms ansatt / släppt 

=> sidan 118 

 

Fyrhjulsstyrning 

Fyrhjulsstyrning på / av 

=> sidan 122 

 

Luftfjädring med nivåreglering 

Sänka / höja maskinens höjd 

=> sidan 124 

 

Arbetsstrålkastare fram 

Arbetsstrålkastare fram på / av 

=> sidan 71 

 

Arbetsstrålkastare bak 

Arbetsstrålkastare bak på / av 

=> sidan 71 

 

Varningsblinkers 

Varningsblinkers på / av 

=> sidan 69 

 

Uppvärmning sidospegel 

Uppvärmning sidospegel på / av 

=> sidan 74 

 

Spolanläggning sidoruta 

Spolanläggning på / av 

=> sidan 73 

 

Påfyllningslucka elevatorband 

 

=> sidan 155 

 

Motkniv / förskjutning tvärtransportör => sidan 138 

Handhavande i takområdet 

 

Fläkt steg 1 till 3 

Fläkt steg 1 till 3 på / av 

=> sidan 78 

 

Värmeregulator varmt / kallt 

Värme varmt / kallt 

=> sidan 78 
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5.8 Ljus och sikt 
 
5.8.1 Slå på och stänga av parkerings- och halvljus 

VARNING 

 

Risk för olyckshändelse i trafiken vid körning med 
parkeringsljus! 

Kör aldrig enbart med parkeringsljuset tänt. Parkeringsljuset räcker 
inte till för att belysa vägen tillräckligt eller för att ses av andra 
trafikanter. 

Tänd alltid halvljuset när det är mörkt eller vid dålig sikt. 

 
Slå på parkeringsljuset 

 1. Vrid omkopplaren (1) till läget "I". 

Slå på halvljuset 

 1. Vrid omkopplaren (1) till läget "II". 

Stänga av ljuset 

 1. Vrid omkopplaren (1) till läget "0". 

 

 Fig 25  
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5.8.2 Varningsblinkers 

 Varningsblinkers används för att varna andra trafikanter och 
uppmärksamma dem på din maskin i farliga situationer. 

 

FARA 

 

Hög risk för olyckshändelser om maskinen får motorstopp på 
offentliga vägar! 

Använd alltid varningsblinkers och varningstriangel för att 
uppmärksamma andra trafikanter på den stillastående maskinen. 

 
Om maskinen får motorstopp: 

 1. Parkera din maskin på säkert avstånd från 
trafiken. 

 2. Slå på varningsblinkers genom att trycka på 
vippbrytaren. 

  Kontrollampan blinkar. 

 3. Ansätt parkeringsbromsen. 

 4. Stäng av dieselmotorn. 

 5. Använd varningstriangeln för att 
uppmärksamma andra trafikanter på din 
maskin. 

 6. När du lämnar maskinen: 

 6.1 Dra ur startnyckeln. 

 6.2 Lås hyttdörren med nyckeln. 

 

 
 Fig 26  

  

5.8.3 Blinkers, helljus, ljustuta 

 Påslagning av blinkers, helljus och ljustuta med kombinationsspaken.

 

 

 Blinkers fungerar endast när tändningen är på. 

 Helljuset kan endast tändas när halvljuset är på. 

 Ljustutan tänds så länge som du drar i spaken - även om 
halvljuset är frånslaget. 

 

VARNING 

 

Risk för olyckshändelse när andra trafikanter bländas av 
helljuset! 

Använd därför helljuset och ljustutan endast när ingen kan bländas. 

 



Konstruktion och funktionssätt 
 

70 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

Kombinationsspaken används för följande 
funktioner: 

Slå på blinkers 

 1. Tryck kombinationsspaken helt framåt (A) 
för att blinka vänster resp bakåt (B) för att 
blinka höger. 

  När blinkern är påslagen blinkar 
kontrolljuset "Blinkers" (Fig 28). 

  Om någon av blinkersglödlamporna går 
sönder, blinkar kontrolljuset med högre 
hastighet. 

Slå på och stänga av helljuset 

 1. Slå på halvljuset. Se kapitel "Slå på och 
stänga av belysningen", sidan 68. 

 2. Tryck kombinationsspaken uppåt (C) för att 
slå på helljuset. 

  När helljuset är påslaget blinkar 
kontrolljuset "Helljus" (Fig 29). 

 3. Helljuset stängs av genom att man drar 
kombinationsspaken tillbaka till 
utgångsläget. 

  Kontrolljuset "Helljus" (Fig 29) släcks. 

Slå på ljustutan 

 1. Ljustutan slås på genom att man drar 
kombinationsspaken mot ratten (C). 

 

 

 Fig 27  

 

 

 Fig 28  

 

 

 Fig 29  
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5.8.4 Slå på och stänga av arbetsstrålkastare fram / bak 

 

Stäng av arbetsstrålkastarna i vägtrafiken. 

 
Slå på de främre arbetsstrålkastarna 

 1. Vrid omkopplaren (1) till läget "I" 
(parkeringsljus) eller "II" (halvljus). 

 2. Tryck vippbrytaren "Främre 
arbetsstrålkastare" (Fig 31/1) till läget "I" 
(på). 

Stänga av de främre arbetsstrålkastarna 

 1. Tryck vippbrytaren "Främre 
arbetsstrålkastare" (Fig 31/1) till läget "0" 
(av). 

 2. Vrid omkopplaren (1) till läget "0" (av) vid 
behov. 

Slå på de bakre arbetsstrålkastarna 

 1. Vrid omkopplaren (1) till läget "I" 
(parkeringsljus) eller "II" (halvljus). 

 2. Tryck vippbrytaren "Arbetsstrålkastare bak" 
(Fig 31/2) till läget "I" (på). 

Stänga av de bakre arbetsstrålkastarna 

 1. Tryck vippbrytaren "Arbetsstrålkastare bak" 
(Fig 31/2) till läget "0" (av). 

 2. Vrid omkopplaren (1) till läget "0" (av) vid 
behov. 

 

 Fig 30  

 

 Fig 31  
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5.8.5 Hyttbelysning 

Vippbrytaren (1) har följande inställningslägen: 

Slå på hyttbelysningen (2) 

 1. Tryck ner vippbrytaren fram för att slå på 
hyttbelysningen permanent. 

Stänga av hyttbelysningen (2) 

 1. Tryck ner vippbrytaren bak för att stänga av 
hyttbelysningen permanent. 

 

 Fig 32  

5.8.6 Sikt 
 
5.8.6.1 Solrullgardin 

Solrullgardinen (1) kan dras ner från innertaket 
för att anpassa solskyddets läge efter de aktuella 
behoven. 

Rulla upp solrullgardinen 

 1. Tryck på den röda manöverknappen (2). 

 

 Fig 33  

5.8.6.2 Rutetorkare 

 Både vindruta och höger sidofönster har rutetorkare. 

 

VARNING 

 

Nötta eller smutsiga torkarblad medför sämre sikt och nedsatt 
säkerhet! 

 Nedsmutsade torkarblad ska rengöras. 

 Nötta torkarblad ska bytas ut i tid. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Torkarbladen och torkarmotorerna skadas när torkarblad fryser 
fast! 

Innan du sätter på rutetorkarna vid frost ska du kontrollera att 
torkarbladen inte har frusit fast. 
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Rutetorkarna fungerar endast när tändningen är påslagen. 

Rutetorkare - vindruta 

 Rutetorkare och den automatiska tork-/spolfunktionen för vindrutan 
manövreras med kombinationsspakens vridomkopplare. 

 
Vridomkopplaren i kombinationsspaken (1) kan 
ställas i följande lägen: 

Intervallspolning 

 1. Vrid omkopplaren framåt i pilriktning (F). 

Långsam torkning 

 1. Vrid omkopplaren bakåt i pilriktning (F) tills 
den når det första rasterläget "I". 

Snabb torkning 

 1. Vrid omkopplaren bakåt i pilriktning (F) tills 
den når det andra rasterläget "II". 

Automatisk torkning/spolning 

 1. Vrid omkopplaren i pilriktning (E) och håll 
fast den. 

  Spolanläggningen startas omedelbart, 
rutetorkarna startas något senare. 

 2. Släpp vridomkopplaren igen. 

  Rutetorkarna går ca 5 sekunder till. 

Stänga av rutetorkarna 

 1. Ställ omkopplaren i sitt utgångsläge genom 
att vrida den i aktuell pilriktning (F). 

 

 

 Fig 34  

  

Rutetorkare - sidoruta 

Slå på rutetorkaren 

 1. Ställ vippbrytaren i läget "I". 

  Rutetorkaren är påslagen. 

Stänga av rutetorkarna 

 1. Ställ vippbrytaren i läget "0". 

  Rutetorkaren är avstängd. 

Slå på spolanläggningen 

 1. Ställ vippbrytaren i läget "II" och håll fast 
den. 

  Spolningsanläggningen spolar så länge 
som vippbrytaren hålls nedtryckt. 

 

 
 Fig 35  
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5.8.6.3 Speglar 

 Maskinen är utrustad med två stora uppvärmda sidospeglar på 
vänster och höger maskinsida. Dessutom finns en närzonsspegel och
en vidvinkelspegel på höger sida. 

 

VARNING 

 

Risk för skador på tredje man / djur / material vid otillräcklig 
direkt sikt från förarstolen! 

Ställ alltid in alla speglar innan du använder maskinen så att du har 
full sikt på riskområdena bredvid maskinen. 

 

 

Sidospeglarnas värme ska inte slås på längre än nödvändigt. Detta 
undviker onödig bränsleförbrukning. 

 
Ställa in speglarna 

 1. Ställ in vänster sidospegel manuellt så att 
du har god sikt bakåt och full sikt på 
riskområdena bredvid maskinen. 

  

   

  

 2. Ställ in höger sidospegel manuellt 
(serieutrustning) eller med vippbrytaren 
(Fig 36) (specialutrustning) så att du har 
god sikt bakåt och full sikt på riskområdet 
bredvid maskinen. 

 3. Ställ in närzonsspegeln manuellt 
(serieutrustning) eller med vippbrytaren 
(Fig 36) (specialutrustning) så att du har full 
sikt på markområdet bredvid höger 
framhjul. 

 4. Ställ in vidvinkelspegeln manuellt 
(serieutrustning) eller med vippbrytaren 
(Fig 36) (specialutrustning) så att du har 
god sikt bakåt och full sikt på riskområdet till 
höger bredvid maskinen. 

 

 
 Fig 36  

  

Slå på sidospeglarnas värme 

 1. Ställ vippbrytaren i läget "PÅ" för att värma 
upp sidospeglarna. 

  Kontrollampan tänds. 

Stänga av sidospeglarnas värme 

 1. Ställ vippbrytaren i läget "AV" för att stänga 
av sidospeglarnas värme. 

  Kontrollampan slocknar. 

 

 
 Fig 37  
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5.8.6.4 Kameraövervakning blandningsbehållare / backning 

 Kameraövervakningen blandningsbehållare / backning är tänkt att: 

 möjliggöra övervakning av blandningsproceduren i 
blandningsbehållaren, 

 möjliggöra sikt på riskområdet bakom  maskinen vid backning. 

  När du byter körriktning från "Framåt" till "Bakåt" kommer 
automatiskt backningskamerans bild upp på§ displayen för 
kameraövervakning. 

 

FARA 

 

Risk för tredje man / djur / material vid backning i området 
bakom maskinen med otillräcklig direkt sikt från förarstolen! 

Ställ alltid in backningskameran innan du använder maskinen så att 
du har full sikt på riskområdet bakom maskinen. 

Kontrollera alltid riskområdet bakom maskinen innan du börjar backa. 
Det är alltid maskinföraren som har ansvaret. 

 
 (1) Övervakningskamera i 

blandningsbehållaren 
 

 Fig 38  

 (1) Backningskamera  

 Fig 39  
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5.9 Värme, ventilation och kylanläggning 

 Maskinen är standardmässigt utrustad med värme- och 
cirkulationsluftssystem. Kylanläggningen är en specialutrustning. 

 

 

 Värmeeffekten är beroende av kylmedelstemperaturen. Största 
möjliga värmeeffekt och snabb avfrostning av rutorna uppnås 
endast när dieselmotorn har uppnått full driftstemperatur. 

 Luftkonditioneringen arbetar som effektivast när sidorutan är 
stängd. Men om förarhytten har värmts upp kraftigt på den 
parkerade maskinen kan nedkylningen påskyndas genom att 
man öppnar sidorutan en stund. 

 Värme- och kyleffekten förbättras i cirkulationsläge. 

 Uteluftsfiltret i hyttens innertak reducerar eller hejdar 
föroreningar i uteluften (t ex pollen eller damm). Uteluftsfiltret 
ska rengöras / bytas ut i de angivna intervallen. 

 Cirkulationsluftfiltret i hyttens innertak filtrerar luften vid 
cirkulationsluftsdrift. 

 Luften från ventilations- och cirkulationsluftsventilerna släpps ut 
genom ventilationsöppningar som bildas av öppna lameller. Se 
till att dessa ventilationsöppningar inte stängs oavsiktligt, t ex 
med huvudet när du stiger upp från förarstolen. 

 När kylanläggningen går sänks inte bara temperaturen utan 
också luftfuktigheten i förarhytten. På detta sätt undviks att imma 
bildas på rutorna. 

 Vid hög luftfuktighet och höga uteluftstemparaturer kan kondens 
droppa ner från kylanläggningens förångare och bilda en 
vattenpöl bak på vänster sida under förarhytten. Detta är normalt 
och inget tecken på läckage. 
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5.9.1 Värma eller kyla förarhytten 

VARNING 

 

Risk att bli förkyld på grund av kalla luftflöden vid kylning av 
förarhytten! 

 Kyl ner luften i förarhytten bara ca 5-8°C under utetemperaturen.

 Undvik att rikta det kalla luftflödet direkt mot kroppen. 

 
Ventilera förarhytten 

Genom de öppna ventilationsventilerna 
strömmar uteluft med aktuell utetemperatur in i 
förarhytten. 

 (1) 4 ventilationsventiler i innertaket. 

 

 Fig 40  

 (2) 2 ventilationsventiler i fotutrymmet.  

 Fig 41  
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Värma förarhytten 

 1. Ställ in önskad temperatur genom att vrida 
temperaturregulatorn (1) motsols. 

  Största möjliga värmeeffekt uppnås om 
temperaturregulatorn vrids motsols ända till 
stoppet. 

 2. Ställ fläktregulatorn (2) i ett av lägena 1 - 3.

 3. Öppna ventilations- och 
cirkulationsluftsventilerna. Se även 
anvisningarna i kapitlet 
"Cirkulationsluftsdrift" på sidan 79. 

 4. Rikta luftflödet i önskad riktning med hjälp 
av ventilationsventilerna. 

Kyla förarhytten 

 1. Ställ in önskad temperatur genom att vrida 
temperaturregulatorn (3) medsols. 

  Största möjliga kyleffekt uppnås om 
temperaturregulatorn vrids medsols ända till 
stoppet. 

 2. Ställ fläktregulatorn (2) i ett av lägena 1 - 3.

 3. Öppna ventilations- och 
cirkulationsluftsventilernas lameller. Se 
även anvisningarna i kapitlet 
"Cirkulationsluftsdrift" på sidan 79. 

 4. Rikta luftflödet i önskad riktning med hjälp 
av ventilationsventilerna. 

 

 Fig 42  
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5.9.2 Cirkulationsluftsdrift 

 

 I cirkulationsluftsdrift förhindras att starka lukter från 
omgivningen tränger in i  förarhytten. 

 I cirkulationsluftsdrift tillförs mycket lite  uteluft in i förarhytten. 
Låt därför inte cirkulationsluftsdrift pågå för länge. 

 Cirkulationsluftsdrift ger bättre värmeeffekt vid låg utetemperatur 
eftersom den varma luften cirkulerar i förarhytten och bara lite 
kall uteluft förs in i förarhytten. 

 Cirkulationsluftsdrift ger bättre kyleffekt vid hög utetemperatur 
eftersom den kylda luften cirkulerar i förarhytten och bara lite 
varm uteluft förs in i förarhytten. 

 I cirkulationsluftsdrift kan imma bildas på rutorna, i synnerhet vid 
regn, dimma eller med våta kläder i förarhytten. Koppla om till 
uteluftsdrift i tid eller slå på luftkonditioneringen så att 
förarhyttens rutor inte immar igen. 

 Man bör inte röka när cirkulationsluftsdrift är påslagen eftersom 
röken sugs in och avsätter sig på kylanläggningens förångare 
vilket leder till att det ständigt luktar illa i förarhytten. 

 
 (1) Cirkulationsluftsöppningar i innertaket. 

Luften cirkulerar i förarhytten genom de öppna 
cirkulationsluftsöppningarna (1). Lite uteluft förs 
in i förarhytten. 

Snabb uppvärmning med cirkulationsluft 

 1. Vrid temperaturregulatorn (2) motsols till 
stoppet för största möjliga värmeeffekt. 

 2. Ställ fläktregulatorn (3) i läget 3. 

 3. Öppna cirkulationsluftsöppningarnas 
lameller (1). 

 4. Stäng cirkulationsluftsöppningarna (1) när 
en angenäm temperatur har uppnåtts. 

 

 Fig 43  

  

Snabb kylning med cirkulationsluft 

 1. Vrid temperaturregulatorn (4) medsols till 
stoppet för största möjliga kyleffekt. 

 2. Ställ fläktregulatorn (3) i läget 3. 

 3. Öppna cirkulationsluftsöppningarna (1). 

 4. Stäng cirkulationsluftsöppningarna (1) när 
en angenäm temperatur har uppnåtts. 
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5.10 Hydraulsystem  

 Hydraulanläggningen består av slutna och öppna hydraulsystem med 
6 hydrauloljekretsar totalt. 

 Slutna hydraulsystem: 

 köranordning, 

 fräsanordning, 

 blandningsanordning. 

 Öppna hydraulsystem: 

 styrning, 

 broms, 

 driftshydraulsystem - Load-Sensing (LS). 

Hydraulpumparna och styrventilerna sitter till höger på maskinens 
framsida. 

5.10.1 Hydraulpumpar  

 (1) axialkolvpump "Köranordning" 

 (2) axialkolvpump "Fräsning" 

 (3) axialkolvpump "Blandning" 

 (4) axialkolvpump "LS-driftshydraulsystem" 

 (5) mataroljepumpar 

 (6) pumpfördelartransmission 

 

 Fig 44  

 (7) kugghjulspump för hydraulisk styrning 

 (8) kugghjulspump för hydraulbroms 

 

 Fig 45   
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5.10.2 Hydrauloljebehållare 

Hydrauloljebehållaren (1) sitter till vänster om 
maskinen vid sidan om ingången. 

  hydrauloljebehållare (kapacitet 370 liter) 

 (9) nivåvisare 

 (10) oljetappningsventil 

 

 Fig 46  

 (1) påfyllningshals för hydrauloljebehållare med 
ventilation och avluftning. 

 (2) nivåbrytare, övervakar hydrauloljenivån i 
oljebehållaren. Om miniminivån underskrids 
visas meddelandet "För låg hydrauloljenivå" 
på displayen. Om danna minsta oljenivå 
underskrids nollställer nivåomkopplaren alla 
hydraulfunktioner och kopplar om 
dieselmotorn till tomgång. 

 (3) returoljefilter 

 

 Fig 47  

 (1) mataroljefilter  

 Fig 48  
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5.10.3 Hydrauloljepumparnas sugledningar 

Hydrauloljepumparnas sugledningar befinner sig 
på hydrauloljebehållarens baksida. 

 (1) axialkolvpump "LS-driftshydraulsystem" 

 (2) axialkolvpump "Köranordning" 

 (3) axialkolvpumpar "Fräsning" och "Blandning"

 (4) kugghjulspump för hydraulisk styrning och 
hydraulbroms 

 

 Fig 49  

5.10.4 Elhydrauliskt styrblock - driftshydraulsystem  

 (1) styrventil fräsarm 

 (2) ingångsplatta med tryckbegränsningsventil 
(200 bar) 

 (3) styrventil tvärtransportör 

 (4) styrventil elevatorband 

 (5) styrventil för uttagningsfräsens 
skyddsanordning 

 (6) styrventil för motknivar eller förskjutning av 
tvärtransportör 

 (7) styrventil doseringsspjäll 

 

 

 Fig 50  
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5.10.5 Manuell nödmanövrering vid bortfall av elsystemet  

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

Tryck på ankaret på elektromagneten på 
respektive styrventil med ett avrundat föremål (1) 
(ø ≤ 3 mm) för att utföra önskad hydraulisk 
funktion. 

 

 

 

Använd aldrig något skarpkantat 
föremål för att påverka 
proportionalmagnetventilerna (2). 

Ett skarpkantat föremål kan skada 
hålet i proportionalmagnetventilen så 
att proportionalmagnetventilerna inte 
längre är täta. 

 

 Fig 51  
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5.11 Elsystem  

 Maskinen är fullständigt datorstyrd. 

Maskinen kommer från fabriken med inställning efter standardvärden. 

När ett fel inträffar kan orsaken identifieras snabbt med hjälp av ett 
feldiagnossystem via en ansluten dator. 

Seriemässigt kan data överföras via modem.   
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5.12 Driftlägen 

 Det finns 3 möjliga driftlägen, Lastning, urlastning och transport, som 
väljs via frigivningsomkopplaren "Lastning" och handgasspakens 
position. 

I det valda driftläget är de maskinfunktioner som inte behövs 
blockerade. På så vis förhindras manövreringsfel. 

5.12.1 Driftläge "Lastning" 

 

 För att lasta maskinen måste du välja driftläget "Lastning". 

 Driftläget "Lastning" är valt när frigivningsbrytaren "Lastning" är 
påslagen och handgasspaken har förts ut ur 
tomgångspositionen. 

 I driftläget "Lastning" kan du förflytta maskinen via körpedalen 
med en hastighet på 0 -7 km/h vid dieselmotorns maximala 
varvtal (1900 min-1). 

 Det nödvändiga motorvarvtalet är beroende på vilken ineffekt 
maskinen behöver vid lastning. 

 
 1. Slå på frigivningsbrytaren "Lastning". 

 2. Ställ in ett motorvarvtal mellan 
900 -1900 min-1 för dieselmotorn med hjälp 
av handgasspaken (1). 

  Det inställda motorvarvtalet visas på 
displayen "Motorvarvtal" (rpm = min-1) på 
infoterminalen. 

  Kontrollampan tänds och symbolen "Skruv" 
visas på infoterminalen. 

  Maskinen kan förflyttas med en hastighet 
på 0 -7 km/h. 

 

 
 Fig 52  

 

 Fig 53  
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5.12.2 Driftläge "Urlastning" 

 

 För att mata ut foder måst du välja driftläget "Urlastning". 

 Driftläget "Urlastning" är valt när frigivningsbrytaren "Lastning" är 
frånslagen och handgasspaken har förts ut ur 
tomgångspositionen. 

 I driftläget "Urlastning" kan du förflytta maskinen via körpedalen 
med en hastighet på 0 -15 km/h beroende på vilket varvtal som 
har ställts in för dieselmotorn (900 -1900 min-1). 

 Det nödvändiga motorvarvtalet är beroende på vilken ineffekt 
som maskinen behöver vid urlastning. 

 
 1. Stäng av frigivningsbrytaren "Lastning". 

  Kontrollampan slocknar. 

 2. Ställ in ett motorvarvtal mellan 
900 -1900 min-1 för dieselmotorn med hjälp 
av handgasspaken (1). 

  Det inställda motorvarvtalet visas på 
displayen "Motorvarvtal" (rpm = min-1) på 
infoterminalen. 

  Symbolen "Sköldpadda" visas på 
infoterminalen. 

  Maskinen kan förflyttas med en hastighet 
på 0 -15 km/h. 

 

 
 Fig 54  

 

 Fig 55  



 Konstruktion och funktionssätt
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 87
 

5.12.3 Driftläge "Transport" 

 

 För att utföra transporter måste du välja driftläget "Transport". 

 Driftläget "Transport" är valt när frigivningsbrytaren "Lastning" är 
frånslagen och handgasspaken har förts till tomgångspositionen.

 I driftläget "Transport" kan maskinen köras med låg 
bränsleförbrukning via körpedalen, antingen med 0 -25 km/h 
eller med 0 -40 km/h hastighet, beroende på den aktuella 
utrustningen. 

  Den maximala körhastigheten varierar med den ingångseffekt 
som maskinen behöver vid transportkörning. 

 När funktionen "Fyrhjulsstyrning" (specialutrustning) är påslagen 
begränsas den maximala körhastigheten automatiskt till 
18 km/h. 

 
 1. Stäng av frigivningsbrytaren "Lastning". 

  Kontrollampan slocknar. 

 2. Ställ handgasspaken i tomgångsläget. 

  Det inställda motorvarvtalet visas på 
displayen "Motorvarvtal" (rpm = min-1) på 
infoterminalen. 

  Symbolen "Hare" visas på infoterminalen. 

  Maskinen kan förflyttas med en 
körhastighet på 0 -25 km/h eller 0 -40 km/h.

 

 
 Fig 56  

 

 Fig 57  
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5.13 Blandarskruvens skärknivar  

De ifyllda fasta materialen snittas och blandas i 
blandningsbehållaren av blandarskruvens/arnas 
(2) skärknivar (1). Hur många knivar som är 
monterade på blandarskruven bestäms av 
blandarskruvens diameter och höjd. 

Extra skrapor (3) mittemot respektive början av 
blandarskruvarna gör att det blandade fodret 
matas ut jämnt. 

Knivarna (1) kan skruvas fast på blandarskruven 
antingen i en insvängd position (4) 
(serieutförande) eller en utsvängd position (5). 
Genom justering av knivarna kan 
blandningsanläggningen anpassas individuellt till 
de aktuella driftsförhållandena samt till det 
blandade fodrets struktur. 

 Knivar i insvängt läge: 

 skär lättare,  

 löser upp balar bättre, 

 kräver mindre motoreffekt. 

 Knivar i utsvängt läge: 

 skär med högre kraftbehov, 

 förbättrar tömning vid strukturrik 
blandning i utmatningsöppningens 
område, 

 när alla knivar är i utsvängt läge löses 
balar upp sämre, 

 en utsvängd kniv på blandarskruvens 
övre ände kan gripa tag i baldelar 
bättre för att föra dem tillbaka till den 
intensiva blandningsprocessen, 

 kräver högre motoreffekt. 

 

 Fig 58  
  

  



 Konstruktion och funktionssätt
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 89
 

5.13.1 Spillring 

Specialutrustning: 

Under blandningsproceduren förhindrar 
spillringen (1) att foder kastas ut över 
behållarens kant. 

Spillsringen är monterad på behållarens krage 
(2) med skruvar och finns i två utföranden. 

Beroende på maskinens aktuella utförande är 
maskinen utrustad med: 

 en ovanpå liggande spillring (Fig 59) som 
har skruvats fast ovanpå behållarens krage,

 

 Fig 59  

 för lägre genomfartsportar en spillring som 
ligger innanför behållaren (Fig 60) och som 
skruvats fast under behållarens krage. 

 

 Fig 60    
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5.13.2 Motknivar  

Med hjälp  av motknivarna (1) kan strukturrika 
fasta fodermaterial snittas bättre och blandas 
snabbare. 

Motknivarna: 

 används t ex när rund- och fyrkantsbalar 
ska snittas och blandas, 

 kan svängas  in i blandningsbehållaren 
genom att bulten (2) placeras i en av 4 
möjliga positioner, 

 verkar desto bättre, ju längre motknivarna 
skjuts in i blandningsbehållaren, 

 svängs seriemässigt in eller ut manuellt i 
blandningsbehållaren. 

 

 Fig 61  

Specialutrustning: 

Motknivarna (1) kan utrustas med en 
hydraulcylinder (2). 

Motknivarna: 

 kan utrustas med en hydraulcylinder, 

 kan svängas in i blandningsbehållaren 
genom att bulten (3) placeras i en av 4 
möjliga positioner. 

Hydraulcylindern: 

 möjliggör fjärrstyrd in- och utsvängning av 
motknivarna, 

 styrs via multifunktionsspaken "Lastning" i 
förarhytten 

 

 

 Fig 62   
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5.13.3 Ifyllningstratt för mineralfoder 

 1. På behållaren 

Genom påfyllningstratten på behållaren (Fig 63) 
kan löst mineralfoder och andra "rinnande" 
fodertillsatser bekvämt fyllas in i 
blandningsbehållaren från marken. 

 

 Fig 63  

 2. På fräsarmen 

Genom påfyllningsluckan på inmatningskanalen 
(Fig 64) kan löst mineralfoder och andra 
"rinnande" fodertillsatser bekvämt fyllas in i 
blandningsbehållaren från marken. (Fig 64) visar 
den öppna påfyllningsluckan. 

 

 Fig 64    
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5.14 Utmatningsvarianter 

 Beroende på maskinens aktuella utförande är maskinen utrustad 
med: 

 utmatare för tvärtransportör fram / bak, 

 utmatare bakre mitt med skyddsanordning, 

 utmatare för halmfläkt bak, 

 tvärtransportör fram / bak, 

 tvärtransportör fram med förskjutning, 

 tvärtransportör fram med förlängningsband.  

5.14.1 Utmatare bakre mitt med skyddsanordning 

Specialutrustning: 

Via utmataren bakre mitt (Fig 65) hamnar det 
blandade fodret från blandningsbehållaren 
centralt på foderbordet. 

 

 Fig 65  

5.14.2 Tvärtransportör fram  

Specialutrustning: 

Tvärtransportören fram: 

 drivs via en hydraulmotor. 
Transporthastigheten kan ställas in steglöst 
på standardutförandet. 

 kan köras med två matningsriktningar. 
Beroende på matningsriktningen kan fodret 
matas ut på foderblandarens högra eller 
vänstra sida. 

