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ALLG./BA SEITE 2 /  0000-S

Produktansvarighet, informationsplikt
Ansvarigheten för produkten förpliktar tillverkaren och försäljaren till att överlämna en bruksanvisning vid 
försäljning av maskiner och att skola in kunden vid den beträffande maskinen under hänvisning av de 
gällande föreskrifterna beträffande betjäning, säkerhet och underhåll. För att bevisa att maskinen samt 
bruksanvisningen har överlämnats korrekt är en skriftlig bekräftelse nödvändig. 

För detta ändamål ska

- dokument A med namnteckning skickas in till firman Pöttinger (om det rör sig om en maskin från 
firman Landsberg ska dokumentet skickas till denna firma)

- dokument B förblir hos försäljaren som sålde maskinen

- dokument C erhåller kunden

Enligt lagen om ansvarighet för produkter är varje jordbrukare en egen företagare.

En sakskada enligt lagen om avsvarighet för produkter är en skada som uppstår genom en  maskin men 
inte hos maskinen; ansvarigheten har en självrisk (Euro 500). Företagsegna sakskador är enligt lagen om 
ansvarighet utslutna från produktansvarigheten.

Observera! Även om kunden själv senare överlämnar maskinen till någon annan måste bruksanvisningen 
bifogas och övertagaren måste skolas in under hänvisning av de nämnda föreskrifterna.

S Käre jordbrukare!
Ni har träffat ett gott val, som glädjer oss. Vi gratulerar till ditt val av 
Pöttinger och Landsberg. Som din jordbrukstekniska partner bjuder vi 
på kvalitet och prestation i samband med service.

För att kunna göra oss en bild av våra jordbruksmaskiners 
användningsområden och för att kunna vidareutveckla dem enligt dessa 
ber vi dig om några uppgifter.

Dessutom är det på detta sätt möjligt för oss att informera dig om nya 
utvecklingar.

Pöttinger-Newsletter
www.poettinger.at/sw/newsletter

Aktuell teknisk information, nyttiga länkar och underhållning 
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S

	 Kontrollera att maskinen är utrustad i enlighet med 
följesedel. Ta bort alla bipackade maskinkomponenter. 
Montera samtliga säkerhetstekniska anordningar, 
kraftöverföringsaxel samt manöverorgan.

	 Gå igenom och förklara för kunden med hjälp av 
instruktionsboken , idrifttagande, användande samt 
underhåll av maskinen respektive tillbehör.

	 Kontrollera lufttrycket i däcken.

	 Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna.

	 Ge anvisningar angående rätt kraftuttagsvarvtal.

	 Förklara och demonstrera maskinens mekaniska 
funktioner (baklucka, utfällning av snittverk osv.).

	 Förklara montering och demontering av knivar.

	 Anslut ev. elektrisk utrustning till traktorn. Se 
instruktionsboken och ge akt på korrekt anslutning.

	 Anpassa traktorn till maskinen:  dragets höjd, bromswirens 
dragning fastsättning av handbromsens manöverspak i 
traktorhytten.

	 Anpassa kraftöverföringsaxel längd och kontrollera dess 
överbelastningskoppling.

Kryssa för utförda punkter. X

Nedan angivna punkter skall utföras i enlighet med gällande produktansvar.

	 Förklara och demonstrera funktionen hos maskinens elektriska 
utrusning.

	 Anslut maskinens hydraulik till traktorn och ge akt på korrekt 
anslutning.

	 Förklara och demonstrera funktionen hos maskinens hydrauliska 
utrustning (vikdrag, baklucka osv.).

	 Kontrollera maskinens bromsar.

	 Provkör maskinen och kontrollera att alla funktioner fungerar.

	 Förklara maskinens funktioner för kunden vid provkörningen.

	 Kontrollera in- och urkopplingsautomatiken av lastarvagnens 
inmatningsrotor.

	 Förklara omställning mellan arbets- och transportläge. 

	 Ge information om tillsats- och extrautrustningar.

	 Förklara för kunden vikten av att läsa igenom instruktionsboken 
före användningen av maskinen.

För att kunna bevisa att maskinen och instruktionsboken överlämnats på föreskrivet sätt är en bekräftelse nödvändig.
För detta ändamål skall

- Dokument A undertecknas och skickas till firma Pöttinger 
 (om det är en Landsberg-apparat till firma Landsberg).
- Dokument B stannar kvar i företaget som överlämnar maskinen.
- Dokument C får kunden.



- � -0800_S-Inhalt_563

SINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Observera!!

Iaktta säkerhets-
anvisningarna i 

bilagan!

Innehållsförteckning
VarnIngSymbOler 

CE-symboler .................................................................. 6
Varningssymbolernas betydelse.................................... 6

IdrIfttagande
Allmänna säkerhetsanvisningar för användande av 
släpfordon ..................................................................... 7
Före idrifttagandet ......................................................... 8

fÖrSta gÅngen Vagnen KOPPlaS tIll 
traKtOrn

Hydraulanslutningar ...................................................... 9
Observera följande på traktorer med slutna
hydraulsystem  .............................................................. 9
Tillkoppling av hydraulslangar ....................................... 9
Standardläge för traktorer med öppet
(konventionellt) hydraulsystem  ..................................... 9
Anpassning av kraftöverföringsaxeln .......................... 10
Anslutning .................................................................... 10
Säkerhetslina ............................................................... 10
Inställning av draget i förhållande................................ 10
till traktorns dragkrok  ................................................. 10
Justera slanghållaren ................................................... 10

ParKerIngShjul
Handhavande av svängbart parkeringshjul ................. 11
Tillkoppling av lastarvagnen till traktorn ...................... 11
Parkering av lastarvagnen ........................................... 11

brOmSSyStem (aVtagbar handbrOmSS-
PaK)

Första idrifttagandet .................................................... 12
Bromslina .................................................................... 12
Anpassning till traktorn ................................................ 12
Justering av broms ...................................................... 12

tryCKluftSbrOmSar 
Tillkoppling av bromsslangar ....................................... 13
Bromskraftsventil ......................................................... 13
ALB-ventil .................................................................... 13
Tillkoppling till dragfordon ........................................... 13
Före körning ................................................................ 1�
Tillsyn och underhåll av tryckluftsbromsar .................. 1�
Justering av parkeringsbroms ..................................... 1�
Rengöring av ledningsfilter .......................................... 1�

VIKbart drag
Inställning av draget i förhållande till traktorns
dragkrok  ..................................................................... 15
Kontroll av låsanordning för det vikbara draget  ......... 15

tOrrfOderPÅbyggnad
Mekanisk manövrering ................................................ 16

baKluCKa
Baklucka, öppning och stängning ............................... 17
Säkerhetsanordning för stängning av bakluckan ........ 17
Varianter ..................................................................18

KnIVbalK
Fäll ut den övre knivbalken .......................................... 19
Fäll ut den nedre knivbalken........................................ 19
Fäll ut knivbalken hydrauliskt  1) .................................. 20
Sväng ut knivbalken i sidled för
underhållsarbeten 1)  .................................................... 21
Demontering och montering ........................................ 22
av enskilda knivar ........................................................ 22
Säkerhetsanvisningar .................................................. 22
Knivarnas skötsel ........................................................ 22
Störning vid utfällningen  3)  ......................................... 23
Tryckändring i tryckackumulatorn ............................... 23
Underhåll ..................................................................... 23
Justera knivbalken ....................................................... 2�

bOttenmatta - hÄCKmanÖVrerIng

Bottenmatta - häckmanövrering.................................. 25

laStnIng 
Inställning av pick-up .................................................. 26
Inställning av nedhållarplåt .......................................... 26
Lastning - allmänt ........................................................ 26
Påbörjan av lastningsförloppet .................................... 26
Att beakta under lastningsförloppet ............................ 26
Avslutning av lastningsförloppet ................................. 26

dOSerValSar
Demontering av doservalsar ...................................27
Demontera den tredje doservalsen ........................29

tVÄrmatnIngSband
Omställning av bakluckan för drift med 
tvärmatningsbandet ................................................30

SeleCt COntrOl - fÖrValSKOPPlIng
Manöverenhet " SELECT CONTROL" ......................... 32
Utför önskad hydraulfunktion ...................................... 32
Funktioner  "SELECT CONTROL"  .............................. 33

dIreCt COntrOl - StyrnIng
Manöverenhet "DIRECT CONTROL"........................... 3�
Utför önskad hydraulfunktion ...................................... 3�
Lastningsfunktioner ..................................................... 35
Avlastningsfunktioner .................................................. 36
Vikdrag / Torrfoderpåbyggnad..................................... 36
Lastnings- och avlastningsautomatik 3)  ...................... 37
Tillkoppla lastningsautomatiken .................................. 37
Tillkoppla avlastningsautomatiken .............................. 37

POwer COntrOl - StyrnIng
Uppbyggnad ................................................................ 38
Manöverbox ................................................................ 38
Tangenternas funktion ................................................. 38
Idrifttagande av POWER Control ................................. 39
WORK-meny lastningsfunktioner ................................ 39
WORK-meny avlastningsfunktioner ............................ �1
SET-funktioner ............................................................. ��
Diagnosfunktioner ....................................................... �6
Skärverksövervakning ................................................. �6
Sensortest ................................................................... �7
Maskininställning ......................................................... �7
Wireless Power Control - Steuerung ........................... �8
Ladda ackumulatorn ................................................... �8
Ackumulatorns urladdning .......................................... �9
Radiosignalens räckvidd ............................................. �9
Pairing ......................................................................... �9

ISObuS - termInal
Betjäningsstruktur - lastarvagn med ISO-BUSS
lösning ......................................................................... 51
Startmeny .................................................................... 52
Grundinställningsmeny ................................................ 52
Lastningsmeny ............................................................ 52
Avlastningsmeny ......................................................... 53
Avlastningsmeny ......................................................... 5�
Datameny .................................................................... 55
Config-meny ................................................................ 55
Setmeny ...................................................................... 56
Testmeny ..................................................................... 58
Diagnosmeny ............................................................... 58
Joystickbeläggning lastarvagn .................................... 59
Inställning av joystick .................................................. 59
Användning av traktordata .......................................... 60

el-hydraulIK
Diagnosfunktion för sensorer ...................................... 61
Indikering av programvaruversionen ........................... 61
Funktionskontroll manöverenhet „Select Control“
och jobbräknare .......................................................... 61
Störningar samt hjälp ifall elhydrauliken slås ut .......... 62



- 5 -0800_S-Inhalt_563

SINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkring av den elektriska anläggningen ...................... 65

drIftSStÖrnIngar
Driftsstörningar ............................................................ 66

underhÅll
Säkerhetsanvisningar .................................................. 67
Allmänna underhållshänvisningar ................................ 67
Rengöring av maskindelar ........................................... 67
Parkering utomhus ...................................................... 67
Övervintring ................................................................. 67
Kraftöverföringsaxel .................................................... 67
Hydraulanläggning ...................................................... 67
Bottenmattans kedjor .................................................. 68
Vinkelväxel ................................................................... 68
Justering av broms ...................................................... 68
Öppning av sidoskydden ............................................ 68
Stängning av sidoskydden .......................................... 68
Pick-up ........................................................................ 69
Press ............................................................................ 70
Elektronikkomponenternas skötsel ............................. 70

teKnISKa data
Tekniska data ............................................................... 71
Extrautrustning ............................................................ 71
Ändamålsenlig användning ......................................... 72
Korrekt lastning ........................................................... 72
Typskyltens placering .................................................. 72

hjul OCh dÄCK
Åtdragningsmoment .................................................... 73
Lufttryck ...................................................................... 73

bIlaga
Säkerhetshanvisningar ................................................ 76
Kraftöverföringsaxel .................................................... 77
Ledaxelns anpassning ................................................. 77
Smörjmedel ................................................................. 81
Nödbromsventil ........................................................... 83
Hydrauliskt schema ..................................................... 85
Översiktsschema jobbdator ........................................ 86
Hydrauliskt schema (modeller t.o.m. år 2005) ............. 87
Hydrauliskt schema (modeller fr.o.m. år 2006) ............ 88
Översiktsschema jobbdator ........................................ 89
Översiktsschema - PWM jobbdator ............................ 90
Hydrauliskt schema ..................................................... 91
Elektriskt kopplingsschema......................................... 92



- � -0400_S-Warnbilder_511

SVaRNINGSymboLER 

Före underhållsarbeten skall 
traktormotorn stannas och nyckeln 
tas ur.

495.163

Vidrör aldrig maskindelar som är 
i rörelse. Vänta tills maskinen står 
helt stilla.

Vid arbete med vagnen, undvik 
att vistas inom bakluckans 
utsvängningsområde.

Uppehåll dig aldrig inom bakluckans 
svängområde med traktormotorn 
igång.  Gå endast upp på flaket då 
bakluckan är säkrad.

Uppehål l  d ig a ldr ig  inom 
pickupens arbetsområde så 
länge traktormotorn är igång med 
tillkopplad kraftöverföringsaxel.

Uppehåll dig aldrig inom området 
för klämfara så länge som de 
berörda delarna kan röra sig.

Gå aldrig upp på lastarvagnens 
flak så länge som motorn är 
igång och kraftöverföringsaxeln 
är tillkopplad.

Den av tillverkaren fastsatta CE – symbolen dokumenterar 
utåt maskinens konformitet med bestämmelserna 
i maskinriktlinjerna och andra ifrågakommande EG 
– riktlinjer.

EG – konformitetsdeklaration (se bilaga).
Genom att underteckna EG – konformitetsdeklarationen 
förklarar tillverkaren att den sålda maskinen motsvarar 
alla ifrågakommande grundläggande säkerhets- och 
hälsokrav.

CE-symboler

Varningssymbolernas betydelse

hänvisningar be-
träffande arbets-

säkerheten

I denna bruksan-
visning är alla 

ställen, som be-
träffar säkerheten 

kännetecknade 
medels denna 

symbol.
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IdRIFTTaGaNdE

Allmänna säkerhetsanvisningar för användande av släpfordon

 Anvisningar för till- och frånkoppling av 
släpvagn

•  Vid tillkoppling av redskap till traktorn finns  alltid 
olycksrisk.

• Stå aldrig mellan traktor och släpvagn så länge  som 
traktorn rör sig baklänges.

•  Ingen får uppehålla sig mellan traktor och släpvagn  
om inte antingen traktorns parkeringsbroms 
dragits åt eller släpvagnen säkrats med hjälp av 
underläggskilen.

• Montering och demontering av kraftöverföringsaxeln 
får endast  göras med motorn frånslagen. 

• Kraftöverföringsaxeln måste snäppa in korrekt vid 
monteringen.

Frånkoppling  (parkering) av  redskapet.
•  Vid  f rånkoppl ing  av  redskapet  måste 

kraftöverföringsaxeln förvaras enligt föreskrift resp. 
låsas med kedjan.

 Häng aldrig upp kraftöverföringsaxeln i 
säkerhetskedjorna (H)).

Släpvagnen  får endast användas på ett 
ändamålsenligt sätt!
 Ändamålsenlig användning: se kapitel “Tekniska 

data“

• Belastningsvärdena (tillåten axelbelastning, 
stödbelastning på draganordning, totalvikt får 
ej överskridas. Tillåtna belastningsvärden finns 
angivna på vagnens högra sida.

•  Beakta också tillåtna belastningsvärden för 
dragfordonet.

 Anvisningar för färd med tillkopplad 
släpvagn

 Dragfordonets köregenskaper påverkas av den 
tillkopplade släpvagnen.

•  Vid körning på sluttningar finns risk för vältning.

•  Anpassa körsättet till rådande terräng- och 
markförhållanden.

•  Iaktta den maximala hastigheten (allt efter 
släpvagnens utrustning).

• För att säkerställa dragfordonets styr- och 
bromsegenskaper skall  minst 20% av dragfordonets 
vikt vila på framaxeln. Om inte, måste frontvikter 
monteras.

• Tänk på släpvagnens höjd (speciellt vid låga 
genomfarter, broar, luftledningar, etc.)

•  Det är inte til låtet att ha medåkande på 
släpvagnen.

Färd på allmän väg
•  Beakta gällande trafikförordningar.

•  Färd på allmän väg får endast göras med bakluckan 
stängd. Ljusanordningarna måste därvid vara riktade 
vinkelrätt mot vägbanan.

20%Kg

Observera!

Beakta också  
anvisningarna 

i respektive 
kapitel samt i 

början av denna 
instruktionsbok.
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Kontrollera före idrifttagandet
1. Kontrollera att samtliga säkerhetsanordningar (plåtar, 

skydd etc.) är oskadade och sitter monterade på 
maskinen.

2.  Smörj maskinen enligt smörjschemat. Kontrollera täthet 
och oljenivåer i växellådor.

�.  Kontrollera lufttrycket i däcken.

4.  Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna.

5.  Kör maskinen på rätt kraftuttagsvarv

6.  Montera elanslutningarna mot traktorn och kontrollera 
att de ansluts på rätt sätt. Följ anvisningarna i 
instruktionsboken.

7.  Anpassa följande punkter på traktorn:

• Dragbom

• Anslutning för bromsvajer

• Montering av handbromsspak i traktorhytt.

8.  Koppla vagnen endast i härför avsedda anordningar.

9. Justera vid behov längden på kraftöverföringsaxeln och 
kontrollera funktionen på överbelastningskopplingen 
(se tillägg).

10. Kontrollera funktionen på elutrustningen

11. Anslut hydraulslangarna till traktorn

• Kontrollera hydraulslangarna med avseende på yttre 
skador och föråldringsskador.

• Kontrollera att slangarna ansluts på rätt sätt.

12. Alla rörliga maskindelar (baklucka, reglerspakar) måste 
låsas så att de ej sätts i rörelse under transport.

1�. Kontrol lera funkt ionen på färdbroms och 
parkeringsbroms.

Före idrifttagandet

a.  Innan arbetet påbörjas måste användaren göra sig 
förtrogen med alla manöveranordningar och deras 
funktion. Under arbetet är detta för sent! 

b.  Kontrollera maskinen eller utrustningen med avseende 
på trafik- och driftssäkerhet före varje idrifttagande.

c.  Före  igångsättning av vagnen och användning av 
vagnens hydraulik  måste samtliga personer befinna 
sig utanför maskinens riskområde. Risk finns för skär- 
och klämskador vid pickup, skärverk, baklucka samt 
vagnens överbyggnad.

d.  Innan fordonet startas måste föraren kontrollera att 
ingen befinner sig i närheten och att inga andra hinder 
finns. Föraren får ej backa fordonet om han ej kan se 
och överblicka området omedelbart bakom.

e.  Beakta de på vagnen monterade säkerhetsdekalerna. På 
sidan 5 i denna instruktionsbok finner du en beskrivning 
på innebörden av de enskilda säkerhetsdekalerna.

f.  Beakta också  anvisningarna i respektive kapitel samt 
i början av denna instruktionsbok.

hänvisning!  

Följande 
anvisningar är till 
för att underlätta 

idrifttagandet 
av maskinen. 

Mer preciserad 
information 

finns att finna 
under respektive 

kapitel i 
instruktionsboken.
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Observera följande på traktorer med 
slutna hydraulsystem 

JOHN-DEERE, CASE - MAXXUM, CASE - MAGNUM, 

FORD SERIE 40 SLE

   Före tillkopplingen till dessa traktorer måste den 
trycklösa oljekretsen blockeras genom att skruva 
in spårskruven (�) på hydraulikblocket (�b). 

hydraulanslutningar
Enkelverkande manöverventil 
 Ifall traktorn endast är utrustad med en enkelverkande 

manöverventil måste man ovillkorlingen låta en 
fackverkstad montera en oljereturledning (T). 

-  Anslut tryckledningen (1) till den enkelverkande 
manöverventilen.

 Koppla oljereturslangen (2) (större area) till traktorns 
oljereturledning.

Dubbelverkande manöverventil 
-  Anslut tryckledningen (1) och oljereturledningen (2) 

(större area).

7a 

Standardläge för traktorer med öppet 
(konventionellt) hydraulsystem

7b 

Observera följande på traktorer med slutna 
hydraulsystem

LS = Load sensing7b
001-01-23

P T
LS7

7a

tillkoppling av hydraulslangar

- Koppla ur kraftuttaget innan hydraulslangarna 
kopplas till.

-	 Ställ	traktorns	hydraulspak	(ST)	i	flytläge	(neu-
tralläge).

- Se till att hydraulkopplingarna är rena vid 
tillkoppling.

Anmärkning!

 Skulle oljan 
värmas upp under 
driften, måste an-
slutningen ske till 
en enkelverkande 
manöverventil (se 

ovan).

Standardläge för traktorer med öppet 
(konventionellt) hydraulsystem 

Denna inställning har spårskruven (7) från fabrik (7a).  

SE uPP!
Om detta inte iakttas är övertrycksventilerna på traktorns 
hydraulik ständigt utsatt för påfrestning och oljan 
överhettas.

99
9H

YD
01

D
E

Vid DIRECt-CONtROL styrning  1)

1) Extrautrustning

Anmärkning!

traktorn måste vara 
utrustad med en 
tryckfri oljeretur-

ledning.

FÖRSTa GÅNGEN VaGNEN KoPPLaS TILL TRaKToRN
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SFÖRSTa GÅNGEN VaGNEN KoPPLaS TILL TRaKToRN

Anpassning av kraftöverföringsaxeln
 S e  b i l a g a  B  b e t r ä f f a n d e  k a p n i n g  a v 

kraftöveringsaxeln.

