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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 användnings-
områden 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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uppbyggnad och funktion
Den automatiska knivsliputrustningen möjliggör en bekväm skärpning av knivarna direkt på lastningsvagnen utan att 
behöva demontera dem.

Stoppa fordonet och starta den automatiska slipningen med manöverenheten. Lämna aldrig maskinen utan uppsyn 
under slipningen. I grundmenyn kan flera slipcykler ställas in. En slipcykel tar i genomsnitt ca 4 minuter.

tekniska data

Slipskiva typ Dm 150 / 32 - 23

Brandsläckare typ 2 kg pulversläckare manuell

Oljemängd minst 22 liter (i befintligt ventilblock)

Hydraultemperatur 30° C ... 85° C

Driftstryck max. 130 bar

Skivans motpressningstryck inställbart upp till max. 95 bar

Max. slipbelopp 22 mm

Spänningsförsörjning 12V / 25A

KoRt ÖVERSIKt

Anmärkning:

 Det finns traktortyper som i standarduttaget i traktorhytten levererar en för svag strömförsörjning 
för Power control!

 I det fallet måste en separat batterikabel installeras av en auktoriserad fackverkstad (reservdelsnummer: 
548.42.323.0). (1)

1

Anmärkning: 

 I denna handbok skiljer man mellan styrningen för lastningsvagnar fram till tillverkningsår 2010 och 
styrningen för lastningsvagnar from tillverkningsår 2010. V.g. kontrollera tillverkningsåret för din 
lastningsvagn på typskylten.
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SSÄKERHEtSANVISNINGAR

Principiella anmärkningar
Säkerhetsanvisningarna skyddar mot risker för liv och lem och förhindrar en osakkunnig användning av maskinen.

Läs därför noga igenom denna anvisning innan du börjar med arbetet på eller med maskinen och iaktta säkerhetsanvisningarna 
som anges i denna samt varningsinformationen som finns uppsatt på maskinen.

Maskinens driftsansvarige är ansvarig för personskador och skador som kan uppstå när denna anvisning ignoreras.

Personalens kvalifikation
Personer som arbetar med maskinen måste ha fyllt 18 år, vara lämpliga både fysiskt och psykiskt och måsta ha instruerats 
och utbildats för arbeten med och på maskinen.

Personalen som skall inskolas, instrueras, utbildas eller som befinner sig i en allmän utbildning, får bara arbeta med 
resp. på maskinen under uppsyn av en erfaren person.

Kontroll-, inställnings- och reparationsarbeten får endast genomföras av auktoriserad fackpersonal.

Ansvaret åvilar maskinens driftsansvarige. Även gällande, nationella föreskrifter måste iakttas.

Ändamålsenlig användning
Maskinen är uteslutande avsedd och koncipierad för slipning av knivarna. All annan användning utöver den nämnda 
gäller som inte ändamålsenlig. Den driftsansvarige är ansvarig för skador som kan uppstå pga. en icke ändamålsenlig 
användning.

Till den ändamålsenliga användningen hör även att bruksanvisningen och underhållsföreskrifterna iakttas.

organisatoriska åtgärder
förvara anvisningen i maskinens närhet så att den alltid finns till hands.

förutom uppgifterna i  denna anvisning skall även allmängiltiga, lagstadgade och andra bindande bestämmelser om 
förebyggande av olyckor iakttas. Sådana föreskrifter kan t.ex. gälla användningen av personlig skyddsutrustning eller 
trafiksäkerhetsförordningar.

gör dig förtrogen med manöverutrustningarnas samtliga funktioner innan du börjar med arbetet.

för kontroll-, inställnings- och reparationsarbeten krävs en lämplig, godkänd verkstadsutrustning.

upprätthållande av driftsäkerheten
Maskinen, som måste vara i ett tekniskt oklanderligt skick, får endast användas ändamålsenligt och säkerhets- och 
riskmedvetet.

Samtliga bristfälligheter som skulle kunna påverka säkerheten, måste omgående åtgärdas resp. låta åtgärdas i en 
auktoriserad verkstad.

Iaktta varningssymbolerna på maskinen.

Alla varningssymboler måste vara uppsatta och hållas i väl läsbart skick. Den driftsansvarige ansvarar för detta under 
maskinens hela livslängd.

Inga egenmäktiga på- och ombyggnader får genomföras på maskinen. Detta gäller även för inbyggnaden och inställningen 
av säkerhetsutrustningar samt för svetsning eller borrning på bärande delar.

Reservdelar, tillbehör och extra aggregat måste antingen vara originaldelar från Pöttinger eller av Pöttinger uttryckligen 
frigivna delar. Dessa delars pålitlighet, säkerhet och lämplighet har godkänts speciellt för maskiner från Pöttinger. Andra 
produkter kan vi inte bedöma och därför frånsäger vi oss allt ansvar när sådana används.

Underhållsarbeten som beskrivs i denna anvisning måste genomföras fullständigt och med angivna tidsintervaller eller 
låta genomföras i en auktoriserad verkstad.