Drivmotorn slås på och stängs av och 
matningsriktningen vänds om med fjärrstyrning 
från förarhytten. Fig 66 visar en utskjuten 
tvärtransportör fram med förskjutning. 

 

 Fig 66  
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5.14.3 Tvärtransportör bak  

Specialutrustning: 

Tvärtransportören bak: 

 drivs via en hydraulmotor. 
Transporthastigheten kan ställas in steglöst 
på standardutförandet. 

 kan köras med två matningsriktningar. 
Beroende på matningsriktningen kan fodret 
matas ut på foderblandarens högra eller 
vänstra sida. 

Drivmotorn slås på och stängs av och 
matningsriktningen vänds om med fjärrstyrning 
från förarhytten. 

 

 Fig 67  
  

5.14.4 Tvärtransportör fram / bak med förskjutning  

Med tvärtransportörens förskjutningsfunktion kan 
tvärtransportören skjutas ut 415 mm (350 mm för 
tvärtransportör 2100 mm) till höger eller vänster 
via fjärrstyrning i förarhytten. På så vis kan fodret 
läggas ut på stort avstånd på sidan om 
maskinen. 

 

 Fig 68  
 

 

Beakta de lokala förhållandena när du 
förskjuter tvärtransportören. 

  

 

 

Tvärtransportören har inte uppnått sin 
transportposition förrän symbolerna 
"Mittposition tvärtransportör" och 
"Transportposition" (Fig 69) har slutat 
blinka på infoterminalen. 

 

          

 Fig 69  
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5.15 Halmfläkt 

Specialutrustning: 

Halmfläkten: 

 används för att sprida ut halmen på 
ströbädden i lösdriftsladugårdar. 

 befinner sig längst bak på foderblandaren. 

 manövreras med fjärrstyrning från 
förarhytten. 

Halmen kan tas in i blandningsbehållaren via 
uttagningsfräsen eller i balar med hjälp av en 
lastare och blåsas in i ladugården med 
halmfläkten. 

 

 Fig 70  

5.15.1 Arbeta med halmfläkten 

VARNING 

 

Risk för skador på grund av material eller stenar e d som 
slungas bort av maskinen resp ut ur maskinen kan finnas om 
material eller stenar följer med när blandningsbehållaren fylls! 

Se till när blandningsbehållaren fylls: 

 att halmen inte innehåller några stenar e d. 

 att inga stenar hamnar i blandningsbehållaren. 

 

VARNING 

 

Risk för skador på grund av material eller stenar e d som 
slungas bort av maskinen resp ut ur maskinen kan finnas om 
personer eller djur vistas i maskinens riskområde! 

Se till att personer och djur iakttar tillräckligt stort säkerhetsavstånd 
från maskinens riskområde när dieselmotorn och fläkten går. 

 

 

Vid finfördelning av halmen kan det vara gynnsamt att svänga in 
motknivarna något längre i blandningsbehållaren. 
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Det är viktigt att halmfläktens nödvändiga driftsvarvtal iakttas. För 
låga varvtal kan leda till att halmfläkten täpps till. 

 
  1. Utvisa personer och djur från maskinens / halmfläktens 

riskområde. 

 2. Vrid tornet till önskad kastriktning. 

 3. Slå på halmfläkten. 

 4. Accelerera halmfläkten tills driftsvarvtalet uppnås. 

 5. Öppna doseringsspjället helt. 

  Om strömaterialet är fuktigt eller klumpar sig eller vid lägre 
fläktvarvtal ska öppningsvidden minskas (risk för tilltäppning). 

 6. Ställ in önskat spridningsområde / önskad kastlängd genom att 
höja / sänka utloppet. 
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5.15.2 Åtgärda tilltäppningar 

VARNING 

 

Risk för personer att dras in eller fastna kan finnas om 
halmfläkten oavsiktligt startas när man åtgärdar tilltäppningar / 
blockeringar. 

Säkra maskinen så att den inte oavsiktligt kan startas eller rulla bort 
innan du åtgärdar tilltäppningar / blockeringar manuellt. 

 

VARNING 

 

Risk på grund av roterande fläkthjul efter avstängning! 

Vänta tills fläkthjulet står helt stilla innan du tar bort skruvarna (1) på 
blåsröret (2) eller locket (3). 

 
 1. Stäng av halmfläkten. 

 2. Stäng doseringsspjället. 

 3. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 
bortrullning. 

 4. Vänta tills fläkthjulet står helt stilla. 

 5. Ta bort 3 skruvar (1) på blåsröret (2) så att 
blåsröret lätt kan svängas kring en av de 
främre skruvarna. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Beakta kabeln om blåsröret har 
elektrisk justering av utloppet. 

 

 6. Sväng blåsröret åt sidan. 

 7. Töm blåsröret resp fläkthöljet. 

 8. Öppna locket (3) på fläkthöljet och ta bort 
stenar e d ur fläkthöljet. 

 9. Skruva fast blåsröret och locket mot 
fläkthöljet och starta sedan fläkten. 

 

 Fig 71  
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5.16 Vågsystem 

Specialutrustning: 

Beroende på maskinens aktuella utförande är 
maskinen utrustad med: 

 ett adderande vågsystem för bestämmande 
av de ifyllda fodermängderna, 

 ett programmerbart vågsystem med 
möjlighet att spara flera recept, 

 ett programmerbart vågsystem med 
möjlighet att spara flera recept och 
dataöverföring till en dator. 

Iaktta vågsystemets medföljande bruksanvisning.

 

 Fig 72    
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6 Idrifttagande av maskinen 

 Detta kapitel innehåller information om hur maskinen tas i drift. 

 

 

 Operatören ska läsa och förstå bruksanvisningen innan 
maskinen tas i drift. 

 Beakta dessutom anvisningarna i följande kapitel: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 30, 

 "Krav på personal", sidan 31, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 42, 

 "Underhåll och skötsel", sidan 163. 

  Beakta dessa kapitel för din egen säkerhets skull. 

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

 Maskinen ska uppfylla de nationella bestämmelserna om 
vägtrafiken. 

  Fordonsinnehavaren (ägaren) och föraren (operatören) är båda 
ansvariga för att de nationella bestämmelserna om vägtrafiken 
iakttas. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, skäras, dras in eller fastna om 
manöverorgan för manövrering av hydrauliska eller elektriska 
komponenter blockeras! 

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

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

Detta gäller inte för sådana rörelser av anordningar: 

 i permanent funktion för konstantförbrukare, 

 som är automatiskt styrda, 

 som av funktionsskäl kräver flytläge eller tryckläge. 

 

VARNING 

 

Farliga situationer kan inträffa om man inte har god sikt från 
förarhytten på maskinens riskområden! 

Använd maskinen endast med alla speglar så att du har full sikt på 
riskområdena på båda sidor om maskinen när du sitter på förarstolen.
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6.1 Vägtrafikbestämmelser  

 

Iaktta de nationella bestämmelserna om vägtrafiken. 

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

Se till att alltid ha en varningstriangel och en förbandslåda samt 
eventuellt ett varningsljus (ingår inte i leveransen) till hands i 
förarhytten. 

6.1.1 Vägtrafikbestämmelser för Tyskland 

 

Enligt § 18 i den tyska fordonsförordningen (StVZO) krävs 
typgodkännande för självgående foderblandare med en teknisk 
maximal hastighet över 6 km/h (ingen självgående arbetsmaskin 
eftersom den kan användas för godstransport). Se § 18, förklaring 5 i 
den tyska fordonsförordningen (StVZO). 

(Zitat: Auch im Falle der Futtermischwagen besteht für den jeweiligen 
Fz.-Halter die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zur 
Befreiung von der Zulassungspflicht zu beantragen. Die 
Entscheidung über die Erteilung der Ausnahmegenehmigung obliegt 
der zuständigen Verwaltungsbehörde (oberste Landesbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle) (1996). 

Dazu: Grundsätzlich sind aber die Finanzämter in der Frage der Kfz.-
Steuerfreiheit bei der Anerkennung eines Fz. als selbstfahrende 
Arbeitsmaschine nicht an die Beurteilung der Zulassungsstellen 
gebunden. (BFH-Urteil II R 56/78 vom 30.9.1981. BStB1 1982 II S 
82). 
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6.2 Gå in i blandningsbehållaren   

 Ibland är det nödvändigt att gå in i blandningsbehållaren, t ex för att 
utföra underhållsarbeten på blandarskruvens skärknivar. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in, fångas eller stötas om: 

 upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, t ex 
ett öppet doseringsspjäll, 

 maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort, 

 blandarskruven oavsiktligt drivs! 

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra maskinen innan du går in i blandningsbehållaren så att 
den inte kan startas eller rulla bort oavsiktligt! 

. Stäng av dieselmotorn. 

 Ansätt parkeringsbromsen. 

 Dra ur startnyckeln. 

 Utvisa barn från maskinen. 

 

VARNING 

 

Störtrisk finns om personer går in i blandningsbehållaren genom 
att klättra över dess överkant! 

Gå alltid in i blandningsbehållaren genom en utmatningsöppning. 

 

VARNING 

 

Risk att skäras kan finnas när personer går in i 
blandningsbehållaren om blandarskruvens skärknivar är riktade 
mot utmatningsöppningen! 

Vrid blandarskruven så att skärknivarna är riktade bort från 
utmatningsöppningen innan du går in i blandningsbehållaren. 

 

VARNING 

 

Risk att halka, snubbla eller trilla omkull kan finnas när personer 
rör sig i blandningsbehållaren om personen halkar på grund av 
otillräcklig stabilitet! 

 Ta på lämplig skyddsutrustning innan du går in i 
blandningsbehållaren. 

 Se alltid till att du står stadigt. Tänk på att ståytorna i 
blandarskruven lutar. 

 Täck över de skarpkantade skärknivarna innan du rör dig i 
blandningsbehållaren. 

 Ta bort resterande foder och fukt innan du rör dig i 
blandningsbehållaren. 
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 1. Vrid blandarskruven så att skärknivarna är 
riktade bort från utmatningsöppningen. 

 2. Öppna doseringsspjället helt på den 
utmatningsöppning genom vilken du vill gå 
in i blandningsbehållaren. 

 3. Stäng av dieselmotorn. 

 4. Ansätt parkeringsbromsen. 

 5. Dra ur startnyckeln. 

 6. Utvisa barn från maskinen. 

 7. Gå försiktigt in i blandningsbehållaren 
genom utmatningsöppningen resp 
tvärtransportören och 
utmatningsöppningen. 

 8. Rengör blandningsbehållaren noggrant 
innan du lämnar den. 

 9. Se till att inte lämna kvar några 
komponenter, verktyg mm i 
blandningsbehållaren. 

  

   

  

  



Idrifttagande av maskinen 
 

102 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

6.3 Kontrollera maskinens funktion 

 Före det första idrifttagandet och alltid innan arbetenas början ska 
maskinens funktion kontrolleras: 

 1. Kontrollera motorfunktionerna. 

 2. Smörj alla smörjpunkter på foderblandaren. Beakta kapitlet 
"Smörjning", sidan 168. 

 3. Kontrollera vinkeltransmissionens oljenivå i transmissionsoljans 
expansionskärl. Beakta kapitlet "Kontroll av oljenivå", sidan 202.

 4. Kontrollera maskinens alla funktioner innan material matas in i 
blandningsbehållaren första gången 

 4.1 Öppna och stäng doseringsspjället. 

 4.2 Sväng de hydrauliska motknivarna (om sådana finns) in 
och ut i blandningsbehållaren. 

 4.3 Kör tvärtransportören i båda matningsriktningarna. 

4.4  Kör tvärtransportören med olika matningshastigheter. 

 4.5 Sänk ner förlängningsbandet (om sådant finns) i 
arbetsläget och lyft upp det i transportläget. 

 4.6 Kör ut tvärtransportören med förskjutningsfunktion (om 
sådan finns) till arbetsläge och dra in den i transportläge. 

 4.7 Kontrollera vågsystemets funktion (som sådant finns). 

 4.8 Kontrollera belysningsanläggningens funktion. 

 4.9 Testa bromssystemets effekt.   

6.4 Drift av dieselmotorn 
 

6.4.1 Driftsövervakning 

 I detta kapitel beskrivs varnings- och kontrolljusen som kan 
förekomma på infoterminalen i samband med driftsövervakning av 
dieselmotorn. Varnings- och kontrolljusen indikerar olika funktioner 
och fel. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada om varningsljus som tänds inte beaktas! 

När ett fel inträffar blinkar eller lyser motsvarande varningsljus. 
Blinkande eller lysande symboler signalerar att en farlig situation 
föreligger. 

 Stanna maskinen och stäng av dieselmotorn. 

 Kontrollera den felslagna funktionen och åtgärda defekten. 

 I förekommande fall ska en fackverkstad anlitas. 

6.4.1.1 Kontroll- och varningsljus för dieselmotorns driftlägen. 

 

Bränslemätarens svarta stapel indikerar bränsletankens fyllnivå. 

 1/1 Bränsletanken är full. 

 1/2 Bränsletanken är halvfull. 

 R Bränsletanken är nästan tom. 
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Varningsljuset "För lågt bränsleförråd" visas när bränslemätarens 
svarta stapel har uppnått reservmärket (R). 

Tanka vid nästa tillfälle. 

 

 

Kontrolljuset "Dieselmotor" tänds när dieselmotorn har startats och 
motoroljetrycket har uppnått det föreskrivna värdet. Kontrolljuset 
indikerar att motorstyrningen har aktiverats. 

 

 

Varningsljuset "Dieselmotor VARN" visas när ett fel har inträffat i 
motorstyrningen (t ex defekt sensor) eller en bristfällig driftsituation 
föreligger, t ex 

 för lågt motoroljetryck, 

 för hög kylmedelstemperatur, 

 för låg kylmedelsnivå, 

 vatten i dieselbränslet / dieselbränslefiltret igensatt, 

 luftfilter igensatt, 

 generator / batteri laddas inte. 

Ta reda på och åtgärda orsaken / orsakerna till varningsljuset 
snarast möjligt. Låt dieselmotorn vid behov kontrolleras av en 
fackverkstad. 

 

 

När varningsljuset "Dieselmotor STOPP" tänds ska dieselmotorn 
stängas av omedelbart eftersom det finns risk att motorn skadas. 

Försätt maskinen omgående i ett säkert tillstånd och stäng 
omgående av dieselmotorn. 

Ta reda på och åtgärda orsaken / orsakerna till varningsljuset. 
Låt dieselmotorn vid behov kontrolleras av en fackverkstad. 

6.4.1.2 Motorvarvtal 

 
Displayen visar det aktuella motorvarvtalet i varv per minut (rpm). 

6.4.1.3 Kontrolljus Uppvärmning av insugningsluft 

 

När du vrider startnyckeln till läget I tänds kontrolljuset och släcks 
efter ca 5 sekunder. 

När du ställer startnyckeln i läget II och håller fast den tänds 
kontrolljuset om dieselmotorn förvärms vid kallstart. 

Du kan starta dieselmotorn när kontrolljuset har slocknat. 
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6.4.1.4 Varningsljus Laddningskontroll / trefasgenerator 

 

När varningsljuset tänds laddas inte batterierna. 

Varningsljuset tänds när tändningen slås på. Det ska slockna igen när 
dieselmotorn har startats. 

Om varningsljuset tänds under körning laddas batterierna inte längre 
av trefasgeneratorn. Åtgärda eller låt åtgärda eventuella fel snarast 
möjligt. 

 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Kontrollera kablarna och kontakterna på trefasgeneratorn och 
batterierna. 

 3. Kontrollera kilremmen på trefasgeneratorn. 

 4. Om du inte kan åtgärda felet ska en fackverkstad kontaktas 
omgående där elsystemet ska kontrolleras. 

  Tänk på att batterierna urladdas när du kör maskinen till 
fackverkstaden. Det är viktigt att stänga av alla förbrukare som 
inte är nödvändiga. 

6.4.1.5 Varningsljus Luftfilterinsats igensatt 

 

När varningsljuset blinkar är luftfilterinsatsen igensatt. 

Varningsljuset tänds när tändningen slås på. Det ska slockna igen när 
dieselmotorn har startats. 

Om varningsljuset blinkar under körning är luftfilterinsatsen igensatt. 
När luftfilterinsatsen är igensatt ökas dieselmotorns 
insugningsmotstånd och försämras dess luftintag. 

Byt ut luftfilterinsatsen. Se kapitlet "Luftfilter", sidan 194. 

6.4.1.6 Varningsljus Kylmedelsnivå 

 

När varningsljuset blinkar är kylmedelsnivån för låg. 

Ett fel har inträffat om: 

 varningsljuset inte slocknar några sekunder efter det att 
tändningen slagits på, 

 varningsljuset blinkar när maskinen är i drift. 

Iaktta varningsljuset Kylmedelstemperatur när ett fel har inträffat. Så 
länge som varningsljuset inte lyser räcker det att fylla på kylmedel vid 
nästa tillfälle. Beakta kapitlet "Fylla på kylmedel", sidan 181. 
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6.4.1.7 Varningsljus Kylmedelstemperatur 

 

När varningsljuset blinkar är kylmedelstemperaturen för hög. 

Ett fel har inträffat om: 

 varningsljuset inte slocknar några sekunder efter det att 
tändningen slagits på, 

 varningsljuset blinkar när maskinen är i drift. 

 1. Stanna omedelbart, försätt maskinen i ett säkert tillstånd och 
stäng av dieselmotorn. 

 2. Kontrollera kylmedelsnivån. Beakta kapitlet "Kontrollera 
kylmedelsnivån", sidan 181. 

  Om kylmedelsnivån är korrekt kan felets orsak vara 
nedsmutsning av kylsystemet eller bortfall av kylfläkten. 

 3. Rengör kylsystemet vid behov. Beakta kapitlet "Dieselmotor - 
rengöra kylsystemet", sidan 166. 

 4. Kontrollera kylfläkten. Beakta kapitlet "Kontrollera kylfläkten", 
sidan 183. 

 5. Om du inte kan identifiera orsaken, ska du anlita en 
fackverkstad. 

6.4.1.8 Varningsljus Motoroljetryck 

 

Varningsljuset Motoroljetryck är inte någon nivåvisare för motoroljan. 
Kontrollera därför motoroljenivån varje dag. 

 

 

När varningsljuset blinkar har motoroljetrycket sjunkit under det 
säkra arbetstrycket. 

 1. Stanna maskinen, försätt den i ett säkert tillstånd och stäng av 
dieselmotorn. 

 2. Kontrollera motoroljenivån. Beakta kapitlet "Kontrollera 
motoroljenivån", sidan 176. 

  Om varningsljuset blinkar fastän motoroljenivån är korrekt, får du 
inte köra vidare. Låt inte dieselmotorn gå i tomgång. Låt 
dieselmotorn kontrolleras av en fackverkstad. 
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6.4.1.9 Kontroll- och varningsljus för hydraulsystemets driftstatus. 
 

Kontrolljus Hydrauloljefilter 

 

Kontrolljuset "Hydrauloljefilter" tänds när dieselmotorn har startats 
och hydrauloljetrycket har uppnått det föreskrivna värdet. 

Varningsljus Mataroljefilter 

 

Om varningsljuset "Mataroljefilter" blinkar är mataroljefiltret 
igensatt. 

Varningsljuset tänds när tändningen slås på. Det ska slockna igen när 
dieselmotorn har startats. 

Om varningsljuset blinkar under körning är mataroljefiltret igensatt. 
Om mataroljefiltret är igensatt sjunker hydrauleffekten och 
hydrauloljan värms upp för mycket. 

Byt ut mataroljefiltret. Beakta kapitlet "Byta ut filterelement i 
mataroljefiltret", sidan 190. 

Varningsljus Returoljefilter 

 

Om varningsljuset "Returoljefilter" blinkar är returoljefiltret 
igensatt. 

Varningsljuset tänds när tändningen slås på. Det ska slockna igen när 
dieselmotorn har startats. 

Om varningsljuset blinkar under körning är returoljefiltret igensatt. Om 
returoljefiltret är igensatt värms hydrauloljan upp för mycket. 

Byt ut returoljefiltret. Beakta kapitlet "Byta ut filterelement i 
returoljefiltret", sidan 189. 
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Varningsljus Hydrauloljetemperatur 

 

När varningsljuset blinkar är hydrauloljetemperaturen för hög 
eller för låg. 

Ett fel har inträffat om: 

 varningsljuset inte slocknar några sekunder efter det att 
tändningen slagits på, 

 varningsljuset blinkar när maskinen är i drift. 

 1. Stanna omedelbart, försätt maskinen i ett säkert tillstånd och 
stäng av dieselmotorn. 

 2. Kontrollera hydrauloljenivån. Beakta kapitlet "Kontrollera 
hydrauloljenivån", sidan 184. 

  Om hydrauloljenivån är korrekt kan hydrauloljekylarens lameller 
vara nedsmutsade. 

 3. Rengör hydrauloljekylaren vid behov. Beakta kapitlet 
"Dieselmotor - rengöra hydrauloljekylaren", sidan 167. 

 4. Kylfläktarna går inte. Beakta kapitlet "Kontrollera kylfläkt", sidan 
183. 

 5. Om du inte kan identifiera orsaken, ska du anlita en 
fackverkstad. 

Varningsljus Hydrauloljenivå 

 

När varningsljuset blinkar är hydrauloljenivån för låg. 

Ett fel har inträffat om: 

 varningsljuset inte slocknar några sekunder efter det att 
dieselmotorn startats, 

 varningsljuset blinkar när maskinen är i drift. 

Iaktta varningsljuset Hydrauloljenivå när ett fel har inträffat. Så länge 
som varningsljuset inte blinkar räcker det att fylla på hydraulolja vid 
nästa tillfälle. Beakta kapitlet "Fylla på hydraulolja", sidan 185. 
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6.4.2 Starta dieselmotorn 

VARNING 

 

Risk för avgasförgiftning finns om dieselmotorn startas och 
drivs i stängda utrymmen eller utrymmen utan ventilation! 

 Anslut avgasröret till ett föreskrivet utsugningssystem innan 
dieselmotorn startas eller drivs i ett stängt utrymme. 

 Se till att nöjaktig ventilation finns. 

 

VARNING 

 

Risk föreligger om maskinen rullar bort oavsiktligt när 
dieselmotorn startas! 

Starta dieselmotorn endast om du sitter på förarstolen. 

 

VARNING 

 

Obehörig användning av maskinen kan medföra risker! 

Lämna aldrig maskinen med dieselmotorn igång utan tillsyn. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada! 

Undvik att köra dieselmotorn med höga varvtal, fullgas och stark 
belastning medan den fortfarande är kall. 

 

 

 Beakta kapitlet "Daglig smörjning och skötsel" i dieselmotorns 
medlevererade bruksanvisning innan du startar dieselmotorn. 

 Dieselmotorn kan endast startas om batteriets 
huvudströmbrytare är sluten. 

 Iaktta varnings- och kontrolljusen när dieselmotorn går. Stäng av 
dieselmotorn omedelbart om symbolen "Dieselmotor STOPP" 
visas eller om det finns tecken på att någon komponent har 
upphört fungera. Beakta kapitlet "Varnings- och kontrolljus", 
sidan 61. 

 Starta och driv aldrig dieselmotorn utan batteri. Om dieselmotorn 
drivs utan batteri förstörs trefasgeneratorn. 

 Beakta kapitlet "Vinterdrift av dieselmotorn" på sidan 113 om 
maskinen ska användas vid låg omgivningstemperatur. 

 

 

 När du har slagit på tändningen tar det ca 3 sekunder tills 
infoterminalen är klar. 

 Dieselmotorn har insugningsluftsvärme. När kontrolljuset 
"Insugningsluftsvärme" har slocknat kan dieselmotorn startas. 
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 1. Utför alla kontroller enligt kapitlet "Daglig 
smörjning och skötsel" i dieselmotorns 
medlevererade bruksanvisning innan du 
startar dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Stick in startnyckeln i tändningslåset. 

 4. Ställ handgasspaken i tomgångsläget. 

 5. Vrid startnyckeln till läget I. 

  Kontrolljusen tänds. Infoterminalen startas 
och beroende på vilket driftläge som är 
aktuellt visas maskinbilden "Lastning", 
"Urlastning" eller "Transport". 

  

   

  

 

 Påverka startmotorn inte längre 
än 15 sekunder i taget, annars 
kan startmotorn överhettas. 

  Om dieselmotorn inte startar vid 
första startförsöket ska du vänta i 
minst 2 minuter före nästa 
startförsök. Om dieselmotorn inte 
har startat efter fyra startförsök: 
Se kapitel "Felavhjälpning" i 
dieselmotorns medlevererade 
bruksanvisning. 

 Släpp startnyckeln så snart som 
dieselmotorn startar. Startmotorn 
får inte gå samtidigt. 

  

 6. Vrid startnyckeln till läget II och håll fast 
den. 

 7. När symbolen "Förglödning på" slocknar 
kan dieselmotorn startas. 

 7.1 Vrid startnyckeln åt höger mot 
fjädertrycket till läget III för att starta 
dieselmotorn. 

 7.2 Släpp startnyckeln när dieselmotorn 
startar. 

 Startnyckeln återgår till läget I och 
kontrolljusen slocknar. 

  

 

Om du drar av startnyckeln innan 
dieselmotorn startar måste du vänta 
tills startmotorn och dieselmotorn har 
upphört att rotera innan du får 
upprepa startförsöket. Detta undviker 
att startmotorn och/eller svänghjulet 
skadas. 
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 8. Direkt efter det att dieselmotorn startat ska 
det kontrolleras att kontrolljuset "För lågt 
motoroljetryck" slocknar inom 5 sekunder. 
Om inte, stäng av dieselmotorn omedelbart 
och låt orsaken fastställas och åtgärdas. 

 9. Varmkör den kalla dieselmotorn. Beakta 
kapitlet "Varmköra dieselmotorn", sidan 
110. 

 10. Iaktta varnings- och kontrolljusen när 
dieselmotorn går. Beakta kapitlet 
"Driftsövervakning", sidan 102. 

  

 

 

Stäng av dieselmotorn om något 
varnings- eller kontrolljus plötsligt 
tänds under drift eller om det finns 
tecken på att någon komponent har 
upphört fungera. Tidiga symtom för 
problem med dieselmotorn: 

 plötsligt fallande oljetryck, 

 ovanliga temperaturer hos 
kylmedlet, 

 ovanliga ljud eller vibrationer, 

 ovanligt svarta avgaser, 

 ovanligt hög bränsleförbrukning, 

 ovanligt hög oljeförbrukning, 

 vätskeläckage 

  

6.4.3 Varmköra dieselmotorn 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada! 

 Varmkör dieselmotorn 1 - 2 minuter utan belastning med ett 
motorvarvtal mellan  900 - 1200 min-1 för att säkerställa att 
dieselmotorn smörjs korrekt. 

  Om dieselmotorn ska startas vid temperaturer under fryspunkten 
ska denna tid förlängas 2-4 minuter. 

 När dieselmotorn startat ska den köras med lägre belastning och 
lägre motorvarvtal än vanligt i 15 minuter. Kör inte dieselmotorn i 
det nedre varvtalsområdet. 

 Undvik att köra dieselmotorn med höga varvtal, fullgas och stark 
belastning medan den fortfarande är kall. 

  Kör inte dieselmotorn med full belastning innan den har hunnit 
varmköras ordentligt. 
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Vid låg omgivningstemperatur begränsar den kalla hydrauloljan i den 
hydrostatiska köranordningen dieselmotorns varvtal direkt efter 
dieselmotorns start. 

Om hydrauloljan är kallare än +10°C kan dieselmotorns varvtal inte 
ökas vare sig med körpedalen eller med handgasspaken. Eventuellt 
kan maskinen inte utföra några körrörelser heller. 

Dieselmotorns varvtal kan först ökas gradvis när hydrauloljan har 
uppnått en temperatur på minst +10°C. Beroende på den omgivande 
temperaturen kan det ta några minuter tills hydrauloljan har värmts 
upp. 

6.4.4 Motorstopp 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada på grund av värmestockning i 
motorutrymmet efter stark belastning av dieselmotorn under 
längre tid. 

Starta om dieselmotorn omgående efter det att maskinen har fått 
motorstopp så att heta motorkomponenter kan svalna och 
värmestockning undviks i motorutrymmet. 

6.4.5 Starta dieselmotorn med starthjälp 

FARA 

 

Explosionsrisk på grund av batterigaser i samband med 
gnistbildning och öppen eld i närheten av batterier! 

Undvik gnistor och öppen eld i närheten av batterier! 

 Se till att de oisolerade delarna av starthjälpkabelns polklämmor 
inte berör varandra. 

 Se till vid anslutning av starthjälpkabeln att starthjälpkabeln från 
minuspolen (-) alltid ansluts sist och tas bort först. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Skada på elsystemet på grund av kortslutning! 

 Kontrollera alltid starthjälp- och maskinbatteriets polaritet innan 
du ansluter starthjälpkablarna. Koppla alltid pluspol (+) med 
pluspol  (+)  och minuspol (-) med minuspol (-). 

 Se till att den starthjälpkabeln som är ansluten till pluspolen (+) 
inte kommer i kontakt med elektriskt ledande maskindelar. 

 

 

 Starthjälpbatteriet ska ha 24V spänning och ungefär samma 
kapacitet (Ah) som maskinbatteriet. 

 Använd alltid en starthjälpkabel med isolerade polklämmor och 
en area på minst 35 mm². 

