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Produktansvar, informationsskyldighet

Enligt produktansvarslagen är tillverkaren och återförsäljaren förpliktade att överlämna bruksanvisningen vid försäljningen 
av maskinen och att instruera kunden genom att hänvisa till betjänings-, säkerhets- och underhållsföreskrifterna.
En skriftlig bekräftelse krävs på att maskinen och bruksanvisningen har överlämnats korrekt. 
För detta ska 
-  dokument A signeras och returneras till firma Pöttinger.
-  dokument B behåller fackhandeln som överlämnar maskinen. 
-  dokument C erhåller kunden.

Enligt produktansvarslagen är alla jordbrukare egna företagare.
En materiell skada är enligt produktansvarslagen en skada som uppstår pga maskinen, och inte en skada på själva 
maskinen; ett självbehåll (euro 500.-) debiteras.
Företagsskador är enligt produktansvarslagen uteslutna från ansvaret.
Observera! Även när kunden vid en senare tidpunkt säljer maskinen måste bruksanvisningen överlämnas och maskinens 
nya ägare instrueras genom att hänvisa till de nämnda föreskrifterna.

S Pöttinger - förtroende skapar närhet - sedan 1871
Kvalitet är ett värde som lönar sig. Därför har vi hög kvalitetsstandard på våra produkter som kontinuerligt övervakas av 
vårt husinterna kvalitetsmanagement och vår företagsledning. Säkerhet, felfri funktion, hög kvalitet och våra maskiners 
absoluta pålitlighet under driften är vår kärnkompetens som vi står för.
Eftersom vi ständigt arbetar med att vidareutveckla våra produkter, kan det förekomma vissa avvikelser mellan denna 
anvisning och produkten. Inga anspråk kan alltså göras gällande med anledning av uppgifterna, bilderna och beskrivningarna. 
Bindande information om din maskins egenskaper erhåller du hos din service-fackhandel.
Vi ber om förståelse för att ändringar av leveransomfånget beträffande form, utrustning och teknik kan förekomma.
Eftertryck, översättning och kopiering i vilken form det vara må, även vad gäller utdrag, är inte tillåtet utan skriftligt samtycke 
från Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt är uttryckligen förbehållna Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H.

© Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H – 31. oktober 2012

Pöttinger-Newsletter
www.poettinger.at/landtechnik/index_news.htm

Aktuella, sakrelaterade nyheter, intressanta länkar och 
underhållning.
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ANVISNINGAR FÖR 
LEVERANSÖVERLÄMNANDE

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 fi rma Pöttinger eller skickas via internet (www.poettinger.at).
- Dokument B stannar kvar i företaget som överlämnar maskinen.
- Dokument C får kunden.
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SVARNINGSYMBOLER

Hänvis-
ningar 

beträffande 
arbetssäkerheten

I denna bruksan-
visning är alla 

ställen, som be-
träffar säkerheten 

kännetecknade 
medels denna 

symbol.

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.

Varningssymbolernas betydelse

Före underhållsarbeten skall 
traktormotorn stannas och nyckeln 
tas ur.

495.163

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

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

Uppehåll dig aldrig 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.

CE-symboler

Fara för skador
•  bultarna på vagnens vänstra och 

högra sida måste alltid vara lika 
mycket lossade annars skadas 
bakluckan och de svängbara 
delarna;

därför
-  kontrollera alltid innan bakluckan 

öppnas hydrauliskt.

Fa ra  på  g rund 
a v  r o t e r a n d e 
maskindelar.

Uppehåll dig aldrig 
i nom bak luckans 
svängningsområde 
under driften.

494.529
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IDRIFTTAGANDE

Observera!

Beakta också  
anvisningarna i 

respektive kapitel 
samt i början av 
denna instrukti-

onsbok.

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.

• Släpvagnen får inte användas för att transportera 
personer, djur eller föremål.

 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.)

• Dragfordonets köregenskaper påverkas av den 
tillkopplade släpvagnens lastning.

Färd på allmän väg
•  Beakta gällande trafikförordningar.
•  Färd på allmän väg får endast ske när bakluckan är 

stängd, stegen är uppfälld och skärverket är insvängt 
på sidorna. Ljustekniska anordningar måste då vara 
monterade vertikalt mot körbanan.

 • Spärra släpvagnens eftergångsaxel vid längre färder 
på allmän väg.

20%Kg
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Anmärkning:

 Vill du öppna frontskyddslocket, skall 
visaren till längdindikeringen fällas bakåt 
för att förhindra att den skadas.

Maskinen har överlängd och är därför bara delvis godkänd 
för färder på allmän väg.
Innan du kör med maskinen på allmän väg måste du 
förvissa dig om att släpvagnen inte överskrider den längd 
som är tillåten i respektive land.