Inga ändringar får företas på programvaran för programmerbara styrsystem.



- � -1000-S_BESCHREIBUNg_550

SÄKERHEtSANVISNINGAR S

underhållsarbeten
I denna anvisning beskrivs bara de skötsel-, underhålls- och reparationsarbeten som den driftsansvarige själv får 
genomföra. Alla andra arbeten bör utföras i en auktoriserad fackverkstad.

Skötsel-, underhålls- och reparationsarbeten får principiellt bara genomföras när drivningen står stilla. Stäng alltid av 
traktorn, dra ur tändnyckeln och förvara den väl.

Särskilda faror
Iaktta säkerhetsföreskrifterna som gäller för respektive produkt vid hanteringen av olja, fett, lösnings- och rengöringsmedel 
eller andra kemiska substanser.

Reparationer på det elektriska systemet, det hydrauliska systemet eller tryckluftanläggningen, på förspända fjädrar, 
tryckackumulatorer osv. kräver tillräcklig kunskap och föreskriftsenligt monteringsverktyg och får därför bara utföras i 
en auktoriserad fackverkstad.

Rengör maskinen och omgivningen och avlägsna damm och brännbara ämnen före svets- och sliparbeten på maskinen. 
Se till att ventilationen är tillräcklig. (Risk för brand och explosion).

Hydrauliskt system
Det hydrauliska systemet står under högt tryck.

Hydraulolja som kommer ut med högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga personskador.

- Kontakta omedelbart läkare vid personskador.

- Se till att det hydrauliska systemet är tryckfritt innan du börjar med arbetet.

- Kontrollera samtliga slangar, ledningar och förskruvningar regelbundet med avseende på täthet och yttre, synliga 
skador. Bristfälligheter som konstateras måste omedelbart åtgärdas i en auktoriserad fackverkstad.

- genomför sökningen efter läckage enbart med lämpliga hjälpmedel.

- De hydrauliska slangledningarna måste regelbundet bytas ut pga. åldrande, även när inga bristfälligheter eller skador 
kan konstateras. Reservslangarna måste motsvara de tekniska kraven.
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- Håll tangenten  intryckt i minst två sekunder för 
att starta sliputrustningen.

- Tryck på tangenten  för att  stoppa 
sliputrustningen.

Anmärkning:

 (Stopp) tangenten utlöser inget nödstopp. 
Den aktuella kniven slipas färdigt 
och sliputrustningen flyttas tillbaka 
till parkeringsposition innan maskinen 
stoppas.

 tryck på NÖDStoPP-knappen för att utlösa 
ett nödstopp.

- Håll tangenten  intryckt i minst två sekunder för 
att ställa in bytespositionen för slipskivorna.

- Hål l  tangenten  intryckt i  minst två 
sekunder för att ställa in parkeringspositionen. 
Slipenhetens parkeringsposition motsvarar enhetens 
utgångsposition.

- Ställ in slipcyklernas antal med tangenterna , 

 eller  LED-lampan i den intryckta tangenten 
lyser som bekräftelse.

- Tryck på tangenten  för att till- och frånkoppla 
manöverenheten.

10A

autocut

1 2

3

P

gegn

132-11-07

Anmärkning

Slå ifrån spän-
ningsförsörj-
ningen efter 

slipningen. Dra 
ur den tvåpoliga 

spänningsförsörj-
ningen i traktorns 

hytt.

Manöverenhet (fram till tillverkningsår 2010)
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BEtJÄNING

ISo-maskinstyrning (from tillverkningsår 2010)

Knivslipmeny

tangenternas betydelse:
T1 Avslutar slipningen – knivsliputrustningen kör 

tillbaka till parkeringsposition.

T3 Parkeringsposition (tryck på tangenten i 2 
sekunder)

T4 Slipskivor – bytesposition

 (tryck på tangenten i 2 sekunder)

T5  Tillbaka en nivåBeskrivning av symbolerna som visas på 
displayen:
a  Aktuell position i tvärrörelse

 (bara indikeringsfunktion)

  = riktning höger

  = riktning vänster

  = parkeringsposition

  = slipposition

 + = max. position
b   Aktuell position i längdrörelse

 (bara indikeringsfunktion)

  = utkörning

  = inkörning

  = parkeringsposition
c  Aktuell position för sliputrustningen

 (bara indikeringsfunktion)

  = utkörning

  = inkörning

  = parkeringsposition

 + = slipposition
d   Aktuellt bearbetat knivnummer

 (bara indikeringsfunktion)
e   Fält för felmeddelanden
f   Indikering av de inställda slipcyklerna

 1 ... 10 = antal slipcykler

 11 = oändligt

Anmärkning!

När den automatis-
ka knivslipcykeln 
har startats, kan 

ingen annan funk-
tion utföras under 

denna tid!

Anmärkning:

Håll tangenten 
intryckt i 2 

sekunder: Så 
snart funktionen 
startas, ljuder en 

signal.