 När du har anslutit starthjälpkablarna mellan maskinbatteriet och 
starthjälpbatteriet ska dieselmotorn startas omedelbart eftersom 
starthjälpbatteriet annars urladdas. 
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 1. Koppla en pluspol (+) och en minuspol (-) 
på de båda starthjälpbatterierna till 
varandra för att generera den nödvändiga 
spänningen på 24 volt (Fig 73) 

 2. Koppla den ena änden på den röda 
starthjälpkabeln med starthjälpbatteriets 
pluspol (+). 

 3. Koppla den andra änden på 
starthjälpkabeln med den pluspol på 
maskinbatteriet som är ansluten till 
startmotorn. 

 4. Koppla den ena änden på den svarta 
starthjälpkabeln med starthjälpbatteriets 
minuspol (-). 

 5. Koppla den andra änden på 
starthjälpkabeln med maskinbatteriets 
minuspol (-). 

 6. Starta dieselmotorn. 

 7. När dieselmotorn startat ska du ta bort 
starthjälpkablarna omedelbart. Lösgör alltid 
starthjälpkabeln från minuspolen (-) först. 

 

 Fig 73  

  

6.4.6 Bogsera igång dieselmotorn 

 

Det är inte möjligt att bogsera igång dieselmotorn eftersom maskinen 
är utrustad med hydrostatisk köranordning. 

6.4.7 Stänga av dieselmotorn 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada på grund av överhettning och snabb 
nedslitning av motorkomponenter efter stark belastning av 
dieselmotorn under längre tid! 

Låt dieselmotorn efter längre belastning gå vidare i ca 3 till 5 minuter 
med ett varvtal på 1000 - 1200 min-1. Detta gör att heta 
motorkomponenter hinner svalna och värmestockning i 
motorutrymmet undviks. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skada på turboladdaren! 

Dieselmotorn får endast stängas av när den går med 
tomgångsvarvtal. 

 



 Idrifttagande av maskinen
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 113
 

 1. Ställ handgasspaken (1) i tomgångsläget. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Vrid startnyckeln till läget 0. 

  Dieselmotorn stannar och tändningen är 
frånslagen. Kontrolljusen och infoterminalen 
slocknar. 

 4. Fyll dieselbränsletanken för att minska 
eventuella problem med kondens. Om du 
fyller på dieselolja i tanken efter det att 
maskinen var i bruk pressas den fuktiga 
luften ut ur tanken. 

 5. Dra ur startnyckeln om du lämnar 
maskinen. 

 

 Fig 74  

  

6.4.8 Vinterdrift av dieselmotorn 

VARNING 

 

Risker på grund av plötslig högvarvning av dieselmotorn om så 
kallad "motorstartspray" (t ex Startpilot) används! 

Använd aldrig motorstartspray för att starta dieselmotorn. 

 

 

 Se till att batterierna alltid har bra laddningsnivå. En bra 
laddningsnivå är en förutsättning för att dieselmotorn ska starta 
vid låg omgivningstemperatur. Beakta också kapitlet "Skötsel av 
batteriet" i dieselmotorns medlevererade bruksanvisning. 

 Se till att motoroljans viskositet passar omgivningstemperaturen. 
Att använda motorolja av korrekt viskositetsklass är avgörande 
för att dieselmotorn ska kunna uppnå ett tillräckligt högt 
startvarvtal när det är kallt. 

 Använd vinterdieselbränsle om omgivningstemperaturen är lägre 
än 0°C. 

 Kontrollera i tid skyddsmedelskoncentrationen i kylsystemet. Fyll 
på skyddsmedel (frostskyddsmedel) för kylsystemet vid behov. 

 Beakta dessutom också kapitlet "Bränslen, smörjmedel och 
kylmedel" i dieselmotorns medlevererade bruksanvisning. 
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6.5 Kördrift 

 Maskinen är utrustad med en hydrostatisk köranordning. Maskinen 
accelereras och bromsas steglöst med körpedalen. Ju längre 
körpedalen trampas ner desto högre är körhastigheten. 

Vilken körhastighet som uppnås är beroende av det valda driftläget 
(lastning, urlastning, transport), körpedalens position (motorvarvtal), 
körmotståndet och förbrukningen av hydrostatisk effekt för 
arbetshydraulsystemet resp styrningen. 

 I driftläget "Transport" kan körhastigheten gå upp till 0-25 km/h 
resp 0-40 km/h beroende på maskinens aktuella utförande. 

 I driftläget "Lastning" kan körhastigheten gå upp till 0-7 km/h. 

 I driftläget "Urlastning" kan körhastigheten gå upp till 0-18 km/h. 

 

 

Vid låg omgivningstemperatur begränsar den kalla hydrauloljan i den 
hydrostatiska köranordningen dieselmotorns varvtal direkt efter 
dieselmotorns start. 

Om hydrauloljan är kallare än +10°C kan dieselmotorns varvtal inte 
ökas vare sig med körpedalen eller med handgasspaken. Eventuellt 
kan maskinen inte utföra några körrörelser heller. 

Dieselmotorns varvtal kan först ökas gradvis när hydrauloljan har 
uppnått en temperatur på minst +10°C. Beroende på den omgivande 
temperaturen kan det ta några minuter tills hydrauloljan har värmts 
upp. 

 

VARNING 

 

Risker för personer / djur när maskinen är i kördrift! 

 Kontrollera maskinens riskområde. Maskinen får bara försättas i 
rörelse om inga personer / djur vistas i riskområdet! 

 Se till att inga personer eller föremål befinner sig på plattformen.

 Om du måste gå ut ur maskinen när dieselmotorn går ska du 
säkra maskinen med parkeringsbromsen mot oavsiktlig 
bortrullning. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om maskinen välter på grund av bristande stabilitet! 

Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska maskinen: 

 Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, kurvor, trafik, 
siktförhållanden, väderlek samt maskinens köregenskaper ska 
tas med i beräkningen. 

 Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

 Undvik plötsliga svängar vid körning på sluttande mark samt i 
fallinje eller parallellt med höjdlinjerna (risk att välta). 
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6.5.1 Körning framåt 

 1. Lossa parkeringsbromsen. 

 2. Kontrollera maskinens riskområde. 

 3. Utvisa i förekommande fall personer / djur 
från riskområdet. 

 4. Ställ frambackkopplarens spak (1) i läget för 
körriktning "Framåt" (2). 

  På displayen (Fig 76/1) visas symbolen 
"Körriktning framåt" (Fig 76/2). 

 5. Accelerera eller bromsa maskinen med 
körpedalen (3). Ju längre körpedalen 
trampas ner desto högre är körhastigheten.

  Displayen (Fig 76/1) visar den aktuella 
körhastigheten (Fig 76/3). 

 

 Fig 75  

  

 Fig 76  
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6.5.2 Backning 

 1. Lossa parkeringsbromsen. 

 2. Ställ frambackkopplarens spak (1) i läget för 
körriktning "Bakåt" (2). 

  På displayen (Fig 78/1) visas symbolen 
"Körriktning bakåt" (Fig 78/2). Ett 
varningsljud hörs och 
övervakningskamerans monitor visar 
området bakom maskinen. 

 3. Kontrollera riskområdet bakom maskinen 
på övervakningskamerans monitor. 

 4. Utvisa i förekommande fall personer / djur 
från riskområdet. 

 5. Accelerera eller bromsa maskinen med 
körpedalen (3). Ju längre körpedalen 
trampas ner desto högre är körhastigheten.

  Displayen (Fig 78/1) visar den aktuella 
körhastigheten (Fig 78/3). 

 

 Fig 77  

 

 Fig 78  
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6.5.3 Ändra körriktning 

 

Om du inte minskar motorvarvtalet bromsas maskinen ner till stopp 
för att sedan accelerera upp till en låg körhastighet i motsatt 
körriktning . 

 
 1. Bromsa maskinen med bromspedalen (1). 

 2. Ändra körriktning med frambackkopplarens 
spak (2). 

  Beroende på vilken körriktning som valts 
visar displayen (Fig 80/1) symbolen 
"Körriktning framåt" (Fig 80/2) eller 
"Körriktning bakåt" (Fig 80/3). 

 

 Fig 79  

 

 Fig 80  
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6.5.4 Bromsa och stanna maskinen 

 

 Maskinen i kördrift kan bromsas  och stannas via körpedalen 
samt vid behov dessutom via bromspedalen. 

 Bromssystemet som aktiveras via bromspedalen påverkar fram- 
och bakaxeln genom att fram- och bakaxeln är utrustade med 
hydrauliska trumbromsar med automatisk efterjustering (utom 
maskiner med enkel bromsaxel bak). 

 

VARNING 

 

Risker på grund av otillräcklig bromsförmåga hos maskinen kan 
inträffa om bromsarna faller bort! 

Iaktta de föreskrivna tillsynsintervallen för kontroll av bromssystemet. 

Låt förslitningsdelar bytas ut i tid i en fackverkstad. 

 
Bromsa ner maskinen något: 

 1. Ta bort foten från körpedalen (1). 

 2. Trampa ner bromspedalen (2) något. 

  Maskinen bromsas något. 

Bromsa ner maskinen kraftigt 
(panikbromsning): 

 1. Ta bort foten från körpedalen (1). 

 2. Trampa ner bromspedalen (2) kraftigt. 

  Maskinen stannar omedelbart. 

Förhindra "krypning" av maskinen t ex under 
lastning vid ensilagestacken: 

 1. Ta bort foten från körpedalen (1). 

 2. Trampa ner bromspedalen (2). 

 

 Fig 81  

6.5.5 Parkeringsbroms 

 

 Den ansatta parkeringsbromsen påverkar bakaxeln och 
förhindrar att den parkerade maskinen oavsiktligt rullar bort. 

 När det hydrauliska trycket faller bort bromsas och stannar 
maskinen automatiskt. I denna situation kan maskinen endast 
förflyttas efter det att en fackverkstad har nödlossat 
fjäderbromscylindern. 
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FÖRSIKTIGT 

 

Förskada på bromsar på grund av överhettning! 

Kör aldrig med parkeringsbroms ansatt! 

 

VARNING 

 

Risker på grund om maskinen oavsiktligt rullar bort efter det att 
föraren lämnat hytten! 

Ansätt alltid parkeringsbromsen innan du lämnar förarhytten. 

 
Parkeringsbromsen påverkar bakaxeln och är en 
fjäderbroms med fjäderbromscylinder och två 
broms-bowdenvajrar. 

För att lossa parkeringsbromsen pressas 
hydraulolja ur de hydrauliska 
membranackumulatorerna in i fjäderbromsens 
ackumulatorcylinder med ett tryck på ca 110 bar. 
Härvid förspänns fjädern av 
fjäderbromscylindern. 

  

   

  

Ansätta parkeringsbromsen: 

 1. Stanna maskinen. 

 2. Tryck på vippbrytaren "Parkeringsbroms". 

  Parkeringsbromsen är ansatt, kontrolljuset 
är tänt och infoterminalen visar symbolen 
"Parkeringsbroms" (Fig 83). 

 

 
 Fig 82  

Lossa parkeringsbromsen. 

 1. Stäng av tändningen. 

 2. Tryck på vippbrytaren "Parkeringsbroms". 

  Parkeringsbromsen har släppt, kontrolljuset 
slocknar och på infoterminalen slocknar  
symbolen "Parkeringsbroms" (Fig 83). 

 

 Fig 83  
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6.5.5.1 Lossa parkeringsbromsen manuellt 

 

Att lossa den fjäderbelastade och hydrauliskt lossade 
parkeringsbromsen (fjäderbromsen) manuellt är bara tillåtna i 
nödsituationer. En nödsituation föreligger om hydrauloljetrycket inte 
räcker till för att lossa parkeringsbromsen hydrauliskt eftersom 
dieselmotorn inte fungerar och maskinen måste flyttas och bogseras. 
Parkeringsbromsen kan lossas manuellt med hjälp av 
nödlossningsanordningen som befinner sig direkt på 
fjäderbromscylindern. 

 

VARNING 

 

Risk att klämmas och stötas om maskinen oavsiktligt rullar bort!

Säkra maskinen med underläggskilar så att den inte kan rulla bort 
innan du lossar parkeringsbromsen manuellt med hjälp av 
nödlossningsanordningen. 

 
 1. Säkra maskinen med underläggskilarna mot 

oavsiktlig bortrullning. 

 2. Lossa parkeringsbromsen manuellt med 
hjälp av nödlossningsanordningen som 
befinner sig direkt på fjäderbromscylindern 
(Fig 84). 

 2.1 Lossa de båda muttrarna (1). 

 2.2 Vrid muttrarna (1) ända till den 
gängade stångens ände (2). 

  Parkeringsbromsen är lossad. 

 3. Låt en fackverkstad ansätta den manuellt 
lossade parkeringsbromsen igen när 
maskinen har flyttats eller bogserats. 

 3.1 Fyll bromssystemet till 
urkopplingstrycket. 

 3.2 Vrid de båda muttrarna (1) ända till 
den gängade stångens ände (3). 

 3.3 Kontra båda muttrarna (1). 

  Parkeringsbromsen är ansatt. 

 

 Fig 84  
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6.5.6 Bogsera maskinen 

FÖRSIKTIGT 

 

Bogsera maskinen endast för att få ut den ur ett farligt område 
(korsning eller väg) för att undvika  skador på den hydrostatiska 
köranordningen. Undvika att bogsera maskinen längre än 1 km. 
Iaktta värmebildningen i den hydrostatiska köranordningen. 

 

 

Innan maskinen får bogseras ska den hydrostatiska köranordningens 
hydrauloljekrets öppnas (fri oljecirkulation) så att den hydrostatiska 
köranordningen inte verkar som hjälpbroms. 

 
 1. Ta bort den nedre beklädnaden på den 

hydrostatiska köranordningen. 

 2. Lossa skruvan (1) (nyckelvidd SW 24) på 
de båda högtrycksbegräsningsventilerna 
exakt 4 varv motsols. 

  Den hydrostatiska köranordningens 
hydrauloljekrets är öppen. 

 3. Bogsera maskinen. 

 4. Efter bogseringen ska skruven (1) på de 
båda högtrycksbegränsningsventilerna dras 
åt igen med ett åtdragningsmoment på 60 
Nm. 

 

 Fig 85  
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6.5.7 Styrning 

 Som standard är maskinen utrustad med framaxelstyrning. En 
hydraulisk styrning gör att mindre kraft krävs för att påverka ratten. 

Fyrhjulsstyrnig är en specialutrustning. Fyrhjulsstyrning med motriktad 
styrning av bakhjulen i förhållande till framhjulen verkar som ett 
förkortat axelavstånd och ger minskad vändradie. Fyrhjulsstyrningen 
möjliggör att manövrera maskinen under besvärliga markförhållanden 
eller i trånga utrymmen. 

 

 

 Den hydrauliska styrningen fungerar endast när dieselmotorn 
går. 

 Fyrhjulsstyrningen kan kopplas in eller bort. När 
fyrhjulsstyrningen är inkopplad är körhastigheten begränsad till 
18 km/h. 

 

 

För att koppla in eller bort fyrhjulsstyrningen måste hjulen först riktas 
in rakt. 

 

VARNING 

 

Nedsatt trafiksäkerhet om ratten bara kan vridas svårt eftersom 
den hydrauliska  styrningen är defekt eller inte fungerar! 

Låt en defekt styrning åtgärdas omgående. 

6.5.7.1 Koppla in fyrhjulsstyrning 

 1. Tryck på vippbrytaren "Fyrhjulsstyrning". 

  Fyrhjulsstyrningen är påslagen och 
symbolen "Fyrhjulsstyrning" visas på 
infoterminalen (Fig 87/1). 

 2. Rikta in framaxelns hjul rakt genom att kort 
köra maskinen fram och tillbaka. 

 

 
 Fig 86  

  

 Fig 87  



 Idrifttagande av maskinen
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 123
 

6.5.7.2 Koppla bort fyrhjulsstyrningen 

 1. Tryck på vippbrytaren "Fyrhjulsstyrning". 

  Fyrhjulsstyrningen är bortkopplad och 
symbolen "Framaxelstyrning" visas på 
infoterminalen (Fig 89/1). 

 2. Rikta in fram- och bakaxelns hjul rakt 
genom att kort köra maskinen fram och 
tillbaka. 

 

 
 Fig 88  

  

 Fig 89    
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6.5.8 Luftfjädring med nivåreglering 

 Specialutrustning: 

Luftfjädringen ersätter fram- och bakaxelns mekaniska fjädring. 
Fördelarna med luftfjädringen är smidigare och angenämare körning 
och variabel fordonshöjd. 

Fjädringseffekten åstadkoms med luftbälgar. Vid infjädring och 
utfjädring bildar tryckluften i dessa luftbälgar motkraften till de 
kördynamiska krafterna hos respektive hjul. Nivåregleringsventiler 
reglerar trycket i luftbälgarna så att maskinens höjd förblir konstant 
oberoende av belastningen. Om luftbälgarna innehåller för lite luft 
sänker maskinen ner sig på inbyggda mekaniska nödkörningsfjädrar. 

Med hjälp av nivåreglering kan maskinens höjd varieras. 
Sänkningsfunktionen används för att minska maskinens höjd vid 
transport på lastbild eller vid körning genom låga ladugårdsportar. 

 

FARA 

 

Risk att klämmas eller stötas finns för tredje personer  när 
maskinen höjs eller sänks! 

Utvisa personer ur riskområdet vid sidan om eller under maskinen 
innan du aktiverar nivåregleringen! 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Maskinen kan skadas om den körs snabbt i nedsänkt läge. 

 Vänta med att köra fram maskinen efter dieselmotorns start tills 
varningsljuset "Luftfjädring" har slocknat. Luftfjädringen fungerar 
inte innan varningsljuset slocknat. 

 Vid körning med hastigheter på mer än 10 km/h ska 
luftfjädringen absolut aktiveras igen. 

 
Sänka maskinen 

 1. Minska körhastigheten under 10 km/h. 

 2. Utvisa personer ur riskomådet vid sidan och 
eller under maskinen om den stående 
maskinen ska sänkas. 

 3. Ställ vridomkopplaren i läget "Sänka 
maskin" (avlufta). 

  Maskinen sänks ner till de mekaniska 
nödfjädrarna. 

 

 Fig 90  
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Höja maskinen 

 1. Utvisa personer ur riskomådet vid sidan och 
eller under maskinen om den stående 
maskinen ska höjas. 

 2. Ställ vridomkopplaren i läget "Höja maskin" 
(lufta). 

  Maskinen höjs till den inställda körhöjden. 

 

 Fig 90  

6.5.8.1 Varningsljus Luftfjädring 

 

Varningsljuset blinkar om förrådstrycket är för lågt för 
luftfjädringen. 

Luftfjädringen fungerar inte så länge som varningsljuset blinkar. 
Maskinen vilar på de inbygga mekaniska nödfjädrarna. 

Varningsljuset tänds när tändningen slås på. Det ska slockna när 
kompressorn har genererat det nödvändiga förrådstrycket för 
luftfjädringen. 

Om varningsljuset blinkar under körning, förlorar anläggningen stora 
mängder luft. Låt alltid omgående åtgärda störningar i en 
fackverkstad. 

 1. Maskinen får endast köras med en maximal hastighet på 10 
km/h. 

 2. Uppsök omgående en fackverkstad för att åtgärda felet på 
luftfjädringen. 
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7 Inställning  

 

Beakta vid inställningsarbeten dessutom anvisningarna i följande 
kapitel: 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 42, 

Beakta dessa anvisningar för din egen säkerhets skull. 

 

VARNING 

 

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

 om drivna arbetsredskap inte stängs av, 

 vid oavsiktligt utförande av hydrauliska funktioner eller 
oavsiktlig drift av arbetsredskap eller  
maskindelar när dieselmotorn går, 

 om dieselmotor startas oavsiktligt, 

 om maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort, 

 om upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, t 
ex ett öppet doseringsspjäll! 

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

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra maskinen innan du går in i blandningsbehållaren så att 
den inte kan startas eller rulla bort oavsiktligt! 

. Stäng av dieselmotorn. 

 Ansätt parkeringsbromsen. 

 Dra ur startnyckeln. 

 Utvisa barn från maskinen. 
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7.1 Ställa in stödrullar / skrapskenan på uttagningsfräsen 

Genom att ställa in stödrullarnas (1) läge på 
inmatningskanalen förändras fräsknivarnas 
avstånd från plansilons bottenplatta. 

 Förskjuta stödrullarna (1) längre bak (2) = 
kortare avstånd mellan fräsknivar och 
bottenplatta. 

 Förskjuta stödrullarna (1) längre fram emot 
körriktningen (3) = längre avstånd mellan 
fräsknivar och bottenplatta. 

Ställ in båda stödrullarna (1) jämnt enligt 
följande: 

 1. Lossa sexkantmuttern (4). 

 2. Lossa kontramuttrarna (5). 

 3. Vrid muttern (6) i önskad riktning för att 
förskjuta stödrullen (1) längre fram eller 
bak. 

 4. Dra åt kontramuttern (5) igen för att fixera 
stödrullens (1) position. 

 5. Dra åt sexkantmuttern (4) igen med ett 
åtdragningsmoment på 800 Nm. 

 

 Fig 91  

  

 

 

Uttagningsfräsens skrapskena undergår naturlig förslitning. Med 
ökande förslitning blir avståndet mellan skrapskenan och plansilons 
bottenplatta större. 

Förskjut den förslitna skrapskenan i de avlånga hålen eller vänd om 
skrapskenan. 

Byt ut den fullständigt förslitna skrapskenan mot en ny skrapskena i 
tid. 

 
Ställa in skrapskenan 

Genom att ställa in skrapskenans (1) läge på 
inmatningskanalen förändras skrapskenans 
avstånd från plansilons bottenplatta. 

 Förskjuta skrapskenan (1) längre fram (2) = 
kortare avstånd mellan skrapskena och 
bottenplatta. 

 Förskjuta skrapskenan (1) längre bak (3) = 
längre avstånd mellan skrapskena och 
bottenplatta. 

 1. Lossa alla skruvar (4). 

 2. Förskjut skrapskenan i önskad riktning.. 

 3. Dra åt alla skruvar (4) igen. 

 

 Fig 92  
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8 Använda maskinen 

 

Beakta dessutom anvisningarna i följande kapitel när du använder 
maskinen: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 30, 

 "Krav på personal", sidan 31, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 42, 

Beakta dessa kapitel för din egen säkerhets skull. 

 

VARNING 

 

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

 Maskinen får endast startas när alla skyddsanordningar är 
monterade. 

 Det är förbjudet att öppna skyddsanordningar: 

 på den drivna maskinen, 

 medan motorn går, 

 om startnyckeln sitter i maskinen och motorn kan startas 
oavsiktligt. 

  Stäng öppna skyddsanordningar innan maskinen drivs. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om maskinen välter på grund av bristande stabilitet! 

Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska maskinen: 

 Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, kurvor, trafik, 
siktförhållanden, väderlek samt maskinens köregenskaper ska 
tas med i beräkningen. 

 Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

 Undvik plötsliga svängar vid körning på sluttande mark samt i 
fallinje eller parallellt med höjdlinjerna (risk att välta). 

 

VARNING 

 

Risk att klämmas, skäras, fastna och dras in man oavsiktligt 
kommer i kontakt med de roterande blandarskruvarna! 

 För aldrig in handen i blandningsbehållaren genom en öppen 
doseringsöppning när blandarskruven går. 

 Luta dig aldrig över blandningsbehållarens överkant när 
blandarskruven går. 

 Gå aldrig in i blandningsbehållaren när blandarskruven eller 
motorn går. 

 



 Använda maskinen
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 129
 

VARNING 

 

Risk att klämmas, skäras, fastna, dras in eller stötas finns för 
personer / djur om personer / djur vistas i maskinens riskområde 
under maskinens drift! 

Endast om personer inte vistas i maskinens riskområde får du: 

 förflytta maskinen, 

 lyfta eller sänka fräsarmen, 

 driva uttagningsfräsen eller utmatningsbandet, 

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

8.1 Fräsarm 

Fräsarmen (1) består av uttagningsfräsen (2) 
med den svängbara skyddsanordningen (3), 
elevatorbandet (4), elevatorändstycket (5) och 
transportstödet (6). 

 

 Fig 93  
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8.2 Multifunktionsspak "Lastning" 

 

 Endast om maskinen är i läget "Lastning" kan du utföra de olika 
funktionerna med hjälp av multifunktionsspaken "Lastning". Se 
kapitlet "Driftlägen", sidan 85. 

 Driftstatus får de funktioner som utförs via multifunktionsspaken 
som visas på infoterminalen. 

 

VARNING 

 

Risk för personer och djur på grund av farliga maskinrörelser! 

Utvisa personer och djur från maskinens aktuella riskområde innan 
du utför maskinfunktioner med multifunktionsspaken. 

8.2.1 Lyfta / sänka fräsarmen 

 

 Fräsarmen kan lyftas och sänkas i alla driftlägen. 

 För att lyfta och sänka fräsarmen ska du föra ut 
multifunktionsspaken ur neutralläget och hålla fast den tills 
fräsarmen har uppnått önskad höjd. 

  När du släpper multifunktionsspaken återgår den automatiskt till 
sitt neutralläge. I neutralläget avbryts fräsarmens rörelse. 

 

FARA 

 

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

Iaktta alltid ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan fräsarmen och 
högspänningsledningar. 

 

VARNING 

 

Risker föreligger för personer och djur när fräsarmen lyfts och 
sänks. 

 Utvisa personer och djur från fräsarmens riskområde innan du 
lyfter eller sänker fräsarmen. 

 Släpp multifunktionsspaken omgående om personer och djur går 
in i fräsarmens riskområde. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för materialskador på fräsarmen och på takkonstruktioner 
eller portar i byggnader! 

Sänk alltid ner fräsarmen till föreskrivet transportläge när 
transportkörning ska utföras. 
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Lyfta fräsarmen: 

 1. Utvisa personer / djur från fräsarmens 
riskområde. 

 2. För och håll multifunktionsspaken 
"Lastning" (1) bakåt i pilriktning (2). 

  Ju längre bort från neutralläget 
multifunktionsspaken (1) förs i pilriktningen 
(2) desto högre är fräsarmens lyfthastighet.

 3. Släpp multifunktionsspaken (1) när 
fräsarmen har uppnått önskad höjd. 

Sänka fräsarmen: 

 1. Utvisa personer / djur från fräsarmens 
riskområde. 

 2. För och håll multifunktionsspaken 
"Lastning" (1) framåt i pilriktning (3). 

  Ju längre bort från neutralläget 
multifunktionsspaken (1) förs i pilriktningen 
(3) desto högre är fräsarmens 
sänkhastighet. 

 3. Släpp multifunktionsspaken (1) när 
fräsarmen har uppnått önskad höjd. 

 

 Fig 94  
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8.2.2 Aktivera uttagningsfräsens skyddsanordning och transportstöd 

 

Uttagningsfräsens skyddsanordning 
(1) och fräsarmens (3) transportstöd är 
kopplade med varandra via den 
hydrauliska styrningen. När 
skyddsanordningen öppnas fälls 
transportstödet automatiskt in. När 
skyddsanordningen stängs fälls 
transportstödet automatiskt ut. 

 

 

   Fig 95  
 

VARNING 

 

Risker för personer och djur på grund av uttagningsfräsens 
vassa skärverktyg vid transportkörning med öppen 
skyddsanordning! 

Stäng uttagningsfräsens öppna skyddsanordning före 
transportkörning av maskinen. 

 

VARNING 

 

Risker för personer och djur när uttagningsfräsens 
skyddsanordning öppnas och stängs! 

 Utvisa personer och djur från skyddsanordningens riskområde 
innan du öppnar eller stänger skyddsanordningen! 

 Släpp knappen på multifunktionsspaken omgående om personer 
och djur går in i fräsarmens riskområde. 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Se sidan 85. 

 2. Utvisa personer / djur från 
skyddsanordningens riskområde. 

 3. Lyft fräsarmen så mycket som nödvändigt 
för att transportstödet ohindrat ska kunna 
fällas in och ut. 

 4. Påverka uttagningsfräsens 
skyddsanordning och transportstödet via de 
nedre tryckknapparna (1) och (2) på 
multifunktionsspaken (3). 

 4.1 Tryck och håll fast tryckknappen (1) 
om du vill öppna uttagningsfräsens 
skyddsanordning. 

  Samtidigt fälls transportstödet in. 

 4.2 Tryck och håll fast tryckknappen (2) 
om du vill stänga uttagningsfräsens 
skyddsanordning. 

  Samtidigt fälls transportstödet ut. 

 

 Fig 96  
   



 Använda maskinen
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 133
 

8.2.3 Slå på och stänga av uttagningsfräsen och elevatorbandet 

 

 Uttagningsfräsens och elevatorbandets drivanordningar är 
kopplade med varandra via den hydrauliska styrningen. Vid 
påslagning av uttagningsfräsen startar elevatorbandet 
automatiskt samtidigt som elevatorändluckan öppnas. 

 Uttagningsfräsen och elevatorbandet kan drivas i riktningarna 
"Fylla" och "Motriktning". 

 För att fylla blandningsbehållaren väljs matningsrriktningen 
"Fylla". 

 Om  du vill mata ut intagna foderkomponenter ur 
uttagningsfräsens och elevatorbandets område väljs 
matningsriktningen "Motriktning". 

  Beroende på vilken matningsriktning som väljs visas symbolerna 
"Fylla uttagningsfräs" eller "Motriktning uttagningsfräs" och "Fylla 
elevatorband" eller "Motriktning elevatorband". 

 Uttagningsfräsens tillförda effekt är beroende av dieselmotorns 
motorvarvtal. 

 lågt motorvarvtal = låg tillförd effekt. 

 högt motorvarvtal = hög tillförd effekt. 

 Högsta tillförda effekt hos uttagningsfräsen uppnås om 
dieselmotorn drivs med sitt nominella varvtal. 

 

 

Av produktsäkerhetsskäl måste uttagningsfräsens 
påslagningsfunktion först deblockeras innan uttagningsfräsen och 
elevatorbandet börjar röra sig när multifunktionsspaken påverkas. På 
så vis förhindras att uttagningsfräsen startas oavsiktligt. 

 

VARNING 

 

Risk för personer och djur på grund av den drivna 
uttagningsfräsen! 