Säkerhetslina
 (endast vid påkörningsbromsanläggning)

-  Vid släpvagnar med en påkörningsbromsanläggni
ng, sätts handbromsspakens säkerhetslina (1) fast 
på traktorn. (Säkring vid brott på dragöglan eller när 
fordonet lossas).

A1

001-01-25

Inställning av draget i förhållande
till traktorns dragkrok 

Placera släpvagnskopplingen (A) på traktorn så, att ett 
tillräckligt avstånd föreligger mellan kraftöverföringsaxeln 
och draget när lastarvagnen är kopplad till traktorn (A1).

A

001-01-26

justera slanghållaren
- Justera slanghållaren så att avståndet mellan 

hydraulikledningarna och dragstången är tillräckligt 
(A2).

Anslutning
 -  Efter att ovan angivna arbeten har avslutats:

 - anslut betjäningens 2-poliga stickkontakt

 - anslut belysningens 7-poliga stickkontakt

 på traktorn.

-  Kontrollera belysningen. 

Viktigt!

Före varje 
idrifttagande 

måste vagnen 
eller aggregatet 

kontrolleras med 
avseende på 

trafiksäkerhet.
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SPaRKERINGSHjuL

Parkering av lastarvagnen
•  Ställ lastarvagnen på ett jämnt och hårt underlag. Är underlaget 

mjukt skall stödhjulet ställas på en planka eller dylikt för att 
förstora stödytan.

•  Lastarvagnen måste vara tom när den ställs av på 
 parkeringshjulet!

•  För att förhindra att vagnen rullar skall parkeringsbromsen 
dras åt och underläggskilarna placeras för hjulen.

1. Lyft upp parkeringshjulet något 
och frigör det med excenterspaken 
(1).

2. Sväng parkeringshjulet neråt och 
lås det på nytt med excenterspaken 
(1).

 Kontrollera på låsstaget (2) 
att låstappen går ordentligt i 
ingrepp.

�. Vrid parkeringshjulet inåt i tvärriktningen.

4. Veva upp lastarvagnen tills dragöglan lyfts upp från traktorns 
dragkrok. 

underhållsanvisning
- Fetta in låstappen med jämna mellanrum!

handhavande av svängbart parkeringshjul
 Excenterspaken (1) får endast manövreras när 

 lastarvagnen är kopplad till traktorn (risk för att 
 lastarvagnen välter)! Se därför till att hålla barn borta 
från vagnen då den står uppställd.

tillkoppling av lastarvagnen till traktorn
1. Koppla lastarvagnen till traktorn och veva upp parkeringshjulet 

helt.

2. Frigör låstappen med 
excenterspaken (1).

�. S v ä n g  u p p 
 parkeringshjulet och 
lås det på nytt. 

 Parkeringshjulet får inte skjuta ut utanför 
fordonsprofilen!

 Veva upp parkeringshjulet helt.
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SbRomSSySTEm (aVTaGbaR HaNdbRomSSPaK)

Första idrifttagandet
Vid första idrifttagandet monteras den medlevererade 
hållaren (12) på stänkskärmen inom räck- och synhåll för 
traktorföraren.

Sätt ovillkorligen in den avtagbara handbromsspaken (1�) 
på traktorn innan maskinen tas i drift. 

- Utför bromsprov!

Bromslina
P.g.a. olika traktorutföranden levereras en för lång 
bromslina. 

För att erhålla en optimal funktion av broms-systemet bör 
linan (A) i möjligaste mån löpa rakt. 

Anpassning till traktorn
- Lossa wirelåsen (1) och tag av linan vid hållarna (2). 

- Kapa wirehöljet endast så mycket (se skiss), att en 
körning i kurvor fortfarande kan ske utan problem. 

- Trä i linan på nytt och fäst den med wirelåsen.

- Kontrollera spakrörelsen (B) och korrigera ev. 
inställningen medelst sexkantmuttrarna (�).

justering av broms
- När bromsbeläggen är mycket slitna, måste 

bromsklotsarna efterjusteras. Detta utförs genom att 
vrida justermuttrarna (�) på handbromsspaken. 

Ifall handbromsspakens rörelseväg inte längre är 
tillräcklig, måste armarnas läge (19) på axeln korrigeras 
i förhållande till bromskammen genom att flytta armarna 
i splinesprofilen. 

 Armarna (19) måste alltid ställas in lika på 
 båda sidorna.

OBS!

Vid funktionsstör-
ningar på broms-

systemet måste 
traktorn stannas 
omedelbart och 

störningen åtgär-
das.
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Bromskraftsventil
(vid bromsutrustning med handmanövrering)

Efter tillkoppling till 
dragfordonet
-  Bromskraftsventilen  

j u s t e r a s 
m o t s v a r a n d e 
v a g n e n s 
belastningstillstånd 
(Symboler).

Exempel:
•  Vagnen har halvt lass

- Bromskraftsventilen ställes på "halv last"

Rangeringsläget
 möjliggör förflyttning (rangering) av vagnen utan att 

bromsslangarna är kopplade till något dragfordon.

ALB-ventil
(vid bromsutrustning med automatisk bromskraftsventil)

 Med hjälp av  ALB-ventilen erhålles automatiskt den 
rätta bromskraften med hänsyn till vagnens last.

Rangeringsläget
 M ö j l i g g ö r 

f ö r f l y t t n i n g 
(rangering) av 
vagnen utan att 
bromsslangarna 
ä r  k o p p l a d e 
t i l l  n å g o t 
dragfordon.

•  M a n ö v e r -
knappen (M) 
trycks in till anslaget.
-  Bromsarna lossas

•  Manöverknappen (M) dras ut till anslaget
- Vagnen bromsas åter med hjälp av trycket från 

luftbehållaren.

tillkoppling av bromsslangar
Vid  tillkoppling av bromsslangarna beaktas 
följande 

- att tätningsringen i kopplingen är fri från 
föroreningar

-  att kopplingen tätar ordentligt

-  att slangarna ej förväxlas

 “tank" (rödmarkerad) till "tank” 

 “bromsar" (gulmarkerad) till "bromsar”

•  Skadade tätningsringar bytes ut

•  Före dagens första körning tömmes luftbehållaren från 
kondensvatten

•  Körning får ske först då lufttrycket i bromssystemet 
uppgår till 5,0 Bar.

Observera! 
 För att bromssystemet skall fungera klanderfritt, 

måste
-  serviceintervallerna följas

-  bromsjusteringarna följas (slag max. �0 mm resp. 
90 mm)

Luftbehållaren skall dagligen tömmas från 
vatten

 Tappen på avtappninsgventilen drages i sidled med 
hjälp av en tråd.

Vid förorening
-  Avtappningsventilen skruvas loss från behållaren 

och rengöres. tillkoppling till 
dragfordon

 V i d  t i l l k o p p l i n g  a v 
bromss langarna t rycks 
m a n ö v e r k n a p p e n  ( M ) 
automatiskt åter ut med hjälp 
av trycket från dragfordonet.

 

justering
 Inställningsmåttet (L) får inte 

ändras. Värdet skall motsvara 
vad typskylten från WABCO 
anger.

rangerläge

tom
halv last

full last

TRyCKLuFTSbRomSaR 
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STRyCKLuFTSbRomSaR 

Variante-1

Variante-2

TD13/92/12

Före körning
-  lossa parkeringsbromsen och fäll in vevhandtaget. 

Frånkoppling av vagnen
- bromsa vagnen med hjälp av parkeringsbromsen

-  bromskraftsventilen ställes i "rangerläge"

-  koppla loss bromsslangarna från dragfordonet.

tillsyn och underhåll av 
tryckluftsbromsar

 B r o m s a r n a  t i l l h ö r  v a g n e n s 
säkerhetsutrustning. Arbete med 
bromsutrustningen får darför endast 
utföras av personer som har erforderlig 
utbildning och kännedom

Bromsinställning
 Bromscylinderns kolvslag får ej överskridas

 30 mm med Variant-1

 90 mm med Variant-2 

• Kolvslaget skall darför kontrolleras regelbundet och 
korrigeras vid behov. 

justering av Variant-1
•  Inställning sker med hjälp av justerskruven (7).

• Vid nyinställning skall kolvslaget uppgå till 12-15 
mm. 

justering av Variant-2
•  Inställning sker med hjälp av splinsen (K) på 

bromsarmen.

justering av parkeringsbroms
 Parkeringsbromsen behöver normalt ej justeras eftersom 

spindeln har tillräckligt stort manöverområde.

När manöverområdet ej längre är tillräckligt
-  Lossa wirelåsen (4 st) i båda ändarna av 

bromswiren.

-  Justera längden på bromswiren så att tillräckligt 
manöverområde åter erhålles.

-  Dra åter fast wirelåsen (4 st) i ändarna av 
bromswiren.

Rengöring av ledningsfilter
 De båda ledningsfiltren skall, beroende på 

driftsförhållandena, i normalfallet rengöras varje �-4 
månad. Vid rengöring lossas sinterfilterpatronerna.

Arbetsbeskrivning:
a)  Förslutningsstycket (21) trycks in på båda hållarna och 

låspinnen (22) dras ut.

b)  Förslutningsstycket tages ut tillsammans med O-ring 
(2�), tryckfjäder och filterpatron.

c)  S in ter f i l te rpat ronen rengöres  med n i t ro-
rengöringsmedel, tvättas och blåses torr med tryckluft. 
Skadade filterpatroner bytes ut.

d)  Återmontering sker i omvänd ordningsföljd. Kontrollera 
att O-ringen (2�) ej kantrar i spåret för låspinnen.
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VIKbaRT dRaG

Inställning av draget i förhållande till traktorns dragkrok 
För att pick-upen skall arbeta störningsfritt måste måttet (M) vara korrekt inställt när vagnen 
är tillkopplad (pick-upens svängningsområde). 

    Mått (M) = 4� cm

    Rekommendation: Vid ojämn mark reduceras måttet med 1 cm (M = 42 cm).

- Ställ av den tomma lastarvagnen på 
parkeringshjulet på plan mark. 

- Placera släpvagnskopplingen (A) på traktorn 
så, att ett tillräckligt avstånd föreligger 
mellan kraftöverföringsaxeln och draget när 
lastarvagnen är kopplad till traktorn.

- Ställ in måttet (M), från marken till mitten av 
pick-up-hjulets ledpunkt, genom att justera 
parkeringshjulet. 

Inställning av draget på maskiner med vantskruvar:
- Lossa kontramuttrarna (K).

- Vrid vantskruvens mutter (V) motsvarande.

- Kontrollera måttet (M) när lastarvagnen är kopplad till traktorn.

Vid utrustning med hydraulcylindrar måste följande beaktas:
-  Koppla lastarvagnen till traktorn.

-  Hydraulkolvarna måste köra in samtidigt till 
ändstoppet. 

- Vrid muttern (51) tills klämsegmenten (52) står 
rätvinkligt (90°) i förhållande till glidstången (G). 
På så sätt upphävs klämverkan.

 I reglerspindelns gaffelstycke finns ett avlångt 
hål. 

-  Fästbulten (56) måste ligga an mot det avlånga hålets 
insida. 

- Lossa kontramuttrarna (K) på de gängade spindlarna. 

- Genom att vrida cylinderkolvarna (50) skruvas de 
gängade spindlarna ut eller in tills måttet (M) uppnås. 

 Vid inställningen måste glidstången (G) kunna röra sig 
i röret (inställningen utförs med muttern (51)).

-  Drag åt kontramuttrarna (K) på nytt.

- Vrid muttern (51) tills klämsegmenten (52) står rätvinkligt (90°) i förhållande till glidstången 
(G). 

Kontroll av låsanordning för det vikbara draget 
Funktion - automatisk låsanordning
Låsanordningen förhindrar att vagnen tippar uppåt vid backning. 

-  Inställningen utförs genom att vrida muttern (51) tills klämsegmentet (52) lutar något i 
förhållande till glidstången (G). På så sätt förhindras att vagnen tippar uppåt. 

underhåll:
Smörj låsanordningen på det vikbara draget ofta!
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Mekanisk manövrering
Nedfällning av torrfoderpåbyggnaden bakåt
1. Frigör det högra staget (RS).

2. F l y t t a  b a k l u c k a n s  l y f t s p a k  ( A )  v i d 
torrfoderpåbygnaden.

�. Frigör det vänstra staget (LS) och håll samtidigt i 
lyftspaken (A).

OBS!

 På  grund av  s in  egenv ikt  kan 
torrfoderpåbyggnaden fällas ihop en bit 
av sig själv. Observera svängningsområdet 
för bakluckans lyftspak  (A) och staget 
(LS).

4.  Håll alltid fast bakluckans lyftspak (A) under omkopplingen 
och fäll långsamt ned torrfoderpåbyggnaden.

5. Sätt först fast den vänstra stöttan (LS) och därefter den 
högra stöttan (RS).

6.  Montera åter av lyftspaken (A).

Säkerhetsanvisningar

Inställning av avlastningsfjädern

Kraften som åtgår för att manövrera lyftspaken (A) får ej 
överstiga 25 kp (245 N).

Justera därför vid behov förspänningen på avlastningsfjädern 
(Z).

 D =  Läge för torrfoder 

 G =  Läge för ensilage- och grönfoder

Glidplåtarna (56)
- Vid låga genomfarter kan det bli nödvändigt att 

demontera de båda glidplåtarna (56).

taklinor
-  Haka ur taklinorna och tag av dem vid påfyllning av 

hackat material.

D

G

TD34/91/12

56

TD14/�9/35a
TD5�/94/�

Z

LS

max.
25 kp

A

Anmärkning!

Istället för den 
mekaniska ma-

növreringen kan 
också  vagnen 

utrustas med  
en hydrauliskt 

manövrerad torr-
foderpåbyggnad 
(se motsvarande 

kapitel i denna 
instruktionsbok).

Anmärkning!

Vid nedfälld torr-
foderpåbyggnad 
måste den bakre 

presenningen 
(8) tas bort när 

doservalsen 
används. Annars 
finns risk för att 

presenningen kan 
skadas!

TD 57/91/56

ToRRFodERPÅbyGGNad
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Variant med Select-Control styrning

Observera!

 Bakluckans nedsänkning och stängning 
sker med ackumulatortryck.

- Risk för kläm- och krosskador under 
stängningen. 

• För at t  minska e l ler  öka 
f ö r s p ä n n i n g s t r y c k e t  i 
tryckackumulatorn erfordras en 
speciell provutrustning (M).

  F ö r s p ä n n i n g s t r y c k e t  i 
tryckackumulatorn: 25 bar kräve 
(N)

• Detta arbeta får endast utföras av återförsäljaren eller 
av en auktoriserad verkstad.

Se även „Tryckändring i gasackumulatorn“ i kapitel 
„SKÄRVERK“.

B e t j ä n i n g  s e  k a p i t e l  „ S E L E C T- C O N T R O L 
förvalskoppling“.

 Gå aldrig under en uppsvängd baklucka.

- Öppningen och stängningen sker hydrauliskt från 
förarplatsen. 

- Låsningen sker automatiskt.

- Vid färd på allmän väg skall alltid bakluckan vara 
stängd.

Observera!

Se till att inga per-
soner uppehåller 
sig i bakluckans 
svängningsom-
råde när luckan 

öppnas eller 
stängs.

Variant med Direct-Control styrning

Sänkningen av bakluckan ned till läge ”C” är helt trycklös, 
och sker helt av bakluckans egen vikt. 

Först då bakluckan når läge ”C” utlöser brytaren (56) 
hydraulfunktionen och luckan stängs i läge ”C” under 
tryck.

Betjäning se kapitel „DIRECT-CONTROL styrning“.

Baklucka, öppning och stängning

Säkerhetsanordning för stängning av bakluckan

G
C

56

125-04-17
ca. 

100 mm

baKLuCKa
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Varianter

Fast stag baklucka
- Vid öppningen svänger bakluckan och rörbygeln helt 

till översta läget. 

Betjäning se:

- Select-Control förvalskoppling eller

-  Direct-Control styrning

Inställbart stag baklucka
-  Komplett öppning eller stängning av bakluckan som 

vid det fasta staget. 

Dessutom finns även följande möjlighet:

- Lås rörbygeln så att det inte kan svänga uppåt

- genom att växla de båda krokarna (G) 

- från position (A) till position (B)

-  Vid öppningen är det endast bakluckan som svänger 
bakåt.

Betjäning se:

- Select-Control förvalskoppling eller

-  Direct-Control styrning

Fara för skador
• Bultarna på vagnens vänstra och högra sida måste 

alltid vara lika mycket lossade, annars kan skador 
uppstå på bakluckan och de svängbara delarna.

därför

- kontrollera alltid innan bakluckan öppnas 
hydrauliskt

a

Observera!

Gå aldrig under 
en uppsvängd 

baklucka.

Observera!

Vid färd på allmän 
väg skall alltid 

bakluckan vara 
stängd.
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 (mekaniskt)
- Sätt in bygeln (A) i position P2. 

-  Sätt in spaken (H) i knivbalkens insexhål.

- Fäll spaken framåt.

- Knivbalken fälls ner till det mellersta läget.

-  Beroende på maskinvariant sitter spaken (H) antingen 
under det främre fällbara sidoskyddet eller på den 
vänstra sidoplåten. 

Observera! 

Vid samtliga arbe-
ten på knivbalken 
finns förhöjd risk 

för personskador. 
Speciellt under 
insvängningen 

i sidled och när 
knivbalken fälls 

upp.

Fäll ut den övre knivbalken

Viktiga kontroller på knivbalken före varje 
idrifttagande

- bultarna till höger och vänster förreglade

- knivslitage

- knivöverbelastningsskydd på smuts

- tillräckligt avstånd från marken

• Då knivbalken är helt utsvängd får vagnen inte 
köras.

Allmänna hänvisningar
För underhållsarbeten på skärverket kan knivarmen 
svängas ut på vagnens vänstra sida (Extra utrustning).

Alla knivarna är då tillgängliga:

- för att slipa knivarna

- för montering och demontering av knivarna

- för rengöring

Fäll ut den nedre knivbalken
• Om endast en knivbalk skall användas för snittning. 

Kan den undre knivbalken fällas undan med den 
medlevererade stången (H).

Observera!  

 Kontrollera att ingen eller inget befinner 
sig inom knivbalkens rörelseområde vid 
upp och nerfällning av knivbalken.

KNIVbaLK
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- Sätt in bygeln (A) i position P2

Fäll ut knivbalken hydrauliskt  1) 
Observera!

Knivbalken svängs 
hydrauliskt in 

och ut. Se upp 
för kläm- och 

krosskador 
inom byglarnas 

område!

- Fäll ut knivbalken med hydraulcylindern (Z).

  - Balken låses i det mellersta läget.

1.  tryck på skärverk-tangenten (3)
-  Kontrollampan (LED) som finns integrerad i 

tangenten lyser.

2.  Manövrera styrventilen på traktorn  
-  Knivbalken fälls ut. 

3.  Deaktivera hydraulfunktionen
-  Tryck på tangenten, den integrerade kontrollampan 

(LED) slocknar.

 Deaktivera för säkerhets skull alltid den 
förvalda funktionen.

 Se  även  kap i t e l  „Se lec t -Con t ro l 
förvalskoppling“.

 

1) Extrautrustning

Variant med Select-Control manöverenhet

1. Insvängning av skärverket
 håll tangenten (3) nedtryckt (=tangentfunktion)

-  Kontrollampan (LED) som är integrerad i tangenten 
lyser rött.

-  Skärverket fälls in under tryck.

2. utsvängning av skärverket
 håll tangenten (4) nedtryckt (=tangentfunktion)

-  Kontrollampan (LED) som är integrerad i tangenten 
lyser rött.

-  Skärverket fälls ut

 Om en skärverksensor (option) finns installerad, 
signaleras det utfällda tillståndet genom kontrollampan 
(LED) (fast sken).

 Signalton vid nedsänkt pickup.

 Se  även  kap i t e l  „D i rec t -Con t ro l 
förvalskoppling“.

 

Variant med Direct-Control manöverenhet

3
3

4
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4. Lossa spärren (D).

- på fordonets högra och vänstra sida

5. Sväng ut knivbalken i sidled.

-  Vid utsvängning i sidled måste man se upp med

-  de hydrauliska ledningarna (E).

Knivbalkens montering sker i omvänd 
ordning.

- Fäll in knivbalken helt.

1. Arretera bygeln (A) i position P1.

-  Knivbalken stannar inte i det mellersta läget. 

-  Ta bort fjädersprinten (K). 2) 

- Ta bort bygeln (B). 2) 

2. Sväng spaken (H) framåt (pos. B).

- Fäll ut knivbalken helt.

�. Ta bort fällsprinten (K) och

- ta bort byglarna (C) på vänster och  höger sida.

- Ta bort spaken (H).

Sväng ut knivbalken i sidled för underhållsarbeten 1) 

Säkerhetsanvis-
ningar!

• Stanna alltid mo-
torn före inställ-

nings- underhålls- 
och reparations-

arbeten.

• Arbeten under 
vagnen får ej  

utföras om inte 
vagnen är ordent-

ligt uppallad

Observera!