T6

T7

T8

T9

T10

T1

T3

T4

T5

a b c d

e

f

Anmärkning:

I denna handbok 
skiljer man mellan 

styrningen för 
lastningsvagnar 
fram till tillverk-

ningsår 2010 och 
styrningen för 

lastningsvagnar 
from tillverk-

ningsår 2010. V.g. 
kontrollera tillver-
kningsåret för din 
lastningsvagn på 

typskylten.
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Power control (from tillverkningsår 2010)

Knivslipmeny

Beskrivning av symbolerna som visas på displayen:
a  Information om axeln

 (bara indikeringsfunktion)

b   Aktuellt vald funktion i menyn

 	 = slipskivor – bytesposition

  = parkeringsposition

 	 = inställning av antalet cykler

c  Indikering av de inställda slipcyklerna

 1 ... 10 = antal slipcykler

 11 = oändligt

e    = Slipskivor – bytesposition

 Tryck på tangenten  i minst 2 sekunder

f    = Parkeringsposition

 Tryck på tangenten  i minst 2 sekunder

f    = Inställning av antalet cykler

 Ställ in önskat antal cykler med tangenterna  .

 Inställningsmöjligheter: 1 ... 10 eller 11 (= permanent 
körning)

Anmärkning:

 tryck på tangenten  för att avbryta den 
automatiska knivslipcykeln.

 tryck på tangenten  i minst 2 sekunder 
för att lämna menyn.

Anmärkning!

När den automatis-
ka knivslipcykeln 
har startats, kan 

ingen annan funk-
tion utföras under 

denna tid!

Anmärkning:

Håll tangenten 
intryckt i 2 

sekunder: Så 
snart funktionen 
startas, ljuder en 

signal.

e f g

c

b

a
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Start Autocut (from tillverkningsår 2010)

Tryck samtidigt på båda knapparna i minst 3 sekunder.

Starta Autocut (fram till tillverkningsår 
2010)

Tryck på (start) tangenten på manöverenheten i minst 2 
sekunder.
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DRIFt

Starta en slipning (tillverkningsår from 2010)

Följande förutsättningar krävs för slipningsdriften:
- Lastningsvagnen samt alla försörjningsledningar är anslutna till traktorn!

- Traktorn har startats och säkrats mot att den oavsiktligt rullar iväg!

- Lastningsvagnen är tom!

- Lastningsvagnen står på ett stabilt underlag!

- RISK fÖR BRAND! Inget lättantändligt material får finnas i knivsliputrustningens omgivning! (Slipa t.ex. aldrig i 
ladan!)

- Skyddslacket måste avlägsnas innan nya knivar får slipas!

- Knivförreglingens spak (H) har fixerats i arbetsposition. (=> de enskilda knivarna sitter 
fast ordentligt!)

observera!

 Pga. en förhöjd risk för brand, får den automatiska knivsliputrustningen bara användas under uppsyn! 
Den övervakande personen måste vara förtrogen med hanteringen av brandsläckaren som finns 
monterad på lastningsvagnen och måste kunna använda den sakkunnigt och snabbt när en brand 
uppstått.

observera!

 Förvissa dig om att ingen befinner sig inom sliputrustningens riskområde innan du sätter i gång den 
automatiska knivsliputrustningen. Sliputrustningens hydrauliskt drivna komponenter kan orsaka 
allvarliga kläm- och krosskador!

 Som riskområde gäller området under lastningsvagnen mellan dragstången och axlarna!

om alla förutsättningar för slipningen är uppfyllda, kan du starta den automatiska knivslipningen 
med manöverenheten:

Pos. 1

H

Anmärkning!

Vid kallt väder eller 
när man börjar 
med den första 

slipningen, måste 
man vara noga 

med att hydrau-
loljan har en tem-
peratur på minst 
30° c! tillkoppla 

bottenmattan helt 
kort vid behov.

g
f
e
d
c
b
a

Änderungsdatum Mitteilungsnummer

Bearbeiter: EbetshuberAusgabetag: 11.11.2010

Benennung:

Norm - Nr. 

AZB "Autocut Start"

495.847

90
mm

+1
-1

60 m
m

+
0 -1

PVC - Folie
Schrift und Grafik: laut Grafik
Hintergrund: weiss 

495.847

START - AUTOCUT

1) Sväng  u t  kn i vba lken  med  den  ex te r na 
skärverkstangenten.

2) Slipningen startas genom att samtidigt trycka på de 
båda externa skärverkstangenterna i 3 sekunder.

 ( S e  ä v e n  d e k a l e n  u n d e r  d e  e x t e r n a 
skärverkstangenterna)

Anmärkning:

I denna handbok 
skiljer man mellan 

styrningen för 
lastningsvagnar 
fram till tillverk-

ningsår 2010 och 
styrningen för 

lastningsvagnar 
from tillverk-

ningsår 2010. V.g. 
kontrollera tillver-
kningsåret för din 
lastningsvagn på 

typskylten. 