 Utvisa personer ur uttagningsfräsens riskområde innan du 
aktiverar uttagningsfräsen! 

 Släpp multifunktionsspaken omgående om personer och djur går 
in i uttagningsfräsens riskområde. 
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Slå på uttagningsfräsen och elevatorbandet: 

 1. Välj driftläget "Lastning". Se sidan 85. 

 2. Utvisa personer / djur från 
uttagningsfräsens riskområde. 

 3. Tryck och håll fast deblockeringsknappen 
(1) på multifunktionsspaken (2). 

  Uttagningsfräsens påslagningsfunktion är 
deblockerad. 

 4. För och håll multifunktionsspaken (2) åt 
vänster i pilriktning (3). 

  Uttagningsfräsen och elevatorbandet startar 
i matningsriktning "Fylla" och 
elevatorändluckan öppnas. 

  Samtidigt tänds symbolerna "Lasta 
uttagningsfräs" (4) och "Lasta elevatorband" 
(5) på maskinbilden. 

  Nu är det inte längre nödvändigt att hålla 
fast frigivningsknappen (1) på 
multifunktionsspaken (2). 

Stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet: 

 1. Flytta multifunktionsspaken (2) tillbaka till 
neutralläget. 

  I neutralläget stannar uttagningsfräsen och 
elevatorbandet. Samtidigt slocknar 
symbolerna "Lasta uttagningsfräs" (4) och 
"Lasta elevatorband" (5) på maskinbilden. 

 2. Stäng av frigivningsbrytaren "Lastning". 

  På maskinbilden tänds symbolen 
"Sköldpadda". 

 

 Fig 97  

 

 

 Fig 98  
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8.2.4 Slå på och stänga av elevatorbandet 

 

Om du vill fylla på fodertillsatser via påfyllningsluckan på 
elevatorbandet behöver bara elevatorbandet slås på. 

 
Slå på elevatorbandet: 

 1. Välj driftläget "Lastning". Se sidan 85. 

 2. Tryck ner vippbrytaren (1) på 
multifunktionsspaken (2) på dess högra 
sida (3). 

  Elevatorbandet startar i drivningsriktning 
"Fylla" och elevatorändluckan öppnas. 

  Samtidigt tänds symbolen "Lasta 
elevatorband" (4) på maskinbilden. 

Stänga av elevatorbandet: 

 1. Flytta vippbrytaren (1) tillbaka till 
neutralläget. 

  I neutralläget stannar elevatorbandet. 
Samtidigt slocknar pilen "Lastning" i 
symbolen "Elevatorband" (4). 

 

 Fig 99  

 

 

 Fig 100  
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8.2.5 Köra uttagningsfräsen och elevatorbandet i omvänd riktning 

 

Om du vill mata ut intagna foderkomponenter ur uttagningsfräsens 
och elevatorbandets område väljs matningsriktningen "Motriktning". 

 
Köra uttagningsfräsen i motriktning: 

 1. Utvisa personer / djur från 
uttagningsfräsens riskområde. 

 2. Tryck och håll fast deblockeringsknappen 
(1) på multifunktionsspaken (2). 

  Uttagningsfräsens påslagningsfunktion är 
deblockerad. 

 3. För och håll multifunktionsspaken (2) åt 
höger i pilriktning (3). 

   Uttagningsfräsen startar i drivningsriktning 
"Motriktning" och elevatorbandet stannar. 

  Symbolen "Motriktning uttagningsfräs" (5) 
tänds på maskinbilden samtidigt som 
symbolen "Lasta elevatorband" (6) slocknar.

Köra elevatorbandet i motriktning: 

 1. Tryck och håll fast vippbrytaren (4) på 
vänster sida. 

  Elevatorbandet startar i drivningsriktning 
"Motriktning". 

  Samtidigt tänds symbolen "Motriktning 
elevatorband" (7) på maskinbilden. 

 

 Fig 101  

 

 

 Fig 102  
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8.2.6 Sänka elevatorbandets hastighet 

 

Om du vill mata in lätta eller dammiga foderkomponenter kan du 
sänka elevatorbandets hastighet temporärt. 

 
 1. Tryck ner och håll fast tryckbrytaren (1). 

  Elevatorbandet går med lägre varvtal. 

  Samtidigt slocknar den svarta färgen i pilen 
"Lastning" (2) i symbolen "Elevatorband". 

 

  Fig 103  

  

 

 Fig 104  
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8.2.7 Hydrauliska motknivar / bekräfta förskjutning av tvärtransportör 

 

 Beroende på maskinens utrustning påverka 
multifunktionsspakens övre tryckknappar antingen  de 
hydrauliska motknivarna eller tvärtransportörens förskjutning. 

 Om maskinen är utrustad både med hydrauliska motknivar och 
förskjutningsfunktion för tvärtransportören har 
multifunktionsspakens övre tryckknappar en dubbel funktion. Via 
en omkopplare väljer du om multifunktionsspakens övre knappar 
ska påverka de hydrauliska motknivarna eller tvärtransportörens 
förskjutning. 

 

VARNING 

 

Risker för personer och djur när motknivarna svängs ut och in 
resp när tvärtransportören förskjuts! 

 Utvisa personer och djur ur motknivarnas / tvärtransportörens 
riskområde innan du svänger ut eller in motkniv resp innan du 
förskjuter tvärtransportören. 

 Släpp knappen på multifunktionsspaken omgående om personer 
och djur går in i motknivarnas / tvärtransportörens riskområde. 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Se sidan 85. 

 2. Utvisa personer och djur från motknivarnas 
/ tvärtransportörens riskområde. 

 3. Manövrera motknivarna / tvärtransportörens 
förskjutning via de övre tryckknapparna (1) 
och (2) på multifunktionsspaken (3). 

 3.1 Välj i förekommande fall via 
omkopplaren (Fig 106) om de övre 
tryckknapparna på 
multifunktionsspaken ska påverka de 
hydrauliska motknivarna eller 
tvärtransportörens förskjutning. 

 3.2 Tryck och håll fast tryckknappen (1) 
om du vill svänga in motknivarna / 
förskjuta tvärtransportören. 

 3.3 Tryck och håll fast tryckknappen (2) 
om du vill svänga ut motknivarna / 
förskjuta tvärtransportören. 

 

 Fig 105  

 

 

 Fig 106  
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8.3 Multifunktionsspak "Urlastning" 

 

 Endast om maskinen är i läget "Urlastning" kan du utföra de 
olika funktionerna med hjälp av multifunktionsspaken "Lastning". 
Se kapitlet "Driftlägen", sidan 86. 

 Driftstatus får de funktioner som utförs via multifunktionsspaken 
som visas på infoterminalen. 

 

VARNING 

 

Risk för personer och djur på grund av farliga maskinrörelser! 

Utvisa personer och djur från maskinens aktuella riskområde innan 
du utför maskinfunktioner med multifunktionsspaken. 
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8.3.1 Slå på och stänga av tvärtransportören 

 

Tvärtransportören kan köras i två matningsriktningar. Beroende på 
matningsriktningen kan fodret matas ut på foderblandarens högra 
eller vänstra sida. 

På maskinbilden ser du på vilken sida om maskinen fodret matas ut. 

 
Mata ut foder på maskinens vänstra sida: 

 1. Välj driftläget "Urlastning". Se sidan 86. 

 2. Tryck och håll fast vippbrytaren (1) på 
vänster sida (2). 

  På maskinbilden visas pilen (6) och en siffra 
(7) på maskinens vänstra sida bredvid 
symbolen "Tvärtransportör". Siffran anger 
den valda hastighetsnivån för 
tvärtransportören, t ex "5". 

Mata ut foder på maskinens högra sida: 

 1. Välj driftläget "Urlastning". Se sidan 86. 

 2. Tryck och håll fast vippbrytaren (1) på 
högra sida (3). 

  På maskinbilden visas pilen (4) och en siffra 
(5) på maskinens högra sida bredvid 
symbolen "Tvärtransportör". 

Stänga av tvärtransportören: 

 1. Ställ vippbrytaren (1) tillbaka till 
neutralläget. 

  På maskinbilden slocknar pilen och siffran 
bredvid symbolen "Tvärtransportör". 

 

 Fig 107  

 

 

 Fig 108  
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8.3.2 Ställa in tvärtransportörens bandhastighet  

 

 Den valda bandhastigheten avgör i vilket avstånd från 
maskinens sida fodret läggs ner (kastlängd). Med ökande 
bandhastighet ökar även fodrets kastlängd. 

 När tvärtransportören går kan bandhastigheten ställas in mellan 
0 och 9 med hjälp av tryckknapparna (1) och (2). Med varje 
knapptryck ökas resp sänks bandhastigheten ett steg. 

 Den aktuellt inställda bandhastigheten sparas. 

 
Öka bandhastigheten: 

 1. Tryck flera gånger kort på tryckknappen (1) 
eller håll fast tryckknappen tills siffran (3) för 
önskad hastighetssteg visas på 
maskinbilden bredvid symbolen 
"Tvärtransportör", t ex "5". 

Sänka bandhastigheten: 

 1. Tryck flera gånger kort på tryckknappen (2) 
eller håll fast tryckknappen tills siffran (3) för 
önskad hastighetssteg visas på 
maskinbilden bredvid symbolen 
"Tvärtransportör", t ex "5". 

 

  Fig 109  

  

 

 Fig 110   
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8.3.3 Öppna och stänga utmatningsöppningens doseringsspjäll  

 

Doseringsspjället öppnas och stängs steglöst via de nedre 
tryckknapparna (1) och (2). 

På infoterminalen visas doseringsspjällets rörelseriktning och 
öppningsläge (0 till 100 %). 

 

 

Om maskinen har flera doseringsspjäll måste du välja i förväg via 
vippbrytaren på manöverpanelen vilket doseringsspjäll som ska 
påverkas. 

På infoterminalen anges vilket doseringsspjäll (D1, D2 osv) som har 
valts. 

 
Öppna doseringsspjället: 

 1. Välj driftläget "Urlastning". Se sidan 86. 

 2. Tryck och håll fast tryckknappen (1) tills 
siffran (4) för önskat öppningsläge visas i 
symbolen "Öppningsläge" (3) på 
infoterminalen. 

  Doseringsspjället öppnar, i symbolen 
"Doseringsspjäll öppnar / stänger" visas 
svart bakgrund bakom pilen 
"Doseringsspjäll öppnar" (5), siffran (4) 
räknar upp och stapeln (3) fylls svart. 

  I öppningsläget "100" är doseringsspjället 
helt öppet och stapeln är fullständigt svart. 

Stänga doseringsspjället: 

 1. Tryck och håll tryckknappen (2) tills 
öppningsläge "0" visas i symbolen 
"Öppningsläge" (3). 

  Doseringsspjället öppnar, i symbolen 
"Doseringsspjäll öppnar / stänger" visas 
svart bakgrund bakom pilen 
"Doseringsspjäll stänger" (6), siffran (4) 
räknar ner och den stapeln (3) fylls vitt. 

  I öppningsläget "0" är doseringsspjället helt 
stängt och stapeln är fullständigt vit. 

 

 Fig 111  

 

 Fig 112  
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8.3.4 Slå på och stänga av blandarskruven 

 

 Blandarskruven/blandarskruvarna slås på och stängs av via 
handratten (1). Med handratten (1) kan 
blandarskruven/blandarskruvarna ställas in steglöst mellan 
0 -25 min-1 (Verti-Mix-SF) resp 0 -14 min-1 (Verti-MixD-SF). 

  Det inställda ingående varvtalet kan avläsas på infoterminalen. 

  Om du ställer in skalvärdet "0" med handratten är 
blandarskruven avstängd. 

 Om du vill kasta ner foderrester från blandarskruven och tömma 
blandningsbehållaren fullständigt i slutet kan du koppla om 
blandarskruvens varvtal temporärt till höghastighet genom kort 
tryckning på tryckbrytaren (3). 

8.3.4.1 Ställa in blandarskruvens ingående varvtal 

 1. Vrid handratten (1) tills siffran (5) för önskat 
ingående varvtal visas i symbolen "Varvtal 
blandarskruv" på infoterminalen, t ex "20". 

  Läs av skalvärdet för det inställda ingående 
varvtalet på märkningen (2). 

 skalvärde 0 = blandarskruven är 
avstängd, 

 skalvärde 10 = maximalt ingående 
varvtal (25 min-1 resp 0 -14 min-1 
(Verti-MixD-SF)). 

  Siffran (5) räknar upp / ner och stapeln (6) 
fylls svart / vitt. På maskinbilden visas 
symbolen "Blandarskruv på" (7). 

Slå på blandarskruvens höghastighet: 

 1. Tryck på tryckbrytaren (3). 

  Det ingående varvtalet fördubblas ungefär 
och på maskinbilden visas symbolen 
"Blandarskruv - höghastighet" (8). 

Stänga av blandarskruvens höghastighet: 

 1. Ställ in ett skalvärde på "0" med hjälp av 
handratten (1) och vänta tills 
blandarskruven står helt stilla. 

  Höghastigheten stängs av automatiskt när 
blandarskruvens rotationsrörelse stannat. 

 

 Fig 113  

 

 Fig 114  
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8.4 Lyfta fräsarmen via nödlyftanordningen 

 

 Att lyfta fräsarmen via nödlyftanordningen kan vara nödvändigt 
om, elsystemet eller styrningen fallit bort och den nedsänkta 
fräsarmen blockerar åtkomsten till det centrala elsystemet. 

 Nödlyftanordningen fungerar om matningsspänningen till tänd- 
och startströmställaren inte är bruten (tändningen kan slås på). 

 

 

En 2:a person är nödvändig för att lyfta fräsarmen med hjälp av 
nödlyftanordningen. 

 
 1. Ta bort buntbandet (1). 

 2. Ställ spärrkranarnas spak (2) på främre 
stänkskärmen till höger från position (A) i 
position (B). 

  Spärrkranarna är öppna. 

 3. Vrid ratten åt höger eller vänster till 
ändläget. 

 4. Håll fast ratten i denna position och slå 
samtidigt på startmotorn via tändnings- och 
startströmställaren. 

  Fräsarmen lyfts upp. 

 5. Den 2:a personen ska stänga 
spärrkranarna och säkra dem igen med 
buntband (1) när fräsarmen har lyfts upp till 
den nödvändiga höjden. 

 

 Fig 115  
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8.5 Fylla foderblandaren  

VARNING 

 

Risk föreligger att klämmas, skäras, fastna, och dras in vid 
oavsiktlig kontakt med den drivna blandarskruven i samband 
med att material fylls in i blandningsbehållaren på olämpligt sätt.

 Fyll blandningsbehållaren endast med uttagningsfräsen eller 
med lämpliga anordningar. 

  Lämpliga anordningar kan vara: 

 traktor med frontlastare, 

 hjul-/gårdslastare. 

 För att personer ska få fylla blandningsbehållaren för hand ska 
det vara säkerställt att de inte oavsiktligt kan falla ner i 
blandningsbehållaren. 

  Personen får därför aldrig befinna sig på samma höjd eller 
ovanför blandningsbehållarens påfyllningsöppning. 

 Dosera alltid tilläggsfoder (t ex mineralfoder) in i 
blandningsbehållaren via påfyllningsluckan i inmatningskanalen 
(specialutrustning) eller påfyllningstratten! 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk på grund av möjlig brott av delar i samband med 
överbelastning av maskinen! 

Beakta maskinens maximala nyttolast och ordningsföljden för 
inmatning av de olika foderkomponenterna. 

Foderkomponenterna bör röra sig fritt i blandningsbehållare när 
blandarskruven (blandarskruvarna) går. Överbelastning kan inträffa 
när foderkomponenter fångas vid motknivarna och blockering 
uppstår. 

Överbelastning nedsätter maskinens prestanda och livslängd. 
Garantin gäller inte för skador på grund av överbelastning. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Uttagningsfräsens komponenter kan skadas när 
foderkomponenterna tas upp! 

Berör inte några faststående komponenter med uttagningsfräsen, t ex 
siloväggar eller bottnen. 

Se till att inga främmande föremål, t ex stenar på marken, 
metallföremål eller delar av silons avtäckning (däck). 

Belasta uttagningsfräsen så jämnt som möjligt. Undvik 
punktbelastning på uttagningsfräsen. Punktbelastning uppstår om 
foder tas upp ensidigt med uttagningsfräsen. 
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 Blandningsbehållaren kan lastas exakt med hjälp av 
vågsystemet. Vägningen avser materialet i 
blandningsbehållaren. 

 Om en foderkomponents ifyllningsmängd uppnåtts i 
blandningsbehållaren kan den intagna foderkomponenten matas 
ut igen från uttagningsfräsen och elevatorbandet. Beakta kapitlet 
"Köra uttagningsfräsen och elevatorbandet i omvänd riktning", 
sidan 136. 

 Den totala fodermängd som kan blandas och finfördelas med en 
fyllning av blandningsbehållaren är beroende av följande 
faktorer: 

 blandningsbehållarens kapacitet, 

 de blandade foderkomponenternas totala torrsubstanshalt 

 de enskilda foderkomponenternas struktur (strålängd och -
kvalitet) 

 metod och ordningsföljd i påfyllning 

 motorns driveffekt 

 På grund av skillnaderna mellan de olika blandade 
foderkomponenterna kan materialmängden för en fyllning av 
blandningsbehållaren variera. Undvik att överbelasta 
foderblandaren vid ifyllning av material i blandningsbehållaren. 
Vid överbelastning: 

 blandas de olika foderkomponenterna inte jämnt, 

 kan mekaniska skador inträffa på drivlinan, 

 kan blandarskruvarnas knivar deformeras. 

 

 

Ta bort bindgarn, nät eller folie innan du fyller i rundbalar eller 
rektangulära balar i blandningsbehållaren resp tar upp balarna med 
uttagningsfräsen. 

8.5.1 Rekommenderad ordningsföljd vid ifyllning av material  

  1. Fyll i strukturrika foderkomponenter (hö, halm etc) när 
blandarskruven går. 

  Låt blandningen pågå eventuellt ett ögonblick före påfyllning av 
nästa komponent. 

 2. Ta upp kraftfoder, kornfoder osv. 

 3. Fyll på mineralfoder via påfyllningsluckan på inmatningskanalen 
(specialutrustning) eller påfyllningstratten för mineralfoder 
(specialutrustning). 

 4. Ta upp ensilerat gräs 

 5. Ta upp ensilerad majs och ensilerat spannmål. 

 6. Ta upp foderkomponenter med hög vattenhalt, t ex ölmäsk, 
potatispulpa eller betsnitsel. 

 7. Ta upp flytande komponenter, t ex flytande jäst, melass via 
påfyllningstratten för mineralfoder (specialutrustning). 
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8.5.2 Ta upp ensilerat material från plansilon 

 

 Ta ut det ensilerade materialet uppifrån och ner ur en plansilos 
ensilagefack. 

 Ställ handgasspaken på fullast belastning så att dieselmotorn 
drivs med sitt nominella varvtal. 

  Vid dieselmotorns nominella varvtal (1900 min-1) är den 
ingående effekten på uttagningsfräsen störst. 

 Välj det ingående varvtalet för blandarskruven så att de 
blandade foderkomponenternas struktur bibehålls. Ställ in det 
ingående varvtalet för blandarskruven till mellan 10 och 14 min-1.

 

 

När du sänker ner fräsarmen via multifunktionsspaken vid silofacket 
regleras fräsarmens nedsänkningshastighet av fräsens 
automatikfunktion. 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Beakta kapitlet 

"Driftläge Lastning", sidan 85. 

  På maskinbilden visas symbolerna "Skruv" 
och "Frigivningsbrytare "Lastning" 
påslagen" (Fig 117/1). 

 2. Utvisa personer / djur från fräsarmens 
riskområde. 

 3. Öppna skyddsanordningen över 
uttagningsfräsen. 

 4. Positionera uttagningsfräsen så framför 
silofacket att ensilagets övre kant (1) 
befinner sig inom området (2) mellan 
uttagningsfräsens medelpunkt (3) och 
fräskåpan (4).Fig 116 

  På så sätt förhindras vid inskärning att 
ensilage hamnar på silofackets ovansida. 

 5. Slå på uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Slå på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden visas pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 

 Fig 116  

 

 Fig 117  
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 6. Slå på blandarskruven (ingående varvtal 
mellan 10 och 14 min-1 resp 14 min-1 (Verti-
MixD-SF). Beakta kapitlet "Slå på och 
stänga av blandarskruven", sidan 143. 

 7. Ställ handgasspak i läget för full belastning.

  Dieselmotorn drivs med märkvarvtalet och 
uttagningsfräsen med den högsta tillförda 
effekten. 

 8. Kör fram mot ensilaget i plansilot så att 
skrapskenan (5) ligger an tätt mot ensilaget.

  På så vis matas ensilaget in i 
elevatorbandets inmatningskanal utan stora 
förluster. 

 9. Sänk ner fräsarmen. Beakta kapitlet "Lyfta / 
sänka fräsarmen", sidan 130. 

  Fräsarmen sänks ner och inlastning startas.

  På maskinbilden fylls kretssymbolen 
"Utnyttjandegrad uttagningsfräs" (Fig 117/4) 
svart, beroende på uttagningsfräsens 
utnyttjandegrad. 

  Uttagningsfräsen utnyttjas optimalt när ca 
90% av cirkelskivan är svart. 

  Om symbolen "Överbelastning 
uttagningsfräs" (Fig 117/5) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för 
uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Överbelastning av uttagningsfräsen", sidan 
156. 

  Om symbolen "Överbelastning 
elevatorband" (Fig 117/6) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för elevatorbandet. 
Beakta kapitlet "Överbelastning av 
elevatorbandet", sidan 156. 

 10. Iaktta visningarna på vågsystemets terminal 
så att du matar in önskad fodermängd i 
blandningsbehållaren. 

 11. Stäng av uttagningsfräsen när önskad 
mängd foder har matats in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Slå 
på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden slocknar pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 

 Fig 116  

 

 Fig 117  

  12. Kör uttagningsfräsen och elevatorband i 
motriktning när du inte längre vill mata in 
foderkomponenter från uttagningsfräsens 
och elevatorbandet område in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Köra 
uttagningsfräsen och elevatorbandet i 
omvänd riktning", sidan 136. 

 13. Stäng skyddsanordningen över 
uttagningsfräsen. 
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8.5.3 Ta upp rundbalar 

 

 Rundbalarna ska ligga med gavelsidan mot maskinen. 

 Ta bort band, nät eller folier från rundbalarna. 

 Ta upp rundbalarna uppifrån och ner. 

 Om du vill ta upp hö-  eller halmbalar ska du ställa in 
handgasspaken så att dieselmotorn drivs med ett motorvarvtal 
på 1500 - 1600 min-1. 

 För att ta upp ensilagebalar ska du ställa handgasspaken på full 
belastning så att dieselmotorn drivs med märkvarvtal. 

  Vid dieselmotorns nominella varvtal (1900 min-1) är den 
ingående effekten på uttagningsfräsen störst. 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Beakta kapitlet 

"Driftläge Lastning", sidan 85. 

  På maskinbilden visas symbolerna "Skruv" 
och "Frigivningsbrytare "Lastning" 
påslagen" (Fig 117/1). 

 2. Utvisa personer / djur från fräsarmens 
riskområde. 

 3. Öppna skyddsanordningen över 
uttagningsfräsen. 

 4. Slå på uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Slå på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden visas pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 5. Ställ in önskat motorvarvtal för 
dieselmotorn. 

 hö- eller halmbalar = 1500 - 1600 min-

1, 

 ensilagebalar = märkvarvtal (1900 min-

1). 

 6. Kör fram mot rundbalen så att skrapskenan 
ligger an tätt mot rundbalen. 

  På så vis matas ensilaget in i 
elevatorbandets inmatningskanal utan stora 
förluster. 

 

 Fig 118  

 

 Fig 117  
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 7. Slå på blandarskruven (ingående varvtal 
mellan 10 och 14 min-1 resp 14 min-1 (Verti-
MixD-SF). Beakta kapitlet "Slå på och 
stänga av blandarskruven", sidan 143. 

 8. Sänk ner fräsarmen. Beakta kapitlet "Lyfta / 
sänka fräsarmen", sidan 130. 

  Fräsarmen sänks ner och inlastning startas.

  På maskinbilden fylls kretssymbolen 
"Utnyttjandegrad uttagningsfräs" (Fig 117/4) 
svart, beroende på uttagningsfräsens 
utnyttjandegrad. 

  Uttagningsfräsen utnyttjas optimalt när ca 
90% av cirkelskivan är svart. 

  Om symbolen "Överbelastning 
uttagningsfräs" (Fig 117/5) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för 
uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Överbelastning av uttagningsfräsen", sidan 
156. 

  Om symbolen "Överbelastning 
elevatorband" (Fig 117/6) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för elevatorbandet. 
Beakta kapitlet "Överbelastning av 
elevatorbandet", sidan 156. 

 9. Iaktta visningarna på vågsystemets terminal 
så att du matar in önskad fodermängd i 
blandningsbehållaren. 

 10. Stäng av uttagningsfräsen när önskad 
mängd foder har matats in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Slå 
på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden slocknar pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 11. Kör uttagningsfräsen och elevatorband i 
motriktning när du inte längre vill mata in 
foderkomponenter från uttagningsfräsens 
och elevatorbandet område in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Köra 
uttagningsfräsen och elevatorbandet i 
omvänd riktning", sidan 136. 

 

 Fig 117  
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8.5.4 Ta upp rektangulära balar 

 

 Ta bort band, nät eller folier från de rektangulära balarna. 

 Ta upp den rektangulära balen i längdled. 

 Om du vill ta upp hö-  eller halmbalar ska du ställa in 
handgasspaken så att dieselmotorn drivs med ett motorvarvtal 
på 1500 - 1600 min-1. 

 För att ta upp ensilagebalar ska du ställa handgasspaken på full 
belastning så att dieselmotorn drivs med märkvarvtal. 

  Vid dieselmotorns nominella varvtal (1900 min-1) är den 
ingående effekten på uttagningsfräsen störst. 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Beakta kapitlet 

"Driftläge Lastning", sidan 85. 

  På maskinbilden visas symbolerna "Skruv" 
(Fig 117/1) och "Frigivningsbrytare 
"Lastning" påslagen" (Fig 117/1). 

 2. Utvisa personer / djur från fräsarmens 
riskområde. 

 3. Öppna skyddsanordningen över 
uttagningsfräsen. 

 4. Slå på uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Slå på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden visas pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 5. Ställ in önskat motorvarvtal för 
dieselmotorn. 

 hö- eller halmbalar = 1500 - 1600 min-

1, 

 ensilagebalar = märkvarvtal (1900 min-

1). 

 6. Kör fram mot den rektangulära balens 
korsida. 

 7. Slå på blandarskruven (ingående varvtal 
mellan 10 och 14 min-1 resp 14 min-1 (Verti-
MixD-SF). Beakta kapitlet "Slå på och 
stänga av blandarskruven", sidan 143. 

 

 
 Fig 119  

 

 Fig 117  
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 8. Sänk ner fräsarmen enligt Fig 119 och kör 
långsamt framåt för att ta upp fodret. 
Beakta kapitlet "Lyfta / sänka fräsarmen", 
sidan 130. 

  Fräsarmen sänks ner och inlastning startas.

  På maskinbilden fylls kretssymbolen 
"Utnyttjandegrad uttagningsfräs" (Fig 117/4) 
svart, beroende på uttagningsfräsens 
utnyttjandegrad. 

  Uttagningsfräsen utnyttjas optimalt när ca 
90% av cirkelskivan är svart. 

  Om symbolen "Överbelastning 
uttagningsfräs" (Fig 117/5) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för 
uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Överbelastning av uttagningsfräsen", sidan 
156. 

  Om symbolen "Överbelastning 
elevatorband" (Fig 117/6) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för elevatorbandet. 
Beakta kapitlet "Överbelastning av 
elevatorbandet", sidan 156. 

 9. Iaktta visningarna på vågsystemets terminal 
så att du matar in önskad fodermängd i 
blandningsbehållaren. 

 10. Stäng av uttagningsfräsen när önskad 
mängd foder har matats in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Slå 
på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden slocknar pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 11. Kör uttagningsfräsen och elevatorband i 
motriktning när du inte längre vill mata in 
foderkomponenter från uttagningsfräsens 
och elevatorbandet område in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Köra 
uttagningsfräsen och elevatorbandet i 
omvänd riktning", sidan 136. 

 

 Fig 117  
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8.5.5 Ta upp gröpe, kraftfoder, mäsk osv. 

 

 Ställ in handgasspaken så att dieselmotorn drivs med ett 
motorvarvtal på ca 1000 min-1. 

 Minska elevatorbandet matningshastighet om du vill ta upp foder 
med benägenhet till dammbildning  (t ex gröpe). 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Beakta kapitlet 

"Driftläge Lastning", sidan 85. 

  På maskinbilden visas symbolerna "Skruv" 
(Fig 117/1) och "Frigivningsbrytare 
"Lastning" påslagen" (Fig 117/1). 

 2. Utvisa personer / djur från fräsarmens 
riskområde. 

 3. Öppna skyddsanordningen över 
uttagningsfräsen. 

 4. Slå på uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Slå på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden visas pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 5. Ställ in handgasspaken så att dieselmotorn 
drivs med ett motorvarvtal på ca 1000 min-1.

 6. Minska elevatorbandets matningshastighet 
vid behov. Beakta kapitlet "Sänka 
elevatorbandets hastighet", sidan 137. 

 7. Slå på blandarskruven (ingående varvtal 
mellan 10 och 14 min-1 resp 14 min-1 (Verti-
MixD-SF). Beakta kapitlet "Slå på och 
stänga av blandarskruven", sidan 143. 

 8. Sänk ner fräsarmen och kör långsamt 
framåt för att ta upp fodret från marken. 
Beakta kapitlet "Lyfta / sänka fräsarmen", 
sidan 130. 