 Vid samtliga arbeten på knivbalken finns 
förhöjd risk för personskador. Speciellt 
under insvängningen i sidled och när 
knivbalken fälls upp.

1

3

2

4

5

1) Extra utrustning - endast på varianter med hydrauliskt skärverk.
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Knivarnas skötsel
Korrekt slipade knivar sparar kraft och ger bästa möjliga 
snittkvalitet. 

OBS!

 Sl ipa endast  på 
k n i v e n s  s l ä t a 
s i d a  ( a n v ä n d 
 skyddsglasögon). 

 Slipa försiktigt utan 
att  överhetta kniven. 
På så sätt erhålls en lång knivlivslängd. 

Knivsäkring
 För att säkerställa att knivsäkringen fungerar på 

avsett vis rekommenderas att rengöra den med jämna 
mellanrum. 

• Rengör tryckfjädrarna medelst 
högtryckstvätt.

• Olja in knivar och säkringsdetaljer 
före vinterförvaringen!

Demontering och montering
av enskilda knivar

 Demontering av enskilda knivar vid utsvängd 
knivbalk:

1.  Vrid spärrarmen (R) bakåt med hjälp av en 
skruvmejsel.

 Demontering av enskilda knivar vid nerfälld knivbalk.

2.  Fäll upp kniven (läge A) och drag ut den bakåt.

Montering
- Se till att spärrarmens rulle går i ingrepp i knivens 

ursparning.

Säkerhetsanvisningar

• Stanna alltid motorn 
fö re  ins tä l ln ings- 
u n d e r h å l l s ,  o c h 
reparationsarbeten.

• Arbeten under vagnen får ej  utföras om inte vagnen 
är ordentligt uppallad

•  A n v ä n d  s k y d d s g l a s ö g o n  v i d 
slipningsarbete.
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Störning vid utfällningen  3) 
-  Rensa knivbalkens rörelseområde från skräp eller andra 

hinder.

• Om knivbalkarna inte fälls in korrekt, kan en tryckförlust 
i det hydrauliska systemet för skärverket vara 
orsaken.

•  Åtgärd.

-  Ställ om trevägskranen till läge "E". 

-  Manövrera styrenheten (ST).

- Knivbalkarna fälls ut hydrauliskt.

-  Håll kvar traktorns ventil (ST) i tryckläge ytterligare 
några sekunder, ställ snabbt därefter trevägskranen i 
läge "0".

•  Kan inte problemet avhjälpas på detta sätt, skall 
förladdningstrycket i ackumulatorn kontrolleras.

tryckändring i tryckackumulatorn
• Detta arbeta får endast utföras 

av återförsäljaren eller av en 
auktoriserad verkstad.

• För at t  minska e l ler  öka 
f ö r s p ä n n i n g s t r y c k e t  i 
tryckackumulatorn erfordras en 
speciell provutrustning.

Anmärkning
• Enligt tillverkarens uppgift uppstår ett mindre tryckfall 

på alla tryckackumulatorer efter en viss tid.

• Gasförlusten (kväve) uppgår till ca 2-� % per år.

• Vi rekommenderar att kontrollera gastrycket efter 4-5 
år. Låt korrigera trycket vid behov.

underhåll
OBS!

 Det är inte tillåtet att utföra svetsnings- eller 
lödningsarbeten på tryckackumulatorns 
behållare. Behållaren får inte heller utsättas 
för mekaniska påfrestningar

• Byt ut hydrauloljan enligt anvisningarna i traktorns 
instruktionsbok.

• Vid svetsningsarbeten på självlastarvagnen måste den 
7-poliga stickkontakten tas av från traktorn.

�) Endast på varianter med Select-Control manöverdel



- 24 -0500_S-Schneidwerk_563

SKNIVbaLK

Säkra knivbalken mot oavsiktlig utfällning
 Skruvarna (SK� och SK4) förhindrar att knivbalken fälls 

ut under arbetet.

- Skruvar (SK4) för den övre knivbalken

-  Skruvar (SK�) för den nedre knivbalken

 Inställning

-  Lossa kontramuttern.

-  Skruva skruvarna så länge tills ett lätt tryck utövas 
på knivbalken.

-  Säkra skruven med kontramuttern

Ställ in knivbalken vertikalt
•  Inställningen skall göras så att ramröret utan problem 

passar in i öppningen på pressramen när knivbalken 
svängs in (se skiss).

 Inställning på knivbalkens undersida

- Ställ först in höjden med skruvarna (SK1).

-  Ställ därefter in horisontalt med skruvarna (SK2).

-  Upprepa proceduren vid behov.

125-04-29

justera knivbalken

Inställningsskruvar för den nedre knivbalken
- Fångkroken (1) ställs in med skruvarna (SK5).

- Anslaget i knivbalkens nedersta läge ställs in med 
skruven (SK6).
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1.  tryck på tangenten för bottenmattan (7)
-  Kontrollampan (LED) som finns integrerad i tangenten 

lyser.

-  Ställ spaken (61) för häckmanövrering i ställning 
„0“.

2.  Manövrera styrventilen på traktorn  

3.  Manövrera bottenmattans häckmanövrering
-  Ställ spaken (61) för häckmanövrering i ställning 

„1“.

-  Bottenmattan tillkopplas.

-  Ställ spaken (61) i ställning „0“ igen efter 
avlastningen.

 Deaktivera för säkerhets skull alltid den 
förvalda funktionen.

Se även kapitel „Select-Control förvalskoppling“.

Säkerhetsanvis-
ningar

Då mer än en per-
son samtidigt har 
möjlighet att ma-
növrera vagnens 

hydraulsystem 
måste särskild 

försiktighet iakt-
tagas.

Bottenmatta - häckmanövrering

125-04-15

0 161

Variant med Select-Control manöverenhet Variant med Direct-Control manöverenhet

7

1.  Manövrera bottenmattans häckmanövrering 
(62)    
Tryck en gång på tangenten

 Bottenmattans retur tillkopplas.

Tryck 2 gånger på tangenten

 Bottenmattans retur frånkopplas.

boTTENmaTTa - HÄCKmaNÖVRERING
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Säkerhets 
anvisningar

• vid samtliga  in-
ställnings arbeten 
på vagnen måste 

motorn stannas 
och kraftöverfö-

ringsaxeln tas av.

• Störningar i och 
vid pick-upen får 

bara åtgärdas 
med motorn ifrån-

slagen.

• Se upp vid 
pickupens upp- 
och nerrörelser 

– fara för att man 
kommer i kläm.

Inställning av pick-up
1. Höj pick-upen något och flytta justerstagen (51) lika 

mycket på vänstra och högra sida.

2. Säkra med fjädersprint.

hög inställning: 

 v i d  h ö g  s t u b b 
o c h  o m f a t t a n d e 
markojämnheter.

Läg inställning: 

 vid kort grönfoder och 
jämn mark. 

Inställning av nedhållarplåt
- Vid mindre strängar och korstråigt material ställs 

nedhållarplåten (52) lägre (T).

- Vid stora strängar skall nedhållarplåten sättas högre 
(H).  

Lastning - allmänt
Viktiga anvisningar

• En varningsdekal, som är monterad på vagnsdraget 
upplyser om vilket kraftuttagsvarv (540 rpm /1000 rpm) 
som vagnen är avpassad för.

• Kontrollera därför också  att vagnen har en 
kraftöverföringsaxel med rätt överbelastningskoppling 
(se reservdelsl istan),  så att  inte onödiga 
överbelastningsskador uppstår på vagnen.

• Anpassa alltid hastigheten till rådande förhållanden.

• Undvik att svänga häftigt vid körning i upp och 
ned-försbackar samt körning i sidled på lutningar 
(vältningsrisk).

Lastning av grönfoder 

-  Grönfoder tas i regel upp från strängar. 

-  Upptagningen från slåttersträngar sker alltid samma 
riktning som materialet slagits. 

-  Nedhållarplåten (52) skall hakas in lägre (T). 

Lastning av torrfoder 

-  Torrfoder tas lämpligast upp från strängar. 

-  Välj inte en för liten sträng för att erhålla snabbare 
lastningstider. 

-  Nedhållarplåten (52) skall hakas in högre (H). 

Påbörjan av lastningsförloppet
1. Ställ manöverspaken “43“ i läge “EIN“ (tILL).

2. Koppla in traktorns kraftuttag.

3. Sänk ned pick-upen. 

 Se upp! Drivningen 
f ö r  p i c k - u p e n 
o c h  i n m a t n i n g 
kopplar därvid in 
automatiskt.

 Står manöver-spaken 
“4�“ i läge “AUS“ 
(FRÅN) kopplas inte 
drivningen av pick-up 
och inmatning in.

4. Ställ manöverspaken för 
pick-up och inmatning i 
läge "EIN" (tILL).

 Därmed anpassar s ig  
pick-upen ti l l  markens 
ojämnheter.

5.Beakta kraftuttagsvarvet

• Lasta vid ett kraftuttagsvarvtal av 400-450 rpm.

Att beakta under lastningsförloppet
• P i c k - u p e n  f å r 

endast höjas när 
inmatningskanalen 
är tom. 

• M i n s k a 
motorvarvtalet vid 
körning i kurvor. 

• Vid körning i snäva 
svängar måste kraftuttaget stängas av och pick-upen 
höjas. 

• Undvik om möjligt ojämn inmatning i vagnen! Viktigt 
då överbelastning av vagnens drag kan uppstå (se upp-
gifter på vagnens drag angående tillåten belastning).

• Koppla då och då in drivningen av bottenmattan 
(drivningen får ej kopplas in konstant) för att fylla vagnen 
optimalt.

• Ge akt på tillåten axelbelastning och totalvikt!

Avslutning av lastningsförloppet
1. Lyft upp pick-upen.
 Drivningen av pick-upen  och inmatningen stoppas 

automatiskt då pick-upen lyfts.

2. Ställ manöverspaken (43) i läge “AUS“ FRÅN 
 Denna inställning på manöverspaken garanterar din 

säkerhet. En oavsiktlig igångsättning av drivning för 
pick-up och inmatning förhindras därmed. T.ex. vid 
sänkning av pick-upen då kraftuttaget är inkopplat.

LaSTNING 
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2. Öppna bakluckan
-  Säkra den mot att falla ner med hjälp av en stötta 

eller en spännrem.

Arbetsbeskrivning:
1. Demontera skyddet

3. Öppna skyddet till vänster och till höger

4. ta bort sex - kant - skruvar
- 2 x på vänster sida

5. ta bort sex - kant - skruvar 
- 2 skruvar på höger insida

-  Vrid valsen 180°

6. Skjut täckringen inåt

Demontering av doservalsar

Observera!

Stick inte in hän-
derna i doser-

valsarnas område 
så länge drivmo-

torn går.

Observera!

Se till att inga per-
soner uppehåller 
sig i bakluckans 
svängningsom-
råde när luckan 

öppnas eller 
stängs.
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11. Demontera täckplåten
- Ta bort de övre sprintarna (29).

- Ta bort de nedre sprintarna (29).

Säkra plåten mot att falla ner innan du tar bort 
bultarna (staplare, kran, …).

- Ta bort de nedre bultarna (15).

- Ta bort de övre bultarna (1).

- Lyft av plåten.

10. Demontera valsarna
- För detta arbete krävs två personer eller en 

staplare.

- V a l s e n  m å s t e 
f ö r s t  f ö r a s  f ö r b i 
fastsättningsöglorna

7. ta bort sex - kant - skruvar 
- Endast fastsättningsskruven, inte centralskruven.

8. Säkra valsarna 
- Säkra valsarna mot att falla ner innan du drar ut 

axeln.

9. Dra ut axeln

Säker-
hetsanvisningar!

Säkra alltid doser-
valsarna vid de-

monteringen med 
hjälp av lämpliga 
hjälpmedel (kran, 
staplare, remmar, 

etc.)
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5. Avlägsna skruven 
- Avlägsna skruven på vänster sida.

6. Lossa staget från påbyggnaden på vänster 
sida

7. Dra ut bulten 
- Fäll sidoplåten lätt bakåt, så att bulten kan dras ut 

helt.

8. Demontera valsen
- För detta arbete krävs två personer, en staplare eller 

en kran.

9. Montera staget  (se punkt 6) 
10. Montera kedjeskyddet 
 (se demontering av doservalsarna)

- Montera skyddet upptill.

-  Stäng skyddet till vänster och till höger.

Arbetsbeskrivning:
1. Avlägsna skyddsbygeln

2. Säkra valsen 
- Säkra valsarna mot att falla ner innan du drar ut 

axeln.

3. ta bort sex - kant - skruvar 
- 2 skruvar på höger insida

- Vrid valsen 180°

4. Avlägsna säkringsskruven 

- Skjut täckringen inåt.

Demontera den tredje doservalsen

Anmärkning!

Meddelandet vagn 
”FuLL” (Full) kan 

inte visas när 
doservalsarna är 

demonterade.

Säker-
hetsanvisningar!

Säkra alltid doser-
valsarna vid de-

monteringen med 
hjälp av lämpliga 
hjälpmedel (kran, 
staplare, remmar, 

etc.)
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1. Öppna bakluckan lite

2. Koppla om den hydrauliska styrventillen (St) till 
flytpositionen.

3. Ställ om bakluckan (vänster och höger)

- Avlägsna bulten (1) ur position (A).

-  Dra ut bakluckans stag (2).

-  Stick in bulten (1) i position (B) och säkra den.

- Avlägsna den bakre bulten (�).

- Sväng bygeln (4) framåt / uppåt.

-  Stick in bygeln (4) med bulten (�) upptill och säkra 
den.

Omställning av bakluckan för drift med tvärmatningsbandet

TD�9/90/3�

Observera!

Kraftuttaget till bakluckan (lt. Punkt 3) 
för tvärbandsdriften ställs om till före 
start på Power Control vid styrning av 
tvärmatningsläget aktiverad. (lt. Punkt 4) 
I annat fall kan en skada på bakluckan 
uppstå.

4. Aktivera tvärmatningsbandet

Tryck på tangenten     i 5 sekunder. 

-  Symbolen för tvärmatningsbandet visas uppe till 
höger på Power Control displayen.

-  Symbolen visas även under lastningen.

Den automatiska avlastningsfunktionen i kombination med 
tvärmatningsbandet kan utföras enligt följande:

Starta avlastningsautomatiken

 Tryck på tangenten “avlastningsautomatik”    

-  “Baklucka ÖPPNAS“ visas på displayen

 (utan att bakluckan är aktiverad).

 Avlastningsprocedurens förlopp:
- Tvärmatningsbandet går i  vald r iktning 

(beroende av länkaxelns insticksposition på 
tvärmatningsbandet).

-  Bottenmattan löper helt kort framåt.
-  Doservalsarna kopplas till.
-  Bottenmattan löper bakåt.
-  Avlastningen startar.

Avsluta avlastningsautomatiken

 Tryck på tangenten “Baklucka stängs“      .

Anmärkning:

Driften med 
doservalsar och 

tvärmatningsband 
fungerar endast 

med “Power 
Control” 

styrningen.
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Arbeten utan tvärmatningsband

- Tvärmatningsbandet är inskjutet (position “4a“) och 
spärrat.

-  Länkaxeln skjuts på lagertappen (5a).

- Under en längre drift utan tvärmatningsband, kan 
bandet även demonteras.

- Avlägsna skruvarna (96) till vänster och till höger 
och dra ut tvärmatningsbandet bakifrån.

319-06-24

5a

4a

319-06-25
96

5. Dra ut tvärmatningsbandet

- Lossa de båda spärrbultarna genom att manövrera 
spaken (1).

 Dra tvärmatningsbandet bakåt (position “4b”) tills 
spärrbultarna snäpper in igen.

6. Anslut länkaxeln (5b)

- Skjut länkaxeln (5b) allt efter önskad vridriktning på 
tappaxeländorna (88).

TD 34/94/1�

1
4b

4a

319-06-23

5b 88
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Anmärkning:

Manövreringen är 
utförd som för-

valskoppling.

För att aktivera en 
funktion, måste 
denna väljas via 

tangenten på 
manöverdelen.

Funktionen utförs 
via en enkel- eller 

dubbelverkande 
styrenhet på 

traktorn.

tangenternas funktion
 1 Vikdrag

 2 Torrfoderpåbyggnad

 � Knivbalk

 4 Doservalsar

 5 Pickup

 6 Bakluckan

 7 Bottenmatta

 8 till - från

Manöverenhet " SELECt CONtROL"

1

2

�

4

5

6

7

8

1.  tillkoppla manöverenheten genom ett tryck 
på tangenten „I/O“

2.  tryck på respektive tangent
-  Kontrollampan (LED) som finns integrerad i 

tangenten lyser.

-  Genom manövrering av en annan tangent 
deaktiveras den aktuella hydraulfunktionen och den 
nya hydraulfunktionen aktiveras.

-  Genom att trycka på tangenten en gång till, 
deaktiveras hydraulfunktionen igen.

3.  Aktivera traktorns manöverventil
-  Önskad hydraulfunktion utförs 

4.  Deaktivera hydraulfunktionen
-  Tryck på tangenten, den integrerade kontrollampan 

(LED) slocknar.

-  Hydraulfunktionen är deaktiverad

 Deaktivera för säkerhets skull alltid den 
förvalda funktionen.

Kontrollampor (LED)
Om en av kontrollamporna (LED) lyser, är respektive 
funktion aktiverad.

Exemplet på bilden betyder: 
-  Den integrerade kontrollampan (LED) uppe till 

vänster lyser.

-  Vikdraget har valts.

-  Funktionen utförs med styrenheten på traktorn.

utför önskad hydraulfunktion

SELECT CoNTRoL - FÖRVaLSKoPPLING
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Funktioner  "SELECt CONtROL" 

1.  Vikdrag
1.  Tryck på tangent 1 (= förval TILL)

  Den integrerade LED lyser.

2. Aktivera traktorns manöverventil.

 Steglös in- resp. utkörning av vikdraget, därmed 
kan vagnens front höjas resp. sänkas.

2.  torrfoderpåbyggnad
1.  Tryck på tangent 2 (= förval TILL)

  Den integrerade LED lyser.

2. Aktivera traktorns manöverventil.

 S t e g l ö s  u p p -  r e s p .  n e d f ä l l n i n g  a v 
torrfoderpåbyggnaden.

3.  Knivbalk
1.  Tryck på tangent � (= förval TILL)

  Den integrerade LED lyser.

2.  Aktivera traktorns manöverventil.

 Steglös in- resp. utfällning av knivbalken.

4.  Doservalsar 
-  utan funktion

5.  Pickup
1.  Tryck på tangent 5 (= förval TILL)

  Den integrerade LED lyser.

2.  Aktivera traktorns manöverventil.

 Steglös upplyftning resp. nedsänkning av 
pickupen.

 - Simläge i arbetsposition

6.  Bakluckan
1.  Tryck på tangent 6 (= förval TILL)

  Den integrerade LED lyser.

Anmärkning!

Tangenten måste hållas nedtryckt i 2 sekunder 
för att funktionen ska aktiveras (säkerhetsåtgärd 
för vägtransport).

2. Aktivera traktorns manöverventil.

 Steglös öppning resp. stängning av bakluckan.

 -  Öppning genom traktortryck

 -  Stängning genom ackumulatortryck

  - Simläge på styrenheten (ST)

Efter stängningen

-  Brytaren för bakluckan deaktiverar förvalet

- Manöverenheten kopplas automatiskt om till förvalet 
“Bottenmatta“.

7.  Bottenmatta 
(om en ventil för bottenmattan finns)

1.  Tryck på tangent 7 (= förval TILL)

  Den integrerade LED lyser.

2.  Aktivera traktorns manöverventil.

 Bottenmattans drivning för fram- resp. returkörning 
tillkopplas.

8.  till - från
Till- eller frånkopplar manöverenheten
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Anmärk-
ning:

Betjäningen är inde-
lad i lastnings- och 

avlastningsfunk-
tioner. 

De röda symbo-
lerna med de röda 

kontrollamporna 
(LED) är tilldelade 
lastningsfunktio-

nerna.

De gröna symboler-
na med de gröna 
kontrollamporna 

(LED) är tilldelade 
avlastningsfunk-

tionerna.

De svarta symbo-
lerna finns i båda 

driftslägena.

tangenternas funktion
1 Lyftning av vikdraget

 Torrfoderpåbyggnaden lyftes

2 Sänkning av vikdraget

 Torrfoderpåbyggnaden sänkes

� Insvängning av skärverket

 Bottenmattans avlastningshastighet reduceras

4 Utsvängning av skärverket

 Bottenmatta framåtkörning

5 Lyftning av pickupen

 Öppna bakluckan (med doservalsar till)

6 Sänkning av pickupen

 Stäng bakluckan (med doservalsar från)

7 Bottenmatta retur (=tangentfunktion)

 Bottenmattans avlastningshastighet höjs

8 TILL/FRÅN tangent 

- Omkoppling till ett annat driftsläge (röd/grön)

- Stopp-tangent

Manöverenhet "DIRECt CONtROL"

1

2

�

4

5

6

7

8

tillkoppla manöverdelen
Tryck på tangenten I/O några sekunder.

- Den integrerade kontrollampan (LED) lyser rött.

Lastningsfunktioner (= röda symboler)

- Lastningsfunktionerna är alltid aktiverade efter 
tillkopplingen.