Anmärkning:

Har slipcykeln 
ställts in på ”Per-

manent körning 
(11)” måste slip-
ningen stoppas 
med tangenten 

”Stopp”!
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Starta en slipning (fram till tillverkningsår 2010)

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för 
slipningsdriften:
- Lastningsvagnen och samtliga försörjningsledningar är 

anslutna till traktorn!

- Traktorn har startats och säkrats mot att den oavsiktligt 
rullar iväg!

- Lastningsvagnen är tom!

- Lastningsvagnen står på ett stabilt underlag!

- RISK fÖR BRAND! Inget lättantändligt material får finnas 
i knivsliputrustningens omgivning (slipa t.ex. aldrig inne 
i en lada!)

- Avlägsna skyddslacken från de nya knivarna innan du 
slipar dem!

- Knivförreglingens spak (H) har fixerats i arbetsposition 
(pos. 2). (=> säkert stopp för de enskilda knivarna!)

- Skärverket måste köras ut fullständigt (A1) med 
knapparna på lastningsvagnen innan knivslipenheten 
startas.

- Smutsavvisaren måste fällas ut manuellt:

- Ta bort sprinten (V) på vardera sida (vänster och 
höger)

- fixera sprintarna i de yttre hålen.

- fäll smutsavvisaren (M) med spaken (P) nedåt.

observera!

 Pga. en förhöjd risk för brand, får den automatiska knivsliputrustningen bara användas under uppsikt! 
Den övervakande personen måste vara förtrogen med hanteringen av brandsläckaren som finns 
monterad på lastningsvagnen och måste kunna använda den sakkunnigt och snabbt när en brand 
uppstått.

observera!

 Förvissa dig om att ingen befinner sig inom sliputrustningens riskområde innan du sätter i gång den 
automatiska knivsliputrustningen. Sliputrustningens hydrauliskt drivna komponenter kan orsaka 
allvarliga kläm- och krosskador!

 Som riskområde gäller området under lastningsvagnen mellan dragstången och axlarna!

Så snart alla förutsättningar för slipningen är uppfyllda, kan den automatiska knivslipningen 
startas:

1) Sväng ut knivbalken med den externa skärverkstangenten.

2) fäll ut smutsavvisaren manuellt.

3) Håll (start) tangenten intryckt i minst två sekunder för att starta slipningen.

Anmärkning!

Vid kallt väder eller 
när man börjar 
med den första 

slipningen, måste 
man vara noga 

med att hydrau-
loljan har en tem-
peratur på minst 
30° c! tillkoppla 

bottenmattan helt 
kort vid behov.

Anmärkning!

Har slipcykeln 
ställts in på ”Per-

manent körning 
(11)” måste slip-
ningen stoppas 
med tangenten 

”Stopp”!
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Slipningens förlopp med Jumbo, tillverkningsår 
from 2010:

1) Sväng ut knivbalken med den externa skärverkstangenten 
och starta slipningen.

2) Smutsavvisaren fälls ut.

3) Sliputrustningen svänger till arbetsposition.

4) Sliputrusntingens längs- och tväraxel referenserar.

5) Slipningen startar. Via sensorn för knivräkningen 
positioneras slipskivan mot kniven, körs ut och pressas 
mot kniven via ett antal andra sensorer. Efter slipningen 
positioneras slipskivan mot nästa kniv.

6) Den automatiska slipningen har avslutats när det 
inställda antalet cykler har avarbetats, sliputrustningen 
har svängts till parkeringsposition och smutsavvisaren 
har svängts in.

Anmärkning!

Efter den automa-
tiska slipningen 

måste knivbalken 
svängas in manu-

ellt (via de externa 
skärverkstan-

genterna eller via 
manöverenheten).
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Slipningens förlopp (fram till tillverkningsår 
2010):

1) Sväng ut knivbalken med den externa skärverkstangenten 
och starta slipningen.

2) fäll ut smutsavvisaren manuellt.

3) Sliputrustningen svänger till arbetsposition.

4) Sliputrusntingens längs- och tväraxel referenserar.

5) Slipningen startar. Via sensorn för knivräkningen 
positioneras slipskivan, körs ut och pressas mot kniven 
via ett antal andra sensorer. Efter slipningen positioneras 
slipskivan mot nästa kniv.

6) Den automatiska slipningen har avslutats när det 
inställda antalet cykler har avarbetats, sliputrustningen 
har svängts till parkeringsposition och smutsavvisaren 
har svängts in.

7) Smutsavvisaren måste manuellt fällas in igen.

8) Stäng av traktorn och slå ifrån manöverenhetens 
spänningsförsörjning i hytten.

Anmärkning!

Efter den automa-
tiska slipningen 

måste knivbalken 
svängas in manu-

ellt (via de externa 
skärverkstan-

genterna eller via 
manöverenheten).

Anmärkning!

Slå alltid ifrån 
manöverenhetens 
strömförsörjning 
genom att dra ur 

stickkontakten 
när du stänger av 

traktorn.
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Stoppa en slipning

Den automatiska slipningen kan när som helst stoppas med hjälp av ISoBuSS-manöverenheten:

ISoBuSS-terminal

 Tryck på tangenten  i menyn för knivsliputrustningen.