Förberedelser inför färder på allmän väg:
1. Ändra släpvagnens längd genom att lyfta och sänka 

dragstången.
2. Justera dragstången så att pilen till indikeringen för 

transportlängden står på 12 m-markeringen eller 
under den (> 12 m). Indikeringen för transportlängden 
är monterad på frontskyddslocket.

Anmärkning:

 Denna indikering gäller bara om visaren 
först har satts på anslaget. Tryck visaren 
mot sexkantskruven (se bild).

Anvisningar för färder på allmän väg med en Jumbo 10010
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SIDRIFTTAGANDE

1100_S-INBETRIEBNAHME_511

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.

3.  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.
13. Kontrol lera funkt ionen på färdbroms och 

parkeringsbroms.

*) Om en sådan finns

Före idrifttagandet

a.  Innan arbetet påbörjas måste användaren göra sig 
för tro gen med alla ma nö ve ra nord nin gar och deras 
funktion. Under arbetet är detta för sent! 

b.  Kontrollera maskinen eller utrustningen med avseende 
på trafik- och drifts sä ker het 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 anvis-
ningar är till för 

att underlätta 
idrifttagandet 
av maskinen. 

Mer preciserad 
information finns 

att finna under 
respektive kapitel 

i instruktionsbo-
ken.
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SFÖRSTA MONTERINGEN PÅ TRAKTORN

Anslut de hydrauliska slangarna

- Frånkoppla tappaxeln före anslutningen. 
- Ställ spaken (ST) på styraggregatet i flytläge 

(neutralläge).
- Se till att instickskopplingarna är rena. 

Traktorgränsvärden:
- Max. hydraultryck: 200 bar
- Max. flödesmängd: 90 l/min 
 Undantag: 

 Jumbo 7210 Combiline: 130 l/min)
 Jumbo 10010 Combiline: 130 l/min

Hydraulanslutning
Enkelverkande styraggregat 
Skulle traktorn bara vara utrustad med ett enkelverkande 
styraggregat, måste en oljereturledning (T) monteras på 
en fackverkstad. 
-  Anslut tryckledningen (1) till det enkelverkande 

styraggregatet. Anslut oljereturslangen (2) (med större 
tvärsnitt) till traktorns oljereturledning.

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

(oljereturledningen har större tvärsnitt).
LS-ledning (extra utrustning) 
-  Anslut Load sensing-ledningen till traktorn.

OBS! Vid traktorer med slutet 
hydraulsystem och LS

Exempel: John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - 
MAGNUM, FORD SERIE 40 SLE

Skruven (7) på hydraulblocket måste skruvas i helt före 
anslutningen (7b).

7a 
Standardposition vid öppet hydraulsystem.

7b 
OBS! Vid traktorer med slutet hydraulsystem 
och LS-system

LS = Load sensing

7b
001-01-23

P T
LS7

7a

Standardposition vid öppet 
hydraulsystem 

Skruvens (7) position har ställts in på fabriken (7a).  

Observera!
Om detta inte iakttas påverkas traktorhydraulsystemets 
övertryckventil permanent och oljan värms upp för mycket!

Anmärkning!

På traktorn måste 
en tryckfri oljere-

tur finnas.

Anmärkning!

Uppvärms oljan un-
der driften ska an-
slutningen ske till 
ett enkelverkande 

styraggregat.
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FÖRSTA MONTERINGEN PÅ TRAKTORN S

Installera förbindelsen till traktorn
Hantering:
- Anslut den 2-poliga stickkontakten till DIN 9680 

stickdosan på traktorn.

Belysning:
- Anslut den 7-poliga stickkontakten till traktorn.
-  Kontrollera belysningens funktion på vagnen. 

Vid traktorer med ISOBUS-styrning: 
- Anslut den 9-poliga ISO-stickkontakten till ISOBUS 

stickdosan på traktorn.

Ställ in slanghållaren
-  Ställ in slanghållaren så att avståndet mellan 

hydraulledningarna och dragstången är tillräckligt (A2).

Kraftöverföringsaxel
Kraftöverföringsaxelns korrekta anpassning, montering och 
underhåll är en förutsättning för en lång livslängd.
Närmare information framgår av kapitel "Kraftöverföringsaxel" 
och måste alltid iakttas.

Viktigt!

Kontrollera fordo-
net med avseende 

på trafiksäker-
heten före varje 

idrifttagning (be-
lysning, bromsan-
läggning, skydds-

inklädnader, ...)! 

Viktigt!