-  Kontrollampan (LED) i I/O-tangenten lyser rött.

- Endast de röda symbol-funktionerna är aktiva.

- Önskad hydraulfunktion utförs genom ett tryck på 
respektive tangent.

- Kontrollampan (LED) i den valda tangenten lyser 
rött.

Avlastningsfunktioner (= gröna symboler)

-  Kontrollampan (LED) i I/O-tangenten lyser grönt.

- Endast de gröna symbol-funktionerna är aktiva.

- Önskad hydraulfunktion utförs genom ett tryck på 
respektive tangent.

- Kontrollampan (LED) i den valda tangenten lyser 
grönt.

Vikdraget (= svarta symboler) kan manövreras 
i båda nivåerna.

Om torrfoderpåbyggnaden skall ändras, måste 
manöverdelen ställas om.

(Se  tangentbesk r i vn ing  „V ikd rag  / 
torrfoderpåbyggnad“).

Kontrollampor (LED)
Om en av kontrollamporna (LED) lyser, är respektive 
funktion aktiverad.

Exemplet på bilden betyder:
-  Den integrerade kontrollampan (LED) uppe till 

vänster lyser.

-  Funktionen „Lyftning av vikdraget“ utförs.

utför önskad hydraulfunktion

Omkoppling till ett annat driftsläge
 Tryck kort på tangenten I/O

 - Kontrollampan (LED) växlar till grön färg.

dIRECT CoNTRoL - STyRNING
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Lastningsfunktioner

     Lyftning av pickupen
 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

-  Pickupen höjs

- den integrerade LED lyser

Anmärkning!

Ta n g e n t e n  a n v ä n d s  ä v e n  n ä r 
AVLASTNINGSAUTOMATIKEN väljs.

Inställningsprocedur:

- Utgångsläge - manöverdel frånkopplad.

- Håll tangenten   nedtryckt och tryck därefter 

kort på tangenten     (2 sekunder).

- Kontrollampan (LED) blinkar och en akustisk 
signalton signalerar att tillståndet ändrats.

 Tillståndet visas varje gång manöverdelen 
tillkopplas.

  - LED blinkar kort = tillkopplad

 - LED blinkar inte = frånkopplad

     Sänkning av pickupen
 tryck på tangenten  (=låsfunktion)

-  Pickupen sänks ner

- Pickupen blir kvar i flytläge

- den integrerade LED lyser

 Funktionen kan endast upphävas med tangenten 
„Lyftning av pickupen“.

Anmärkning!

När en annan funktion manövreras, spärras 
pickup-funktionen under denna tid.

- Lastningsfunktionerna 
är alltid aktiverade efter 
tillkopplingen.

- Kontrollampan (LED) i I/O-
tangenten lyser rött.

- Endast de röda symbol-
funktionerna är aktiva.

- V ä l j  ö n s k a d 
hydraulfunktion.

- Kontrollampan (LED) i den 
valda tangenten lyser rött.

Säkerhetsanvisnin-
gar

Se respektive kapitel 
i denna driftsins-

truktion!

      Bottenmatta retur
 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

-  Bottenmattan rör sig med maximal hastighet i riktning 
baklucka.

- den integrerade LED lyser 

- Bottenmattan stannar så snart tangenten släpps.

Anmärkning!

Ta n g e n t e n  a n v ä n d s  ä v e n  n ä r 
LASTNINGSAUTOMATIKEN 1) väljs.

Inställningsprocedur:

- Utgångsläge - manöverdel frånkopplad.

- Håll tangenten  nedtryckt och tryck därefter 

kort på tangenten     (2 sekunder).

- Kontrollampan (LED) blinkar och en akustisk 
signalton signalerar att tillståndet ändrats.

 Tillståndet visas varje gång manöverdelen 
tillkopplas.

  - LED blinkar kort = tillkopplad

 - LED blinkar inte = frånkopplad

      Insvängning av skärverket
 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

-  Skärverket fälls in under tryck.

      utsvängning av skärverket
 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

-  Skärverket fälls ut

 Om en skärverksensor (option) finns installerad, 
signaleras det utfällda tillståndet genom kontrollampan 
(LED) (fast sken).

-  Signalton vid nedsänkt pickup.

Anmärkning!

Lastnings- och avlastningsautomatik - se även 
kapitel „Automatisk lastning och avlastning“.

1) Endast om lastluckor finns
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Vikdrag / torrfoderpåbyggnad
 Dessa funktioner kan utföras både med röda och gröna 

kontrollampor (LED).

- Som grundinställning är funktionen „Vikdrag“ 
inställd.

   

Lyftning av vikdraget /  
  torrfoderpåbyggnaden lyftes

 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

 - Vagnen lyfts upp framme eller

 - Torrfoderpåbyggnaden lyfts upp (omkoppling)

   

Sänkning av vikdraget /  
  torrfoderpåbyggnaden sänkes

 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

 - Vagnen sänks ned framme eller

 - Torrfoderpåbyggnaden sänks ned (omkoppling)

- Om funktionen „Torrfoderpåbyggnad“ behövs, måste 
ett annat driftsläge väljas.

Inställningsprocedur:

- Frånkoppla manöverdelen.

- Håll tangenten    nedtryckt och tryck därefter 

kort på tangenten      (2 sekunder).

- D e  b å d a  k o n t r o l l a m p o r n a  ( L E D ) 
„ To r r f o d e r p å b y g g n a d e n  l y f t e s “  o c h 
„Torr foderpåbyggnaden sänkes“ bl inkar 
omväxlande.

 Denna funktion återställs alltid till vikdrag när 
manöverdelen frånkopplas.

Säkerhetsanvis-
ningar

Se respektive kapitel 
i denna driftsin-

struktion!

Avlastningsfunktioner

   Öppna bakluckan
   

 tryck på tangenten  (=låsfunktion)

-  Bakluckan lyfts upp.

- Doservalsarna tillkopplas (om doservalsar finns).

- den integrerade LED lyser

 
 Stäng bakluckan

   

 tryck på tangenten  (=låsfunktion)

-  Bakluckan sänks ner.

- Bottenmattan stoppas.

- Doservalsarna frånkopplas (om doservalsar 
finns).

- den integrerade LED lyser

Anmärkning!

Om automatiken för bakluckan tillfälligt avbryts 
genom en annan funktion (t.ex. vikdrag), så 
stannar bakluckan tills den andra funktionen 
har avslutats.

   

Bottenmattan avlastas och 
   Bottenmattans hastighet höjs
 tryck på tangenten  (=låsfunktion)

- Bottenmattan rör sig bakåt (vid öppen baklucka).

- den integrerade LED lyser

- Med ytterligare ett tryck kan hastigheten höjas. 

Anmärkning!

 Efter 5 sekunder sparas det aktuella 
värdet och används som startvärde för 
nästa avlastningsprocedur (endast vid 
avlastningsautomatik).

- Tryck knapp   kort 
- Driftsläget omkopplas.

- Kontrollampan (LED) i I/O-
tangenten lyser grönt.

- Endast de gröna symbol-
funktionerna är aktiva.

- V ä l j  ö n s k a d 
hydraulfunktion.

- Kontrollampan (LED) i 
den valda tangenten lyser 
grönt.

 
  Bottenmattans hastighet reduceras

   

 tryck knapp kort (=tangentfunktion)

- Bottenmattans returhastighet reduceras.

- den integrerade LED lyser

- Med varje ytterligare tryck på tangenten reduceras 
hastigheten.

   
Bottenmatta framåtkörning

   

 håll tangenten nedtryckt (=tangentfunktion)

- Bottenmattan rör sig i riktning pickupen.

- den integrerade LED lyser

Anmärkning!

 Tangenten används även för att stoppa 
bottenmattans returkörning.
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1

2

�

4

5

6

7

8

Lastnings- och avlastningsautomatik 3) 

�) Endast om det finns fyllnivåsensorer 

tillkoppla lastningsautomatiken
Inställningsprocedur:

Utgångsläge - manöverdel frånkopplad.

- Håll knapp 7 tryckt 

och därefter 

- Tryck knapp 8 kort (2 sekunder)

 tills LED 7 lyser helt kort och en akustisk 
signalton hörs.

Lastningsautomatikens fördelar:

- mycket kompakt lastning

- stopp i inmatningskanalen reduceras

- överbelastning av hela drivningssystemet undviks

- fodret skonas

- föraren avlastas

- lastningskapaciteten höjs

Automatisk styrning av bottenmattan genom: 

-  fyllnivåsensor nere �)

-  fyllnivåsensor (klaff uppe) �)

- oljetryckbrytare �)

Funktionsförlopp 

-  En fyllnivåsensor reagerar

- Bottenmattans drivning tillkopplas automatiskt

-  godset transporteras en kort bit bakåt

-  proceduren upprepas tills lastningsutrymmet är 
fullt

VAGN FuLL - meddelande

•  när oljetryckbrytaren signalerar förhöjt tryck
 -  dubbel signal hörs i manöverpulpeten

Kontrollera aktuell status:
1. Frånkoppla manöverdelen med knapp 8.

 (LED 8 lyser inte)

2. Tillkoppla manöverdelen med knapp 8.

- LED 7 lyser helt kort:

  Lastningsautomatiken är aktiverad

- LED 7 förblir mörk:

  Lastningsautomatiken är deaktiverad

- LED 5 lyser helt kort:

  Avlastningsautomatiken är aktiverad

- LED 5 förblir mörk:

  Avlastningsautomatiken är deaktiverad

 Ti l lståndet visas varje gång manöverdelen 
tillkopplas.

tillkoppla avlastningsautomatiken
Inställningsprocedur:

Utgångsläge - manöverdel frånkopplad.

- Håll knapp 5 tryckt 

och därefter

- Tryck knapp 8 kort (2 sekunder)

 tills LED 5 lyser helt kort och en akustisk 
signalton hörs.

Avlastningsautomatikens fördelar:

- avlastningen sker snabbt, effektivt och jämnt

- fodret skonas vid avlastningen

-  Bakluckan öppnas och avlastningen startas med 
ett tryck på knappen

Funktionsförlopp 

-  Bakluckan öppnas

-  Bottenmattan startar med inprogrammerad 
hastighet.

Anmärkning!

Lastningsautoma-
tiken behöver 

endast kopplas till 
en enda gång. 
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Manöverbox tangenternas funktion
Bildskärmsindikering:

-  WORK-funktioner
- DATA-funktioner
- SET-funktioner
- DIAG-funktioner
- TEST
- CONFIG
 

tangenter för lastningsfunktioner:
1 -  automatisk lastning
2 -  bottenmatta retur / avlastning
� -  skärverk svängs in
4 -  skärverk svängs ut
5 -  vikdrag körs in - vagnen sänks
6 -  vikdrag körs ut - vagnen lyfts
7 -  pickup lyfts
8 -  pickup sänks

tangenter för avlastningsfunktioner:
9 -  automatisk avlastning
10 -  bottenmatta retur / alternativt 2-stegsmotor
     långsamt-snabbt
11 -  STOP
12 -  doservalsar till - från
1� -  tvärmatningsband aktiveras /
     tvärmatningsband stopp
14 -  rörelse tvärmatningsband vänster / 
    bottenmattans hastighet reduceras
15 -  bottenmatta framåtkörning
16 -  eftergångsstyraxel till - från
17 -  rörelse tvärmatningsband höger /
     bottenmattans hastighet höjs
18 -  bakluckan öppnas
19 -  bakluckan stängs
20 -  till - från / menybyte

Säkerhetsanvisnin-
gar!

Då flera personer 
har möjlighet 

att manövrera 
maskinens resp. 
traktorns kopp-

lingselement 
samtidigt måste 

man vara speciellt 
försiktig. De ber-
örda personerna 

bör på förhand 
sinsemellan träffa 
en samvetsgrann 
överenskommel-

se.

till exempel:

Det finns en up-
penbar olycksrisk 

då en person 
befinner sig på 

vagnens flak och 
en annan person 

befinner sig i 
traktorhytten och 

manövrerar någon 
av hydraulfunk-

tionerna (öppnar 
bakluckan, startar 
bottenmattan,...).

uppbyggnad
Kontrollera följande kopplingsförbindningar för att styrningens korrekta funktion ska kunna garanteras:

  1. Spänningsförsörjning 12 Volt från traktorn

  2. Förbindning mellan manöverdelen och traktorkabeln (ISO)

  �. Förbindning mellan traktorkabeln och jobbdatorn på maskinen

Manöverdelens (V x.xx) programvaruversion visas efter 
tillkopplad spänningsförsörjning och manöverdelens 
tillkoppling.

1

2 4 6 8

3 5 7

9 12 15 18

10 13 16 19

11 14 17 20
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Idrifttagande av POwER Control
tillkoppla manöverdelen genom

- ett kort tryck på tangenten I/O   

Manöverdelen startar med WORK-indikeringen

Genom ett kort tryck på tangenten I/O    visas 
DATA-indikeringen

Indikering av

- j o b b d a t o r n s 
programvaruversion 
(V x.xx) 

- lastningar (L)

- Driftstimmar (h)

 DATA-indikeringen som efter 4 sekunder återgår till 
WORK-indikeringen.

Genom att tangenten I/O   trycks en gång till i DATA-
indikeringen visas SET-indikeringen

 Här kan man gå vidare till 
SET-funktionerna med 
hjälp av I/O tangenten.

- När tangenten I/O trycks   i 1,5 sekunder
 kommer man tillbaka från SET-indikeringen till WORK-

indikeringen igen

Frånkoppla manöverdelen och jobbdatorn genom

-  ett tryck på tangenten I/O   håll den intryckt i � 
sekunder

Kvittera DIAG-indikeringarna (larmmeddelanden) 

genom

 - ett tryck på tangenten I/O    

wORK-meny lastningsfunktioner

1. Lastningsautomatik

Tryck på tangenten

- lastningsautomatiken till- eller frånkopplas

- aktiv lastningsautomatik visas på bildskärmen

Lastningsautomatiken kan endast till- eller frånkopplas 
om bakluckan är stängd!

Lastningsautomatikens fördelar:

- mycket kompakt lastning

- stopp i inmatningskanalen reduceras

- överbelastning av hela drivningssystemet undviks

- fodret skonas

- föraren avlastas

- lastningskapaciteten höjs

Lastningsautomatiken styrs genom: 

- nivåluckan nere

- nivåluckan uppe

- bottenmattans drivning tillkopplas automatiskt

- godset transporteras en kort bit bakåt

- proceduren upprepas tills lastningsutrymmet är 
fullt

Vagnen är full, när fodret

- pressas mot den nedre doservalsen eller

- p re s s a s  m o t  b a k l u c k a n  ( v a g n  u t a n 
doseringsutrustning).

När vagnen är full:

- visas indikeringen „full“ (Full) på bildskärmen

- räknaren för antalet vagnslass höjs med ett

Anmärkning!

 Lastningsautomatiken behöver endast 
kopplas till en enda gång. 

Så snart vagnen är full:

- deaktiveras lastningsautomatiken automatiskt.

Efter avlastningen:

- aktiveras lastningsautomatiken igen automatiskt.

Denna inställning bibehålls även efter till- och frånkoppling 
av systemet.

Anmärkning!

Följande driftsan-
visning gäller 

för vagnar med 
samtliga tillsats-

utrustningar.

Anmärkning!

Vid maskiner 
med uppfällbar 

torrfoderpåbygg-
nad kan man 

inte arbeta med 
lastningsautoma-

tiken.

Anmärkning!

Räkningen av 
vagnslasser sker 
antingen genom 

meddelandet 
”full” (FuLL) eller 
genom tillstånds-
sekvensen ”bak-
lucka stängd --> 
baklucka öppen 
--> bottenmatta 
returkörning 10 

sekunder”
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7. Lyftning av pickupen

Så länge tangenten hålls nedtryckt:

- rör sig pickupen uppåt.

8. Sänkning av pickupen

Tryck kort på tangenten:

- pickupen rör sig nedåt och stannar kvar i „simmande“ 
läge

 -  detta visas på bildskärmen

3. Insvängning av skärverket

Så länge tangenten hålls nedtryckt:

- knivbalken rör sig in i matarkanalen

Om knivuppsättningen inte är helt insvängd

 -  så visas detta på bildskärmen.

4. utsvängning av skärverket

Så länge tangenten hålls nedtryckt:

- knivbalken rör sig tryckfritt ut ur matarkanalen. Om 
en tryckfri utsvängning inte är möjlig, använd de 
externa skärverksknapparna.

Om knivuppsättningen inte är helt utsvängd

 -  så visas detta på bildskärmen.

2. Lastning av bottenmattan

Så länge tangenten hålls nedtryckt:

- rör sig bottenmattan med maximal hastighet från 
pickupen till bakluckan.

Bottenmattan stoppas (STOPP-indikering):

-  när skördegodset pressas mot doservalsen (sensorn 
för valstrycket aktiveras i minst 2 sekunder)

- när oljetryckställaren reagerar

 (vagn-full (Full)-indikeringen visas)

(Kan även användas för kortvarig omkoppling till maximal 
hastighet under avlastningen).

Anmärkning! Bottenmattan stannar också när valstryck-
sensorn reagerar. Stilleståndet visas dock inte på 
bildskärmen!

5. Sänkning av vikdraget

Så länge tangenten hålls nedtryckt:

- lyfts lastarvagnens främre del

6. Lyftning av vikdraget

Så länge tangenten hålls nedtryckt:

- sänks lastarvagnens främre del.
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3. Bottenmatta framåtkörning

Så länge tangenten hålls nedtryckt: 

-  Bottenmattan rör sig med maximal hastighet framåt 
i riktning pickup.

- Riktningen visas på bildskärmen 

2. Avlastning av bottenmattan / 
 2-stegsmotor

Tryck kort på tangenten: 

- bottenmattan till- eller omkopplas

- på bildskärmen visas

 - långsamt eller snabbt 

I det långsamma steget (sköldpadda): 

-  Hastigheten kan ändras genom en längre 
manövrering av tangenten "+"   eller "-"  .

I det snabba steget (hare): 

-  Bottenmattan går med maximal hastighet.

-  Hastighetens indikeringsvärde bibehålls.

Stoppa bottenmattan med tangenten "Stopp"
   

 eller 
„Bottenmatta framåtkörning“    
Kortvarigt avbrott av bottenmattans returkörning när:

- pickupen lyfts

- bakluckan öppnas

- knivarna svängs in

- torrfoderpåbyggnaden fälls ned eller fälls upp

- doservalsarna kopplas in

- eftergångsstyraxeln spärras

- tvärmatningsbandet kopplas in mekaniskt

Bottenmattan startas endast om inga andra hydrauliska 
funktioner är i gång.

Anmärkning!

 Om skördegodset pressas för hårt mot 
doservalsarna, stannar bottenmattan 
(sensor för valstrycket). Detta visas inte 
på bildskärmen.

 Bottenmattan kan endast startas för 
avlastning om bakluckan är öppen.

1) endast på vagnar utan tvärmatningsband eller när tvärmatningsbandet står stilla
2) endast på vagnar med tvärmatningsband
3) endast på vagnar med doservalsar

wORK-meny avlastningsfunktioner
1. Avlastningsautomatik
Tryck kort på tangenten: 

- avlastningsautomatiken till- eller frånkopplas

- aktiv avlastningsautomatik visas på bildskärmen

Avlastningsautomatikens fördelar:

- avlastningen sker snabbt, effektivt och jämnt

- stopp i inmatningskanalen reduceras

- fodret skonas vid avlastningen

Avlastningsautomatikens funktionsförlopp: 

1. Bakluckan öppnas. 1)

Observera! Bakluckan öppnas helt.

2. Tvärmatningsbandet tillkopplas. 2)

�. Bottenmattan kopplas helt kort på framåtkörning.�)

- Fodertrycket på doservalsen reduceras.

4. Doservalsarna tillkopplas. �)

5. Bottenmattan avlastas reglerat

Om tangenten „Baklucka stängs“
    

manövreras under 
pågående avlastningsprocedur:

-  Symbolen på bildskärmen blinkar.

- Den öppnade bakluckan sänks långsamt ner.

 Avlastningen avbryts inte under denna fas!

- Så snart bakluckan når fram till det nedre området 
(öppning ca 10 cm) 

 frånkopplas:

- drivningen för bottenmattan

- doservalsarna

- tvärmatningsbandet

- Hydrauliken för att stänga bakluckan utlöses under 
tryck.

- Först när symbolen på bildskärmen släcks, är 
bakluckan stängd.

Observera! Funktionen „Avlastningsautoma-
tik startas“ aktiveras först efter en tidsför-
dröjning på 0,8 sekunder (säkerhetsåtgärd 
för vägtransporten).

Anmärkning! 3)

 Om avlastningsautomatiken startas vid från-
kopplad tappaxel, visas varningsmeddelandet 
”PTO!” och en varningssignal ljuder i 2 se-
kunder. Avlastningsautomatiken väntar i upp 
till 10 sekunder på tappaxelns start, varefter 
proceduren fortsätts eller avbryts.
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6. Eftergångsstyraxel

Tryck på tangenten: 

-  eftergångsstyraxeln till- resp. frånkopplas

- eftergångsstyraxelns läge (öppet) eller (stängt) visas 
på bildskärmen

 Observera! Medan styraxeln spärras eller 
öppnas hydrauliskt, är tangentbordet 
kortvarigt spärrat för andra hydrauliska 
funktioner.