Den aktuella kniven slipas färdigt och därefter kör sliputrustningen till 
parkeringsposition.

Power control-styrning

 Tryck på tangenten  i menyn för knivsliputrustningen.

Den aktuella kniven slipas färdigt och därefter kör sliputrustningen till 
parkeringsposition.

Manöverenhet (fram till tillverkningsår 2010):

Tryck på tangenten   på manöverenheten.

Den aktuella kniven slipas färdigt. Därefter kör sliputrustningen till 
parkeringsposition.

I nödfall kan den automatiska slipningen när som helst stoppas med en av de båda NÖDStoPP-
tANGENtERNA:

Knivbalkens utsvängning i sidled

Sväng upp den automatiska knivsliputrustningens 
hydraulblock, så att knivbalken kan svängas ut i sidled 
som vanligt.

- Öppna hydraulblockets (1) förregling.

- Lyft upp hydraulblocket och låt det gå i lås.

fäll smutsavvisaren bakåt:

Om lastningsvagnen är utrustad med en automatisk 
knivsliputrustning, säkras smutsavvisaren inte med sprinten 
på vänster och höger sida, utan via en central säkring på 
vänster sida

1

- När en av de båda NÖDSTOPP-tangenterna manövreras, stoppas 
sliputrustningen omedelbart och stannar kvar på den aktuella positionen.

 Kör sliputrustningen till parkeringsposition resp. grundställning efter 
nödsituationens undanröjning. gör enligt följande:

- Regla upp NÖDSTOPP-tangenten.

- Tryck på tangenten  i knivslipmenyn (Jumbo from tillverkningsår 2010). 
Sliputrustningen kör till parkeringsposition ELLER

 Tryck på tangenten  på manöverenheten (fram till tillverkningsår 2010). 
Sliputrustningen kör till parkeringsposition. 

Anmärkning:

Håll tangenten 
intryckt i 2 

sekunder: Så 
snart funktionen 
startas, ljuder en 

signal.

Anmärkning!

Efter den automa-
tiska slipningen 

måste knivbalken 
svängas in manu-

ellt (via de externa 
skärverkstan-

genterna eller via 
manöverenheten).
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Manuell manövrering av kopplingsventilerna

Vid en felfunktion eller för underhållsarbeten kan 
slipaxelns längs- och tvärrörelse och sliputrustningens och 
smutsavvisarens ut- och insvängning styras manuellt med 
kopplingsventilerna på knivsliputrustningens hydraulblock. 
för detta måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

För styrningar from tillverkningsår 2010:
1. Tryck på nödstopp-brytaren.

2. Tryck på den externa skärverkstangenten (fRÅN) i minst 
fem sekunder för att aktivera oljeflödet. Håll tangenten 
intryckt så länge knivslipenheten styrs via ventilerna.

Anmärkning:

 Vid  en manuel l  manövrer ing av 
kopplingsventilen rekommenderas att 
sticka in en liten skruvmejsel genom 
ventilens övre öppning för att underlätta 
manövreringen.

Slipaxelns längdrörelse   1

- åt höger:
 Lyft upp ventilen (1) och aktivera trycket i det hydrauliska 

systemet med den externa skärverkstangenten 
”fRÅN”.

- åt vänster:
 Tryck ventilen (1) och aktivera trycket i det hydrauliska 

systemet med den externa skärverkstangenten 
”fRÅN”.

Sliputrustning och smutsavvisare  2

- utsvängning: (sliputrustningen svängs ut och 
smutsavvisaren svängs in)

 Lyft upp ventilen (2) och aktivera trycket i det hydrauliska 
systemet med den externa skärverkstangenten 
”fRÅN”.

- insvängning: (smutsavvisaren svängs ut och 
sliputrustningen svängs till arbetsposition)

 Tryck ventilen (2) och aktivera trycket i det hydrauliska 
systemet med den externa skärverkstangenten 
”fRÅN”.

Slipaxelns tvärrörelse  3

- framåt:
 Lyft upp ventilen (3) och aktivera trycket i det hydrauliska 

systemet med den externa skärverkstangenten 
”fRÅN”.

- bakåt:
 Tryck ventilen (3) och aktivera trycket i det hydrauliska 

systemet med den externa skärverkstangenten 
”fRÅN”.

observe-
ra!

Se till att ingen 
befinner sig i 

sliputrustningens 
riskområde innan 

du manövrerar 
den automatiska 

knivsliputrustnin-
gens manuella 

kopplingsventiler. 
Sliputrustningens 
hydrauliskt drivna 
komponenter kan 

orsaka allvarliga 
kläm- och kross-

kador!

Som riskområde 
gäller området 

under lastnings-
vagnen mellan 

dragstången och 
axlarna!

1 2 3

Anmärkning: 

I denna handbok 
skiljer man mellan 

styrningen för 
lastningsvagnar 
fram till tillverk-

ningsår 2010 och 
styrningen för 

lastningsvagnar 
from tillverk-

ningsår 2010. V.g. 
kontrollera tillver-
kningsåret för din 
lastningsvagn på 

typskylten.