  Fräsarmen sänks ner och inlastning startas.

  På maskinbilden fylls kretssymbolen 
"Utnyttjandegrad uttagningsfräs" (Fig 117/4) 
svart, beroende på uttagningsfräsens 
utnyttjandegrad. 

 

 Fig 117  
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  Uttagningsfräsen utnyttjas optimalt när ca 
90% av cirkelskivan är svart. 

  Om symbolen "Överbelastning 
uttagningsfräs" (Fig 117/5) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för 
uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Överbelastning av uttagningsfräsen", sidan 
156. 

  Om symbolen "Överbelastning 
elevatorband" (Fig 117/6) blinkar är den 
tillförda effekten för hög för elevatorbandet. 
Beakta kapitlet "Överbelastning av 
elevatorbandet", sidan 156. 

 9. Iaktta visningarna på vågsystemets terminal 
så att du matar in önskad fodermängd i 
blandningsbehållaren. 

 10. Stäng av uttagningsfräsen när önskad 
mängd foder har matats in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Slå 
på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

  På maskinbilden slocknar pilarna "Lastning" 
bredvid symbolen "Uttagningsfräs" 
(Fig 117/2) och i symbolen "Elevatorband" 
(Fig 117/3). 

 11. Kör uttagningsfräsen och elevatorband i 
motriktning när du inte längre vill mata in 
foderkomponenter från uttagningsfräsens 
och elevatorbandet område in i 
blandningsbehållaren. Beakta kapitlet "Köra 
uttagningsfräsen och elevatorbandet i 
omvänd riktning", sidan 136. 

 

 Fig 117  
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8.5.6 Mata in fodertillsatser via påfyllningsluckan på inmatningskanalen 
(specialutrustning) 

 

 Fodertillsatser som bara ska bifogas i små mängder, t ex 
mineralfoder eller saltar, ska matas in via påfyllningsluckan på 
inmatningskanalen. 

 Ställ in handgasspaken så att dieselmotorn drivs med ett 
motorvarvtal på ca 1000 min-1. 

 
 1. Välj driftläget "Lastning". Beakta kapitlet 

"Driftläge Lastning", sidan 85. 

  På maskinbilden visas symbolerna "Skruv" 
(Fig 120/1) och "Frigivningsbrytare 
"Lastning" påslagen" (Fig 120/1). 

 2. Slå på elevatorbandet. Beakta kapitlet "Slå 
på och stänga av elevatorbandet", sidan 
135. 

  På maskinbilden visas pilen "Lastning" (2) i 
symbolen "Elevatorband". 

 3. Ställ in handgasspaken så att dieselmotorn 
drivs med ett motorvarvtal på ca 1000 min-1.

 4. Slå på blandarskruven (ingående varvtal 
mellan 10 och 14 min-1 resp 14 min-1 (Verti-
MixD-SF). Beakta kapitlet "Slå på och 
stänga av blandarskruven", sidan 143. 

 

 Fig 120  

  

 5. Tryck frigivningsbrytaren "Påfyllningslucka 
elevatorband" (Fig 121) till läget "I". 

 6. Lämna maskinen. 

 

 

 Fig 121  

 7. Öppna påfyllningsluckan (Fig 122/1) på 
inmatningskanalen. 

 8. Fyll på önskad mängd fodertillsatser i 
påfyllningsluckan. 

 9. Stäng påfyllningsluckan på 
inmatningskanalen. 

 10. Stäng av elevatorbandet. 

  På maskinbilden slocknar pilen "Lastning" 
(2) i symbolen "Elevatorband". 

 11. Tryck frigivningsbrytaren "Påfyllningslucka 
elevatorband" () till läget "I". 

 

 Fig 122  
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8.5.7 Överbelastning av uttagningsfräsen 

 

Om symbolen "Överbelastning uttagningsfräs" (5) blinkar på 
maskinbilden, ska du stänga av uttagningsfräsen omedelbart. 

 

 1. Stäng av uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Slå på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

 2. Låt uttagningsfräsen gå i motriktning. 
Beakta kapitlet "Köra uttagningsfräsen och 
elevatorbandet i omvänd riktning", sidan 
136. 

 3. Slå på uttagningsfräsen igen.  

  Om symbolen "Överbelastning 
uttagningsfräs" (5) blinkar fortfarande ska 
åtgärden 1 och 2 upprepas. 

 

 Fig 123  

8.5.8 Överbelastning av elevatorbandet 

 

Om symbolen "Överbelastning elevatorband" (6) blinkar på 
maskinbilden, ska du stänga av uttagningsfräsen och elevatorbandet 
omedelbart. 

 

 1. Stäng av uttagningsfräsen. Beakta kapitlet 
"Slå på och stänga av uttagningsfräsen och 
elevatorbandet", sidan 133. 

 2. Låt elevatorbandet gå i motriktning. Beakta 
kapitlet "Köra uttagningsfräsen och 
elevatorbandet i omvänd riktning", sidan 
136. 

 3. Slå på uttagningsfräsen igen.  

  Om symbolen "Överbelastning 
elevatorband" (6) blinkar fortfarande ska 
åtgärden 1 och 2 upprepas. 

 

 Fig 124  
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8.6 Blanda foderkomponenter  

 

 Blandningstiden är beroende av foderkomponenternas typ och 
struktur samt av foderblandningens önskade snittlängd. 

  För skärning av strukturrika foderkomponenter krävs längre 
blandningstid. 

 Beroende på foderkomponenternas struktur kan upp till 2 
motknivar svängas in i olika positioner i blandningsbehållaren. 

  Motknivarna bromsar ner fodrets horisontala kretsrörelse i 
blandningsbehållaren. Bromseffekten är desto större ju längre 
motknivarna skjuts in i blandningsbehållaren. 

 

 

 Kontrollera blandningsproceduren i blandningsbehållaren med 
hjälp av övervakningskameran. 

 Avbryt blandningsproceduren när foderkomponenterna är jämnt 
blandade. Om blandningen pågår för långt kan blandningen 
förlora sin struktur. 

 Motknivarna ska inte skjutas in så långt i blandningsbehållare att 
de fasta materialen fångas/dämmas upp i motknivarna. 

 Motknivarna får endast svängas längre in eller ut när 
blandarskruven står stilla. 

 Reducera blandarskruvens varvtal om lätta foderkomponenter 
kastas över blandningsbehållarens kant under 
blandningsproceduren. 

  Om blandningsbehållaren ändå floder över kan en spillring 
(specialutrustning) användas. Se kapitlet "Spillring", sidan 89. 

 Knivarna ska slipas regelbundet. Vassa knivar minskar den 
nödvändiga motoreffekten för blandarskruven. Beakta kapitlet 
"Slipa skärknivar", sidan 207. 
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8.7 Mata ut foder  

VARNING 

 

Risk för personer och djur att stötas kan finnas om föremål 
kastas ut från utmatningsöppningen eller tvärtransportören när 
foder matas ut! 

Utvisa personer från utmatningsöppningens eller tvärtransportörens 
riskområde innan du öppnar utmatningsöppningen resp slår på 
tvärtransportören. 

Håll djur borta från riskområdet. 

 

 

 När blandningsproceduren är avsluten kan fodret matas ut. 

 Vilken mängd som matas ut på foderbordet ställs in via: 

 blandarskruvens ingående varvtal, 

 doseringsspjällets öppningsvidd, 

 maskinens körhastighet på foderbordet. 

 Ju högre blandarskruvens ingående varvtal är desto större är 
doseringsspjällets öppningsvidd och desto långsammare. Ju 
långsammare maskinens körhastighet är, desto större är den 
fodermängd som matas ut på foderbordet. 

 Om du vill kasta ner foderrester från blandarskruven och tömma 
blandningsbehållaren fullständigt i slutet kan du koppla om 
blandarskruvens varvtal temporärt till höghastighet genom kort 
tryckning på tryckbrytaren.. 

 

 

 Om fodret är mycket torrt, långt och strukturrikt, ska 
doseringsspjället öppnas helt. 

 Vid mycket lätt "rinnande" material ska doseringsspjället öppnas 
så att önskad utmatningsflöde uppnås. 

 Se till att motknivarna inte hindrar materialflödet. 

  Om du svänger in motkniven före doseringsöppningen något in i 
blandningsbehållaren uppnås ett jämnare materialflöde. 

 Om tilltäppningar inträffar vid utmatning av fodret ska 
blandarskruven stängas av omedelbart och tilltäppningen 
åtgärdas. Beakta kapitlet "Åtgärda tilltäppning", sidan 161. 
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8.7.1 Mata ut foder via utmatningsöppningen  

 1. Välj driftläget "Urlastning". Se kapitlet 
"Driftlägen", sidan 86. 

  På maskinbilden visas symbolen "Driftläge 
urlastning" (Fig 125). 

 2. Utvisa personer / djur från 
utmatningsöppningens riskområde. 

 3. Ställ in ett motorvarvtal mellan 
900 -1900 min-1 för dieselmotorn med hjälp 
av handgasspaken. Det nödvändiga 
motorvarvtalet är beroende på vilken 
ineffekt maskinen behöver vid lastning. 

 4. Kör blandarskruven med önskat ingående 
varvtal. Beakta kapitlet "Ställa in 
blandarskruvens ingående varvtal", sidan 
143. 

 5. Öppna doseringsspjället långsamt tills 
fodret matas ut jämnt ur 
utmatningsöppningen. Beakta kapitlet 
"Öppna och stänga utmatningsöppningens 
doseringsspjäll", sidan 142. 

  På maskinbilden indikeras doseringsspjället 
öppningsläge av siffran (4) i symbolen 
"Öppningsläge". 

 6. Kör över foderbordet med önskad hastighet.

 7. Tillfälligt avbryta foderutmatningen: 

 7.1 Stäng doseringsspjället. 

 8. Avsluta foderutmatningen: 

 8.1 Aktivera temporärt blandarskruvens 
höghastighetsdrift. Beakta kapitlet 
"Ställa in blandarskruvens ingående 
varvtal", sidan 143. 

 8.2 Stäng doseringsspjället. 

 8.3 Stäng av blandarskruven 
(blandarskruvarna). 

 

 Fig 125  
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8.7.2 Mata ut foder via tvärtransportören  

 1. Välj driftläget "Urlastning". Se kapitlet 
"Driftlägen", sidan 86. 

  På maskinbilden visas symbolen "Driftläge 
urlastning" (Fig 126/1). 

 2. Utvisa personer och djur från 
utmatningsöppningens / tvärtransportörens 
riskområde. 

 3. Ställ in ett motorvarvtal mellan 
900 -1900 min-1 för dieselmotorn med hjälp 
av handgasspaken. Det nödvändiga 
motorvarvtalet är beroende på vilken 
ineffekt maskinen behöver vid lastning. 

 4. Kör blandarskruven med önskat ingående 
varvtal. Beakta kapitlet "Ställa in 
blandarskruvens ingående varvtal", sidan 
143. 

 5. Slå på tvärtransportören med önskad 
utmatningsriktning. Beakta kapitlet "Slå på 
och stänga av tvärtransportören", sidan 
140. 

  Tvärtransportören startar med den senast 
inställda matningshastigheten. 

 6. Öppna doseringsspjället långsamt tills 
fodret matas ut jämnt ur 
utmatningsöppningen. Beakta kapitlet 
"Öppna och stänga utmatningsöppningens 
doseringsspjäll", sidan 142. 

  På maskinbilden indikeras doseringsspjället 
öppningsläge av siffran (4) i symbolen 
"Öppningsläge". 

 7. Kör över foderbordet med önskad hastighet.

 8. Korrigera vid behov den inställda 
matningshastigheten för tvärtransportören. 
Beakta kapitlet "Ställa in tvärtransportörens 
matningshastighet", sidan 141. 

 9. Tillfälligt avbryta foderutmatningen: 

 9.1 Stäng doseringsspjället. 

 9.2 Stäng av tvärtransportören först när 
inget foder matas ut längre. 

 

 Fig 126  

  10. Avsluta foderutmatningen: 

10.1 Aktivera temporärt blandarskruvens 
höghastighetsdrift. Beakta kapitlet 
"Ställa in blandarskruvens ingående 
varvtal", sidan 143. 

10.2 Stäng doseringsspjället. 

10.3 Stäng av tvärtransportören först när 
inget foder matas ut längre. 

10.4 Stäng av blandarskruven 
(blandarskruvarna). 

   

 



 Använda maskinen
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 161
 

8.7.3 Undanröja tilltäppningar  

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in, fångas eller stötas om: 

 upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, t ex 
ett öppet doseringsspjäll, 

 maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort. 

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra maskinen så att den inte oavsiktligt kan startas eller rulla 
bort innan du åtgärdar tilltäppningar på maskinen. 

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

 

VARNING 

 

Risk att skäras kan finnas om man griper in i blandarskruvens 
vassa knivar vid undanröjning av tilltäppningar! 

Var medveten om att blandarskruvarnas vassa knivar kan befinna sig 
inom utmatningsöppningens område när du undanröjer tilltäppningar.

 
  1. Öppna vid behov den tilltäppta utmatningsöppningens 

doseringsspjäll helt. 

 2. Stäng av dieselmotorn. 

 3. Ansätt parkeringsbromsen. 

 4. Dra ur startnyckeln. 

 5. Ta bort tilltäppningen så att utmatningsöppningen är fri igen och 
massan kan matas ut obehindrat. 

 6. Starta maskinen. 

 7. Stäng doseringsspjället. 

 8. Kör blandarskruven med önskat ingående varvtal. 

 9. Slå på tvärtransportören (om sådan finns). 

 10. Öppna doseringsspjället till önskad öppningsvidd och fortsätt att 
mata ut foder. 
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9 Transportkörning  

 Transportkörning är körning av lastad eller olastad maskin till eller 
från dess användningsplats. 

 

 

 Beakta vid transportkörning dessutom kapitlet "Grundläggande 
säkerhetsanvisningar" på sidan 34. 

 Kontrollera före transporten att: 

 belysningsanläggningen är intakt och ren och fungerar 
korrekt, 

 parkeringsbromsen är helt släppt, 

 bromsanläggningen fungerar, 

 att inga delar av lasten kan falla ner från maskinen. Vid 
körning på offentliga vägar ska du se till att inga delar av 
lasten kan falla ner på vägen. 

 Stäng av arbetsstrålkastarna i vägtrafiken. 

 

VARNING 

  

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om maskinen välter på grund av bristande stabilitet! 

Anpassa din körstil så att du alltid säkert kan behärska maskinen: 

 Din personliga förmåga, förhållanden på vägen, kurvor, trafik, 
siktförhållanden, väderlek samt maskinens köregenskaper ska 
tas med i beräkningen. 

 Kör aldrig snäva svängar med för hög hastighet. 

 Undvik plötsliga svängar vid körning på sluttande mark samt i 
fallinje eller parallellt med höjdlinjerna (risk att välta). 

 

VARNING 

 

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

Beakta maskinens maximala nyttolast och de tillåtna axellasterna. 
Eventuellt får maskinen endast köras med halvfullt lastutrymme. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att klämmas, dras in, fastna eller stötas kan 
finnas om maskindelar om transportposition oavsiktligt svängs 
ut ur transportpositionen under transportkörning! 

Före transporten ska du: 

 låsa rörliga maskindelar i transportläge, 

 kontrollera att rörliga maskindelar är låsta i transportläge. 

 

VARNING 

 

Risk att störta ner från maskinen vid otillåten skjutsning! 

Det är förbjudet att skjutsa personer på maskinen. 
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10 Underhåll och skötsel 

 Regelbunden och fackmässig skötsel och underhåll: 

 bibehåller länge maskinens driftklara skick och förhindrar slitage 
i förtid, 

 minskar stilleståndstider och reparationsarbeten, 

 är en förutsättning för våra garantiåtaganden. 
 

 

 Beakta dessutom anvisningarna i följande kapitel vid underhåll 
och skötsel: 

 "Operatörens skyldighet", sidan 30, 

 "Krav på personal", sidan 31, 

 "Grundläggande säkerhetsanvisningar", sidan 34, 

 "Varningsskyltar och instruktionsskyltar", sidan 42, 

Beakta dessa kapitel för din egen säkerhets skull. 

 Använd endast originalreservdelar. 

 Beakta miljöskyddet vid underhåll och skötsel av maskinen. 

 Beakta lagbestämmelserna om omhändertagande av ämnen 
som oljor och fetter samt av komponenter som kommer i 
beröring med dessa ämnen. 

 Dra alltid av alla elektriska / elektroniska kontakter innan du 
börjar med underhålls- och skötselarbeten på maskinen. Detta 
gäller i synnerhet vid svetsningsarbeten på maskinen. 

 Vidta skyddsåtgärder  som att täcka elledningar, hydraulslangar, 
bromsens manöverledningar och matarledningar, eller 
demontera dessa ledningar på särskilt kritiska ställen: 

 vid svetsnings-, borrnings- och slipningsarbeten, 

 vid arbeten med slipskivor i närheten av dessa ledningar. 

 Övervaka§ broms-, luft- och hydraulledningar särskilt 
uppmärksamt med avseende på synliga brister. 

 

 

 Speciella expertkunskaper krävs för utförande av provnings- och 
underhållsarbeten. Dessa kunskaper förmedlas inte av denna 
bruksanvisning. 

 Underhållsintervallen är beroende av hur maskinen används. 
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VARNING 

 

Risk att klämmas, skäras, klippas av, fastna, snärjas, dras in, 
fångas eller stötas kan finnas vid underhåll och skötsel av 
maskinen: 

 om drivna arbetsredskap inte stängs av, 

 vid oavsiktligt utförande av hydrauliska funktioner eller 
oavsiktlig drift av arbetsredskap eller  
maskindelar när dieselmotorn går, 

 om dieselmotor startas oavsiktligt, 

 om maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort, 

 om upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, t 
ex ett öppet doseringsspjäll! 

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

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra maskinen mot oavsiktlig start och bortrullning. 

. Stäng av dieselmotorn. 

 Ansätt parkeringsbromsen. 

 Dra ur startnyckeln. 

 Utvisa barn från maskinen. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att klämmas, skäras, klippas av, fastna, 
snärjas, dras in eller fångas om drivna drivelement är 
oskyddade! 

 Säkra maskinen så att den inte oavsiktligt kan startas eller rulla 
bort innan du öppnar skyddsanordningar. 

 Stäng eller montera skyddsanordningar som öppnats eller tagits 
bort för underhåll och skötsel av maskinen innan du driver 
maskinen. 

 Defekta skyddsanordningar ska ersättas omgående. 

 

VARNING 

 

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

Det är principiellt förbjudet att: 

 borra i chassi eller axelaggregat, 

 att borra upp befintliga borrhål i chassit eller axelaggregaten, 

 svetsa på bärande komponenter. 
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10.1 Underhålls- och skötselschema - översikt  

 

 Underhållsarbeten ska utföras efter den tidsfrist som utgår först. 

 Tider, driftsprestanda och underhållsintervall i andra tillverkares 
medföljande dokumentationen har prioritet. 

  

10.2 Rengöra maskinen  

 

 Rengör maskinen regelbundet och noggrant! Smuts tar upp 
fuktighet och leder till rostbildning. 

  Att rengöra maskinen regelbundet är en förutsättning för 
fackmässigt underhåll och gör det enklare att handha maskinen.

 Smörj maskinen efter rengöring, i synnerhet efter rengöring med 
högtryckstvätt / ångtvätt eller fettlösande rengöringsmedel. 

 Beakta lagbestämmelserna för handhavande och 
omhändertagande av rengöringsmedel. 

 Undersök maskinen ständigt med avseende på 
korrosionsskador! Åtgärda korrosionsskador genom att reparera 
skador i lackeringen. 

 Övervaka§ broms-, luft- och hydraulledningar särskilt 
uppmärksamt med avseende på synliga brister. 

 Behandla aldrig broms-, luft- och hydraulledningar med bensin, 
bensol, petroleum eller mineralisk olja. 

Rengöring med högtryckstvätt / ångtvätt  

 

Iaktta alltid följande punkter när du använder högtryckstvätt / ångtvätt 
för rengöring av maskinen: 

 Maximalt spruttryck är 80 bar. 

 Vattentemperaturen får vara max 60°C. 

 Rengör inte några elektriska komponenter som t ex 
manöverpulpet, vägningsstavar, fördelarlådor, vägningsdator 
mm. 

 Rengör inte några förkromade komponenter. 

 Rikta strålen från högtryckstvättens / ångtvättens munstycke: 

 aldrig direkt mot smörj- och lagerställen, 

 aldrig direkt på hydraulkomponenter. 

 Iaktta alltid ett minimiavstånd på 300 mm mellan 
rengöringsmunstycke och maskin. 

 Rikta aldrig strålen i rät vinkel mot maskinkomponenter. 
Munstyckets sprutningsvinkel ska alltid vara minst 25°. 

 Använd aldrig några kemiska komponenter. 

 Iaktta säkerhetsbestämmelserna vid handhavande av 
högtryckstvätt. 

  



Underhåll och skötsel 
 

166 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

10.2.1 Dieselmotor - rengöra kylsystemet 

 

Kylsystemets nedsmutsning är beroende av maskinens 
användningsvillkor. 

 

 

 Kontrollera varje dag att kylsystemets lameller är rena.  

 Rengör kylsystemet om det är nedsmutsat. 

 
 (1) luftintagsgaller i dörren  

 Fig 127  

 (2) vattenkylare 

 (3) laddningsluftkylare 

 (4) bränslekylare 

 1. Blåsa rent luftintagsgallret (1) och 
kylsystemets lameller inifrån och ut med 
hjälp av tryckluft. 

 

 

Tryckluftflödet ska alltid riktas vertikalt 
på lamellerna för att undvika 
deformationer. 

 

 2. Hål motorutrymmet resp dieselmotorn fri(tt) 
från smuts. Rengör motorutrymmet resp 
dieselmotor med tryckluft vid behov. 

 

 Fig 128  
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10.2.2 Rengöra hydrauloljekylarna 

 1. Håll luftintagsgallret (1) fritt från smuts. 
Rengör luftintagsgallret (1) med tryckluft vid 
behov. 

 2. Rengör oljekylarnas (2) lameller vid behov. 

 3. Renkör luftkonditioneringens kondensator 
(3) (om sådan finns) vid behov. 

 

 

Rengör hydrauloljekylarna med 
tryckluft eller vatten. 
Rengöringsstrålen ska riktas parallellt 
med lamellerna för att inte skada 
lamellerna. 

Rengöringseffekten kan förstärkas 
genom användning av 
rengöringsmedel. 

 Rengöringsmedlen får inte skada 
oljekylarnas material. 

 Olje- och fetthaltig smuts kan 
tvättas av med ång- eller 
varmvattenstråle. Ge akt på att 
rikta in strålen så att den inte 
skadar materialet. 

 

 Fig 129  

 
 (2) hydrauloljekylare 

 (3) luftkonditioneringens kondensator 

 1. Blåsa rent luftintagsgallret (1) och 
lamellerna på hydrauloljekylarens och 
luftkonditioneringens  kondensator inifrån 
och ut. 

 

 

 

 

Tryckluftflödet ska alltid riktas vertikalt 
på lamellerna för att undvika 
deformationer. 

 

 
 

 Fig 130  
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10.3 Smörja maskinen  

 

 Smörj alla lager- och smörjställen i enlighet med smörjschemat. 

 Avlägsna smuts från smörjnipplarna. 

 Använd miljövänliga, biologiskt nedbrytbara oljor och fetter där 
smörjmedel kan komma att spridas ut i fodret eller i marken. 
Informera dig hos din jordbruksmaskinhandlare. 

 Se till vid smörjning med högtryckssmörjpress att smörjtrycket 
inte överstiger 250 bar. Annars finns risk för skador på 
lagerställen, tätningar mm om den använda smörjpressen inte 
har några säkerhetsanordningar. 
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10.3.1 Smörjställen - översikt 

 

Fig 131  

 

Position Smörjställen Intervall 

 (1)  Lager elevatorband längst ner till vänster och höger 25 tim 

 (2)  Lager elevatorband längst upp till vänster och höger 
Elevatorbandets drivkedja 

25 h 
25 h 

 (3)  Fräsvalslager 25 h 

 (4)  Lager tvärtransportör 3x 25 h 

 (5)  Stödrulle fräsvals 2x 25 h 

 (6)  Hydraulcylinder fräsarm 2x 50 h 

 (7)  Svänglager fräsarm 2x 50 h 

 (8)  Stöd fräsarm 2x 50 h 

 (9)  
Styrspindel 4x 

Pendelaxelbock 2x 
Bladfjäder fram 6x 

50 h 
50 h 
50 h 

 (10)  Övre blandarskruvlager 2x 500 h 

 (11)  
Medspårande axel bak (specialutrustning) 

Styrspindel 4x 
50 h 
50 h 

 (12)  Hydrauliska motknivar 2x (specialutrustning) 50 h 
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10.4 Konservering / längre stilleståndstider 

 

Förbered maskinen inför en längre stilleståndstid: 

 Rengör maskinen noggrant, 

 Smörj, olja in och fetta in maskinen, 

 Reparera skador i lackeringen. 

10.5 Kontroller och påfyllning 

 

Beakta dessutom även uppgifterna om nödvändiga driftsmedia i 
dieselmotorns medlevererade bruksanvisning. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för allvarliga funktionsstörningar och skador på 
dieselmotorn eller hydrauliska komponenter om driftsmedia 
förväxlas! 

Se till när du fyller på driftsmedia att du aldrig förväxlar de olika 
media. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för miljöskador på grund av utläckande driftsmedia! 

Kontrollera därför regelbundet marken under maskinen. Om du ser 
fläckar av olja eller andra driftsmedia ska maskinen kontrolleras i en 
fackverkstad. 

 



 Underhåll och skötsel
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 171
 

10.5.1 Tanka 

 

 Du ska tanka senast när varningsljuset "För lågt bränsleförråd" 
visas. 

 Beakta dessutom även anvisningar angående dieselbränslet i 
kapitlet "Bränslen, smörjmedel och kylmedel" i dieselmotorns 
medlevererade bruksanvisning. 

 Fyll på bränsle i slutet av varje arbetsdag får att undvika 
kondensbildning i bränsletanken och frysning vid kalla 
temperaturer. 

 

FARA 

 

Bränslet är högexplosivt och lättantänt! 

Felaktig tankning eller felaktig hantering av bränslet kan ge 
upphov till brand, explosion, allvarliga brännskador eller andra 
skador! 

 Stäng av dieselmotorn och slå från tändningen innan du fyller på 
bränsle i tanken. 

 Rök inte och håll borta öppen eld när du fyller på bränsle i 
tanken. 

 För in bränslepistolen i påfyllningsstutsen så att inget bränsle 
floder över eller spills. 

 Gå inte in i förarhytten under tankningen. Om du i undantagsfall 
måste gå in i förarhytten ska du beröra någon metallyta innan du 
griper tag i bränslepistolen igen. På så vis undviker du 
elektrostatiska urladdningar som kan ge upphov till 
gnistkastning. 

 
Bränsletanken (1) befinner sig på maskinens 
vänstra sida direkt bakom framhjulet. 

Bränsletanken rymmer ca 2000 liter. Om 
bränsleförrådet i tanken har gått ner till 30 liter 
tänds varningsljuset "För lågt bränsleförråd". 

 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Stäng av tändningen. 

 3. Lås upp förreglingen och sväng steget med 
underhållsluckan (2) åt sidan för att 
bekvämt komma åt påfyllningsstutsen. 

 4. Öppna tanklocket (3). 

 5. Ta bort tanklocket genom att vrida det åt 
vänster. 

 6. Placera tanklocket på ett rent underlag med 
undersidan upp. 

 7. Fyll på bränsle i tanken. 

 

 Fig 132  
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 8. Skruva fast tanklocket på påfyllningsstutsen 
genom att vrida den åt höger till stopp. 

 9. Lås tanklocket (3). 

 10. Sväng steget med underhållsluckan (2) 
tillbaka till dess utgångsläge tills 
förreglingen kännbart snäpper fast. 

  Steget med underhållsluckan är korrekt låst 
om det ligger jäms med de omgivande 
ramkomponenterna 

 

 Fig 133  

10.5.2 Arbeten i motorutrymmet 

FARA 

 

Risker på grund av rörliga eller heta motorkomponenter i 
motorutrymmet! 

Vid alla arbeten på motorn eller i motorutrymmet, t ex kontroll 
och påfyllning av driftsmedia, finns risk för skador, skållning, 
olyckshändelse eller brand! 

 Öppna aldrig motorhuven om du observerar att ånga eller 
kylmedel läcker ut. Risk för skållskador! 

  Vänta tills ångan resp kylmedlet har upphört läcka ut och låt 
dieselmotorn svalna innan du öppnar motorhuven. 

 Utför arbeten i motorutrymmet bara om du är förtrogen med 
arbetena och säkerhetsåtgärderna och har lämpliga verktyg. 
Risk för skador och olyckshändelser! Om du inte är säker ska du 
anlita en fackverkstad för att utföra arbetena. 

 Stäng av dieselmotorn, ansätt parkeringsbromsen och dra ur 
startnyckeln innan du öppnar motorhuven. 

 Utvisa barn från maskinen. 

 Berör inte några heta motorkomponenter. Risk för brännskador! 

 Spill aldrig ut driftsmedia över den heta dieselmotorn eller det 
heta avgassystemet. Brandrisk! 

 Öppna aldrig kylmedelsbehållarens lock så länge som motorn är 
varm. Den heta kylvätskan gör att kylsystem står under tryck. 

 

FARA 

 

Risker finns på grund av roterande delar vid nödvändiga arbeten 
på den gående dieselmotorn! 

Om arbeten måste utföras under startproceduren eller när 
dieselmotorn går finns livsrisk på grund av roterande delar (t ex 
kilrem, trefasgenerator, kylfläkt). 