 Säkerhetsanvisning! Kontrollera den 
automatiska ef tergångsstyraxelns 
funktion före vägtransport (backa lite 
- styraxeln måste vara spärrad).

Observera! 

Styraxeln måste spärras:

- vid snabba färder rakt fram med en 
hastighet över 30 km/h

-  på instabila underlag

-  i sluttningar

-  vid avlastning av den främre axeln genom 
vikdragsdrift

-  vid körning över marksilon

-  när sidoföringen för den ostyrda axeln inte 
längre räcker till

4. Doservalsar

Tryck kort på tangenten: 

- doservalsarna till- eller frånkopplas

- aktiverade valsar visas på bildskärmen 

  

Anmärkning!

 Doservalsarna kan endast inkopplas om 
bakluckan är öppen.

 Om doservalsarna startas vid frånkopplad 
tappaxel, visas varnings-meddelandet 
”PtO!” i 5 sekunder och en varningssignal 
ljuder i 2 sekunder.

5. tvärmatningsband

Tryck kort på tangenten:     

- Tryck därefter inom 5 sekunder på riktningstangenten 
„Höger“   eller „Vänster“   

- Detta visas på bildskärmen.  

Tryck på tangenten  igen:   
- Tvärmatningsbandet stoppas igen

Den automatiska avlastningsfunktionen i kombination med 
tvärmatningsbandet kan utföras enligt följande:

- Starta avlastningsautomatiken med tangenten:    
-  Kontrollera tillståndet.

-  Om tvärmatningsbandet är i gång, kan man hoppa 
över funktionen  „Baklucka öppnas“.

-  Om tvärmatningsbandet inte är i gång, öppnas först 
bakluckan.

Tangentskevens:

-  tangent „Tvärmatningsband“      
-  tangent „Höger“   eller „Vänster“  

Anmärkning!

 Den valda riktningen förblir inprogrammerad 
tills riktningen ändras på nytt och 
kan ignoreras om löpriktningen förblir 
densamma.

 -  tangent „Avlastningsautomatik“    

 tvärmatningsbandet kan endast startas 
om bakluckan är öppen.
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9. Stopp

Ett kort tryck på tangenten:

- stoppar samtliga drivningar

- frånkopplar de aktuellt aktiva automatik-
funktionerna

10. Rörelse åt vänster / reducera

Används för aktivering av den förinställda funktionen

- värdet reduceras

- rörelse åt vänster

11. Rörelse åt höger / höja

Används för aktivering av den förinställda funktionen

- värdet höjs

- rörelse åt höger

8. Bakluckan stängs

Tryck kort på tangenten:

-  Bakluckan sänks långsamt ner.

- Så snart bakluckan når fram till det nedre området 
(öppning ca 10 cm) 

- utlöses hydraulfunktionen.

- stängs bakluckan under tryck.

-  I nnan  dess  s toppas  dose rva l sa r nas , 
tvärmatningsbandets och bottenmattans 
drivningar.

 Observera! Automatisk stängningsproce-
dur. under stängningsproceduren blinkar 
symbolen „Baklucka stängs“ på bilds-
kärmen.

Stängningsautomatiken för bakluckan stoppas genom 

manövrering av en av följande tangenter  , ,  

eller   

7. Bakluckan öppnas

Så länge tangenten hålls nedtryckt: 

-  bakluckan rör sig uppåt

- öppen baklucka visas på bildskärmen

 Observera! Funktionen „Baklucka öppnas“ 
aktiveras först efter en tidsfördröjning 
på 0,8 sekunder (säkerhetsåtgärd för 
vägtransport).
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SEt-funktioner
Med tangenten „I/O“ kan man hoppa mellan de 
enskilda set-funktionerna.  

  
  
   

1. Lastningsutrymme belysning
Urvalspilen  pekar på symbolen för lastningsutrymmets 
belysning.

- Aktivera med tangenten "+"   

- Deaktivera med tangenten "-"   

Lastningsutrymmets belysning är en funktion som kan 
förinställas.

- Belysningen aktiveras endast när bakluckan är 
öppen.

2. Fördelaren för fodermedeltillsats
Urvalspilen  pekar på symbolen för fördelaren för 
fodermedeltillsatsen.

- Aktivera med tangenten "+"   

- Deaktivera med tangenten "-"   

Fördelaren för fodermedeltillsatsen är en funktion som 
kan förinställas.

- Den tillkopplas endast när pickupen är nedsänkt.

3. torrfoderpåbyggnad
U r v a l s p i l e n   z p e k a r  p å  s y m b o l e n  f ö r 
torrfoderpåbyggnaden.

- Fälls upp med tangenten "+"   

- Fälls ned med tangenten "-"    

De tillhörande ventilerna aktiveras i � sekunder. Upprepa 
funktionen vid behov.

 Observera! Medan torrfoderpåbyggnaden 
manövreras hydrauliskt, är tangentbordet 
kortvarigt spärrat för andra hydrauliska 
funktioner.

4. Driftsdata-dagräknaren raderas
Urvalspilen  pekar på symbolen för driftsdata.

- Aktivera med tangenten "+"   

- Deaktivera med tangenten "-"   

Symboler som visas när man lämnar SET-indikeringen:

"0 ➔ L" och "0 ➔ h"       = dagräknaren raderas

"L ➔ XX" och "h ➔ I.X"  = dagräknaren raderas inte

5. Inställning av bottenmattans framkörningstid
Urvalspilen  pekar på symbolen för bottenmattans 
framkörningstid.

- Höj 0,1 sek med tangenten "+"    

- Reducera 0,1 sek med tangenten "-"   

- f ö r  a t t  a v l a s t a  d o s e r v a l s a r n a  v i d 
avlastningsautomatik

- inställningsområde mellan 0,1 och � sekunder

Anmärk-
ning!

På displayen 
visas endast de 
funktioner som 
är aktiverade i 

CONFIG-menyn.

6.  Inställning av bakluckans öppningstid vid 
avlastningsautomatik

Urvalspilen  pekar på symbolen för bakluckans 
öppningstid (denna tid kan endast ställas in på vagnar 
med doservalsar).
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7. utvidgad SEt-meny

Tryck på tangenten  i 8 sekunder   

Symbolernas betydelse:
a  Bottenmatta steg 1 
b  Bottenmatta steg 19
c  Vikdrag ventilfördröjningstid

 Inställningsområde: 100 ms – 900 ms

 Anmärkning: Standardmässigt är denna tid inställd 
på 100 ms. Denna tid måste höjas när vikdraget vid 
upplyftningen först sänks ner en liten bit.

d  Bottenmatta snabbstopp

 Anmärkning: Om denna funktion är aktiverad, 
stoppas bottenmattan omedelbart när tangenten 
”Stäng baklucka” manövreras och doservalsarna 
kopplas ur.

a b c d

Ställ in steg 1 eller steg 19 med tangenten „SET“   

 Bottenmattans hastighetssteg anpassas ti l l 
traktorhydrauliken.

 Observera!

 Kontrollera före anpassningen att 
bottenmattan kan röra sig fritt.

 

Under anpassningen startas hydraulmotorn trots att 
bakluckan är stängd och med full last.

Aktivera steg 1

- Reducera bottenmattans hastighet

 - med tangenten "-"    

-  Bottenmattan bör röra sig med minimal hastighet.

 - motsvarar steg 1

Aktivera steg 19

- Höj bottenmattans hastighet

 - med tangenten "+"    

-  Bottenmattan bör röra sig med en hastighet som 
ligger något under den maximala hastigheten.

 - motsvarar steg 19

Indikering av procentvärdet för aktivering av bottenmattans 
ventil.

Överta de nyinställda värdena 

 - med tangenten    

Avbryt utan att överta de nyinställda värdena 

 - med tangenten    
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Förklaring av felsymbolerna (från vänster till höger):

-  pickupens ventil

- doservalsarnas ventil

- vikdragets ventil

- tvärmatningsbandets ventil

 (sätesventiler 1 vid mekaniskt tvärmatningsband)

 ( p ro p o r t i o n a l v e n t i l e r  v i d  h y d r a u l i s k t 
tvärmatningsband)

- skärverkets ventil

- bakluckans ventil

- bottenmatta-steg 2-ventil

- eftergångsstyraxelns ventil

-  torrfoderpåbyggnadens ventil

-  lastutrymmesbelysning

-  fodermedeltillsatsfördelare-utgång

-  vägventil (Y� eller Y4)

-  tvärmatningsbandets ventiler

 (sätesventiler 2)

-  proportionalventil (bottenmatta drivning)

-  sensorförsörjningsspänning

-  driftspänning

Diagnosfunktioner
Jobbdatorns kopplingsutgångar övervakas med 
avseende på:

 - driftspänning

- sensorförsörjningsspänning

- kortslutning massa eller 12 V

- kabelbrott och

- överbelastning.

Om ett fel registreras:

- visas larmbildskärmen

- avges en larmton

- visas motsvarande symbol

Diagnosfunktionen kan frånkopplas separat för varje 
enskild kanal.

En nystart av jobbdatorn krävs när:

- reläet för utgångarnas spänningsförsörjning 
frånkopplas längre än 2 sekunder, exempelvis p.g.a. 
att driftspänningen är för låg.

 Reläet reaktiveras av säkerhetsskäl inte 
självständigt.

Kvittera ett fel med tangenten „I/O“   . 

Ett kvitterat fel signaleras inte längre fram till nästa nystart 
av jobbdatorn.

Frånkoppling av diagnosfunktionen för en utgång

 Frånkoppla diagnosfunktionen för en utgång som 
registrerats som felaktig och som kvitterats av 
operatören.

 Efter kvittering:

 Tryck på tangenten    i 12 sekunder 

 - i SET-indikeringen

 Denna blockering sparas permanent tillsammans 
med de utgångar som spärrats tidigare. Detta 
signaleras med en kort ton.

 För permanent frånkoppling av inte existerande 
ventiler (alternativa maskinutrustningar).

A n m ä r k n i n g !  L a r m m e d d e l a n d e n 
f ö r  s p ä n n i n g s f ö r s ö r j n i n g e n  o c h 
sensorförsörjningsspänningen kan inte frånkopplas.

(Om larmmeddelandet för driftspänningen visas vid varje 
nystart - dra ut den �-poliga stickkontakten och anslut 
kabeln direkt till traktorns batteri (se kapitel: „Första 
gången vagnen kopplas till traktorn“).

Skärverksövervakning
 Sker en gång vid nedsänkt pickup och löpande 

tappaxel

-  vid nystart av jobbdatorn

- när skärverket har svängts ut

Signaleras genom: 

- två pipande ljud och 

- fem blinksignaler av symbolen 
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Sensortest
Man kommer till sensortest-indikeringen från WORK- eller 
DIAG-menyn genom att

-  trycka på STOPP-tangenten     i 4 sekunder.

Lämna test-indikeringen genom 

- Tryck på tangenten I/O     

Indikering av sensorernas aktuella tillstånd:

 Tappaxelns varvtal (stillestånd)

 Tappaxeln löper (varvtal > 225 v/min)

 Jobbdator försörjningsspänning

 Min.värde efter tillkopplingen

  ÄR-värde

 nivåluckan uppe

 nivåluckan nere

 Skärverk utsvängt

 Tryck på doservalsarna

 Bakluckan öppen

 Oljetrycksbrytare

Exempel:

 En svart kvadratisk ruta bredvid symbolen för nivåluckan 
uppe, betyder:

- Nivåluckan är aktiverad.

- Vid sensorns aktivering och deaktivering måste den 
kvadratiska rutan växla mellan svart och vitt.

Maskininställning
Man kommer till CONFIG-indikeringen från WORK- eller 
TEST-menyn genom att

-  trycka på STOPP-tangenten     i 8 sekunder.

Här visas först den aktuella konfigurationen.

automatisk lastning

Tvärmatningsband

Eftergångsstyraxel

Bottenmatta steg 2

Doservalsar

Lastningsutrymme belysning
A  = automatisk
  - Strålkastaren lyser när bakluckan är 

öppen.
M = manuell

Ljuset lyser permanent om det 
aktiverats i SET-menyn.

Fördelaren för fodermedeltillsats

Torrfoderpåbyggnad

- Gå till de olika inställningarna med tangenten I/O  

- Urvalspilen  pekar på respektive vald inställning

- Med tangenterna  "+"      och "-"      kan 
funktionen till- eller frånkopplas.

 En bock framför symbolen = funktion aktiverad

 Ett kryss framför symbolen = funktion inte aktiverad

 Ett undantag är tvärmatningsbandet (kryss = funktion 
inte aktiverad, M = mekanisk drivning, H = hydraulisk 
drivning).

- Indikerings- och styrfunktionerna anpassas.

- Utgångs-diagnosen för funktioner som inte finns 
deaktiveras.

CONFIG-menyn kan endast lämnas genom ett

- Tryck på tangenten STOP    
- Jobbdatorn återställer samtliga utgångs-diagnos-

spärrar (RESET av samtliga diagnos-funktioner).

- Nystart genomförs.
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Ladda ackumulatorn
-  En förutsättning för en störningsfri drift är att terminales 

ackumulator är tillräckligt uppladdad.

-  Terminalen är utrustad med mikrocontrollerstyrd 
laddningsautomatik.

-  Under laddningen måste terminalen (1) vara 
tillkopplad.

-  Laddning sker under driften på maskinen via 
terminalfästet (2).

-  Utanför maskinen kan ackumulatorn laddas via nätdelen 
(�) som ingår i leveransen.

Laddning i terminalfästet (2):

 Om den tillkopplade terminalen befinner sig i fästet, 
laddas den automatiskt upp vid behov.

Laddning med nätdelen (3):

 1. Anslut terminalen (1) till nätdelen.

 2. Stick in nätdelen (�) i 2�0V vägguttaget.

 �. Tillkoppla terminalen (1).

 4. Efter ca 25 sekunder visas ackumulatorns   
    laddningsstatus på displayen.

 5. Så snart terminalen har laddats upp fullständigt,  
    frånkopplas den automatiskt.

 Laddningens status visas inte på displayen, om 
terminalen är ansluten till en jobbdator eller en PC.

Indikering av laddningsstatus med hjälp av LED-
lampor

Ackumulatorns driftstatus indikeras med en LED-lampa 
på terminalens ovansida.

Anmärkning!

Apparaten är 
utrustad med en 
högvärdig litium-
jon-ackumulator. 

Samtliga 
seriemässiga 

apparater 
levereras med 
en fullständigt 

uppladdad 
ackumulator. Om 

apparaten skall 
förvaras under en 
längre tid, måste 
LED-lampan för 
laddningsstatus 

lysa grönt.

186-07-02

LED status ackumulatorns 
laddningsstatus

grön ca. 75%...100%

orange ca. �0%...75%

röd ca. 7%...�0% (ladda 
ackumulatorn)

röd snabbt blinkande ca. 1%...7%   (ladda 
ackumulatorn)

röd långsamt 
blinkande

ackumulatorn laddas 
(laddningsstatus som vid rött)

orange långsamt 
blinkande

ackumulatorn laddas

(laddningsstatus som vid 
orange)

grön långsamt 
blinkande

ackumulatorn laddas

röd och grön blinkar 
snabbt omväxlande

temperatur alarm

(ackumulatorns temperatur för 
hög – frånkoppla apparaten 
- informera servicetjänsten)

Anmärkning!

Laddningstiden 
från LED-sta-

tus ”röd snabbt 
blinkande” till 

”grön” (fullstän-
digt laddad) 

uppgår till ca 
1,5 timmar. (här 
utgår man ifrån 

en oavbruten 
laddning och nya, 
funktionsdugliga 
ackumulatorer).

1

2

3
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Ackumulatorns urladdning
Strömsparläge under ackumulatordrift:
-  Om terminalen inte används i tillkopplat tillstånd (ingen 

manövrering av tangentbordet), slocknar displayens 
bakgrundsbelysning efter 15 sekunder.

 Om en tangent manövreras i detta tillstånd, tänds 
bakgrundsbelysningen omedelbart upp till 100%.

-   Om ackumulatorn har uppnått en viss urladdningsstatus 
(LED-lampan lyser röd eller blinkar snabbt med rött 
ljus), visas på displayen en batterisymbol som betyder 
att ackumulatorn borde laddas. Dessutom ljuder en 
akustisk signal.

- Är ackumulatorns kapacitet nästan slut, frånkopplas 
terminalen automatiskt för att undvika en djupurladdning. 
(Strax före frånkopplingen blinkar LED-lampan snabbt 
med rött ljus).

-  Ackumulatorns driftstid är beroende av dess belastning 
genom operatören (tiden utanför strömsparläget). Vid 
hög belastning och fullt uppladdade ackumulatorer 
kan betjäningsdelen användas i ca 4 timmar utan att 
den behöver laddas. (Detta värde har tagits fram med 
nya ackumulatorer).

Pairing
- Pairing används för en säker förbindning från punkt till 

punkt.

 Dataöverföringen sker endast mellan förutbestämda 
deltagarpar.

-  En wireless utrustning består bl.a. av en betjäningsdel 
och ett fäste. Både i terminalen och i fästet är en 
mottagare integrerad. I leveranstillstånd är paren 
redan förbestämda. Gör enligt följande, om parterna 
skall paras ihop på nytt: För att radera den sparade 
partneradressen i fästet, stryker man i tillkopplat tillstånd 
med den medlevererade magneten över markeringen 
(ljusbrun dekal).  Slå sedan ifrån fästet. Slå till fästet 
igen  inom de närmaste �0 sekunderna måste terminalen 
tillkopplas med intryckt stopp-tangent. 

 Håll stopp-tangenten intryckt så länge tills sanduret 
visas på displayen.

- När ”WORK”-masken visas på displayen, har Pairing 
varit framgångsrik.

 (Förutsättning: jobbdatorn är ansluten och klar för 
drift).

- Det kan ta upp till �0 sekunder tills förbindningen har 
upprättats.

 Om terminalen ansluts till en dator för att läsa ut 
driftsdata, sker Pairing automatiskt via datorn. 
En ny, manuell Pairing är inte nödvändig efter en 
datorförbindning.Radiosignalens räckvidd

- För dataöverföringen mellan betjäningsdelen och 
jobbdatorn används en radioförbindning enligt 
Bluetoothstandard V1.1.

- Maskinvaran enligt Bluetooth Class 2 har en 
radioräckvidd på ca 10m, beroende av de lokala 
förhållandena.
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Bildskärm
Traktorterminal

Joystick

ISO-buss 
adapter

Traktorkabel med ISO-buss

Manöverdel ISO-Control

10 Ampere säkring

Variant
Betjäning med ISO-Control-terminalen

Variant
Betjäning via ISO-buss-traktor-terminalen

Jobbdator ISO-buss kompatibel

ISobuS - TERmINaL
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Betjäningsstruktur - lastarvagn med ISO-BuSS lösning

F = indikeringsmeny
T = tangentnumrering
V = variant

STOP
CONFIG
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Startmeny

Grundinställningsmeny

Lastningsmeny

tangenternas funktion:
T1  STOPP

T2  grundinställningar

T�  lastningsfunktioner

T4  avlastningsfunktioner

T5  datameny

T6  setmeny

tangenternas funktion:
T1  STOPP

T2  pickupen lyftes 

  (Indikering på bildskärmen  )

T�  pickupen sänkes 

  (Indikering på bildskärmen  )

T4  vikdrag - vagn lyftes

T5  vikdrag - vagn sänkes

T6  bottenmatta retur 

  (Indikering på bildskärmen  )

T7  automatisk lastning 

  (Indikering på bildskärmen  )

T8  knivar fälls in 

  (Indikering på bildskärmen  )

T9  knivar fälls ut 

  (Indikering på bildskärmen  )

T10 Tillbaka en nivå

tangenternas funktion:
T1  STOPP

T2  styraxel till/från 

  (Indikering på bildskärmen  /  ) 

T�  vikdrag - vagn lyftes

T4  vikdrag - vagn sänkes

T5  välj strålkastare 

  (Indikering på bildskärmen  )

T6  fodermedeltillsats-fördelare 
  (Indikering på bildskärmen )

T7  torrfoderpåbyggnaden lyftes

T8  torrfoderpåbyggnaden sänkes

T9  -

T10 Tillbaka en nivå

Anmärkning:

När tangenten visas 
i grått, så betyder 

det att den för 
närvarande inte 

kan manövreras.

Om man trycker på 
en sådan tangent, 

visas ett fönster, 
där orsaken till 
spärren anges.
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Avlastningsmeny

Variant utan tvärmatningsband

tangenternas funktion:
t1  STOPP

t2  automatisk avlastning

 -  bakluckan öppnas 

  (Indikering på bildskärmen  )

 -  bottenmatta framåtkörning

 -  doservalsar till

 -  bottenmatta avlastning

t3  bottenmatta omkoppling långsamt/snabbt 

  (Indikering på bildskärmen  /  )

  -  O m k o p p l i n g  t i l l  n å g o n  a n n a n 
bildskärmsmask

  T�.4 - hastigheten höjs (steg 0-20)

  T�.5 - hastigheten reduceras (steg 20-0)

t4  bottenmatta hastighet 

  -  O m k o p p l i n g  t i l l  n å g o n  a n n a n 
bildskärmsmask

  T4.4 - hastigheten höjs (steg 0-20)

  T4.5 - hastigheten reduceras (steg 20-0)

t5  bottenmatta framåtkörning 

  (Indikering på bildskärmen  )

t6  bakluckan öppnas - tidsfördröjning

  (Indikering på bildskärmen  )

t7  bakluckan stängs 

  (Indikering på bildskärmen  )

t8  doservalsar till/från 

  (Indikering på bildskärmen  )

t9  utan funktion

t10 Tillbaka en nivå

Anmärkning! 1) 

Om avlastningsau-
tomatiken startas 

vid frånkopplad 
tappaxel, visas var-
ningsmeddelandet 
”PtO!” och en var-

ningssignal ljuder i 2 
sekunder.