För styrningar fram till tillverkningsår 2010:
1. Tryck på nödstopp-brytaren.

2. Regla upp nödstopp-brytaren igen för att åstadkomma 
strömförsörjning till manöverenheten igen.

3. Aktivera knivsliputrustningens oljeförsörjning om 
traktorn har stängts av.

3

179-11-01

179-11-02

179-11-03

2

1



1102_S-SERVICE-AUTOCUT_548

SSERVIcE

- 1� -

Elektriskt kopplingsschema (from tillverkningsår 2010)
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Elektriskt kopplingsschema (fram till tillverkningsår 2010)
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Hydrauliskt schema (from tillverkningsår 2010)
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Hydrauliskt schema (fram till tillverkningsår 2010)
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uNDERHÅLL

Rengöring

observera!

 Smuts (t.ex. skörderester) kan påverka slipningens kvalitet och funktion!

observera!

 Smuts (t.ex. skörderester) kan höja brandrisken!

observera!

 Stäng av lastningsvagnen och säkra den mot att rulla iväg innan du börjar med rengöringen!

Den automatiska knivsliputrustningen bör först rengöras för hand. Avlägsna grova nedsmutsningar och blås sedan ut 
den med luft.

Rengör axlarnas styrskenor samt sensorer och ställdon (hydraulmotor) med en fuktig trasa.

Smörjning

observera!

 Stäng av lastningsvagnen och säkra den mot att rulla iväg innan du börjar med underhållsarbetet!

Smörjintervall: 30 h

Smörjpunkter: Sliputrustningens svängram har vardera 
4 smörjnipplar (1) på varje sida.

1

1
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Byte av slipskiva

1) Aktivera underhållspositionen med manöverenheten:

ISoBuSS-terminal

 Tryck på tangenten ”Slipskivor - bytesposition” i menyn för 
knivsliputrustningen och håll den intryckt i minst 2 sekunder.

- Knivbalken svängs ut.

- Knivsliputrustningen svängs in.

- Tväraxeln kör till ”Slipskivor – bytesposition” (höger sida).

Power control-styrning

 Tryck på tangenten  i menyn för knivsliputrustningen.

- Knivbalken svängs ut.

- Knivsliputrustningen svängs in.

- Tväraxeln kör till ”Slipskivor – bytesposition” (höger sida).

Manöverenhet för styrningar fram till tillverkningsår 2010:

Sväng ut knivbalken manuellt

- fäll smutsavvisaren bakåt.

- Håll tangenten   intryckt i 2 sekunder.

observera!

 Stäng av lastningsvagnen och säkra den mot att rulla iväg innan du börjar med underhållsarbetet!

2) Öppna fästet för slipskivan:
- Håll i slipskivans axel (2) med en gaffelnyckel (nyckelvidd 

21 mm).

- Öppna slipskivans fäste (3) medsols med en gaffelnyckel 
(nyckelvidd 28 mm).

3) Byt slipskivan och fäst den:
- Slipskivans typ: 434.501 (detaljnummer)

 Var noga med slipskivans position! (plana sidan 
utåt)

- Håll i slipskivans axel (2) med en gaffelnyckel (nyckelvidd 
21 mm).

- Stäng slipskivans fäste (3) motsols med en gaffelnyckel 
(nyckelvidd 28 mm).

Anmärkning!

Slipskivan måste 
bytas, när dess 
tjocklek på det 

yttre omfånget är 
mindre än 10 mm!

2

3

Anmärkning:

Håll tangenten 
intryckt i 2 

sekunder: Så 
snart funktionen 
startas, ljuder en 

signal.

Anmärkning: 

I denna handbok 
skiljer man mellan 

styrningen för 
lastningsvagnar 
fram till tillverk-

ningsår 2010 och 
styrningen för 

lastningsvagnar 
from tillverk-

ningsår 2010. V.g. 
kontrollera tillver-
kningsåret för din 
lastningsvagn på 

typskylten.
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4) Kör mot parkeringsposition med manöverenheten:

ISoBuSS-terminal

 Tryck på tangenten ”Parkeringsposition” i menyn för knivsliputrustningen 
och håll den intryckt i minst 2 sekunder.

- Knivbalken måste vara utsvängd!!!

- Längsaxeln kör till parkeringsposition.

- Tväraxeln kör till parkeringsposition (vänster sida).

- Knivsliputrustningen svänger ut.

Power control-styrning

 Tryck på tangenten  i menyn för knivsliputrustningen.

- Knivbalken måste vara utsvängd!!!

- Längsaxeln kör till parkeringsposition.

- Tväraxeln kör till parkeringsposition (vänster sida).

- Knivsliputrustningen svänger ut.

Manöverenhet för styrningar (fram till tillverkningsår 2010):

- Tryck på tangenten   (parkeringsposition) i minst 2 sekunder.

- Längsaxlen kör till parkeringsposition.

- Tväraxeln kör till parkeringsposition (vänster sida).