Det är viktigt att du ser till att inte fastna i roterande delar av 
dieselmotorn, t ex med smycken, löst sittande kläder eller långt hår. 
Du ska därför ta bort eventuella smycken, ha på dig tätt åtsittande 
kläder och binda upp håret. 
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FARA 

 

Brandrisk finns vid nödvändiga arbeten på bränslesystemet eller 
elsystemet! 

 Skilj alltid batterierna från fordonets elsystem. 

 Rök inte. 

 Arbeta aldrig i närheten av öppen eld. 

 Se till att alltid ha en brandsläckare nära till hands. 

 
 Före alla arbeten på dieselmotorn eller i motorutrymmet: 

 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Öppna motorhuven. 
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10.5.2.1 Öppna motorhuven 

FARA 

 

Risk för skåll- och brandskador på grund av heta kylmedel! 

Öppna aldrig motorhuven om du observerar att ånga eller kylmedel 
läcker ut. 

Vänta tills ångan resp kylmedlet har upphört läcka ut och låt 
dieselmotorn svalna innan du öppnar motorhuven. 

 
 1. Lyft upp fräsarmen tills du kan lägg in det 

mekaniska stödet på fräsarmens 
hydraulcylinder. 

 2. Lägg in det mekaniska stödet. 

  Fräsarmen är säkrad mot oavsiktlig 
nedsänkning. 

 3. Stäng av dieselmotorn. 

 4. Ansätt parkeringsbromsen. 

 5. Dra ur startnyckeln. 

 6. Utvisa barn från maskinen. 

 7. Lyft upp motorhuven tills den hålls av 
gastrycksfjädern. 

 

 Fig 134  
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10.5.2.2 Stänga motorhuven 

VARNING 

 

Risk för olyckshändelse om motorhuven öppnas under körning 
eftersom den inte varit riktigt stängd! 

Kontrollera alltid när du har stängd motorhuven att låsanordningen 
har snäppt in korrekt. 

 

VARNING 

 

Risk att krossas när motorhuven stängs! 

Se till när du stänger motorhuven att ingen befinner sig i dess 
svängområde. 

 
 1. Dra ner motorhuven tills gastrycksfjäderns 

kraft har övervunnits. 

 2. Låt motorhuven falla ner  i låsanordningen. 

 3. Kontrollera att låsanordningen har snäppt in 
korrekt. 

  Motorhuven är korrekt stängd när den är 
jäms med de omgivande ramdelarna. 

 4. Sväng och förregla det mekaniska stödet på 
fräsarmens hydraulcylinder till 
transportläget. 

 

 Fig 135  
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10.5.3 Dieselmotorolja 

 Dieselmotoroljan ska överensstämma med detaljerade 
specifikationer. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada! 

Använd bara motorolja med de specifikationer som krävs för din 
dieselmotor. 

Beakta anvisningar angående dieselmotoroljan i kapitlet "Bränslen, 
smörjmedel och kylmedel" i dieselmotorns medlevererade 
bruksanvisning. De specifikationer som krävs där ska återfinnas på 
fatet. 

 

VARNING 

 

Personer riskerar att halka om olja spills vid påfyllning av olja / 
oljebyte! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

10.5.3.1 Kontrollera motoroljenivån 

 

Det är normalt att dieselmotorn förbrukar motorolja. Oljeförbrukningen 
kan variera beroende på hur hårda förhållandena är under vilka 
motorn arbetar. 

 

 

 Kontrollera oljenivån varje dag före arbetenas början. Kontrollera 
oljenivån dessutom om varningsljuset "Motoroljetryck" blinkar. 

 Om du vill kontrollera oljenivån på den varma dieselmotorn ska 
du stänga av dieselmotorn och vänta i ca 5 minuter för att 
motoroljan ska hinna rinna tillbaka i oljesumpen. På den kalla 
dieselmotorn kan du kontrollera oljenivån utan väntetid. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada! 

Om varningsljuset "Motoroljetryck" blinkar fastän motoroljenivån är 
korrekt får du inte köra vidare. Låt inte dieselmotorn gå i tomgång. Låt 
dieselmotorn kontrolleras av en fackverkstad. 

 

FARA 

 

Risker på grund av rörliga eller heta motordelar finns vid alla 
arbeten på dieselmotorn eller i motorutrymmet! 

 Var extra försiktig vid alla arbeten på dieselmotorn eller i 
motorutrymmet. 

 Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i motorutrymmet", 
sidan 172 före alla arbeten i motorutrymmet. 
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 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i 
motorutrymmet", sida 172 innan du öppnar 
motorhuven. 

 3. Öppna motorhuven. Beakta kapitlet "Öppna 
motorhuven", sidan 174. 

 4. Dra ut oljemätstickan (2). 

 5. Torka av oljemätstickan med en ren trasa. 

 6. Skjut in oljemätstickan igen till stopp. 

 7. Dra ut oljemätstickan igen. 

 8. Läs av oljenivån och fyll på motorolja via 
oljepåfyllningsstutsen (1) vid behov. Beakta 
kapitlet "Fylla på motorolja", sidan 178. 

 

 

 

 

 

Om oljenivån står vid den övre 
markeringen (max.) får du inte fylla på 
motorolja. 

Om oljenivån står inom det räfflade 
området kan du fylla på motorolja. 

Om oljenivån står under det räfflade 
området (min) måste du fylla på 
motorolja. 

 Fig 136  

  

 9. Skjut in oljemätstickan igen till stopp. 

 10. Stäng motorhuven. Beakta kapitlet "Stänga 
motorhuven", sidan 175. 
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10.5.3.2 Fylla på motorolja 

 

Fyll på bara små mängder motorolja i taget. 

Oljenivån får aldrig stå över den övre märkningen. Annars finns risk 
att motoroljan sugs in via vevhuset och släpps ut i omgivningen. 

 

FARA 

 

Risker på grund av rörliga eller heta motordelar finns vid alla 
arbeten på dieselmotorn eller i motorutrymmet! 

 Var extra försiktig vid alla arbeten på dieselmotorn eller i 
motorutrymmet. 

 Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i motorutrymmet", 
sidan 172 före alla arbeten i motorutrymmet. 

 Se till när du fyller på motorolja att ingen olja hamnar på heta 
motorkomponenter. Motoroljan kan antändas lätt! 

 Se till att påfyllningsöppningens lock alltid är korrekt stängd så 
att ingen motorolja kan läcka ut ur den gående dieselmotorn. 
Brandrisk! 

 
 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i 
motorutrymmet", sida 172 innan du öppnar 
motorhuven. 

 3. Öppna motorhuven. Beakta kapitlet "Öppna 
motorhuven", sidan 174. 

 4. Ta bort locket på motoroljans 
påfyllningsöppning (1). 

 5 Fyll på små mängder lämplig motorolja i 
taget. 

 6. Vänta emellanåt och kontrollera oljenivån 
för att förhindra att du oavsiktligt fyller på för 
mycket olja. 

 7. Så snart som oljenivån står inom det 
räfflade området ska du noggrant skruva 
fast påfyllningsöppningens lock igen. 

 8. Stäng motorhuven. Beakta kapitlet "Stänga 
motorhuven", sidan 175. 

 

 Fig 137  
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10.5.3.3 Byta motorolja och filter 

 

 Beakta kapitlet "Efter 5000 drifttimmar / 12 månader" i 
dieselmotorns medlevererade bruksanvisning om du vill byta 
motoroljan och filtret. 

 Omhänderta och avlägsna spillolja och filter i enlighet med 
föreskrifterna. Kontakta oljans leverantör vid problem med 
omhändertagandet av spilloljan. 

 

FARA 

 

Risker på grund av rörliga eller heta motordelar finns vid alla 
arbeten på dieselmotorn eller i motorutrymmet! 

 Var extra försiktig vid alla arbeten på dieselmotorn eller i 
motorutrymmet. 

 Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i motorutrymmet", 
sidan 172 före alla arbeten i motorutrymmet. 

 Se till att påfyllningsöppningens lock alltid är korrekt stängd så 
att ingen motorolja kan läcka ut ur den gående dieselmotorn. 
Brandrisk! 

 

FARA 

 

Risker på grund av kontakt med motorolja! 

 Byt endast motoroljan och filtret själv om du har de nödvändiga 
fackkunskaperna. 

 Låt dieselmotorn svalna först. Risk för brännskador på grund av 
het motorolja! 

 Använd ögonskydd. Risk för frätskador på grund av oljestänk! 

 Håll armarna vågrätt om du skruvar ut oljetappskruven med 
fingrarna så att den avtappade oljan inte rinner ner för din arm. 

 Tvätta dig noggrant efteråt om huden har kommit i kontakt med 
oljan. 

 Samla upp spilloljan med en lämplig behållare med tillräcklig 
kapacitet för hela oljemängden. 

 Använd aldrig tomma livsmedelburkar, flaskor eller andra 
behållare för att förvara spillolja eftersom personer inte alltid kan 
identifiera spilloljan. Risk för förgiftning! 

 Oljan är giftig! Förvara spilloljan utom räckhåll för barn och djur 
tills den omhändertas. 
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10.5.4 Kylmedel 

 

Kylsystemet är fyllt med specialkylmedel och skyddar 
cylinderhylsorna hela året mot korrosion och frätning. Frysskydd ner 
till -37°C (-34°F). 

 

 

Beakta de specifika uppgifterna angående kylmedel i de olika kapitlen 
i dieselmotorns medlevererade bruksanvisning. 

 

FARA 

 

Risk för förgiftning på grund av hälsovådligt kylmedel! 

 Förvara kylmedel eller avtappade kylmedel alltid i 
originalbehållaren och utom räckhåll för barn och djur. 

 Använd aldrig tomma livsmedelburkar, flaskor eller andra 
behållare för att förvara kylmedel eftersom personer inte alltid 
kan identifiera kylmedlet i behållaren. Risk för förgiftning! 

 Kylmedel är giftiga! Förvara avtappade kylmedel utom räckhåll 
för barn och djur tills de omhändertas. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada! 

 Se till att kylmedelsnivån och kylmedlets glykolhalt alltid är 
korrekta. 

 Om du måste fylla på kylmedel ofta ska du kontrollera 
glykolhalten med en lämplig kylmedelstestare för att säkerställa 
önskat frysskydd. 
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10.5.4.1 Kontrollera kylmedelsnivån 

 

Kontrollera kylmedelsnivåns varje dag på den kalla / svalnade 
dieselmotorn. 

Den korrekta kylmedelsnivån är viktig för att motorns kylsystem ska 
fungera korrekt. 

 
 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Regla upp och öppna luftinsugningsluckan.

 3. Säkra luftintagsluckan med 
förreglingsstången så att den inte kan 
stängas oavsiktligt. 

 4. Läs av kylmedelsnivån på den kalla / 
svalnade dieselmotorn på 
expansionskärlets (2) nivårör. 

 5. Om kylmedelsnivån är under "min."-
märkningen (3) ska lämpligt kylmedel fyllas 
på. Beakta kapitlet "Fylla på kylmedel", 
sidan 178. 

 6. Stäng luftintagsluckan så att 
luftintagsluckans förregling snäpper in 
korrekt. 

 7. Kontrollera att luftintagsluckans förregling 
har snäppt in korrekt. 

  Luftintagsluckan är korrekt stängd när den 
är jäms med de omgivande ramdelarna. 

 

 Fig 138  
  

10.5.4.2 Fylla på kylmedel 

FARA 

 

Risk för skåll- eller brännskador på grund av heta kylmedel som 
spruts ut explosionsartigt under tryck. 

Öppna aldrig locket (4) på kylmedlets expansionskärl (2) när 
dieselmotorn är varm eller het. När dieselmotorn är varm eller het står 
kylsystemet under tryck. 

Öppna inte locket förrän dieselmotorn har svalnat och du kan ta i den 
med händerna. 

När du öppnar expansionskärlets lock bör du täcka över locket med 
en stor trasa och vrida locket först till stopp för att släppa trycket. När 
trycket har släppts skruvas locket av helt. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för motorskada vid påfyllning av kylmedel efter större 
kylmedelsförlust! 

Vid större kylmedelsförlust bör kylmedlet inte fyllas på förrän 
dieselmotorn har svalnat. Detta bidrar till att undvika motorskador. 

Större kylmedelsförlust är ett tecken på otätheter i kylsystemet. Låt 
kylsystemet omgående kontrolleras av en fackverkstad. 
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 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Stäng av dieselmotorn och låt den svalna. 

 3. Regla upp och öppna luftinsugningsluckan.

 4. Säkra luftintagsluckan med 
förreglingsstången så att den inte kan 
stängas oavsiktligt. 

 5. När dieselmotorn är kall/har svalnat kan du 
skruva loss locket (4) på expansionskärlets 
påfyllningsöppning: 

 5.1 Lägg en stor och tjock trasa på locket 
(4) som skydd mot skållning. 

 5.2 Skruva locket försiktigt åt vänster 
(motsols) till första stoppet för att 
släppa på trycket. 

 5.3 När det väsande ljudet upphör kan 
locket skruvas loss helt. 

 6. Fyll på lämpligt nytt kylmedel. 

  Se till att kylmedelsnivån står mellan "min."-
märkningen (3) och "max."-märkningen (5). 
Fyll inte på så att kylmedelsnivån är över 
"max."-märkningen (5). Överflödigt kylmedel 
pressas ut ur kylsystemet vid uppvärmning.

 7. Skruva fast locket (4) noggrant. 

 8. Stäng luftintagsluckan (2) så att 
luftintagsluckans förregling snäpper in 
korrekt. 

 9. Kontrollera att luftintagsluckans förregling 
har snäppt in korrekt. 

  Luftintagsluckan är korrekt stängd när den 
är jäms med de omgivande ramdelarna. 

 

 Fig 139  

  

10.5.4.3 Byta kylmedlet 

 

Beakta dessutom även anvisningarna angående 
"Avtappningsintervall för kylmedel för dieselmotorer" i kapitlet 
"Bränslen, smörjmedel och kylmedel" i dieselmotorns medlevererade 
bruksanvisning. 
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10.5.5 Kontrollera kylarfläkten 

 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Stäng av dieselmotorn. 

 3. Ansätt parkeringsbromsen. 

 4. Dra ur startnyckeln. 

 5. Utvisa barn från maskinen. 

 6. Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i 
motorutrymmet", sidan 172 innan du öppnar 
motorhuven på sidan (Fig 140/1). 

 7. Öppna motorhuven. Beakta kapitlet "Öppna 
motorhuven", sidan 174. 

 8. Kontrollera remmens läge. 

 8.1 Om remmen inte befinner sig i mitten 
ska dess läge korrigeras. 

 9. Kontrollera remmens spänning. 

 9.1 En lös rem spänns genom att 
avståndet "x" mellan stopplägena 
ökas. 

  Det kännetecknade avståndet "x" 
mellan stopplägena ska vara minst 
5 mm. 

 10. Stäng motorhuven. Beakta kapitlet "Stänga 
motorhuven", sidan 175. 

 

 Fig 140  

 

Fig 141  
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10.5.6 Hydraulolja 

VARNING 

 

Personer riskerar att halka om olja spills vid påfyllning av olja / 
oljebyte! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

 
Hydrauloljetanken (1) är placerad till vänster om 
maskinen direkt bakom förarhytten och är fylld 
med 370 liter hydraulolja. 

 

 Fig 142  

10.5.6.1 Kontrollera hydrauloljenivån 

 

Kontrollera hydrauloljenivån varje dag före arbetenas början. 
Kontrollera oljenivån dessutom om varningsljuset "Hydrauloljenivå" 
blinkar. 

 
 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Läs av hydrauloljenivån på 
hydrauloljebehållarens (1) nivårör. 

 3. Om hydrauloljenivån är under "min."-
märkningen (3) ska lämplig hydraulolja 
fyllas på. Beakta kapitlet "Fylla på 
hydraulolja", sidan 185. 
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10.5.6.2 Fylla på hydraulolja 

 

För hydrauloljetankens första fyllning ska hydraulolja av följande sort 
användas: 

 ELF Chemfol HY 32, Total Fluide ATX 40 

 alternativt ARAL - Forbex SE 46. 

En motsvarande information angående den hydraulolja som har fyllts 
i finns på klistermärket bredvid påfyllningsöppningen. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skada på hydraulsystem om fel hydraulolja används! 

 Använd endast hydrauloljor som är godkända av tillverkaren. 

 Blanda olika mineraloljetryckvätskor endast efter samråd med 
tillverkaren och efter motsvarande tillstånd. 

 Blanda aldrig mineraloljetryckvätskor med biologiska 
tryckvätskor. 

 
 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Stäng av dieselmotorn. 

 3. Ansätt parkeringsbromsen. 

 4. Dra ur startnyckeln. 

 5. Utvisa barn från maskinen. 

 6. Använd steget för säker åtkomst till 
underhållsområdet på hydrauloljetanken. 

 7. Öppna underhållsluckan (5) helt så att 
förreglingen (6) snäpper in och hindrar 
underhållsluckan från att stängas 
oavsiktligt. 

 8. Ta bort locket (7) på hydrauloljans 
påfyllningsöppning. 

 9. Fyll på lämplig ny hydraulolja. 

  Se till att hydrauloljenivån står mellan 
"min."-märkningen (3) och "max."-
märkningen (4). Fyll inte på så att 
kylmedelsnivån är över "max."-märkningen 
(4). 

 10. Skruva fast locket (7) noggrant. 

 11. Regla upp och öppna underhållsluckan. 

 

 Fig 143  

 

 Fig 144  
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10.5.6.3 Byta hydraulolja och filter 

 

 Byt hydrauloljan, mataroljefiltrets filterelement och returoljefiltrets 
filterelement minst i intervall på 2000 drifttimmar. 

 Filterelementet i mataroljefiltret ska bytas ut när varningsljuset 
"Mataroljefilter" blinkar. 

 Filterelementet i returoljefiltret ska bytas ut när varningsljuset 
"Returoljefilter" blinkar. 

 Omhänderta och avlägsna spillolja och filter i enlighet med 
föreskrifterna. Kontakta oljans leverantör vid problem med 
omhändertagandet av spilloljan. 

 Byt hydrauloljan när hydrauloljan har en driftstemperatur på 
40°C. 

 

FARA 

 

Risker på grund av kontakt med hydraulolja! 

 Byt endast hydrauloljan och filtret själv om du har de nödvändiga 
fackkunskaperna. 

 Använd ögonskydd. Risk för frätskador på grund av oljestänk! 

 Tvätta dig noggrant efteråt om huden har kommit i kontakt med 
oljan. 

 Samla upp spilloljan med en lämplig behållare med tillräcklig 
kapacitet för hela oljemängden. 

 Använd aldrig tomma livsmedelburkar, flaskor eller andra 
behållare för att förvara spillolja eftersom personer inte alltid kan 
identifiera motoroljan. Risk för förgiftning! 

 Oljan är giftig! Förvara spilloljan utom räckhåll för barn och djur 
tills den omhändertas. 

 

FARA 

 

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

Byt inte ut hydrauloljan och filtren när hydraulsystemet är trycksatt 
med arbetstryck. 

Byt hydrauloljan och filtren bara när dieselmotorn är avstängd. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skada på hydraulsystem om fel hydraulolja används! 

Använd endast hydrauloljor som är godkända av tillverkaren. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skada på hydraulsystem om nedsmutsad hydraulolja 
används! 

Iaktta yttersta renhet vid byte av hydrauloljan och filtren. 
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 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Låt dieselmotorn gå med en motorvarvtal 
på ca 1200 min-1 tills du avläser en 
hydrauloljetemperatur på ca 40°C på 
termometern (1). 

 3. Stäng av dieselmotorn. 

 4. Ansätt parkeringsbromsen. 

 5. Dra ur startnyckeln. 

 6. Utvisa barn från maskinen. 

 7. Använd steget för säker åtkomst till 
underhållsområdet på hydrauloljetanken. 

 8. Öppna underhållsluckan (Fig 146/1) helt så 
att förreglingen (Fig 146(2) snäpper in och 
hindrar underhållsluckan från att stängas 
oavsiktligt. 

 

 Fig 145  

 9. Ta bort locket (Fig 146/3) på hydrauloljans 
påfyllningsöppning. 

 10. Ta bort locket (Fig 146/4) på returoljefiltret 
(Fig 146/5) för att avlufta hydraulsystemet. 

 11. Lås upp förreglingen och sväng steget med 
underhållsluckan åt sidan för att bekvämt 
komma åt avtappningsventilen (Fig 145/2)  

 12. Häng ner oljeavtappningsslangens ände i 
en lämplig behållare. 
Oljeavtappningsslangen ingår i leveransen.

 13. Skruva fast avtappningsslangens andra 
ände på avtappningsventilen (Fig 145/2). 

  Avtappningsventilen öppnas då 
automatiskt. 

 

 Fig 146  

  

 14. Vänta tills ingen olja rinner ut ur 
avtappningsslangen längre. 

 15. Skruva loss oljeavtappningsslangen från 
avtappningsventilen. 

  Avtappningsventilen stängs då automatiskt.

 16. Sväng steget med underhållsluckan tillbaka 
till dess utgångsläge tills förreglingen 
kännbart snäpper fast. 

  Steget med underhållsluckan är korrekt låst 
om det ligger jäms med de omgivande 
ramkomponenterna 

 17. Byt ut filterelementen i returoljefiltret 
(Fig 146/5). Beakta kapitlet "Byta ut 
filterelement i returoljefiltret", sidan 189. 

 18. Byt ut filterelementet i mataroljefiltret. 
Beakta kapitlet "Byta ut filterelement i 
mataroljefiltret", sidan 190. 

 

 Fig 145  
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 19. Fyll på lämplig ny hydraulolja i 
påfyllningsöppningen. 

  Se till att hydrauloljenivån står mellan 
"min."-märkningen (Fig 145/3) och "max."-
märkningen (Fig 145/4). Fyll inte på så att 
kylmedelsnivån är över "max."-märkningen 
(Fig 1454). 

 20. Skruva fast locket (Fig 146/3) noggrant. 

 21. Regla upp och öppna underhållsluckan. 

 

 Fig 146  
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10.5.6.4 Byta filterelement i returoljefiltret 

 

Byt ut filterelementen i returoljefiltret i samband med varje 
hydrauloljebyte eller när varningsljuset "Returoljefilter" blinkar. 

 
 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Använd steget för säker åtkomst till 
underhållsområdet på hydrauloljetanken. 

 6. Öppna underhållsluckan (1) helt så att 
förreglingen (2) snäpper in och hindrar 
underhållsluckan från att stängas 
oavsiktligt. 

 7. Ta bort locket (4) från returoljefiltret (5). 

 8. Ta ut de 3 filterelementen ur returoljefiltrets 
filterhölje (5). 

 9. Rengör filterhöljet med en ren, luddfri trasa.

 10. Placera 3 nya filterelement (beställningsnr. 
627 50 542) i filterhöljet. 

 11. Skruva fast locket noggrant på 
returoljefiltret (5). 

 

 Fig 147  
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10.5.6.5 Byta filterelement i mataroljefiltret 

 

Byt ut filterelementen i mataroljefiltret i samband med varje 
hydrauloljebyte eller när varningsljuset "Mataroljefilter" blinkar. 

 
 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Läs igenom och beakta kapitlet "Arbeten i 
motorutrymmet", sida 172 innan du öppnar 
motorhuven. 

 6. Öppna motorhuven. Beakta kapitlet "Öppna 
motorhuven", sidan 174. 

 7. Placera en lämplig behållare under 
mataroljefiltret (1). 

 8. Skruva ut filterelementet (2) ur filterhuvudet 
(3). 

 9. Dra av det filterelementet (2). 

 10. Låt hydrauloljan från filterelementet (2) 
rinna in i behållaren. 

 11. Byt filterelementet (2). 

 12. Smörj filterelementets gänga med fett. 

 13. Olja in det nya filterelementets tätningsring.

 14. Skjut in det nya filterelementet tills det tar 
stopp. 

 15. Skruva in filterelementet i filterhuvudet. 

 16. Dra åt filterhöljet. 

 17. Stäng motorhuven. Beakta kapitlet "Stänga 
motorhuven", sidan 175. 

 

 Fig 148  
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10.5.6.6 Kontrollera kylarfläkten 

 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Starta dieselmotorn. 

 3. Ansätt parkeringsbromsen. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Kontrollera med den utsträckta handen om 
ett luftflöde kan kännas under kylargallrets 
stängda dörr (1). 

Beakta att kylarfläktarna startas beroende 
på temperaturen. Den första fläkten startas 
vid 35°C, den andra fläkten vid 50°C. 

 6. Om kylarfläktarna inte fungerar kontaktas 
en fackverkstad. 

 

 Fig 149  
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10.5.7 Rutespolarvatten och rutetorkarblad 
 

10.5.7.1 Fylla på rutespolarvatten 

 

 Blanda vattnet för rutespolanläggningen alltid med 
rengöringsmedel. Rent vatten räcker inte för intensivrengöring 
av rutorna. 

 Kontrollera rutespolanläggningens spolvattennivå vid varje 
tankningstillfälle. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Funktionsstörningar hos rutespolanläggningen! 

 Använd i handeln vanligt förekommande spolarvätskor. Sådant 
spolarvätska har kraftig rengöringsförmåga och frysskydd och 
kan därför använda hela året. 

  Tillsätt spolarvätskan aldrig kylarfrostskyddsmedel eller andra 
tillsatser. 

 Använd endast spolarvätska med lämpligt vattenhalt. Andra 
rengöringsmedel eller tvållösningar kan göra att rutespolarens 
små öppningar tilltäpps. 

 
Behållaren (1) för spolarvätskan befinner sig till 
vänster bakom förarhytten, ovanför 
bränsletanken. 

 1. Lås upp förreglingen och sväng steget med 
underhållsluckan (2) åt sidan för att 
bekvämt komma åt behållaren (1) för 
spolarvätskan. 

 2. Ta bort locket (3) på spolarvätskans 
påfyllningsöppning. 

 3. Fyll på lämplig spolarvätska. 

 4. Skruva fast locket (3) noggrant. 

 5. Sväng steget med underhållsluckan tillbaka 
till dess utgångsläge tills förreglingen 
kännbart snäpper fast. 

  Steget med underhållsluckan är korrekt låst 
om det ligger jäms med de omgivande 
ramkomponenterna 

 

 Fig 150  
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10.5.7.2 Byta ut torkarblad 

 

 Kontrollera regelbundet torkarbladens skick och byt ut 
torkarbladen om det behövs. 

 Om torkarbladen skrubbar bör torkarbladen antingen bytas ut 
om de är skadade eller rengöras om de är nedsmutsade. 

 

VARNING 

 

Nötta eller smutsiga torkarblad medför sämre sikt och nedsatt 
säkerhet! 

 Kör bara om har klar sikt genom alla rutor. 

 Rengör regelbundet torkarbladen och alla rutor. 

 Skadade torkarblad ska omgående bytas ut. 

 

FÖRSIKTIGT 

 

Skadade eller smutsiga torkarblad kan repa rutorna! 

 Nedsmutsade torkarblad ska rengöras. 

 Byt ut skadade torkarblad i tid. 

 Rengör aldrig rutorna med bränsle, nagellacksborttagning, 
förtunning eller liknande vätskor. Detta kan skada torkarbladen. 

 
 1. Fäll ut torkararmen (1) från rutan. 

 2. Tryck och håll fast uppreglingsknappen (2) 
samtidigt som du drar ut torkarbladet (3) i 
pilriktning. 

 3. Skjut på ett nytt torkarblad av samma längd 
och typ på torkararmen tills torkarbladet 
snäpper fast. 

 4. Fäll tillbaka torkarbladet till rutan. 

 

 Fig 151   



Underhåll och skötsel 
 

194 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

10.5.8 Luftfilter 

 Luftfiltret rengör dieselmotorns insugningsluft och tar bort damm, 
smuts- och sotpartiklar och sänker motorns  slitage. Ett igensatt 
luftfilter gör att motorns effekt nedsätts och dess slitage ökar. 

 

 

Luftfilterinsatsen ska bytas ut senast när varningsljuset 
"Luftfilterinsats igensatt" tänds under körning. 

 

VARNING 

 

Risk att halka, snubbla eller trilla omkull finns vid byte av 
luftfilterinsatsen! 

Använd alltid en mobil arbetsplattform med stege vid byte av 
luftfilterinsatsen. 

 

VARNING 

 

Risk för olyckshändelse om luftinsugningsluckan öppnas under 
körning eftersom den inte varit riktigt stängd! 

 Kontrollera alltid när du har stängd luftinsugningsluckan att 
låsanordningen har snäppt in korrekt. 

 Om du märker under körningen att låsanordningen inte har 
snäppt in korrekts ska du stanna omedelbart och stänga 
luftinsugningsluckan. 

 

VARNING 

 

Risk att krossas när luftinsugningsluckan stängs! 

Se till när du stänger luftinsugningsluckan att ingen befinner sig i dess 
svängområde. 
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Luftfiltret (1) befinner sig bakom luftintagsluckan 
(2) direkt bakom dieselmotorn och ovanför 
luftinsugningsutrymmet (3). 

Byta ut luftfilterinsatsen. 

 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Regla upp och öppna luftintagsluckan (2). 

 6. Säkra luftintagsluckan med 
förreglingsstången så att den inte kan 
stängas oavsiktligt. 

 7. Placera mobil arbetsplattform med stege 
bredvid maskinen så att du bekvämt 
kommer åt luftfiltret från arbetsplattformen. 

 8. Öppna de 4 stängningsanordningarna (4). 

 9. Ta bort locket (5). 

 10. Dra ut luftfilterinsatsen ur luftfilterhöljet. 

 11. Rengör luftfilterhöljet noggrant. 

 12. Placera en ny luftfilterinsats i luftfilterhöljet. 

 13. Placera locket (5) på luftilterhöljet. Set ill att 
de båda pilarna (TOP) (6) är riktade uppåt. 

 14. Fäst locket (5) med låsanordningarna 84) 
på luftilterhöljet. 

 15. Stäng luftintagsluckan (2) så att 
luftintagsluckans förregling snäpper in 
korrekt. 

 16. Kontrollera att luftintagsluckans förregling 
har snäppt in korrekt. 

  Luftintagsluckan är korrekt stängd när den 
är jäms med de omgivande ramdelarna. 