Avlastningsautoma-
tiken väntar upp 

till 10 sekunder på 
tappaxelns start, 

varefter procedu-
ren fortsätts eller 

avbryts.

Anmärkning!

Om doserval-
sarna startas 

vid frånkopplad 
tappaxel, visas 
varningsmed-

delandet ”PtO!” 
i 5 sekunder och 

en varningssignal 
ljuder i 2 sekun-

der.

1) endast på vagnar med doservalsar
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Avlastningsmeny

Variant med tvärmatningsband tangenternas funktion:
t1  STOPP

t2  avlastningsautomatik förval

 - Omkoppling till någon annan bildskärmsmask

T2.2 avlastningsautomatik utan tvärmatningsband

 - bakluckan öppnas

 - bottenmatta framåtkörning

 - doservalsar start

 - bottenmatta avlastning

T2.� avlastningsautomatik med tvärmatningsband

 - tvärmatningsband start vänstergång

 - bottenmatta framåtkörning

 - doservalsar start

 - bottenmatta start

 bakluckan öppnas inte

T2.4 avlastningsautomatik med tvärmatningsband

 - tvärmatningsband start högergång

 - bottenmatta framåtkörning

 - doservalsar start

 - bottenmatta start

 bakluckan öppnas inte

 (när bakluckan är stängd händer ingenting)

t3  bottenmatta omkoppling långsamt/snabbt
  (Indikering på bildskärmen  /  )

- Omkoppling till någon annan bildskärmsmask

T�.4 - hastigheten höjs

T�.5 - hastigheten reduceras

t4  bottenmatta hastighet

- Omkoppling till någon annan bildskärmsmask

T4.4 - hastigheten höjs (steg 0-20)

T4.5 - hastigheten reduceras (steg 20-0)

t5  bottenmatta framåtkörning 
  (Indikering på bildskärmen  )

t6  bakluckan öppnas 
  (Indikering på bildskärmen  )

t7  bakluckan stängs 
  (Indikering på bildskärmen  )
  (även för att avsluta avlastningsautomatiken)

t8  doservalsar till/från 
  (Indikering på bildskärmen  )

t9  tvärmatningsband förval 
  (Indikering på bildskärmen  )

 - Omkoppling till någon annan bildskärmsmask

T9.8 - tvärmatningsband vänstergång

T9.9 - tvärmatningsband högergång

t10 Tillbaka en nivå

Anmärkning!

Om doserval-
sarna startas 

vid frånkopplad 
tappaxel, visas 
varningsmed-

delandet ”PtO!” 
i 5 sekunder och 

en varningssignal 
ljuder i 2 sekun-

der.

Anmärkning! 1)

Om avlastningsau-
tomatiken startas 

vid frånkopplad 
tappaxel, visas 

varningsmedde-
landet ”PtO!” och 
en varningssignal 

ljuder i 2 sekun-
der.

Avlastningsauto-
matiken väntar 

upp till 10 sekun-
der på tappaxelns 
start, varefter pro-
ceduren fortsätts 

eller avbryts.

1) endast på vagnar med doservalsar
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Datameny

tangenternas funktion:
T1  STOPP

T�  detaljräknare raderas

T5  Tillbaka en nivå

Config-meny

Genom att trycka på tangenten „STOPP“ i startmenyn (F1) 
i 10 sekunder, kommer man till CONFIG-menyn.

- Gå till de olika funktionerna med tangenterna „Ned 
 " eller " „Upp  " .

- Med tangenterna „+ (yES)“ och „- (NO)“ kan 
funktionen till- eller frånkopplas.

 En bock framför symbolen = funktion aktiverad

 Ett kryss framför symbolen = funktion inte aktiverad

 Ett undantag är tvärmatningsbandet (kryss = funktion 
inte aktiverad, M = mekanisk drivning, H = hydraulisk 
drivning).

T1.1 - Nystart av jobbdatorn. 

Symbolernas betydelse:

Automatisk lastning

Tvärmatningsband

Eftergångsstyraxel

Bottenmatta steg 2

Doservalsar

Lastningsutrymme belysning
A  = automatisk

-  Strålkastaren lyser när bakluckan är 
öppen.

-  Strålkastaren lyser även vid backning *)

M = manuell
- Permanent ljus, om det aktiverats i 

menyn för grundinställningar.

Fördelaren för fodermedeltillsats

Torrfoderpåbyggnad

*) Observera! För ytterligare strålkastare, t.ex. på axeln, krävs en reläkoppling!
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Anmärkning!

 En ändrad 
inställning måste 

bekräftas med 
OK-tangenten.

Anmärkning! 

Innan styrningen 
tas i bruk 

första gången, 
måste några 
inställningar 

företas för att 
garantera en 

korrekt funktion.

 Med utgångspunkt från startmenyn

- Tryck knapp 6     

 Därmed kommer man till SEt-menyn.

Setmeny

6

1

2

�

5

4

a

b

c

6

6

d

e

tangenternas funktion:
1 StOPP

2 Bottenmatta inställning steg 1
 Omkoppling till någon annan bildskärmsmask
3 Bottenmatta inställning steg 19
 Omkoppling till någon annan bildskärmsmask
4 tESt-funktioner
 Omkoppling till TEST-menyn
5 DIAG-funktioner
 Omkoppling till DIAG-menyn

6 Omkoppling mellan sida 1 och sida 2

I SEt-menyn kan även andra inställningar företas:
a  Eftergångsstyraxel
b  Bottenmattans hastighet steg 1 och 19
c  Lastnings- och avlastningsmoment
d  Bottenmattans t id för framåtkörning för 

avlastningsautomatiken
e  Bakluckans öppningstid vid avlastningsautomatik

 Anmärkning! Denna tid kan endast ändras på vagnar 
med doservalsar.

- Värden som kan ställas in: 0 – 5 sekunder
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Hastighet Styraxelns tillstånd

under � km/h spärrad

negativ (bakåt) spärrad

över � km/h och 
ett lägre inställt värde

öppnad

högre inställt värde spärrad

 Hastighetssignalen kan valfritt komma via ISOBUSS-
traktorn eller via tillsatskabeln från traktorn (se 
„Användning av traktordata“).

- Välj driftsläge MAN eller AutO(matik)

 Manuell drift: 
 Styraxeln

-  öppnas (symbolen     blinkar svart) eller

-  stängs (symbolen     vit)

med tangenten  i grundinställningsmenyn.

 Automatisk drift:
 Styraxeln styrs automatiskt hastighetsberoende.

 Med det inställda hastighetsvärdet bestäms den övre 
gränsen.

 Värden som kan ställas in: mellan 10 och 20 km/h

 Anmärkning!

 Styraxeln spärras även automatiskt när 
bakluckan är öppen!

Observera!

Styraxeln måste spärras:

-  vid snabba färder rakt fram med en 
hastighet över 30 km/h

-  på instabila underlag

-  i sluttningar

-  vid avlastning av den främre axeln genom 
vikdragsdrift

-  vid körning över marksilon

-  när sidoföringen för den ostyrda axeln inte 
längre räcker till

1.  Eftergångsstyraxel

Lastningsmoment: 

 Inställning av belastningsgränsen för den automatiska 
manövreringen av bottenmattan.

- Är endast verksam vid automatisk lastning.

- Funktionen „Lastning av bottenmattan“ aktiveras 
automatiskt så snart den aktuella kapacitetsgraden 
överskrider det inställda värdet.

- Värden som kan ställas in: 1 – 100 (standardvärde 55)

 Här kan bottenmattans tid för framåtkörningen ställas 
in.

- Avlastar trycket på doservalsarna

- Värden som kan ställas in: 0,1 – � sekunder

  (standardvärde 0,7 sekunder)

Undertrycks för fordon utan doservalsar.

2.  Lastnings- och avlastningsmoment

Avlastningsmoment:

 Inställning av belastningsgränsen för bottenmattans 
stillestånd.

- Är endast verksam vid automatisk avlastning.

- Funktionen „Avlastning av bottenmattan“ avbryts 
så snart den aktuella kapacitetsgraden överskrider 
det inställda värdet.

- Värden som kan ställas in: 1 – 100 (standardvärde 45)

3.  Bottenmattans framåtkörningstid för avlastningsautomatiken

Anmärkning!

Vid torrt foder kan 
värdet höjas.

Vid fuktigt foder 
kan värdet 
reduceras.
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Förklaring:
  Status har uppnåtts

  Status har inte uppnåtts

M: Lastningsmoment (om en vridmoment-sensor 
finns)

 Inställning ca 440 digits i obelastat tillstånd

 Med utgångspunkt från SEt-menyn

- Tryck knapp 4

 Därmed kommer man till tESt-menyn

testmeny

Genom manövrering av tangenten „DIAG-->" i 12 
sekunder: 

-  frånkopplas diagnosfunktionen för alla felkvitterade 
utgångar (utöver de utgångar som redan spärrats 
tidigare)

- kopplas symbolerna om från "❏" till "✕ "

- detta signaleras med en kort ton

Genom manövrering av tangenten "DIAG-->"  i 15 
sekunder: 

-  friges diagnosfunktionen för samtliga utgångar 
(förutom lastningsutrymme lampa 2).

- ersätts alla "✕ "

- detta signaleras med en lång ton

Matris-fältens tilldelning motsvarar följande 
utgångar:

 A1 - pickupens ventil
 A2 - doservalsarnas ventil
 A� - vikdragets ventil
 A4 - tvärmatningsbandets ventiler
 A5 - skärverkets ventil
 A6 - bakluckans ventil
 A7 - bottenmatta-steg 2-ventil
 A8 - styraxelns ventil

 B1 - torrfoderpåbyggnadens ventil
 B2 - lastutrymmets belysning
 B� - FM-tillsatsfördelare
 B4 - vägventil (Y� eller Y4)
 B5 - tvärband-ventil vänster
 B6 - bottenmatta proportionalventil

Följande symboler visas:
✓ ... utgång ok

✕ ... diagnos frånkopplad

❏ ..  diagnosen har reagerat och har kvitterats

Om ett fel registreras

- visas larmbildskärmsmasken

- avges en larmton

Diagnosfunktionen kan frånkopplas separat för varje 
enskild kanal.

Ett fel måste kvitteras med tangenten „ACK“. Ett kvitterat fel 
signaleras inte längre fam till jobbdatorns nästa nystart.

 Med utgångspunkt från SEt-menyn

- Tryck knapp 5

 Därmed kommer man till diagnos-menyn

Anmärkning!  

Larmmeddelanden 
för spänningsför-

sörjningen kan 
inte frånkopplas.

Diagnosmeny
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joystickbeläggning lastarvagn

• Tryck på „tangenten F4“  på ISO-Control 
manöverdelen.

 System-menyn visas. 

• Tryck på softkey-tangenten „externe Eingabe“

 Beläggningsmenyn visas.

-  Utgångstillstånd är alltid  ( )

- Välj funktion med tangentblocket    

Inställning av joystick

• Välj beläggningsart

 Tryck en gång på tangenten „+ (yES)“ eller „- 
(NO)“. 

 Variant 1

 Kan endast användas två gånger, 1 funktion på start-
tangenten och 1 funktion på stopp-tangenten - inte 
nödvändigt för joystickbeläggningen.

 Tryck 2 gånger på tangenten „+ (yES)“ eller „- 
(NO)“.

 Variant 2

 Tilldela en joysticktangent önskad funktion.

-  Gå vidare med „+ (yES)“ tangenten. 

 Observera: Siffran på joysticksymbolen (1/2/�) visar 
respektive brytarställning!

 1 brytare uppe (LED lyser rött)

 2 brytare i mitten (LED lyser gult)

 � brytare nere (LED lyser grönt) 

 Fördelar:

 Genom att trycka på joysticktangenten styrs 
funktionen direkt.

Möjlig beläggning:
1 lastningsblock
2 avlastningsblock
� ytterligare funktioner

hänvisning!

tangenterna kan 
programmeras 

fritt.

hänvisning!

joystick aktiveras 
först efter att man 

tryckt en gång på en 
joysticktangent och 

detta bekräftats med 
tangenten „+ (yES)“.
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 Via den 7-poliga traktor-signal-stickkontakten kan olika 
signaler överföras från traktorn till jobbdatorn.

Användning av traktordata
hänvisning: 

Vid icke ISO-
BuSS-traktorer 

översätter 
ISO-Control 

manöverdelen 
(FO205) 

traktorsignalen 
till en ISO-BuSS-

signal.

T1

T2

T�

T4

T5

T6

• Tryck på „tangenten F4“ på ISO-Control manöverdelen. 
System-menyn visas. 

• Tryck på softkey-tangenten „Traktor-Jobrechner“

- Traktor-jobbdatorns status visas.

 Denna status kan aktiveras eller deaktiveras med 
softkey-tangenten t1.

- Trak tor- jobbdatorns program registrerar 
körhastigheten, körvägen som tillryggalagts, 
tappaxelns varvtal och (lyftverks-) arbetsläget.

- De aktuella inställningarna visas.

3. tappaxelns varvtal

- Tryck på softkey-tangenten t5 „Setup“.

- Välj positionen „Tappaxelimpulser per varv“ med 
tangenten „Ned  " 

- Mata in impulstalet med tangentblocket.

- Om urvalet ändras måste det bekräftas med 
Enter.

- Det uppmätta tappaxelvarvtalet visas.

- När en tappaxel-sensorsignal föreligger, visas i 
den kvadratiska rutan en bock.

4. Arbetsposition

 När en arbetslägesignal föreligger (TILL = lyftverk 
nedsänkt), visas i den kvadratiska rutan en bock.

 En tom kvadratisk ruta betyder antingen arbetsläget 
FRÅN (= lyftverk upplyft) eller att signalen inte finns 
till förfogande.

2. Markbaserad hastighet

- tryck på softkey-tangenten t5 „Setup“

- Välj positionen „Markbaserad“ med tangenten 
„Ned  "  

- Med tangenterna „+“ och „-“ kan man välja mellan 
„GPS“, „Radarsensor“ och „Deaktiverad“.

- Om urvalet ändras måste det bekräftas med 
Enter.

- Inställningen „GPS/radar“ registrerar hastigheten 
antingen via GPS eller via radar-sensorn, varvid 
GPS har högre prioritet. Dvs radar-signalen används 
som mätsignal-källa om GPS-signalen inte finns 
till förfogande.

- Med inställningen radarsensor bearbetas 
uteslutande radarsignalen.

- Om „Radarsensor“ har valts kan man med 
tangentblocket gå ner till inmatningen av impulstalet 
per 100 m.

- Mata in direkt eller genomför 100 m avjämning 
- se beskrivning under punkt „Hjulbaserad 
hastighet“.

hänvisning:

under 100 m 
avjämningen är 

körhastigheterna 
och 

körsträckorna 
som visas 

ogiltiga.

hänvisning:

 Om det inte finns 
någon hjul-, 
radarsensor 
eller GPS till 
förfogande, 

måste mätningen 
vara deaktiverad, 

eftersom 
mätvärdet 0 alltid 

utges annars.

T1

T2

T�

T4

T5

T6

T1

T2

T�

T4

T5

T6

1. hjulbaserad hastighet

- Tryck på softkey-tangenten T5 „Setup“

- Med tangenterna „+“ och „-“ kan man välja mellan 
„hjulsensor“ och „deaktiverad“.

- Om urvalet ändras måste det bekräftas med 
Enter.

- Om „hjulsensor“ har valts, kan man med 
tangentblocket gå ner till inmatningen av impulstalet 
per 100 m.

- Om impulstalet är känt, kan du mata in det direkt 
via tangentfältet och spara det med Enter.

- Om impulstalet inte är känt, kan du ta reda på 
det.

tillvägagångssätt:

- Tryck på softkey-tangenten T2 „R 100m Start“

- Kör en sträcka på exakt 100 meter.

- Tryck på softkey-tangenten T2 „R 100m Stop“

- Det så fastställda impulstalet sparas.
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Funktionskontroll manöverenhet „Select 
Control“ och jobbräknare

 

•  Kontroll manöverenhet „Select Control“

-  Tillkoppla strömförsörjningen med 12 V spänning.

-  Tillkoppla manöverenheten genom ett tryck på 
tangenten „I/O“.

-  LED (1) i „I/O“ tangenten lyser i 2 sekunder.

-  Om förbindelsen till jobbräknaren är korrekt, lyser 
LED (1) i „I/O“ tangenten.

-  Om förbindelsen till jobbräknaren inte har kunnat 
upprättas, börjar LED blinka efter 2 sekunder.

-  Om LED (1) inte lyser:

  - kontrollera spänningsförsörjningen (kabel)

  - manöverenheten defekt

•  Kontroll jobbräknare

-  Tillkoppla strömförsörjningen med 12 V spänning.

-  Blink-LED (2) på jobbräknarens kort lyser 1 
sekund.

-  På bildskärmen visas programvaruversionen i 5 
sekunder.

-  Därefter visas omväxlande  

  - drifttimmarna (om sensorn finns) och

  - sensorernas status

- Aktivera jobbräknaren genom manövrering av 
tangenten „I/O“ på manöverenheten.

-  Blink-LED (2) på jobbräknarens kort blinkar med en 
intervall på 2 sekunder.

-  Tryck på motsvarande funktionstangent på 
manöverenheten.

-  Funktionsindikering genom LEDs (X7.1 till X8.7) för 
varje effektutgång.

Diagnosfunktion för sensorer
- För varje sensor visas på bildskärmen en vertikal 

balk.

- stor balk = aktiv sensor (sensor registrerar metall)

- liten balk (sensor har ingen metallkontakt)

Exempel: 

Sensor X1.11 aktiv = stor balk (2 streck)

zB.: 

Indikering av programvaruversionen
- Efter tillkoppling av strömförsörjningen.

-  Programvaruversionen visas i 5 sekunder (kodning)

Programvarans versionsnummer 

Typ:  L = LW Select Control

 P = LW Direct Control

jobbräknare

Observera!

Se till att tätningen 
inte skadas när 
huset öppnas.

EL-HydRauLIK
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Vid en störning på elsystemet kan önskad 
hydraulfunktion nödmanövreras. 

 håll alltid ett säkert avstånd vid dessa 
lyft- eller inkopplings- resp. sänk- eller 
urkopplingsförlopp.

Hydraulblocket befinner sig under den främre vänstra 
skyddsplåten.

För att utföra önskad hydraulisk funktion:

-  skruva in motsvarande ventilknapp

-  manövrera styrventilen på traktorn

-  hydraulfunktionen utförs

-  skruva sedan ut motsvarande ventilknapp igen.

Störningar samt hjälp ifall elhydrauliken slås ut

Y2 Y3 Y4 Y5 Y7

495.782

Y14Y1 Y6 Y5

Y3
Y1

Y6

Y4
Y2

Y7

Y14

024-02-04

Variant SELECt-CONtROL 
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Variant DIRECt-CONtROL 

495.783

024-02-04

Y12

Y18

Y14

Y6

Y3

Y2

Y11

Y7

Y13

Y5

Y4

Y1

LS

Load sensing

Remark

1,5 s

2 s

Y2 Y3 Y4 Y5 Y14Y11 Y12 Y13Y1 Y6

Y2 Y3 Y4 Y5

Y7

Y7 Y14Y11 Y12 Y13Y1 Y6

Y18

Y18

STOP

Modeller t.o.m. år 2006

Modeller fr.o.m. år 2006
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Variant POwER-CONtROL 
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Säkring av den elektriska anläggningen

Den elektriska anläggningen för manöverfunktionerna är 
säkrad med en 10 A säkring.

Select-Control Direct-Control

Power-Control

Elsystemet för manövrering är avsäkrat med en 10 A 
säkring.

-  Säkringen finns inbyggd i den �-poliga stickkontakten 
i den elektriska tilledningen.

Ventilutgångarna i jobbdatorn är säkrade med en 25 A 
säkring.

- Säkringen finns inbyggd i jobbdatorn.

Anvisningar!

Vid arbeten på 
vagnens elsystem 

skall elledningen 
kopplas loss ifrån 

traktorn.
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Störning Orsak Atgärd

Ö v e r b e l a s t n i n g s k o p p l i n g  i 
kraftöverföringsaxeln utlöser.

- För stora fodermängder 

- främmande föremål  

- slöa knivar

- Frikoppla och starta igen med lågt 
varvtal. 

- Avlägsna ev. främmande föremål 
resp. slipa knivarna. 

- N ä r  d e t  b l i r  s t o p p  i 
inmatningskanalen

- lossa excenterlåset på knivbalken, 
starta pressen (knivbalken svängs 
automatiskt ut), sväng in knivbalken 
igen.

Transmissionen överhettas. - Ingen smörjning - Fyll på resp. byt ut växellådsoljan

Elevatorkedjan förorsakar starkt oljud 
i tomgång.