- Knivsliputrustningen svänger ut.
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Åtgärdande av störningar

A

Sensor 2: (A) Slipram utsvängd:

 (viloposition)

- När sensorn (2) förskjuts åt vänster i långhålet, svängs 
slipramen högre upp.

- När sensorn (2) förskjuts åt höger i långhålet, svängs 
slipramen inte upp så högt.

Inställning av knivslipmaskinens sensorer:
observera!

Stäng av last-
ningsvagnen och 

säkra den mot att 
rulla iväg innan du 
börjar med under-

hållsarbetet!

2

Sensor 3: (A) Slipram insvängd:

 (slipposition)

- När sensorn (3) förskjuts åt vänster i långhålet, svängs 
slipramen inte ner så långt.

- När sensorn (3) förskjuts åt höger i långhålet, svängs 
slipramen längre ner.

3

Sensor 1: Skärverk utsvängt:

- Sensorn (1) aktiveras när skärverkets ram registreras. 
för att justera denna position kan skruven förskjutas i 
långhålet. (fanns inte fram till tillverkningsår 2010).

1

B C D

observera!

Felaktigt inställda 
sensorer kan leda 

till en kollision 
med smutsavvi-
saren. Detta kan 
orsaka allvarliga 

sakskador!

Anmärkning: 

I denna handbok 
skiljer man mellan 

styrningen för 
lastningsvagnar 
fram till tillverk-

ningsår 2010 och 
styrningen för 

lastningsvagnar 
from tillverk-

ningsår 2010. V.g. 
kontrollera tillver-
kningsåret för din 
lastningsvagn på 

typskylten.
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observera!

Stäng av last-
ningsvagnen och 

säkra den mot att 
rulla iväg innan du 
börjar med under-

hållsarbetet!

Sensor 8: (B) tvärslädens min. position:

- När sensorn registrerar skruven (8) har den minimala 
positionen uppnåtts. för att justera denna position kan 
skruven förskjutas i långhålet. (Den minimala positionen 
= den första knivslippositionen!)

8

Sensor 7: (D) tvärslädens max. position

- När sensorn registrerar skruven (7) har den maximala 
positionen uppnåtts. för att justera denna position kan 
skruven förskjutas i långhålet.

7

Sensor 6: (B) Knivräkning:

- När sensorn (6) registrerar en flank på kammen, höjs 
knivräkningen med 1. 6

Sensor 4/5: (c) Längdsläde och motpressningstryck

- Sensorn (4) aktiveras med skruven (12) och sensorn (5) 
aktiveras med skruven (10) = grundställning

 (längdsläden i utgångsläge).

- Sensorn (4) aktiveras med skruven (11) = slipenheten 
pressas mot kniven.

- Sensorn (5) aktiveras med skruven (9) = knivens ände

 (längdslädens vändpunkt)

9

5

10 11 12

4

10 11 12
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- Lossa skruvarna (11).

- Ställ in önskad lutning med skruvarna (12).

- Dra åt skruvarna (11) igen.

observera!

Stäng av last-
ningsvagnen och 

säkra den mot att 
rulla iväg innan du 
börjar med under-

hållsarbetet!

12

- Ta bort täckskyddet.

- Lossa skruvarna (13).

- förskjut sliphuvudet i långhålet tills remmen kan tryckas 
ner 5 mm i mitten.

- Dra åt skruvarna (13) igen och skruva fast 
täckskyddet.

13

Inställning av sliphuvudets lutning:

11

Spänning av kuggremmen på sliphuvudet:

Anmärkning:

 En förutsättning för inställningen av 
styrrullarna är att rullarna och styrskenorna 
är rena!

- Haka loss drivmotorn genom att lossa fjädern (14). Nu 
kan tvärsläden förskjutas för hand.

- Ställ in styrrullarnas motpressningstryck med skruvarna 
(15).

 Inställningen är optimal, när tvärsläden kan förskjutas 
för hand utan ryck och  det ändå finns ett minimalt 
spel. De nedre styrrullarna bör kunna vridas för hand.

14

Inställning av styrrullarna på tvärsläden:

15
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- Vid en permanent övertemperatur på hydrauloljan måste 
motpressningstrycket höjas (vrid ventilskruven (12) på 
ventilblockets ventil 25 ett halvt varv åt höger).

- Vid en permanent undertemperatur på hydrauloljan måste 
motpressningstrycket reduceras (vrid ventilskruven (12) 
på ventilblockets ventil 25 ett halvt varv åt vänster).

Ändring av motpressningstrycket:

12

- LIN Error:

 förbindelsen mellan lastningsvagnens jobbdator och 
knivsliputrustningens jobbdator är avbruten.

 Orsak:

- NÖDSTOPP-tangent manövrerad

- Kabelbrott

- Jobbdator defekt

Manöverenhet (fram till tillverkningsår 2010): (I/O) tangenten 
blinkar i 2 sekunder och manöverenheten piper i 2 
sekunder. Därefter frånkopplas manöverenheten.