Luftfilterinsats   
Beställningsnr. 632 20 525 

Säkerhetselement  
Beställningsnr. 632 20 526 

 

 Fig 152  
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10.5.9 Utelufts- och cirkulationsluftsfilter 

 

 Uteluftsfiltret rengör uteluften innan den blåses in i förarhytten. 
Om uteluftsfiltret är rent och intakt kan det vara upp till 150 liter 
luft per sekund. Om filtret är igensatt minskar luftmängden 
avsevärt och luftkvaliteten in förarhytten blir sämre. 

 Cirkulationsluftsfiltret rengör luften i förarhytten under 
cirkulationsdrift. Om filtret är igensatt minskar värmets och 
luftkonditioneringens effekt avsevärt. 

 

 

 Byt ut uteluftsfiltret: 

 om rutorna immar igen, 

 om allt fler damm avsätts i förarhytten, 

 om luften luktar illa, 

 senast efter 1000 drifttimmar. 

 Byt ut cirkulationsluftsfiltret: 

 om värmens och luftkonditioneringens effekt minskas 
avsevärt trots högre fläkthastighet. 

 senast efter 1000 drifttimmar. 

 
Uteluftsfiltret och cirkulationsluftsfiltret befinner si 
i filterelementet (1) över 
cirkulationsluftsöppningarna (2) i innertaket. 

Byta ut uteluftsfilter och cirkulationsluftsfilter

 1. Vrid låsanordningarna (3) 90° medsols 
samtidigt som du stöder filterelementet (1) 
nerifrån. 

 2. Ta ut filterelementet nedåt ur innertaket. 

 

 Fig 153  

 3. Byt ut uteluftsfiltret (2) och 
cirkulationsluftsfiltret (1). 

 4. Placera filterelementet i innertaket igen. 

 5. Vrid låsanordningarna (Fig 153/3) 90° 
motsols för att sätta fast filterelementet i 
innertaket. 

 

 Fig 154  
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10.6 Kontrollera /fyll på / byt ut transmissionsolja  

 På de olika transmissionerna / växellådorna ska 

 oljenivån kontrolleras regelbundet och olja eventuellt fyllas på, 

 transmissionsoljan bytas ut. 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för skador på maskinkomponenter finns om transmissioner 
och växellådor drivs utan transmissionsolja. 

Se till att oljenivån i transmissioner / växellådor alltid är tillräckligt hög.

 

VARNING 

 

Personer riskerar att halka om transmissionsolja spills vid 
påfyllning av olja / oljebyte! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

 

 

 Om möjligt bör oljebytet utföras när transmissionsoljan har 
driftstemperatur (30 – 40°C). Vid driftstemperatur är 
transmissionsoljans flytförmåga bäst. 

 Den optimala oljenivån fås vid en oljetemperatur på 0 - 20°C. 

10.6.1 Godkända växellådsoljor 

 Transmissionsolja 

 Blandartransmission / drivaxel Pumpfördelartransmission 

Oljesort

Tillverkare 

EP 80 W – 90 
EP VG 220 (-30°C / +65°C) 

Syntetisk olja 
PGLP 220 

(-25°C/+80°C) 

AGIP Blasia S 220 Blasia S 220 

ARAL Degol GS 220 Degol GS 220 

BP MACH Enersyn HTX 220 Enersyn SG-XP 220 

CASTROL Alpha SN 150 Alphasyn PG 220 

ESSO  Glycolube 220 

FUCHS DEA  DEA Polydea CLP 220 

FUCHS DEA  Fuchs Renolin PG 220 

IP Telesia Oil 150  

KLUEBER Synteso D 220 EP Klübersynth GH 6-220 

MOBIL  Mobil Glygoyle 30 

OPTIMAL  Optiflex A 220 

Q8 El Greco 228  

SHELL Tivela Oil SA Tivela Oil WB 220 

TOTAL FINA ELF Elf ORITIS 125 MS Elf Syntherma P 270 

TOTAL FINA ELF Elf Syntherma P 30  

TOTAL FINA ELF Fina Giran 220  
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 För den första oljefyllningen i pumpfördelartransmissionen ska 
transmissionsolja Fuchs Renolin PG 220 från tillverkaren 
FUCHS DEA användas. 

 För den första oljefyllningen av blandartransmissionen / 
drivaxeln ska EP 80 W - 90 användas. 

 

 

Blanda aldrig pumpfördelartransmissionens syntetiska olja med 
mineralisk transmissionsolja. 
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10.6.2 Påfyllningsställen, påfyllningsmängder och intervaller 

 

 Transmissionsoljan ska bytas ut: 

 var 1000:e drifttimme, 

 minst en gång om året (beroende på vilket villkor som 
uppfylls först). 

 Ta omhand spilloljan korrekt. Kontakta oljans leverantör vid 
problem med omhändertagandet av spilloljan. 

 

 

Fig 155  

 

Position Påfyllningsställen 
Påfyllningsm

ängd 
[liter] 

Intervall 

(1) Blandartransmissioner (2x) 20 
1000 h, 

därefter var 
2000 h 

(2) Pumpfördelartransmission 2,4 
1000 h 

därefter var 
2000 h 

(3) Drivaxel 1x (2x) 7 2000 h 

(4) Hjullager drivaxel 2x (4) 0,75 2000 h 

(5) Hjullager medspårande axel 1,25 2000 h 
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10.6.3 Pumpfördelartransmission 

 På pumpfördelartransmissionen ska: 

 läckagekontroll utföras varje dag, 

 oljenivån kontrolleras varje vecka med hjälp av oljemätstickan 
och olja fyllas på vid behov. 

 transmissionsoljan bytas ut. 
 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk för överhettningsskador på pumpfördelartransmissionen på 
grund av smuts- och dammavlagringar på transmissionens ytor!

Avlägsna smuts och damm på transmissionens ytor med jämna 
mellanrum. 

10.6.3.1 Kontrollera oljenivån 

Kontrollera oljenivån i 
pumpfördelartransmissionen med hjälp av 
oljemätstickan (1) i påfyllningsöppningen. 

 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Säkra maskinen mot bortrullning 

 3. Öppna och säkra motorhuven. 

 4 Avlägsna smuts och damm på 
transmissionens ytor vid behov. 

 5. Skruva ut oljemätstickan (1) ur 
påfyllningsöppningen. 

 6. Rengör oljemätstickan med en luddfri trasa.

 7. För ner oljemätstickan i 
påfyllningsöppningen (skruvas inte fast). 

 8. Dra ut oljemätstickan igen. 

 9. Kontrollera oljenivån på oljemätstickan. 
Oljenivån ska stå mellan de båda 
märkningarna. 

 10. Fyll på transmissionsolja genom 
påfyllningsöppningen vid behov. 

 11. Stäng och säkra motorhuven. 

 

 Fig 156  
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10.6.3.2 Byta transmissionsolja 

 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Stäng av dieselmotorn och säkra maskinen 
mot bortrullning. 

 3. Öppna och säkra motorhuven. 

 4 Avlägsna smuts och damm på 
transmissionens ytor vid behov. 

 5. Skruva ut oljemätstickan (1) ur 
påfyllningsöppningen. 

 6. Placera ett uppsamlingskar under 
oljeavtappningsslangen (2) (kapacitet ca 5 
liter). 

 7. Ta bort oljeavtappningsskruven på 
oljeavtappningsslangen (2). 

 8. Vänta tills ingen olja rinner ut ur 
avtappningsslangen (2) längre. 

 9. Skruva in och dra åt 
oljeavtappningsskruven igen (använd 
tätningsmedel). 

 10. Fyll på transmissionsolja (ca 2,5 liter) i 
pumpfördelartransmissionen via 
påfyllningsöppningen tills oljenivån står 
mellan de båda märkningarna på 
oljemätstickan. 

 11. Stäng och säkra motorhuven. 

 12. Kontrollera oljenivån igen efter en 
inkörningstid på 15 minuter. 

12.1 Stäng av dieselmotorn och säkra 
maskinen mot bortrullning. 

12.2 Öppna och säkra motorhuven. 

12.3 Vänta i ca 2 minuter för att 
transmissionsoljan ska hinna sätta av 
sig. 

12.4 Kontrollera oljenivån på 
oljemätstickan. 

12.5 Fyll på transmissionsolja om oljenivån 
inte står mellan de båda märkningarna 
på oljemätstickan. 

 13. Stäng och säkra motorhuven. 

 

 Fig 157  

 

 Fig 158  
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10.6.4 Blandartransmission 

  På blandartransmissionen ska: 

 oljenivån kontrolleras och olja fyllas på vid behov, 

 transmissionsoljan bytas ut. 

 Blandartransmissionen: 

 innehåller ca 20 liter transmissionsolja, 

 har ett expansionskärl i vilket oljenivån i 
blandartransmissionen kan utjämnas beroende av 
driftstemperaturen. 

10.6.4.1 Kontrollera oljenivån 

 

Kontrollera oljenivån i blandartransmissionen. 

 varje dag före driftstart, 

 flera gånger varje dag efter det att transmissionsoljan byts ut 
eller efter det första idrifttagandet. 

 
 1. Kontrollera oljenivån i 

blandartransmissionen på expansionskärlet 
på maskinens sida (1). 

  Oljenivån ska stå mellan de båda 
markeringarna (2, 3) på dekalen (4). 

 2. Fyll på transmissionsolja i expansionskärlet 
genom ifyllningsöppningen (5) om det är 
nödvändigt. 

 

 Fig 159  
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10.6.4.2 Byta transmissionsolja 

 1. Parkera maskinen på en horisontal yta. 

 2. Stäng av dieselmotorn och säkra maskinen 
mot bortrullning. 

 3. Placera ett uppsamlingskar under 
expansionskärlet (Fig 160/1) (kapacitet ca 5 
liter). 

 4. Ta bort skyddet på 
ventilationen/avluftningen (Fig 160/2). 

 5. Lossna slangledningen (Fig 160/3) på 
expansionskärlet (Fig 160/1). 

  Transmissionsoljan rinner från 
expansionskärlet ner i uppsamlingskaret. 

 6. Fäst slangledningen (Fig 160/3) på 
expansionskärlet (Fig 160/1) igen. 

 7. Placera ett uppsamlingskar under 
blandartransmissionens avtappningsventil 
(Fig 161/1) (kapacitet ca. 25 liter). 

 8. Häng ner oljeavtappningsslangens ände i 
uppsamlingskaret. Oljeavtappningsslangen 
ingår i leveransen. 

 9. Ta bort locket på avtappningsventilen. 

 10. Skruva fast avtappningsslangens andra 
ände på avtappningsventilen (Fig 161/1). 

  Avtappningsventilen öppnas då 
automatiskt. 

  Transmissionsoljan rinner ner i 
uppsamlingskaret. 

 11. Vänta tills ingen olja rinner ut ur 
avtappningsslangen längre. 

 12. Koppla en påfyllningspump till 
oljeavtappningsslangen. 

 13. Fyll på transmissionsolja (ca 20 liter) i 
blandartransmissionen med hjälp av 
påfyllningspumpen tills transmissionsoljan 
rinner genom anslutningen (Fig 160/7 ) in i 
expansionskärlet (Fig 160/1) och oljenivån 
står mellan de båda markeringarna. 

 

 Fig 160  

 

 Fig 161  

  

 

Fyll på oljan långsamt i 
blandartransmissionen för att undvika 
bildning av blåsor. Om blåsor bildas 
kan blandartransmissionen inte fyllas 
med den nödvändiga oljemängden. 
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 14. Skilj påfyllningspumpen från 
oljeavtappningsslangen. 

 15. Skruva loss oljeavtappningsslangen från 
avtappningsventilen. 

 16. Skruva fast locket på avtappningsventilen. 

 17. Skruva fast ventilationen / avluftaren 
(Fig 160/2) på expansionskärlet (Fig 160/1) 
igen. 

 18. Provkör anläggningen i flera minuter. 

 19. Kontrollera sedan oljenivån i 
expansionskärlet. 

 20. Fyll på transmissionsolja i expansionskärlet 
genom ifyllningsöppningen om det är 
nödvändigt. 

 21. Kontrollera oljenivån i 
blandartransmissionen flera gånger om 
dagen under de första 10 drifttimmarna efter
det att oljan bytts ut. 

  

10.6.5 Drivaxel 

 Drivaxeln är utrustad med två planetväxlar och en differentialväxel. 

På drivaxelns transmissioner ska du: 

 oljenivån kontrolleras och olja fyllas på vid behov, 

 transmissionsoljan bytas ut. 

10.6.5.1 Kontrollera oljenivån 

Planethjulsatser i bakhjulen 

Kontrollera oljenivån i planethjulsatserna (1) i 
vänster och höger bakhjul. 

 1. Rikta in planethjulsatsen (1) så att navens 
linje (A) är horisontal. 

 2. Ta bort kontrollskruven (2). 

 3. Kontrollera oljenivån genom den borttagna 
kontrollskruvens gängade hål (2) . 

  Planethjulsatsen ska vara fylld med 
transmissionsolja upp till det gängade hålet.

 4. Fyll på transmissionsolja genom 
påfyllningsöppningen (3) vid behov. 

 

 Fig 162  
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Differentialväxel 

 1. Ta bort kontrollskruven (1). 

 2. Kontrollera oljenivån genom den borttagna 
kontrollskruvens (1) gängade hål. 

  Differentialväxeln ska vara fylld med 
transmissionsolja upp till det gängade hålet.

 3. Fyll på transmissionsolja genom den 
borttagna kontrollskruvens (1) gängade hål 
vid behov. 

 

 Fig 163  

10.6.5.2 Byta transmissionsolja 

Planethjulsatser i bakhjulen 

 1. Rikta in planethjulsatsen (1) så att 
kontrollskruven (2) befinner sig i den 
nedersta punkten. 

 2. Placera ett uppsamlingskar under 
planethjulsatsen (1) (kapacitet ca 5 liter). 

 3. Lossa och ta bort kontrollskruven (2) och 
skruvproppen (3). 

  Transmissionsoljan rinner ner i 
uppsamlingskaret. 

 4. Vänta tills ingen olja rinner ut ur 
avtappningsöppningen längre. 

 5. Rikta in planethjulsatsen (1) så att navens 
linje (A) är horisontal. 

 6. Fyll på transmissionsolja (ca 0,75 liter) i 
planethjulssatsen genom 
påfyllningsöppningen (3) tills oljenivån syns 
genom den kontrollskruvens gängade hål 
(2). 

 7. Skruva in kontrollskruven (2) och 
skruvproppen (3) igen och dra åt (använd 
tätningsmedel). 

 

 Fig 164  
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Differentialväxel 

 1. Placera ett uppsamlingskar under 
differentialväxeln (1) (kapacitet ca 10 liter). 

 2. Ta bort kontrollskruvarna (2) och (3) samt 
oljeavtappningsskruvarna (4) och (5). 

  Transmissionsoljan rinner ner i 
uppsamlingskaret. 

 3. Vänta tills ingen olja rinner ut ur 
avtappningsöppningarna längre. 

 4. Skruva in oljeavtappningsskruvarna (4) och 
(5) igen och dra åt (använd tätningsmedel).

 5. Fyll på transmissionsolja (ca 7 liter) genom 
påfyllningsöppningen (2) tills 
differentialväxeln är fyllt med 
transmissionsolja upp till 
påfyllningsöppningen (2) och till 
kontrollskruvens gängade hål (3). 

 6. Skruva in kontrollskruvarna (2) och (3) igen 
och dra åt (använd tätningsmedel). 

 

 Fig 165  

 

 Fig 166    

10.7 Doseringsspjäll 

 1. Kontrollera spalten X mellan 
doseringsspjället och blandningsbehållaren. 
Spalten X ska vara ca 5 mm. 

  Justera spalten X genom att lossa 
skruvarna (1) och förskjuta vinkelskenorna 
(2) i de avlånga hålen. 

 2. Rikta in vinkelskenorna (2) så att spalten X 
är ca 5 mm igen. 

 3. Dra åt fästskruvarna (1) igen. 

 

 

 Fig 167    



 Underhåll och skötsel
 

Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09 207
 

10.8 Blandarskruvarnas skärkniv(ar)  

 

  Låt blandarskruvens/blandarskruvarnas skärknivar slipas vid 
behov. 

  Slöa skärknivar gör att blandarskruvens/blandarskruvarnas 
nödvändiga ineffekt och därmed maskinens bränsleförbrukning 
ökas. 

 Kontrollera knivarna varje dag från steget med avseende på 
synliga brister. Byt ut skadade eller förslitna knivar i tid. 

10.8.1 Slipa skärknivar 

VARNING 

 

Risk för ögonskador vid slipning av skärknivarna genom att 
slippartiklar kan slungas ut. 

Bär alltid skyddsglasögon när du slipar skärknivarna. 

 

 

 Använd en vinkelslipmaskin med lamellsliprondell för att slipa 
skärknivarna (Fig 168). 

 Slipa skärknivarna endast på den släda sidan, inte på den 
räfflade sidan. 

 Slipa skärknivarna med stor försiktighet så att dessa inte värms 
upp för starkt. Om skärknivarna byter färg vid slipningen: 

 är de starkt uppvärmda, 

 förkortas skärknivarnas livslängd, 

 
 1. Gå in i den tomma blandningsbehållaren 

genom en utmatningsöppning för att slipa 
skärknivarna. Det är viktigt att kapitlet "Att 
gå in i blandningsbehållaren", sidan 100, 
beaktas. 

 2. Ta på skyddsglasögon och 
skyddshandskar. 

 3. Slipa skärknivarna försiktigt på den släta 
sidan. 

 4. Ta bort alla främmande föremål (verktyg 
mm) ur blandningsbehållaren. Vid behov 
ska blandningsbehållaren rengöras från 
slipningsrester. 

 5. Gå ut ur blandningsbehållaren genom 
utmatningsöppningen när arbetena är 
avslutade. 

 

 Fig 168  
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10.8.2 Svänga in/ut skärknivar / byta ut skärknivar 

VARNING 

 

Risk att skäras finns vid monteringsarbeten på vassa skärknivar!

Bär alltid snittåliga skyddshandskar vid arbeten med skärknivarna. 

 

 

För in-/utsvängning resp byte av skärknivarna krävs: 

 olika nycklar: 

 1 x U- eller ringnyckel, nyckelvidd 24, 

 1 x insexnyckel, storlek 10, 

 1 x insexnyckel storlek 6, för den övre skärkniven med 
stödplåt, 

 en spackel eller skruvmejsel, 

 en hård borste, 

 snittåliga skyddshandskar, 

 Kantskydd för kniveggarna vid monteringsarbeten på knivarna. 

 
 1. Gå in i den tomma blandningsbehållaren 

genom en utmatningsöppning för att byta ut 
skärknivarna. Det är viktigt att kapitlet "Att 
gå in i blandningsbehållaren", sidan 100, 
beaktas. 

 2. Ta på skyddshandskar. 

 3. Skydda skäreggen (1) med ett kantskydd 
på den kniv som du monterar aktuellt. 

 4 . Lossa och ta bort skruvarna (2) (M16 x 45 
resp  M10 x 20 - hållfasthetsklass 8.8). 

 5. Byt ut skärknivarna resp sväng 
skärknivarna till önskat läge (in- eller 
utsvängt), se sidan 88. 

 6. Dra åt alla skruvar (2) för skärknivarnas 
skruvinfästning igen. 

 7. Ta bort alla främmande föremål (verktyg 
mm) ur blandningsbehållaren. Rengör 
blandningsbehållaren vid behov. 

 8. Gå ut ur blandningsbehållaren genom 
utmatningsöppningen när arbetena är 
avslutade. 

 

 Fig 169  
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10.9 Elevatorband  
 

10.9.1 Kontrollera avstrykare  

 Avstrykaren (1) befinner sig på elevatorbandets (2) baksida och 
stryker av foderkomponenter från elevatorbands baksida. På så sätt 
förhindras att foderkomponenter pressas in i löprullen. 

 

 

 Kontrollera avstrykaren (1) i elevatorbandets (2) 
inmatningskanal med jämna mellanrum. Avstrykaren ska ligga 
an korrekt mot elevatorbandet för att foderkomponenterna ska 
strykas av från elevatorbandets baksida. 

 Om avstrykaren är nedsliten ska den ersättas med en ny 
avstrykare. 

 
 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 

bortrullning. 

 2. Ta bort sidoskydden från 
rengöringsöppningarna (3). 

 3. Kontrollera att avstrykaren (1) ligger an mot 
elevatorbandet (2). 

 4. Justera avstrykarens (1) position med 
fästskruvarna vid behov, så att den ligger 
an mot elevatorbandet. 

 5. Montera sidoskydden. 

 

 Fig 170  
  

10.9.2 Rengöra driv-, bär- och löprullar 

 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 
bortrullning. 

 2. Avspänn elevatorbandet (2). 

 3. Rotera det avspända elevatorbandet (2) tills 
remlåset är tillgängligt inom 
rengöringsöppningens (2) område. 

 4. Rengör mellanrummen på remlåset. 

 5. Dra ut låsningstråden ur remlåset. 

 6. Ta bort elevatorbandet. 

 7. Rengör: 

 driv-, bär- och löprullarna, 

 inmatningskanalen. 

  8. Lägg elevatorbandet på rullorna igen. 

 9. Montera låsningstråden. 

 10. Spänn transportbandet. 
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10.9.3 Kontrollera/korrigera elevatorbandets spänning 

 

Elevatorbandets är tillräckligt spänt 
om avståndet (5) mellan 
inmatningskanalens botten och 
elevatorbandets medbringare är 5 - 15 
mm. 

 

 

  Fig 171  

 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 
bortrullning. 

 2. Kontrollera elevatorbandets spänning 

 3. Spänn ett löst elevatorband. 

 3.1 Lossa de 8 klämskruvarna (1) något 
på båda sidor om inmatningskanalen. 

 Klämskruvarna är åtkomliga genom 
hålen i skydden. 

 3.2 Vrid sexkantmuttrarna (2) på båda 
sidor om inmatningskanalen jämnt tills 
elevatorbandet är korrekt spänt. 

 Spännplåtarna förskjuter och spänner 
elevatorbandet. 

 4. Provkör. 

  Om elevatorbandet är korrekt spänt får den 
inte gå mot inmatningskanalens sidoväggar.

 5. Kontrollera genom provkörning att 
elevatorbandets avstånd från 
inmatningskanalens sidoväggar är lika stort 
på båda sidor om brytrullarna. Om inte ska 
elevatorbandets spänning korrigeras 
ensidigt genom att vrida respektive 
sexkantmutter (2). 

 6. Dra åt klämmskruvarna (2) och 
sexkantmuttrarna (2) igen. 

 

 Fig 172  
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10.9.4 Kontrollera/ efterspänn elevatordrivningens rullkedja. 

 

Rullkedjorna ska efterspännas om de kan tryckas in mer än 10 mm. 

 
 1. Säkra maskinen mot oavsiktlig start och 

bortrullning. 

 2. Öppna elevatordrivningens skydd med ett 
verktyg. 

 3. Kontrollera rullkedjans spänning 

 4. Spänn rullkedjan om den är för slak. 

 5. Låssa de 4 klämmskruvarna (3) något. 

 6. Vrid sexkantmuttrarna (3) för att förskjuta 
motorkonsolen.  

  Kedjepänningen är korrekt när rullkedjan 
kan tryckas in ca 5 mm. 

 7. Dra åt klämmskruvarna (3) och 
sexkantmuttrarna (4) igen. 

 8. Stäng  och lås skyddsanordningarna i 
skyddsläge. 

 

 Fig 173  

  



Underhåll och skötsel 
 

212 Verti-Mix-SF / Verti-MixD-SF  upplaga 07.09

 

10.10 Vända / byta ut uttagningsfräsens skärknivar 

FÖRSIKTIGT 

 

Risk att skäras finns vid monteringsarbeten på vassa skärknivar!

Bär alltid snittåliga skyddshandskar vid arbeten med skärknivarna. 

 

 

För vändning resp byte av skärknivarna krävs: 

 1 x U- eller ringnyckel, nyckelvidd 13, 

 snittåliga skyddshandskar, 

 Kantskydd för kniveggarna vid monteringsarbeten på knivarna. 

 

 

Till att börja med ska skärknivarna vändas om de blir slöa. När 
skäreggen är nedsliten på båda sidorna ska skärknivarna bytas ut. 

Se till när skärknivarna vänds om att raka och böjda skärknivar 
används turvis. 

 
 1. Ta på skyddshandskar. 

 2. Skydda skäreggen med ett kantskydd på 
den kniv som du monterar aktuellt. 

 3. Lossa muttrarna och ta bort skruvarna. 

 4. Byt ut resp vrid skärknivarna. 

 5. Dra åt muttrar fast på skärknivarnas alla 
fäststkruvar. 

 6. Rotera trumman genom att långsam 
körning av fräsen, se sidan 133, för att 
komma åt alla skärknivar. 

 

 Fig 174  
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10.11 Tvärtransport-, utmatnings- eller förlängningsband  

 

 Kontrollera inför varje idrifttagende att respektive transportband 
är spänt. 

  Felaktig spänning kan ge upphov till skador på transportbandet. 

  När transportbandet är korrekt spänt hänger det ner ca 10 till 15 
mm i mitten. Beakta också omgivningstemperaturen. När det är 
kallt blir transportbandet kortare, när det är varmt blir det längre.

 Rikta in transportbandet rakt med hjälp av spännmuttrarna 
(Fig 176/2) om transportbandet går snett eller går emot ramen. 

 Rengör driv-, bär- och löprullarna om foderrester har samlats på 
rullarna. 

 Smörj transportbandets 4 flänslager mins var 25:e drifttimme. 

10.11.1 Kontrollera transportbandet med avseende på synliga bristfälligheter. 

Kontrollera transportbandet (1) och remlåset (2) 
på respektive transportband varje vecka med 
avseende på synliga bristfälligheter. Byt ut 
transportbandet om det är skadat (sprickor, 
uppspretande kanter). 

 

 Fig 175  
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10.11.2 Spänna / rikta in transportband 

 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Lossa låsmuttern (1) på höger och vänster 
spännlager (2). 

 6. Vrid båda spännmuttrarna (3) jämnt: 

 så att transportbandet hänger ner ca 
10 till 15 mm i mitten, 

 så att avståndsmåttet A mellan 
fyrkantsprofilerna (4) och spännhöljet 
(5) är lika på båda sidor om 
transportbandet. 

 Transportbandet är endast rakt om 
avståndsmåttet A är lika på båda sidor 
om transportbandet. 

 7. Kontrollera genom provkörning att 
transportbandets avstånd från ramen är lika 
på båda sidorna vid brytrullarna. Om inte 
korrigera med hjälp av spännmuttrarna (3). 

 8. Dra åt låsmuttern (1) på höger och vänster 
spännlager (2) igen. 

 

 Fig 176  

  

10.11.3 Rengöra driv-, bär- och löprullar 

 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5. Avspänn transportbandet (1). 

 6. Vrid det avspända transportbandet tills 
remlåset (2) befinner sid vid sidan om 
löprullen. 

 7. Dra ut låsningstråden ur remlåset. 

 8. Ta bort transportbandet. 

 9. Rengör: 

 driv-, bär- och löprullarna, 

 ramen, 

 tätningsgummiremsorna. 

 10. Lägg transportbandet på rullorna igen. 

  Se till att tätningsgummiremsorna ligger an 
mot transportbandets ovansida. 

 

 Fig 177  

  11. Montera låsningstråden. 

 12. Spänn transportbandet. 
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10.12 Hydraulsystem  

VARNING 

 

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

 Arbeten på hydraulanläggningen får endast utföras av en 
fackverkstad (verkstadsarbete). 

 Gör hydraulsystemet trycklöst innan du börjar med arbeten på 
hydraulsystemet. 

 Använd alltid lämpliga hjälpmedel för att söka läckageställen. 

 Försök aldrig att täta otäta hydraulslangar med handen eller 
fingrarna. 

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

  Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja. 
Infektionsrisk. 

 Explosionsrisk vid icke fackmässigt arbete på 
hydroackumulatorn. 

  Det är förbjudet att utföra svetsnings-, borrnings eller andra 
arbeten på hydroackumulatorn som kan förändra dess 
mekaniska egenskaper. 

 Beakta vid arbeten på hydraulsystem kapitlet "Grundläggande 
säkerhetsanvisningar" på sidan 35. 

 

VARNING 

 

Risk för att halka om hydraulolja spills vid arbeten på 
hydraulsystemet! 

Torka bort färska oljefläckar omgående med bindemedel. 

 

 

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

 Byt ut defekta eller åldrade hydraulslangarna. Använd endast 
tillverkarens originalhydraulslangar. 

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

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

 Ta omhand spilloljan korrekt. Kontakta oljans leverantör vid 
problem med omhändertagandet av spilloljan. 

 Förvara hydrauloljan så att den inte är åtkomlig för barn. 

 Se till att ingen hydraulolja sprids ut i marken eller i vattnet. 
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10.12.1 Göra hydraulsystemet trycklöst 

VARNING 

 

Risk på grund av oönskad kontakt med hydraulolja om 
hydraulolja tränger fram under högt tryck och tar sig in i 
kroppen, i synnerhet vid hydraulsystem med tryckackumulator 
med membran! 

 Arbeten på hydraulsystemet är förbjudna om hydraulsystemet är 
trycksatt med arbetstryck. 

 Gör hydraulsystemet trycklöst innan du börjar med arbeten på 
hydraulsystemet. 

 Uppsök genast läkare vid kroppsskador på grund av hydraulolja.