- Elevatorkedjan för slak eller för hårt 
spänd

- Kontrollera kedjespänningen

Oljud i drivkedjan. - Kedjan för slak - R e g e l b u n d e n  k o n t ro l l  a v 
kedjespänningen (spel 5-8 mm), 
efterspänn vid behov.

Uppdämning av material. - För hög körhastighet

- vagnen kopplad för lågt

- Ställ in korrekt dragbomshöjd

Dålig skärkvalitet. - Knivarna

- för slöa

- Slipa resp. byt ut knivarna i god 
tid.

- Kör med lägre varvtal för att 
förbättra inmatningen.

Pick-upens stödhjul ligger inte an. - Pick-upen felinställd - Kontrollera stödhjulens

- I ns tä l l n i ng  resp .  d rage ts 
höjdinställning.

Det lastade materialet förorenas. - Stödhjulen inställda för lågt - Kontrollera stödhjulsinställningen

Ryck ig  gång v id  hydrau l i sk 
manövrering.

- Luft i hydraulkolvar eller ledningar - Lossa luftningsskruvarna (A) och 
lufta systemet.

Dålig bromsverkan. - Bromsbeläggningar utslitna - Justera bromsbeläggningarna resp. 
byt ut dem

Driftsstörningar
Alla maskiner kan då och då råka ut för driftsstörningar. 
Nedanstående sammanställning skall hjälpa dig att lättare 
hitta orsakerna. Försumma aldrig att åtgärda felet så snart 
som möjligt. 

Säkerhets-
hänvisningar

- Stäng av motorn 
innan inställnings-

, skötsel- eller   
underhållsarbeten  

påbörjas.

A

TD2/95/�

dRIFTSSTÖRNINGaR
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hydraulanläggning
 Observera fara för skador och infektioner! 

 Flytande ämnen som tränger ut under högt tryck kan 
tränga in genom huden. Ta omedelbart kontakt med 
läkare.  

Efter de första 10 timmarna i drift och därefter efter 
var femtionde timme i drift

- Kontrollera det hydrauliska aggregatet och rörledningarna 
beträffande läckage och dra eventuellt åt skruvarna.

Före varje idrifttagning

- Kontrollera de hydrauliska ledningarna beträffande 
slitage. Utslitna eller skadade hydrauliska ledningar ska 
genast bytas ut. Reservledningarna måste motsvara 
tillverkarens tekniska krav.

 Slangledningar är underkastade ett naturligt åldrande. 
De bör inte användas längre än 5 – 6 år.

Parkering utomhus
 Om maskinen ska stå 

utomhus under en längre 
tid, bör kolvstången rengöras 
och därefter smörjas in med 
fett som skydd. FEtt

TD 49/93/2

Säkerhets-
hanvisningar

- Stäng av motorn 
innan inställ-
nings-, sköt-

sel- eller   un-
derhållsarbeten  

påbörjas.

- Arbeta inte under 
maskinen innan 

säkra stöd har 
installerats.

- Dra åt samtliga 
skruvar efter  de 
första timmarna 

i drift. 

Allmänna underhållshänvisningar
För att maskinen ska befinna sig i ett 
gott skick även efter lång användning 
bör följande hänvisningar beaktas.

- Dra åt samtliga skruvar efter de 
första timmarna i drift.

- Särskilt klingornas skruvar bör 
kontrolleras.

- Beakta skötselråden för vinkeldrevet och 
slåtterbalken.

Reservdelar

a. Originaldelar och tillbehör är särskilt tillverkade för 
maskinen respektive apparaten.

b. Vi vill uttryckligen göra dig uppmärksam på att 
originaldelar och tillbehör som inte har levererats av 
oss inte heller har kontrollerats och frigivits av oss.

c. Montering och / eller användning av sådana produkter 
kan eventuellt försämra eller skada konstruktivt 
föregivna egenskaper av din maskin. Tillverkaren 
ansvarar inte för skador som uppstår, därför att inte 
originaldelar eller tillbehör används.

d. Tillverkaren ansvarar inte heller för egenmäktiga 
förändringar t.ex. genom användning av bygg- eller 
tillbyggnadsdelar.

Rengöring av maskindelar
Observera! Använd inte högtrycksrengörare för att 

rengöra lager och hydrauliska delar.

- Fara för rostbildning!

- Efter rengöringen ska maskinen smörjas enligt 
smörjplanen och en kort provkörning bör 
genomföras.

- Om rengöringen 
sker med för 
högt tryck, 
kan lacken 
skadas.

Säkerhetsanvisningar
- Stäng av motorn innan inställnings-, skötsel- eller   

underhållsarbeten  påbörjas.

Övervintring
- Rengör maskinen noggrant innan vinterpausen.

- Ställ den skyddad för väder och vind.

- Byt eller fyll på växellådsolja.

- Skydda blanka delar mot rost.

- Alla smörjningsställen ska smörjas enligt plan.

Kraftöverföringsaxel
- se bilaga

Beakta för underhållet!
 Av princip gäller anvisningarna i denna bruksanvisning. 

Om inga speciella anvisningar finns här, så gäller 
hänvisningarna i bruksanvisningen som den aktuella 
länkaxeltillverkaren medlevererar.

Reparations  
hänvisningar

V.g. beakta repara-
tionshänvisning-

arna i bilagan.

SKÖTSEL oCH uNdERHÅLL
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Anvisningar!

Om du önskar att 
vagnen också 

efter en längre 
tids användning  

skall vara i fullgott 
tillstånd är det 

viktigt att du noga  
beaktar följande 

anvisningar.

Öppning av sidoskydden
 Med ett lämpligt hjälpmedel (t.ex. en skruvmejsel) kan 

låset “R“ öppnas och samtidigt skyddet fällas upp.

Stängning av sidoskydden
 Skyddet fälls ned varpå låset automatiskt låser fast 

skyddet och förhindrar att det oavsiktligt öppnas.

 Iakttag försiktighet vid vistelse på flaket.

 

1.  Säkra den öppna bakluckan så att den ej stängs av 
misstag (t.ex. med en stötta).

2.  Använd  en lämplig trappa (eller en stabil stege).

�.  Beträd ej flaket när kraftuttagsaxeln är ansluten och 
motorn igång.

4. Inspektionsdörren (endast på vagnar med 
doseringsvalsar)

 Inspektionsdörren på vagnens sida för öppnas endast 
då motorn är igång.

Vinkelväxel
 Byt ut resp. fyll på växellådsolja en gång om året.

Påfyllning av olja
- Skruva ut en av de båda fästskruvarna (6) vid påfyllning 

av olja.

- Kontrollera oljenivån vid nivåskruven (7).

Byte av olja
- Öppna oljeavtappningsskruven (5).

- Tappa av all gammal olja och deponera den enligt 
föreskrift.

- Fyll på 1,0 l iter olja enligt anvisningarna i 
smörjschemat.

Bottenmattans kedjor
Bottenmattans båda kedjor måste spännas lika mycket. 
Spänn dem dock inte för hårt! Kedjorna måste uppvisa 
en lätt nedhängning. 

Efterspänning av bottenmattans kedjor
- Spännskruvarna (S) sitter under plattformen.

- Ifall spännskruvarna inte kan spännas mera, måste 
man ta bort kedjeleder. 

 Tag alltid bort ett jämnt antal leder (2, 4, 6 ...) på båda 
kedjorna. TD4�/91/�

S

justering av broms
 Se punkt "Bromssystem"!

Säkerhetshänvis-
ningar: 

Se bilaga A1 pkt. 
(8a. - 8i.)
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SuNdERHÅLL

Pick-up
- Brutna pinnar (5�) kan bytas ut utan att pick-upen 

måste tas isär efter det att motsvarande pick-up-svep 
(54) demonterats.

Pick-upens drivkedja
- Olja in kedjan och kontrollera kedjespänningen efter 

vart 40:e lass.

- Tag av kedjeskyddet en gång om året. Rengör och olja 
in kedjan och smörj frilöpskopplingen. 

Kurvskiva
- Smörjstället (L) på pick-upens vänstra gavelplåt måste 

av tekniska skäl smörjas när pick-upen är i drift. 

 Var mycket försiktigt vid detta arbete för att förhindra 
olycksfall! 

Däckdryck (bar)

Observera!

•  Stanna alltid mo-
torn före inställ-

nings- underhålls- 
och reparations-

arbeten.
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SuNdERHÅLL

Elektronikkomponenternas skötsel

• Skydda betjäningsenheten (1) mot vatten.

-  Förvara den aldrig utomhus.

-  Förvara den i ett torrt utrymme under längre 
stilleståndstider.

• Betjäningsenhetens (1) rengöring.

-  Använd  en  m juk  t rasa  och  e t t  m i l t 
hushållsrengöringsmedel.

-  Använd inga lösningsmedel.

-  Manöverpulten får inte doppas ner i vätska!

•  Rengöring av jobbdatorn (2).

-  J o b b d a t o r n  f å r  i n t e  re n g ö r a s  m e d 
högtrycksrengörare.

2

1

Press
- Lossa kontramuttern och efterspänn drivkedjan med 

spännskruven (55).

- Drag åt kontramuttern igen efter avslutad inställning. 

Inmatningskammar och huvudlagring
- Inmatningskammarnas lager måste smörjas efter vart 

40:e lass.

- Smörj de båda huvudlagren efter vart 80:e lass.

125-04-14

55
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S

tekniska data

 Nödvändiga anslutningar
• 1 dubbelverkande, hydraulisk insticksanslutning eller

 1 enkel + retur

  arbetstryck min:   150 bar

  arbetstryck max:   200 bar

• 7-polig anslutning för belysningsutrustning (12 Volt)

•  2-polig (12 Volt) anslutnin 

Extrautrustning
Förlängningskabel för manöverdelen 

Dragögla diam. 50 mm (hitchögla)

Tandemaxel för 290, ��0, �70

Power Control - STYRNING för ��0 D

Stänkskärm

Load-Sensing

Däckutrustning: se list of spare parts

Beteckning Type Euroboss 250
T = Type 560
H = Type 559

Euroboss 290
T = Type 561
H = Type 562

Euroboss 330
T = Type 56�
H = Type 564

Euroboss 330 D
T = Type 565
H = Type 566

Euroboss 370
T = Type 567
H = Type 568

Totallängd [mm] 68�0 7450 8070 8070 8690

Totalbredd  (standarddäck) [mm] T

H

2420

2240

2420

2240

2420

2240

2420

2240

2420

2240

Höjd med uppfälld torrfoderpåbyggnad [mm]

              

     nerfälld torrfoderpåbyggnad [mm]

T

H

T

H

�060

�250

2190

2�80

�060

�250

2190

2�80

�060

�250

2190

2�80

�060

�250

2190

2�80

�060

�250

2190

2�80

Spårvidd [mm]
T

H

2020

1650

2020

1650

2020

1650

2020

1650

2020

1650

Flakhöjd [mm]
T

H

840

10�0

840

10�0

840

10�0

840

10�0

840

10�0

Pick-up-bredd [mm] 1740 1740 1740 1740 1740

Knivantal max.

Knivavstånd [mm]

�1

4�

�1

4�

�1

4�

�1

4�

�1

4�

Volym  [m�]

Volym enl. DIN 11741 [m�]

25

16,1

29

18,7

��

21,� 20,5 2�,9

Överbelastningskoppling på 
kraftöverföringsaxel

1050 Nm / 

540 min-1

1050 Nm / 

540 min-1

1050 Nm / 

540 min-1

1050 Nm / 

540 min-1

1050 Nm / 

540 min-1

Däckutrustning 15,0 / 55-17 15,0 / 55-17 15,0 / 55-17 15,0 / 55-17 15,0 / 55-17

Vikt ca.   [kg] 2400 2500 2600 2950 2700

Bullernivå <70 dB (A) <70 dB (A) <70 dB (A) <70 dB (A) <70 dB (A)

Uppförda data är ej bindande

TEKNISKa daTa
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TEKNISKa daTa S

Ändamålsenlig användning
 Självlastarvagnen „EUROBOSS (Type 559, 560, 561, 562, 56�, 564, 565, 566, 567, 568)" är endast avsedd för normal användning i 

lantbruket. 

•  Den är konstruerad för lastning, transport och avlastning av grönt eller  förtorkat gräs för ensilering eller motsvarande grovfoder till kreatur, 
samt halm.

•  Den kan också användas för transport och avlastning av fälthackat grovfoder.

 I ändamålsenlig användning innefattas även tillverkarens anvisningar rörande skötsel och underhåll samt användande av original reservdelar 
och tillbehör.

 Varje användningsområde som inte innehålles i ovanstående betraktas som icke ändamålsenlig.

 För skador som uppstår på grund av eller i samband med sådan icke ändamålsenlig användning avsäger sig tillverkaren allt ansvar.

 Istället ansvarar användaren helt själv för sådan användning.

Korrekt lastning

typskyltens placering
Maskinnummer (Fzg.Ident.Nr.) är instansat på typskylten (se 
vidstående bild) och på ramen. Utan uppgift om maskinnumret är 
det inte möjligt att bearbeta eventuella garantianspråk och tekniska 
frågor.

V.g. och notera maskinnumret på instruktionsbokens omslag så snart 
du har fått din maskin/utrustning.

Ihre/Your/Votre
Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.
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SHjuL oCH dÄCK

Åtdragningsmoment
Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning med jämna mellanrum 
(se nedanstående tabell betr. åtdragningsmoment).

OBS!
 Kontrolldrag hjulmuttrarna efter de första 10 

driftstimmarna.

- Även efter ett hjulbyte måste hjulmuttrarna kontrolldragas 
efter de första 10 driftstimmarna.

OBS! 

Kontrolldrag hjul-
muttrarna efter de 

första 10 drift-
stimmarna.

Lufttryck
- Håll föreskrivet däcktryck.

- Kontrollera däckens lufttryck regelbundet (se 
nedanstående tabell).

 När däcken pumpas upp och vid för högt däcktryck 
finns risk att de exploderar.
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bILaGa



S-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

S

Du står inför valet mellan ”original” eller ”efterapning”? Valet bestäms ofta av priset. 
Ett ”billigt” köp, kan ofta stå dig dyrt.

Köp endast originaldelar med fyrklövern

•  Kvalitet och passform
 - Säker drift

•  tillförlitlig funktion
•  högre livslängd
 - Ekonomisk drift

•  Garanterad tillgänglighet
 genom Pöttingers försäljningspartner

Det går bättre med original-
delar från Pöttinger

Det går inte att förfalska originalet …



9400_S-Anhang A_Sicherheit

bILaGa – aSäkerhetshanvisningar

- A 1 -

20%Kg

6. ) Det är förbjudet att transportera personer
a.  Det är inte tillåtet att transportera personer på maskinen.

b.  Maskinen får endast medföras på beskrivet sätt för gatutransport 
på offentliga vägar.

7.) Köregenskaper med tillbyggnadsdelar
a.  Traktorn måste förses med tillräcklig ballast framme eller bak så 

att den kan styras och så att bromsarna fungerar (minst 20% 
fordonets egenvikt på framaxeln).

b.  Även vägunderlaget 
och den tillkopplade 
maskinen har inflytande 
på köregenskaperna. 
Körningen bör anpassas 
t i l l  t e r rängen  och 
markförhållandena.

c.  Vid körning genom kurvor 
med tillkopplad vagn 
bör man även beakta att 
den tillkopplade vagnen 
svänger utåt!

d.  Vid körning genom kurvor 
med tillkopplad maskin bör man även beakta att den tillkopplade 
maskinen svänger utåt!

8.) Allmänt
a. Innan maskinen kopplas till tre – punkts – kopplingen bör spaken 

föras till den position som utesluter att maskinen oavsiktligt lyfts 
eller sänks.

b.  När maskinen kopplas till traktorn råder olycksrisk!

c.  I området kring tre – punkts – balkarna råder risk för kross- eller 
snittskador!

d.  När den yttre betjäningen för tre – punkts – kopplingen används 
får man inte kliva in mellan traktorn och maskinen!

e.  Montera och demontera endast kraftöverföringsaxeln när motorn 
inte är på.

f.  När man kör på väg med upplyft maskin måste betjäningsspaken 
för sänkning vara låst.

g.  Innan man lämnar traktorn ska maskinen sänkas ner på marken, 
dra därefter ut tändningsnyckeln!

h.  Ingen får befinna sig mellan traktorn och maskinen om inte fordonet 
är säkrat genom broms och/eller kilar mot att rulla iväg!

i.  Vid samtliga skötsel-, underhålls- och ombyggnadsarbeten måste 
motorn stängas av och driftaxeln dras ut.

9.) Rengöring av maskinen
 Använd inte högtrycksrengöringsmaskiner för att rengöra lager 

och hydrauliska delar.

hänvisningar beträffande arbetssäkerheten
I denna bruksanvisning är alla ställen, som beträffar 
säkerheten kännetecknade medels denna symbol.

1.) Ändamålsenlig användning
a.  se tekniska data

b.  Till den ändamålsenliga användningen hör också att underhållet och 
skötseln genomförs på det av tillverkaren föreskrivna sättet.

2.) Reservdelar
a.  Originaldelar och tillbehör är konstruerade speciellt för dessa 

maskiner och apparater.

b.  Vi gör dig uttryckligen uppmärksam på att originaldelar och tillbehör 
som inte har levererats av oss inte heller har kontrollerats och 
frigivits av oss.

c.  Monteringen och/eller användningen av sådana produkter 
kan därför eventuellt negativt förändra konstruktivt föregivna 
egenskaper hos din maskin. Tillverkaren garanterar inte för skador 
som uppstår därför att inte originaldelar eller originaltillbehör 
användes.

d.  Garantin gäller inte heller om egenmäktiga förändringar genomförs 
samt om bygg- eller tillbyggnadsdelar kommer till användning hos 
maskinen.

3.) Skyddsanordningar
 Samtliga skyddsanordningar måste vara monterade på maskinen 

och fungera. Det är nödvändigt att i rätt tid förnya utslitna och 
skadade avtäckningar eller andra skydd.

4.) För idrifttagandet
a.  Innan arbetet påbörjas ska användaren bekanta sig med alla 

funktioner och deras användning. Det är för sent när arbetet väl 
har påbörjats!

b.  Kontrollera maskinen beträffande körduglighet och arbetssäkerhet 
varje gång den tas i drift.

5.) Asbest
 Vissa tillköpta delar hos maskinen kan av 

grundtekniska skäl innehålla asbest. Dessa 
delar är kännetecknade.
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SKRaFTÖVERFÖRINGSaxELAvsnitt - B

Idrifttagande av kraftöverföringen
Vid körning med maskinen får det maximala 
kraftuttagsvarvtalet ej överskridas.

- Vid frånkoppling av kraftuttagsdrivningen kan axeln 
fortsätta att rotera p g a maskinens levande kraft. Först 
då axeln står helt stilla får denna beröras.

-  Vid uppställning av maskinen måste kraftöverföringsaxeln 
förvaras enligt föreskrift resp. låsas med kedjan. (Häng 
aldrig upp kraftöverföringsaxeln i säkerhetskedjorna 
(H)). 

Vidvinkelknut
 Maximal avvinkling under drift och vid stillastående 

maskin = 70°.

Standardknut
 Maximal avvinkling vid stillastående maskin = 90°.

 Maximal avvinkling under drift = �5°.

underhåll

Byt omedelbart ut slitna beröringsskydd!

 

-  Kraftöverföringen måste smörjas före varje idrifttagande 
och var 8:e driftstimme.

- Före längre stillestånd skall kraftöverföringsaxeln 
rengöras och smörjas.

- Vid vinterdrift skall skyddsrören fettas in för att förhindra 
att de fryser fast .

Ledaxelns anpassning
Vid längdanpassningen hålls de båda axelhalvorna vid 
sidan om varandra i sitt kortaste arbetsläge. Märk upp 
de båda axelhalvorna.

Anpassa längden
-  Vid längdanpassning hålls de båda axelhalvorna vid 

sidan om varandra i sitt kortaste arbetsläge (L2) och 
märks upp.

Observera!
• Iaktta maximalt arbetsläge (L1) 

- Sträva till högsta möjliga rörtäckning (min. 1/2 X)

• Förkorta det inre och det yttre skyddsröret jämnt

• Montera överbelastningsskydd (2) på maskinen!

• Pröva före varje idrifttagande av axeln att låsen har 
gått ordentligt i ingrepp.

Säkerhetskedjor 
- Säkra kraftöverföringsaxelns skyddsrör medelst kedjor 

så att det ej kan rotera med.  

 Se till att det finns ett tillräckligt stort svängningsområde 
så att kedjorna inte kommer i kontakt med 
kraftöverföringsaxeln! 

8 h

FETT

OBS! 

Använd endast den 
medlevererade 

kraftöverföringsa-
xeln. Används 

andra axlar gäller 
ej vagnsgaranti.
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SKRaFTÖVERFÖRINGSaxELAvsnitt - B

L

L
K92E,K92/4E

K90,K90/4,K94/1

Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd

Kopplingsautomaten är ett överbelastningsskydd som 
ställer vridmomentet på ”0” vid en överbelastning. Den 
avstängda kopplingen kan aktiveras på nytt genom att 
stänga av kraftuttagsdrivningen.

Kopplingens inkopplingsvarvtal ligger under 200 rpm. 