Felmeddelande ”LIN Error” från styrningen:

- Timeout Error:

 En sensorposition har inte uppnåtts inom den definierade 
tiden.

 Orsak:

- Mekaniskt problem (t.ex. axeln deformerad)

- främmande objekt i en gejd

- Kabel- eller sensorbrott

- fel i det hydrauliska systemet

Felmeddelande ”timeout” från styrningen:

Anmärkning:

ISoBuSS-terminal: 
Ett felmeddelande 

skall kvitteras 
med tangenten 
”AcK” på ISo-

BuSS-terminalen.

Power control: Ett 
felmeddelande 
skall kvitteras 

med tangenten 

.

ISOBUS - Terminal

Power Control

ISOBUS - Terminal

Power Control

ISOBUS - Terminal

Power Control

 Information om felmeddelanden:

- Efter att felmeddelandet har kvitterats, visas på 
bildskärmen information om felet för att kunna 
ingränsa det.

- (t.ex. a  [blinkande pil) = tväraxel / b   = längdaxel)

Manöverenhet fram till tillverkningsår 2010: De tre olika 
rörelserna visas genom att respektive tangent på 
manöverenheten blinkar:

- Slädens tvärkörning störd: tangenten  blinkar

- Slädens längskörning störd: tangenten  blinkar

- Svängrörelse störd: tangenten:  blinkar

a

b

Manöverenhet fram till tillverkningsår 2010

Manöverenhet fram till tillverkningsår 2010
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- När du försöker svänga skärbalken till arbetsposition 
ljuder med jämna mellanrum en varningssignal när du 
trycker på de ”externa skärverkstangenterna” eller på 

tangenterna  / .

 Exempel:

 Skulle knivsliputrustningen få en defekt under driften 
som inte kan repareras, så kan den frånkopplas. 
Lastningsvagnens funktioner blockeras då inte längre 
av knivsliputrustningen.

 In- och utsvängningen kan genomföras, men före 
svängningsproceduren ljuder en varningssignal i 5 
sekunder.

 För frånkopplingen: tryck på NÖDStoPP-
tangenten.

 Information:

 Skulle en defekt uppträda, så att 
knivsliputrustningen måste frånkopplas, 
måste knivsliputrustningen flyttas till 
parkeringsposition (t.ex. med hjälp av 
nödmanövreringen). I annat fall kan 
en kollision ske med skärbalken eller 
smutsavvisaren.

Knivsliputrustningen är defekt:

- När du försöker svänga skärbalken till arbetsposition, 
ljuder en permanent varningssignal när du trycker på 
de ”externa skärverkstangenterna” eller på tangenterna 

 /  

 Orsak:

- Knivsliputrustningen har inte uppnått den slutgiltiga 
parkeringspositionen.

 Åtgärd:

- Tryck på parkeringstangenten.

- Kör t i l l  parkeringsposit ion med hjälp av 
nödmanövreringen.

Anmärkning:

 Detta fel kan inte indikeras med versionen 
fram till tillverkningsår 2010.

Anmärkning:

 N ä r  e n  d e f e k t  u p p t r ä d e r  o c h 
knivsliputrustningen måste frånkopplas, 
måste den köras till parkeringsposition (t.ex. 
med hjälp av nödmanövreringen). I annat fall 
kan en kollision ske med skärbalken eller 
smutsavvisaren.

Skärbalken svänger inte:

ISOBUS - Terminal

Power Control

Anmärkning:

När knivsliput-
rustningen har 

frånkopplats med 
NÖDStoPP-tan-

genten, måste 
den flyttas till 

parkeringsposi-
tion. I annat fall 

sker en kollision 
vid skärverkets 

in- och utsväng-
ning och allvarliga 
sakskador kan bli 

följden!

Anmärkning:

Skärverket kan en-
dast svängas, när 
knivsliputrustnin-

gens alla 3 axlar 
är i parkeringspo-

sition. pupe

Åtgärdande av fel:
1. Läs informationen.

2. Tryck på tangenten (nödstopp).

3. Ta reda på orsaken.

4. Åtgärda felet.

5. Regla upp nödstopp efter felets åtgärdande.

6. Tillkoppla manöverenheten (endast med manöverenhet 
fram till tillverkningsår 2010).

7. Kör knivbalken till parkeringsposition.



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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following the policy of the PÖTTINgER ges.
m.b.H to improve their products as technical 
developments continue, PÖTTINgER 

reserve the right to make alterations which must not 
necessarily correspond to text and illustrations contai-
ned in this publication, and without incurring obligation 
to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an 
indication only. Responsibility for errors or omissions 
not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in 
whole or part, is not permitted without the written 
consent of the

ALoIS PÖTTINgER

Maschinenfabrik gesellschaft m.b.H.

A-4710 grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act 
are reserved.
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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 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656

ALoIS PÖttINGER 
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H
A-4710 grieskirchen
Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0

Telefax: 0043 (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 53) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

PÖttINGER France
129 b, la Chapelle
f-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30

fax: 03.89.47.28.39