 
  1. Avlasta respektive hydraulcylinder via tillhörande manöverorgan.
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10.12.2 Hydraulslangar 
 
10.12.2.1 Hydraulslangarnas märkning och användningstid 

Armaturens märkning (Fig 178) innehåller 
följande uppgifter: 

 (1) kod för hydraulslangens tillverkare (A1HF) 

 (2) hydraulslangens tillverkningsdatum 
(09 / 02 = år / månad = februari 2009) 

 (3) max tillåtet arbetstryck (210 bar) 

Hydraulslangen får inte användas längre när 
dess tillverkningsdatum (2) har överskridits med 
mer än 6 år. 

Exempel: 

 

 Fig 178  

  

Tillverkningsdatum (2) = 
09 / 02 

februari 2009 
  

Brukstidens utgång februari 2015 

   

 

Efter brukstidens utgång får 
hydraulslangen inte användas längre. 

 

10.12.2.2 Underhållsintervall 

 Efter de första 10 driftstimmarna, därefter i intervall på 50 
driftstimmar: 

 1. Kontrollera hydraulsystemets alla komponenter med avseende 
på täthet. 

 2. Dra åt skruvarna vid behov. 

Alltid före  idrifttagande: 

Kontrollera hydraulslangarna med avseende på uppenbara brister. 
Följande brister ska åtgärdas omedelbart: 

 1. Åtgärda skavställen på hydraulslangar och -rör. 

 2. Byt ut förslitna, defekta eller åldrade hydraulslangar 
(verkstadsarbete). 
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10.12.2.3 När ska hydraulslangar bytas ut? 

 

För din egen säkerhet: 

Hydraulslangar ska bytas ut omgående om en av följande brister 
fastställs: 

 Skador på det yttre lagret ner till stommen (t ex genom skavning, 
snitt, sprickor). 

 Försprödning av det yttre lagret (syns på sprickor i 
slangmaterialet). 

 Ovanlig deformation av hydraulslangen både när slangen är 
trycklös och när den är trycksatt eller vid böjning (t ex på grund 
av separerade lager, bildning av blåsor, klämmade eller vickade 
ställen). 

 Otäthet. 

 Skada, deformation eller otäthet av slangens armatur. Om 
slangen bara har obetydliga skador på ytan behöver den inte 
bytas ut. 

 Slangen har dragits ut ur sin armatur. 

 Korrosion på armaturen som kan nedsätta dess funktion och 
stabilitet. 

 Icke fackmässigt dragna hydraulslangar, t ex för snäva böjradier, 
kontakt med skarpa kanter. 

 Slangen är äldre än 6 år. Beakta kapitlet "Hydraulslangarnas 
märkning och användningstid" på sidan 217. 
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10.12.2.4 Montering och demontering av hydraulslangar (verkstadsarbete) 

 

Beakta alltid följande uppgifter vid montering och demontering av 
hydraulslangar: 

 Använd endast tillverkarens originalhydraulslangar. 

 Iaktta renhet. 

 Hydraulslangarna ska monteras så att: 

 ingen dragpåkänning finns i alla driftlägen, bortsett från 
slangens egen vikt, 

 ingen stukpåkänning finns på korta längder, 

 yttre mekaniska påkänningar på hydraulslang kan 
undvikas. 

 Undvik skavning av hydraulslangarna mot komponenter 
eller andra hydraulslangar genom lämplig dragning och 
infästning. Säkra hydraulslang med skyddshyslor vid 
behov. Täck över skarpkantade komponenter. 

 tillåtna böjradier inte underskrids. 

 Hydraulslangens längd ska dimensioneras så vid anslutning till 
rörliga delar att: 

 den minsta tillåtna böjradien inte underskrids i hela 
rörelseområdet, 

 hydraulslangen inte är utsatt för dragpåkänning. 

 Fäst hydraulslangarna på de avsedda fästpunkterna. Undvik 
ytterligare slanghållare som behindrar hydraulslangarnas 
naturliga rörelse och längdändring. 

 Det är förbjudet att lackera hydraulslangar. 
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10.13 Däck  

 

Däckens ekonomi är beroende av regelbundna kontroller och korrekt 
däcktryck. 

10.13.1 Kontrollera däcken 

 

 Kontrollera ringtrycket minst var annan vecka. Om maskinen har 
stått oanvänd under en längre tid bör ringtrycket kontrolleras 
innan maskinen tas i drift. 

  Ringtrycket ska alltid vara anpassad efter den last och arbetstyp 
som maskinen normalt används för. 

 Däcken för aldrig överbelastas. 

 Se till att ventilkåporna befinner sig på ventilerna och är 
åtdragna. 

 Kontrollera däcken framför allt under driften med avseende på 
"veck" och andra ovanliga deformationer. 

  Avlägsna stenar, grus, naglar och andra främmande föremål 
som har fastnat i däcket eftersom dessa annars går längre in i 
däcket. 

  Låt djupare snitt repareras omgående. 

 Avlasta däcken när maskinen kommer att stå oanvänd under en 
längre tid. På så sätt undviks deformationer på däcket. 

 Avmonterade däck förvaras mörkt och fri från olja och andra 
kemikalier. 

 Däck får inte komma närheten av elmotorer. Elmotorer avger 
ozon som gör att däckets gummi långsamt uttorkar. 

  

10.13.2 Byta däck 

 

Beakta vid reparationsarbeten på däck och hjul särskilt kapitlet 
"Grundläggande säkerhetsanvisningar" på sidan 37. 

 

VARNING 

 

Risk för personer att komma i kläm och/eller stötas kan finnas 
när den upplyfta maskinen oavsiktligt sänks ner vid byte av 
däck! 

 Lyftanordningen ska ha tillräcklig lyftkraft och vara lämpad och 
tillåten för maskinens vikt. 

 Fäst lyftanordningen endast på de markerade 
angeppspunkterna. 

 Ställ maskinen på en tillräcklig fast yta innan maskinen lyfts med 
hjälp av ett lyftdon och säkras mot oavsiktligt bortrullning med 
hjälp av pallbock. Använd dessutom stabila, lastfördelande 
underlägg vid behov. 

 Vistas aldrig under den osäkrade upplyfta maskinen. 
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VARNING 

 

Farliga situationer kan inträffa om reparationsarbeten på hjul och 
däck inte utförs korrekt. 

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

 Använd och reparera aldrig defekta fälgar. 

 
 1. Stäng av dieselmotorn. 

 2. Ansätt parkeringsbromsen. 

 3. Dra ur startnyckeln. 

 4. Utvisa barn från maskinen. 

 5 Fäst lyftanordningen på de markerade 
angeppspunkterna. 

 

 

 Fig 179   
 6. Iaktta ordningsföljden enligt Fig 180 när du 

lossar och drar åt hjulmuttrar. 

 7. Dra åt hjulmuttrarna med föreskrivet 
vridmoment. 

 M 18x1,5 – 270+20+0 Nm 

 M 22x1,5 – 450+60+0 Nm 

 8. Kontrollera efter 10 driftstimmar att 
hjulmuttern fortfarande är fast. . Dra åt 
hjulmuttrarna vid behov. 

 

 Fig 180    
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10.14 Åtdragningsmoment för metriska skruvförband  

Hållfasthetsklass och 
märkning på skruvhuvuden 

 

Hållfasthetsklass och 
märkning på muttrar 

 
Storle

k 

Hållfasthetsklass 
4.8 

Hållfasthetsklass 8.8 Hållfasthetsklass 
10.9 

Hållfasthetsklass 
12.9 

inoljad* torr° inoljad* torr° inoljad* torr° inoljad* torr° 

Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft

M 6 4,8 3,5 6 4,5 9 6,5 11 8,5 13 9,5 17 12 15 11,5 19 14,5

M 8 12 8,5 15 11 22 16 28 20 32 24 40 30 37 28 47 35 

M10 23 17 29 21 43 32 55 40 63 47 80 60 75 55 95 70 

                 

M12 40 29 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 

M14 63 47 80 60 120 88 150 110 175 130 225 165 205 150 260 190 

M16 100 73 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 240 400 300 

                 

M18 135 100 175 125 260 195 330 250 375 275 475 350 440 325 560 410 

M20 190 140 240 180 375 275 475 350 530 400 675 500 625 460 800 580 

M22 260 190 330 250 510 375 650 475 725 540 925 675 850 625 1075 800 

                 

M24 330 250 425 310 650 475 825 600 925 675 1150 850 1075 800 1350 1000

M27 490 360 625 450 950 700 1200 875 1350 1000 1700 1250 1600 1150 2000 1500

M30 675 490 850 625 1300 950 1650 1200 1850 1350 2300 1700 2150 1600 2700 2000

                 

M33 900 675 1150 850 1750 1300 2200 1650 2500 1850 3150 2350 2900 2150 3700 2750

M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2750 4750 3500

*  "Inoljat" innebär att skruvarna förses med ett smörjmedel som t ex motorolja eller att fosfathaltiga 
eller inoljade skruvar används. 

°  "Torrt" innebär att vanliga eller förzinkade skruvar  utan smörjmedel används. 

Tabell 6  
 

 

Åtdragningsmomenten i tabellen ska anses vara orienteringsvärden. 
De gäller endast där inga andra åtdragningsmoment anges i denna 
bruksanvisning. 
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 Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är väl åtdragna! 

 Säkerhetsbultar är så dimensionerade att de skäras av vid en 
viss belastning. Använd alltid säkerhetsbultar av samma 
hållfasthet när du byter ut säkerhetsbultar. 

 Använd komponenter av samma eller högre hållfasthetsklass när 
du byter ut skruvar och muttrar. 

 Skruvar och muttrar av högre hållfasthetsklass ska dras åt med 
samma åtdragningsmoment som de ursprungliga vridmomenten.

 Förvissa dig om att gängorna är rena och skruvarna korrekt 
placerade i gängorna innan du drar åt skruvarna. På detta sätt 
undviks skador vid åtdragning. 

 Dra åt kontramuttrar (inte skruvarna) med plastinsats och 
räfflade stålkontramuttrar med ca 50% av det "torra" värdet enligt 
tabellen. 

 Dra åt kuggade muttrar och kronmuttrar med det fulla 
åtdragningsmomentet. 
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11 Fel 

VARNING 

 

Risk att klämmas, skäras, klippas av, fastna, snärjas, dras in, 
fångas eller stötas vid åtgärdande av fel på maskinen: 

 om drivna arbetsredskap inte stängs av, 

 vid oavsiktligt utförande av hydrauliska funktioner eller 
oavsiktlig drift av arbetsredskap eller  
maskindelar när dieselmotorn går, 

 om dieselmotor startas oavsiktligt, 

 om maskinen oavsiktligt startas eller rullar bort, 

 om upplyfta, osäkrade maskindelar oavsiktligt sänks ner, t 
ex ett öppet doseringsspjäll! 

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

 Säkra upplyfta maskindelar så att de inte oavsiktligt kan sänkas 
ner innan du utför arbeten i närheten av upplyfta maskindelar. 

 Säkra maskinen innan du går in i blandningsbehållaren så att 
den inte kan startas eller rulla bort oavsiktligt! 

. Stäng av dieselmotorn. 

 Ansätt parkeringsbromsen. 

 Dra ur startnyckeln. 

 Utvisa barn från maskinen. 
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11.1 Lista över fel på dieselmotorn 

 

Det är viktigt att dieselmotorns medföljande bruksanvisning beaktas. 

 

Fel Orsak Åtgärd 

Tändningsstartbrytaren utan 
funktion 

Säkring F50 defekt Byt ut säkringen 

Batterifrånskiljare frånskild / 
utan funktion 

Aktivera / kontrollera frånskiljaren

Kabelförbindning defekt Kontrollera stickkontakterna 

Visningar utan funktion Säkringar F2 defekt Byt ut säkringen 

Kabelförbindning defekt Kontrollera stickkontakterna 

Dieselmotorn startar dåligt / inte Luft i bränslesystemet Avlufta bränslesystemet / 
kontrollera förskruvningarna 

Bränslefilter nedsmutsat Byt ut filtret 

Förvärmning av 
insugningsluften utan funktion 

Kontrollera säkringarna F49 / 
F19/F35 

Kontrollera stickkontakterna 

Lastningskontrolljuset tänt när 
motorn går 

Trefastgeneratorn utan funktion Efterspänn remmen 
Kontrollera generatorn 

Kabelförbindning defekt Kontrollera stickkontakterna 

Dieselmotorns oljetryckskontroll 
tänds 

inget motoroljetryck Kontrollera motoroljenivån 

Ta reda på orsaken för att 
motoroljetryck saknas 

Dieselmotors varvtal kan inte 
regleras (ändras) 

Felvisning i motorstyrningen Kontrollera CanBus-anslutningen 
(verkstadsarbete) 

Fel indikeras för 
hydrauloljenivån 

Kontroller hydrauloljenivån 

Kontrollera nivåbrytaren på 
hydrauloljetanken / kontrollera 
tryckbrytaren för mataroljetrycket 

Kontrolljuset "Luftfilter igensatt" 
tänds 

Luftfiltret är igensatt Rengör eller byt ut luftfiltret 

Kontrolljuset "Motortemperatur 
för hög" tänds 

Kylvattennivån är för låg Fyll på kylvatten 

Kylare nedsmutsad Rengör kylarytorna 

Dieselmotorn har för låg effekt Luftfiltret är igensatt Rengör eller byt ut luftfiltret 

Laddningsluftkylaren är 
nedsmutsad 

Rengör laddningsluftkylaren 

Fläkten har för låg effekt Kontrollera remmen 

Bränslefilter nedsmutsat Byt ut bränslefiltret 

Luft i bränslesystemet Avlufta bränslesystemet / 
kontrollera förskruvningarna 

Bränsleförtryck för lågt Mät trycket (minst 0,8 bar) 

Tabell 7  
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11.2 Lista över fel på maskinen 

Fel Orsak Åtgärd 

Maskinen startar inte Bromsen är ansatt Lossa bromsen 

Hydrauloljans miniminivå 
underskriden 

Fylla på hydraulolja 

Nivåbrytare (på hydraultanken) 
defekt eller utan funktion 

Kontrollera brytaren / kontrollera 
stickkontakterna / kontrollera 
mataroljans tryckbrytare 

Körpedal utan funktion Kontrollera körpedalen / 
kontrollera stickkontakterna 

Körpumpens proportionalmagneter 
utan funktion 

Kontrollera stickkontakterna / 
kontrollera 
proportionalmagneterna 

Bromsens eller parkeringsbromsens 
tryckbrytaren är utan funktion eller 
defekta. 

Kontrollera stickkontakterna / 
brytarna 

Maskinen startar inte 
automotivt 

 Förskjut handgasspaken ut från 
tomgångsläget (det automotiva 
körläget inaktiveras) 

blandarskruven startar inte Doseringsspjäll öppet Stäng doseringsspjället 

Potentiometern var inte på "0" efter 
omstart 

Ställ potentiometern till "0" 

Hydrauloljetemperatur för 
hög 

Fyllnivån i hydrauloljetanken för låg Fylla på hydraulolja 

Oljekylare nedsmutsad Rengör oljekylaren 

Oljekylarens fläkt går inte Kontrollera säkring F5 / relä K12 
Kontrollera stickkontakterna 

Hydrauloljetemperatur - sensor utan 
funktion 

Kontrollera stickkontakterna / 
sensorn 

Nödvändig ineffekt för hög Slöa skärknivar Slipa skärknivarna 

Långa strån har lindats upp kring 
skruvens början resp kring skrapan. 

Rengör blandarskruven 

Blandarskruvens skruvinfästning har 
lossnat 

Dra åt fästskruvarna 

Dålig blandningsresultat Fodret däms upp före motkniven Sväng ut och in motkniven 

Tvärtransportör startar inte Manövreringsfel Först slås tvärtransportören på, 
därefter öppnas doseringsspjället 
/ Spänn tvärtransportbandet 
Försiktigt: spänn inte för hårt 

Massan matas ut ojämnt Alla knivar på blandarskruven är 
insvängda 

Sväng ut de nedre knivarna 

Tabell 8   
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11.3 Lista över fel på vågsystemet 

 

Det är viktigt att vågsystemets medföljande bruksanvisning beaktas. 

 

Fel Orsak Åtgärd 

Enheten kan inte slås på Ingen matningsspänning Kontrollera anslutningskabeln 
Slå på spänningen, kontrollera 
spänningsmatningens batteri. 

Felaktig polning Kontrollera anslutningskablarnas 
polning (utrustningen har en 
automatisk säkring) 

Enheten visar två streck (upptill 
och nedtill) 

Vågsystem Dra av kontaktdonet på 
vägningsdatorns anslutningslåda 
och iaktta visningen. Om 
strecken försvinner är 
vägningsdatorns polanslutning 
korrekt. 

Anslutningslåda Dra av alla vägningsstavarnas 
kontaktdon. Anslutningslådan 
ska var inskjuten i 
vägningsdatorn. Iaktta visningen. 
Om strecken försvinner är 
visningen anslutningslådan 
korrekta. 

Vägningsstavar Skjut alltid in endast en enskild 
vägningsstav i anslutningslådan 
eller direkt i vägningsdatorn. Om 
strecken försvinner är den 
aktuella vägningsstaven intakt. 

Varierande viktvärde Vågsystem se beskrivningen av felet 
"Enheten visar streck" 

Anslutningslåda se beskrivningen av felet 
"Enheten visar streck" 

Vägningsstavar se beskrivningen av felet 
"Enheten visar streck" 

Vågen visar ett felaktigt 
viktvärde 

Vågcellerna är inte korrekt 
monterade 

Skjut alltid in endast en enskild 
vägningsstav i anslutningslådan 
viktvärde eller direkt i 
vägningsdatorn. Vid belastning 
ska det visade värdet gå åt 
positivt håll. Testa alltid alla 
stavar! 

Vågsystemet felaktigt inställt Justera om vågen, se 
bruksanvisningen 
"Efterkalibrering"" 

Enheten visar ERROR Internt fel Lämna in enheten till reparation 

Tabell 9   
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11.4 Felkoder 
 

11.4.1 Visning av felkoder 

In infocellen visas displayens programversion 
när systemet startas. Så som visningen byter 
från startskärmen till maskinbilden indikeras 
datum och tid i informationscellen. Om ett fel 
identifieras togglas informationscellens display 
mellan datum/tid och felkoden. 

 

 
 Fig 181  

 

 

För samråd med kundtjänsten behövs det fullständiga 
felmeddelandet! 
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11.4.2 Felkodens struktur 

PV 3 OPEN BBX1 (DRIVE) 

 

    Datorbeteckning 

BBX 1 (DRIVE)   

BBX 2 (CUTTER)   

    Feltyp 

OPEN – ledningsavbrott 

SHORT – kortslutning 

RANGE – områdesfel 

CAN – CAN-bus-fel 

HARDW – hårdvarufel 

DOUBL – kanal dubbelt allokerad 

DISABLE – kanal inte aktiverad 

OTHER – ej specificerbart fel 

    In-/utgångsnummer 

in-/utgångsnummer   

    In-/utgångstyp 

AE – Analogingång 

FQ – frekvensingång 

SE – kopplingsingång 

PV – proportionalingång 

SA – kopplingsutgång 
 
 
Beakta att in-/utgångarnas numrering ändras 
beroende på fordonets programvaruversion. 
Programvarans version i ditt fordon framgår av 
startbilden. 

 

 Fig 182  
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11.4.2 Felkoder BBX 1 (DRIVE) 
 

11.4.2.1 Kopplingsingångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

SE3 SE3 Körriktning framåt 

SE4 SE4 Backning 

SE11 SE9 Parkeringsbroms 

SE12 SE10 Fotbroms 

SE13 SE11 Säteskontakt 

SE24 SE16 Diesel tomgångsvarvtal 

SE26 SE17 Frigivning traktionsregulator 

  SE19 Frigivning arbetshydraulsystem  
(för blandare tvärtransportör, motknivar) 

SE28 SE20 Oljefilter 1 B01 

SE29 SE21 Oljefilter 2 

SE32 SE24 Oljenivågräns I 

SE33 SE25 Oljenivågräns II 

SE34 SE26 Ackumulatorladdningstryck 

SE35 SE27 Luftkonditionering på/av 

SE36   Blandare frigivning 

SE38 SE29 Blandare höghastighet 

SE40   Tvärtransportör frigivning 

SE41 SE31 Tvärtransportör vä på/av 

SE42 SE32 Tvärtransportör hö på/av 

SE43 SE33 Tvärtransportör snabbare S3 

SE44 SE34 Tvärtransportör långsammare S4 

SE45   Motknivar frigivning 

SE46 SE35 Svänga in motknivar 

SE47 SE36 Svänga ut motknivar 

SE48 SE37 Förval fyrahjulsstyrning 

SE50 SE39 Rak ställning framaxel 
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11.4.2.2 Analogingångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

AE1 AE1 Tryckgivare högtryck A 

AE2 AE2 Tryckgivare högtryck B 

AE3 AE3 Körspak arbetsläge 

AE4 AE4 Transportpedal 1 

AE6 AE6 Handgas diesel 

AE9 AE8 Temperatur hydraulolja B18 

AE10 AE9 Varvtalsbörvärde blandare 

AE11 AE10 Ärläge bakaxel 

11.4.2.3 Frekvensingångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

  FQ2 Frekvens från hjul 1/ körhastighet 

FQ2   Körhastighet 

FQ3   Frekvens från hjul 1 

FQ4 FQ3 Frekvens från hjul 2 

FQ5 FQ4 Varvtal blandningsverk 1 

11.4.2.4 Kopplingsutgångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

SA1 SA1 Signal backning 

SA6 SA6 Oljekylare 1 

SA7 SA7 Oljekylare 2 

SA8 SA8 Blandare höghastighet 

SA10 SA10 Svänga in motknivar Y37 

SA11 SA11 Svänga ut motknivar Y36 

SA12 SA12 Styrning 4-hjuls 

SA14 SA14 Styrspärrventil 1 

SA15 SA15 Styrspärrventil 2 
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11.4.2.5 Proportionalutgångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

PV1 PV1 Körpump framåt Y20 

PV2 PV2 Körpump bakåt Y21 

PV3 PV3 Körmotor 1 Y27 

PV4 PV4 Körmotor 2 

PV5 PV5 Blandningsverk hydraulpump Y25 

PV6 PV6 Blandningsverk hydraulmotor 1 

PV8 PV8 Tvärtransportör ventil vänster Y31 

PV9 PV9 Tvärtransportör ventil höger Y30 
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11.4.3 Felkoder BBX 2 (CUTTER) 
 

11.4.3.1 Kopplingsingångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

  SE1 Allmän frigivning hydraulsystem 
(för fräsarm, fräs, doseringsspjäll, fräsvalsskydd, 
snedtransportör) 

SE1   Fräsarm frigivning 

SE2 SE2 Fräsautomatik frigivning 

SE3 SE3 Fräsning frigivning 

SE4   Fräs frigivning 

SE5 SE4 Fräs vänster S17 

SE6 SE5 Fräs höger S18 

SE7   Doseringsspjäll frigivning 

SE8 SE6 Öppna doseringsspjäll 

SE9 SE7 Stänga doseringsspjäll 

SE10   Fräsvalsskydd frigivning 

SE11 SE8 Öppna fräsvalsskydd  

SE12 SE9 Stänga fräsvalsskydd 

SE14   Snedtransportör frigivning 

SE15 SE11 Snedtransportör framåt 

SE16 SE12 Snedtransportör backning 

SE17 SE13 Snedtransportör reducering S38 

SE18 SE14 Snedtransportör tryckgräns 

SE19 SE15 Snedtransportör foderlucka 

SE21 SE17 Kylvätskenivå 

SE22 SE18 Luftfilter igensättning 

SE23 SE19 Tvärtransportör bandposition 

SE24 SE20 Insugningsluft förvärmning 

SE26 SE22 Blinkers 

SE27 SE23 Helljus 

SE28 SE24 Transportläge 

SE30 SE26 Säkerhetsavkännare  

SE40   Halmfläkt frigivning 

SE41 SE34 Halmfläkt steg 1 

SE42 SE35 Halmfläkt steg 2 
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11.4.3.2 Analogingångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

AE1 AE1 Tryckgivare fräs B10 

AE2 AE2 Lyfta / sänka fräsarmen 

AE3 AE3 Doseringsspjäll läge 1 

AE4 AE4 Doseringsspjäll läge 2 

AE5 AE5 Doseringsspjäll läge 3 

AE10 AE7 Tankinnehåll 

11.4.3.3 Kopplingsutgångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

SA2 SA2 Fräsarm uppåtrörelse Y029 

SA3 SA3 Öppna doseringsspjäll Y34 

SA4 SA4 Stänga doseringsspjäll Y35 

SA5 SA5 Öppna fräsvalsskydd Y38 

SA6 SA6 Stänga fräsvalsskydd Y39 

SA7 SA7 Snedtransportör backning Y29 

SA12 SA12 Centralsmörjning på/av 

SA14 SA14 Halmfläkt omkopplingsventil 

11.4.3.4 Proportionalutgångar 

E/A-nummer E/A-beteckning 
  upp till 

V1.23 
fr o m 
V1.24 

PV1 PV1 Lyfta fräsarm Y32 

PV2 PV2 Sänka fräsarm Y33 

PV3 PV3 Fräs vänster Y23 

PV4 PV4 Fräs höger Y24 

PV5 PV5 Snedtransportör framåt Y28 
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12 Scheman  
 
12.1 Säkringsschema 

 

Fig 183  
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Nr. Funktion  
F1 BBX 1_1 10 A 
F2 Våg, terminal, videosystem 7,5 A 
F3 Bakaxel / special 15 A 
F4 Sidorutetorkare 10 A 
F5 Hydrauloljekylare 30 A 
F6 Fjärrunderhållsmodem 2 A 
F7 Fläktar, ventilation, värme 10 A 
F8 - - 
F9 BBX 1_2 10 A 
F10 Matning omkopplare 4-hjulsstyrning, foderlucka 7,5 A 
F11 Spänningsmatning halmfläkt 10 A 
F12 Rutetorkare, signalhorn 10 A 
F13 Backljus 15 A 
F14 Ljusrelä 20 A 
F15 - - 
F16 - - 
F17 BBX 2_1 10 A 
F18 Luftkonditionering 7,5 A 
F19 Motorstyrdon 20 A 
F20 Spegelvärme 7,5 A 
F21 Förarstol 10 A 
F22 - - 
F23 - - 
F24 - - 
F25 BBX 2_2 10 A 
F26 Radio 10 A 
F27 Centralsmörjning 7,5 A 
F28 Blinkersanläggning 7,5 A 
F29 Bromsljus 7,5 A 
F30 - - 
F31 - - 
F32 - - 
F33 Eluttag förarhytt 10 A 
F34 Radio sändarminne 7,5 A 
F35 Motorstyrdon 20 A 
F36 - - 
F37 Varningsblinkers 7,5 A 
F38 - - 
F39 - - 
F40 - - 
F41 Parkeringsljus vänster 7,5 A 
F42 Parkeringsljus höger 7,5 A 
F43 Halvljus vänster 7,5 A 
F44 Halvljus höger 7,5 A 
F45 Helljus 10 A 
F46 Arbetsstrålkastare fram 10 A 
F47 Arbetsstrålkastare band 10 A 
F48 Arbetsstrålkastare bak 10 A 
F49 Dieselmotor förvärme insugningsluft 100 A 
F50 Tändningslås 50 A 

Fig 184  
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12.2 Reläschema 

 

Fig 185  

Nr. Funktion 
X1 - 
X2 - 
X3 - 
K1 Maskinstyrning BBX 1_1 
K2 Maskinstyrning BBX 1_2 
K3 Maskinstyrning BBX 2_1 
K4 Maskinstyrning BBX 2_2 
K5 Ljus 
K6 Parkeringsljus 
K7 Blinkrelä 
K8 Luftkonditionering 
K9 Bromsljus 
K10 Torkar-/spolarintervall 
K11 Nedre rutetorkare 
K12 Hydrauloljekylare 
K13 Tillval: Halmfläkt 
K14 Centralsmörjning 
K15 Backljus 
K16 - 
K17 - 
K18 - 

Fig 186  
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12.3 Vågsystem 

 

Fig 187  

 (1) vägningsdator 

 (2) radiofjärrstyrning och indikeringar 

 (3) samlingsbox 

 (4) vägningsstav 

 (5) signalsiren 

 (6) extra stor display 
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 (1) vägningsdator  

 Fig 188  

 (2) radiofjärrstyrning och indikeringar  

 Fig 189  
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 (3) samlingsbox  

 Fig 190  

 (4) vägningsstav  

 Fig 191  

 (5) signalsiren  

 Fig 192  
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12.4 Reservdelslista glödlampor 

Strålkastare   

Beteckning  Beställningsnr. 

Glödlampa kulform 24 V / 21 W  
(blinkers) 

 87005841 

Glödlampa 24 V / 75/70 W H4  
(halv-/helljus) 

 88004149 

Glödlampa kulform 24 V / 4 W  
(parkeringsljus) 

 89006037 

 

Arbetsstrålkastare för tillbyggnad   

Beteckning  Beställningsnr. 

Glödlampa 24 V / 70 W H3  87006829 

 

Breddmarkeringsljus   

Beteckning  Beställningsnr. 

Glödlampa kulform 24 V / 5 W  87005837 

 

Sidomarkeringsljus   

Beteckning  Beställningsnr. 

Glödlampa Soffitte 24 V / 5 W  87005839 

 

Bakljus   

Beteckning  Beställningsnr. 

Glödlampa kulform 24 V / 10 W 
(bakljus) 

 87006831 

Glödlampa kulform 24 V / 21 W 
(blinkers, broms-, backljus) 

 87005841 

 

Takljus med roterande ljus   

Beteckning  Beställningsnr. 

Glödlampa kulform 24 V / 10 W  87006831 

Glödlampa kulform 24 V / 21 W  87005841 

 

 