OBS! 

Återinkoppling är möjlig även vid reducering av 
tappaxelns varvtal.

ANMÄRKNING!
Kraftuttagets överbelastningsskydd är ingen 
 ”påfyllnadsindikator” utan endast en koppling som skyddar 
maskinen mot skador. 

Genom att köra på rätt sätt undviker man att kopplingen 
utlöser för ofta och att maskinen utsätts för onödigt 
slitage. 

Smörjintervall: 500 h (specialfett)

Viktigt vid kraftöverföringsaxlar med friktionskoppling

Vid överbelastning och kortvariga vridmomenttoppar, 
begränsas vridmomentet och överförs kontinuerligt under 
friktionstiden.

Före första idrifttagandet och efter längre stillestånd måste 
man kontrollera att friktionskopplingen arbetar korrekt. 

a) Uppge värdet ”L” på tryckfjädern för K90, K90/4 och 
K94/1 resp. på ställskruven för K92E och K92/4E.

b) Lossa skruvarna, varmed friktionsskivorna avlastas. 
Vrid runt kopplingen.

c) Ställ in skruvarna på värdet ”L”.

Kopplingen är driftklar igen.
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Smøreplan  
 8h  Hver 8. driftstime
 20h  Hver 20. driftstime
 40 F  Hvert 40. læs
 80 F  Hvert 80. læs
 1 j 1 gang årligt
 100 ha For hver 100 hektar
 FEtt  Fedt
 =    Antal smørenipler
 (IV)  Se smørediagrammet
 Liter  Liter
 *  Udstyrsvariant

  Se producentens anvisninger

FEtt

Smörjschema  
 8h  Varje 8:e driftstimme
 20h  Varje 20:e driftstimme
 40 F  Varje 40: e lass
 80 F  Varje 80: e lass
 1 j 1 x  årligen
 100 ha Varje 100:e ha
 FEtt  FETT

  =   Antal smörjnipplar
 (IV)  Se avsnitt ”Drivmedel”
 Liter  liter
 *  Utrustningsvariant

  Se tillverkarens anvisningar

Smøreplan  
 8h  Hver 8. arbeidstime
 20h  Hver 20. arbeidstime
 40 F  Hvert 40. lass
 80 F  Hvert 80. lass
 1 j 1 x  årlig
 100 ha Totalt 100 Hektar
 FEtt  FETT

  =   Antall  smørenipler
 (IV)  Se vedlegg "Betriebsstoffe"
 Liter  Liter
 *  Unntak

  Se instruksjon fra produsent

Voitelukaavio  
 8h  8 käyttötunnin välein
 20h  20 käyttötunnin välein
 40 F  40 kuorman välein
 80 F  80 kuorman välein
 1 j kerran vuodessa
 100 ha 100 ha:n välein
 FEtt  RASVA

  =   Voitelunippojen lukumäärä
 (IV)  Katso liite ”Polttoaineet”
 Liter  Litraa
 *  Versio

  Katso valmistajan ohjeet

DK

FIN

SN

MazacÌ pl·n  
 8h		 každých	8	hodin
 20h		 každých	20	hodin
 40 F		 každých	40	vozů
	 80 F		 každých	80	vozů
	 1 J	 1	x	ročně
	100 ha	 po	100	ha
 FEtt		 TUK

	 	 =		 Počet	mazacích	hlaviček
	 (IV)		 Viz	kapitola	“Mazací	prostředky	vydání”
 Litre		 litru
	 * 	 Varianta

	 		 viz.	příručka	výrobce

Plan smarowania
 8h  smarowaÊ co 8 roboczogodzin
 20h  smarowaÊ co 20 roboczogodzin
 40 F  smarowaÊ co 40 przejazdÛw
 80 F  smarowaÊ co 80 przejazdÛw
 1 J smarowaÊ raz w roku
 100 ha smarowaÊ co 100 ha
 FETT  smar

   =   iczba punktÛw smarowania 
 (IV)  
 Litre  litr
 *  Wariant

   Zobacz instrukcjÍ obs≥ugi producenta

Määrimisplaan  
 8h  iga 8 töötunni järel
 20h  iga 20 töötunni järel
 40 F  iga 40 laadimiskorra järel
 80 F  iga 80 laadimiskorra järel 
 1 j 1 x aastas
 100 ha iga 100 ha järel
 FEtt  MÄÄRE/ÕLI

  =   määrdeniplite arv
 (IV)  vt Lisa - määrdeained
 Liter  liiter
 *  variant

  valmistaja kasutusjuhendit

Eļļošanas plāns  
 8h		 ik	pēc	katrām	8	darba	stundām
 20h		 ik	pēc	katrām	20	darba	stundām
 40 F		 ik	pēc	katrām	40	piekabēm
 80 F		 ik	pēc	katrām	80	piekabēm
 1 J	 1	x		gadā
 100 ha	 ik	pēc	katriem	100	hektāriem
 FETT		 smērviela

	 	=			 ziežvārstu	skaits
	 (IV)		 skatīt	pielikumu	"Ekspluatācijas	materiāli"
	 Liter		 litri
	 *		 varianti

	 	 skatīt	ražotāja	instrukciju

CZ EE

LV

PL

Tepimo planas
 8h		 kas	8	eksploatacijos	valandas
 20h		 kas	20	eksploatacijos	valandų
 40 F		 kas	40	važiavimų
 80 F		 kas	80	važiavimų
 1 J	 1	kartą	per	metus
 100 ha	 kas	100	hektarų
 TEPALAS 		TEPALAS

	 	=			 slėginių	tepalinių	skaičius
	 (IV)		 Žr.	priedą	„Eksploatacinės	medžiagos“
	 Liter		 Litrai
	 *		 Variantas

	 	 Žr.	gamintojo	instrukciją

Lt
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Nödbromsventil

Syfte:
 Nödbromsventilen höjer säkerheten med påkopplad släpvagn. 

Den förhindrar att släpvagnen rullar iväg av sig själv, t.ex. vid 
brott på släpvagnskopplingen eller andra omständigheter.

 Ventilen uppfyller alla lagliga föreskrifter för släpvagnar som 
godkänts för en hastighet på 40 km/h.

Funktion:
 Som lossryckningsbroms: Om en släpvagn oavsiktligt lossas 

från traktorn, slits hydraulslangen och den elektriska kontakten 
resp. brytlinan av. Genom strömavbrottet eller genom mekanisk 
manövrering utlöses en nödbromsning. Lossryckningskopplingen 
på dragstången används som börbrottställe och förhindrar att olja 
läcker ut.

 Observera: Nödbromsventilen ersätter inte släpvagnarnas 
mekaniska parkeringsbroms.

 På släpvagnar som är utrustade med en nödbromsventil, 
måste ett bromsprov genomföras inför varje färd, så 
att hydroackumulatorn laddas på nytt!

Monteringsanvisning:

Iaktta följande punkter:

På släpvagnens sida:

- Montera lossryckningskopplingarna rakt i riktning mot traktorn.

 (Förvissa dig om att lossryckningskopplingen utlöser, när slangen 
påverkas av dragkrafter).

-  Kontrollera de elektriska komponenterna och förvissa dig om att 
de fungerar korrekt (skydd mot oavsiktliga nödbromsningar).

Viktigt!

 Elektrisk nödbromsventil: Friges först  med tillkopplad 
elektrisk försörjning (sätt på belysningen)!
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Elektriskt utlöst nödbromsventil för släpvagnar

Mekaniskt utlöst nödbromsventil för släpvagnar
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SSERVICE - SELECT CoNTRoL

hydrauliskt schema

Förklaring:
ST Traktorns manöverventil

P Pump

T  Tank

Y1  Pick-up 

Y2  Vikdrag

Y�  Torrfoderpåbyggnad

Y4  Bakluckan

Y5  Knivbalk

Y6  Doservalsar

Y7  Bottenmatta

Y14 Bakluckan (ackumulator)

S1  Brytare baklucka 
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SSERVICE - SELECT CoNTRoL

Förklaring:
JR-Kabel: Jobbdator – kabel

S1: Brytare baklucka

Y1  Pick-up 

Y2  Vikdrag

Y�  Torrfoderpåbyggnad

Y4  Bakluckan

Y5  Knivbalk

Y6  Doservalsar

Y7  Bottenmatta

Y14 Bakluckan (ackumulator)

Översiktsschema jobbdator

hänvisning!

Samtliga stickkon-
takter ses utifrån.

Färgkod:
bl blå

br brun

gn grön

gnge grön / gul

gr grå

rt röd

sw svart

ws vit



- 87 -0601_S-Service-DC_563

SSERVICE - dIRECT CoNTRoL

hydrauliskt schema (modeller t.o.m. år 2005)

Förklaring:
P Pump

T  Tank

LS  Load-Sensing

Y1/Y2 Bottenmatta 

Y�  Vägventil sänkes

Y4  Vägventil lyftes

Y5  Pick-up

Y6  Doservalsar

Y7  Vikdrag

Y11/Y12 Knivbalk

Y1�/Y14 Bakluckan

Y15 Tryckbegränsningsventil
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SSERVICE - dIRECT CoNTRoL

Förklaring:
P Pump

T  Tank

Y1/Y2 Bottenmatta 

Y�  Vägventil sänkes

Y4  Vägventil lyftes

Y5  Pick-up

Y6  Doservalsar

Y7/Y8 Vikdrag

Y11/Y12 Knivbalk

Y1�/Y14 Bakluckan

Y15 Tryckbegränsningsventil

Y17/Y18 Torrfoderpåbyggnad

hydrauliskt schema (modeller fr.o.m. år 2006)
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SSERVICE - dIRECT CoNTRoL

Förklaring:
JR-Kabel: Jobbdator - kabel

JR-Verb:   Jobbdator-förbindningskabel

Br  Bronar (Jumper)

S1  Varvtalssensor

S2  Sensor - Vagn full meddelande

S�  Sensor - Doservalsar

S4  Sensor - Bakluckan

S5  Sensor - nivålucka nere

S6  Sensor - nivålucka uppe

Y1 -Y15 se hydrauliskt schema

Översiktsschema jobbdator

hänvisning!

Samtliga 
stickkontakter ses 

utifrån.

Färgkoder:
bl blå
br brun
gn grön
gnge grön / gul
gr grå
rt röd
sw svart
ws vit
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SSERVICE - dIRECT CoNTRoL

Förklaring:
JR-Verb:   Jobbdator-förbindningskabel

S7  Sensor - position skärverk

T1  Knapp baklucka (bottenmatta tömning)

Y1  Bottenmatta framåtkörning

Y2  Bottenmatta retur

Y18 Torrfoderpåbyggnad

Översiktsschema - PwM jobbdator

hänvisning!

Samtliga 
stickkontakter ses 

utifrån.

Färgkoder:
bl blå
br brun
gn grön
gnge grön / gul
gr grå
rt röd
sw svart
ws vit
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SSERVICE - PowER CoNTRoL

Förklaring:
P Pump 

T  Tank

Y1/Y2 Bottenmatta - framåtkörning / retur 

Y� /Y4 Vägventil - sänkes / lyftes

Y5 Pick-up

Y6 Doservalsar

Y7 Vikdrag

Y9 Bottenmatta

Y11/Y12 Knivbalk

Y1�/Y14 Bakluckan

Y16 Tryckbegränsningsventil (DBV) 

Y18 Torrfoderpåbyggnad

hydrauliskt schema
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SSERVICE - PowER CoNTRoL

Förklaring:
Sensorer

S4/1 Position skärverk

S4/� Bakluckan

S4/5 Doservalsar

S4/8 Varvtals

S7 Oljetrycksbrytare

Ventiler

Y1/Y2 Proportionalventiler

Y�/Y4 Vägventil 

Y5 Pick-up

Y6 Doservalsar

Y7 Vikdrag

Y11/Y12 Knivbalk

Y1�/Y14 Bakluckan

Elektriskt kopplingsschema

hänvisning!

Samtliga 
stickkontakter ses 

utifrån.

Färgkoder:
bl blå

br brun

gn grön

gnge grön / gul

gr grå

rt röd

sw svart

ws vit
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SSERVICE - PowER CoNTRoL

Lastningsutrymme belysning
Fördelaren för fodermedeltillsats
Y15 Bottenmatta steg 2
Y16 Eftergångsstyraxel
Torrfoderpåbyggnad
tvärmatningsband vänstergång
tvärmatningsband högergång
Ingång reserv 1
bottenmatta avlastning
Moment valsar 1
Moment valsar 2
Lastningsmoment

Etikett fördelarskåp

Exempel:

P max 48 W

I max 4 A

U B 12 V

Färgkoder:
BU blå
BN brun
GNYE grön / gul
BK svart
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EG-konformitetsintyg
enligt EG-norm 98/37/EG

Vi _______________________________________________________________________
(anbudsgivarens namn)

__________________________________________________________________________________
(fullständig företagsadress - vid befullmäktigade samarbetspartner med säte inom EG uppges även tillverkarens företagsnamn och adress)

intygar med ensamansvar att nedanstående produkt,

__________________________________________________________________________
(fabrikat, typ)

för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföre-
skrifter enligt EG-norm 98/37/EG,
(om tillämpligt)

samt uppfyller kraven enligt övriga gällande EG-normer.

__________________________________________________________________________
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för övriga EG-normer)

(om tillämpligt)

Följande norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt infö-
rande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna.

__________________________________________________________________________
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er))

Bilaga 1

____________________________ ____________________________________
Utfärdat (ort/datum) (Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare)

S

EUROBOSS 250 H, Type 559
EUROBOSS 290 H, Type 562
EUROBOSS 330 H, Type 564
EUROBOSS 330 H D, Type 566
EUROBOSS 370 H, Type 568

EUROBOSS 250 T, Type 560
EUROBOSS 290 T, Type 561
EUROBOSS 330 T, Type 563
EUROBOSS 330 T D, Type 565
EUROBOSS 370 T, Type 567

Självlastar-
vagnen   

ppa. Ing. W. Schremmer
EntwicklungsleitungGrieskirchen, 09.01.2008



Beroende på den tekniska utvecklingen 
arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att 
förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot 
avbildningarna och beskrivningarna i denna 
bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk 
på förändringar av produkter beroende av denna 
bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. 
Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får 
endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A – 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten 
förbehålls.

Som led i den tekniske videreudvikling 
arbejder PÖTTINGER Ges.m.b.H hele tiden 
på at forbedre firmaets produkter.

Ret til ændringer i forhold til figurerne og beskrivelserne 
i denne driftsvejledning forbeholdes, krav om 
ændringer på allerede leverede maskinen kan ikke 
udledes deraf.

Tekniske angivelser, mål og vægtangivelser er 
uforpligtende.

Der tages forbehold for fejl.

Kopiering eller oversættelse, også delvis, kun med 
skriftlig tilladelse fra

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rettigheder forbeholdes iht. loven om ophavsret.

Som et ledd i den tekniske videreutviklingen 
arbeider PÖTTINGER Ges.m.b.H. stadig 
med forbedring av firmaets produkter.

Derfor tar vi forbehold om endringer i forhold til bildene 
og beskrivelsene i denne bruksanvisningen, krav 
om endringer på allerede leverte maskiner kan ikke 
utledes fra dette.

Tekniske angivelser, mål og vekt er veiledende. Med 
forbehold om feil.

Kopiering eller oversetting, også i utdrag, utelukkende 
med skriftlig tillatelse fra

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Med forbehold om alle rettigheter iht. loven om 
opphavsrett.

Sitä mukaa kuin tekninen kehitys kulkee 
eteenpäin, PÖTTINGER Ges.m.b.H pyrkii 
jatkuvasti parantamaan tuotteitaan.

Siksi joudumme pidättämään oikeuden tämän 
käyttöohjeen kuvien ja kuvauksien muutoksiin. 
Tämän vuoksi ei kuitenkaan voida vaatia muutoksia 
jo toimitettuihin koneisiin.

Tekniset tiedot, mitat ja painot ovat sitoumuksetta. 
Pidätämme oikeuden myös erehdyksiin. Osittainenkin 
jälkipainos tai käännös vai valmistajan luvalla:

ALOIS PÖTTINGER 

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Kaikki oikeudet pidätetään 

tekijänoikeuslain mukaisesti.

DK Tehnilise edasiarendamise käigus töötab 
Pöttinger Ges. m.b.H pidevalt oma toodete 
parendamisega.

Sellega seoses jätame endale õiguse teha muudatusi 
joonistes ja kasutusjuhendi kirjeldavas osas ilma 
kohustuseta teha neid muudatusi juba tarnitud 
masinate juures. Tehnilised andmed, mõõdud ja massid 
ei ole siduvad. Vead ei ole välistatud.

Käesoleva tõlke paljundamine, ka osaline, on lubatud 
ainult Pöttinger Ges. m.b.H kirjalikul loal.

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschat m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Kõik autoriõigused on seadusega kaitstud.

V	důsledku	technického	vývoje	pracuje	firma	
PÖTTINGER	Ges.m.b.H	neust·le	na	zlepšení	
svých	výrobků.

Změny	v	návodu	k	používaní	si	výrobce	vyhrazuje.	Požadavky	
na	 změnu	 návodu	 k	 používaní	 na	 právě	 dodané	 stroje	
nemohou	být	vyvozovány.

Technické	 údaje, 	 rozměr y	 a	 hmotnost i 	 jsou		
nezávazné.

Dotisk	nebo	nový	překlad	je	možný	pouze	za	písemného	
souhlasu	firmy

ALOIS	PÖTTINGER	

Maschinenfabrik	Gesellschaft	m.b.H.	

A-4710	Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.

Tehniskās	attīstības	procesā		PÖTTINGER	Ges.
m.b.H	 strādā	 nepārtraukti	 pie	 Jūsu	 produktu	
uzlabošanas.	

Tehnikai	attīstoties	var	atšķirties	fotoattēli	no	dabā	esošās	
mašīnas.	 Rūpnīca	 patur	 tiesības	 nepārtraukti	 uzlabot	
agregātus,	 kā	 dēļ	 nav	 izslēgta	 nākošo	 saražoto	 mašīnu	
atšķirība	 no	 iepriekšējām.	 Izmaiņas	 jau	 piegādātajām	
mašīnām	netiek	veiktas.	

Tehniskie	 dati,	 izmēri	 un	 masas	 var	 būt	 aptuvenas,	 nav	
izslēgtas	drukas	kļūdas.	

Pārdrukāšana	 	 vai	 	 tulkojumi,	 	 vai	 	 arī	 atsevišķu	 daļu	
izkopēšana	atļauta	tikai	ar	rūpnīcas	rakstisku	piekrišanau:

ALOIS	PÖTTINGER	

Maschinenfabrik	Gesellschaft	m.b.H.	

A-4710	Grieskirchen.

Autortiesības	aizsargātas	ar	likumu.

W sensie dalszego rozwoju technicznego 
Poettinger nieustannie pracuje nad 
ulepszaniem swoich produktÛw.

W zwiπzku z powyøszym zastrzegamy sobie prawo 
do zmian  w schematach i opisach znajdujπcych siÍ 
w niniejszej instrukcji obs≥ugi.
Nie wyklucza siÍ  prawa do zmian rÛwnieø w przypadku 
juø dostarczonych maszyn.
Dane techniczne, wymiary i ciÍøary nie sπ wielkoúciami 
ostatecznymi. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ pojawienia 
siÍ b≥edÛw.
Powielanie bπdü t≥umaczenia, rÛwnieø wyrywkowe, 
wy≥πcznie za pisemnπ zgodπ
ALOIS	PÖTTINGER	

Maschinenfabrik	Gesellschaft	m.b.H.	

A-4710	Grieskirchen

Wszelkie prawa w≥πcznie z prawami autorskimi 
zastrzeøone.

Tobulėjant	technikai,	„PÖTTINGER	Ges.m.b.H“	
nuolat	gerina	savo	gaminius.	

Todėl,	lyginant	su	šios	naudojimo	instrukcijos	
paveikslėliais	 ir	 aprašymais,	 pasiliekame	 sau	 atlikti	
pakeitimus,	 todėl	 pretenzijos	 dėl	 jau	 išsiųstų	 mašinų	
pakeitimų	nepriimamos.	

Techniniai	duomenys,	matmenys	ir	svoriai	yra	neprivalomi.	
Galimos	klaidos.	

Pakartotinai	išleisti	arba	versti,	taip	pat	ir	ištraukas,	leidžiama	
tik	gavus	

ALOIS	PÖTTINGER	

Maschinenfabrik	Gesellschaft	m.b.H.	

A-4710	Grieskirchen,	raštišką	leidimą.

Visos	teisės	saugomos	pagal	Autorių	teisių	įstatymą.
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GEBR. PÖttINGER  GMBh
Servicezentrum
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon: 
Ersatzteildienst:  0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169

Kundendienst:  0 81 91 / 92 99 - 1�0 od. 2�1

Telefax: 0 81 91 / 59 656

ALOIS PÖttINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h
A-4710 Grieskirchen
Telefon: 004� (0) 72 48 600-0

Telefax: 004� (0) 72 48 600-2511

e-Mail: landtechnik@poettinger.at
Internet: http://www.poettinger.at

GEBR. PÖttINGER  GMBh
Stützpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 5�) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 5�) 91 14 - 14

PÖttINGER France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 0�.89.47.28.�0

Fax: 0�.89.47.28.�9
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