Anpassa kraftö-
verföringsaxeln 

till traktorn enligt 
kapitel "Kraftö-
verföringsaxel" 
före den första 

idrifttagningen! 
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FÖRSTA MONTERINGEN PÅ TRAKTORN S

Ställ in påkopplingen
Montera påkopplingen (A) på traktorn så att avståndet (A1) 
mellan kraftöverföringsaxeln och dragstången är tillräckligt 
med påhängd vagn, särskilt vid vikning.

A

001-01-26

A1

001-01-25

Svängningsdämpning 1) 
Viktigt! Beakta för svängningsdämpningens korrekta 

funktion:
- Under färder på allmän väg får cylindern (K) inte 

vara helt inkörd.
- Kör ut cylindern (K) ca 1 - 3 cm.

136-07-01

G

K

1 -
 3 

cm

Gasackumulatorns (G) förspänningstryck: 

Typ Påfyllningstryck
PRIMO, FARO 50 bar
EUROPROFI 70 bar
TORRO 80 bar
JUMBO (2 t påhängning) 100 bar
JUMBO (3 t och 4 t påhängning) 90 bar

• Ändring av trycket - se kapitel "UNDERHÅLL".

Ställ in vikdragstången
För att pickupen ska kunna fungera felfritt, måste måttet 
(M) med påhängd vagn vara korrekt inställt (pickupens 
pendelområde).

- Inställningsmått (M), se kapitel "Pickup".

Utgångssituation:
- Vagnen monterad på traktorn.
-  Vikdragstångens båda hydraulcylinderkolvar måste 

vara helt inkörda.

Inställning:
- Lossa låsmuttrarna (K) på gängspindlarna. 
- Skruva ur resp. in gängspindeln genom att vrida 

cylinderkolvarna (50) tills måttet (M) har uppnåtts.
- Det maximala inställningsområdet får inte överskridas 

(L max., se tabellen nedan.)
- Genomför inställningen omväxlande på båda 

hydraulcylindrarna.
- Båda hydraulcylindrarna ska vara lika långa. 
- Dra åt låsmuttrarna (K) igen.

Typ Delnummer L max 
P R I M O ,  F A R O 
EUROPROFI, TORRO, 
JUMBO 
(2 t påhängning)

442 240 555 mm

JUMBO 3 och 4 t
(3 t och 4 t påhängning)

442 460 500 mm

1)   Serieutrustning vid JUMBO, TORRO
 Extra utrustning vid EUROPROFI, FARO, PRIMO

Anmärkning!

Om gänspindeln 
skruvas ur för 

mycket, kan 
skador uppstå. 
Iaktta det maxi-

mala måttet enligt 
tabellen!



- 14 -0700_S-Lenkachssperre_5543

SFÖRSTA GÅNGEN VAGNEN KOPPLAS TILL TRAKTORN

Variant 2

Vid traktorer med Load sensing system:
- Den hydrauliska ledningen är ansluten till det 

hydrauliska blocket.
- Manövreringen sker via “POWERCONTROL 

styrningen“ eller via “ISOBUS-terminalen“.
 (Se beskrivningen för respektive styrning)

Variant 1

Vid traktorer utan Load sensing system:
- Anslut en extra hydraulisk ledning till traktorn.
- Öppna eller stäng styraxeln med styrventilen (ST).

• Allt efter traktor- och vagnsutrustning skall styraxeln 
manövreras på olika sätt.

Eftergångsstyraxeln spärras

Varning!

Styraxeln måste 
alltid vara spärrad 

under snabba 
färder på allmän 
väg med lastad 

vagn!!!

137-06-02

137-06-04

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

137-06-03
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SINSTÄLLNING AV DRAGET

Observera!

Tillverkning och 
montering sker 

till övervägande 
del på fabriken, 

om du monterar 
draggaffeln själv, 

måste samråd 
hållas med tillver-

karen.

Inställning av dragnet

Drag-kulkoppling
Anmärkning

• Drag-kulkopplingen får endast kopplas med kopplingskulor 80 från firma Scharmüller GmbH eller andra godkända 
kopplingskulor (kuldiameter 80 mm), som lämpar sig för en säker anslutning och förregling.

Drag-kulkopplingens underhåll
Allmänna underhållsarbeten för fordon: 

•  Smörj kontaktytorna i kopplingspunkten
•  Kontrollera att fästskruvarna för drag-kulkopplingen 

sitter fast ordentligt.
•  Byt ut skadade, deformerade eller utslitna drag-

kulkopplingar.
-  Bytet får endast genomföras av fackpersonal!

Observera!

Reparationer på 
drag-kulkopplin-

gen är inte tillåtna

Montering av draggaffeln
 Den tillåtna stödlasten framgår av fordonets typskylt.
 Det tillåtna Dc-värdet framgår av dragstångens resp. dragöglornas typskylt.

 Åtdragningsmoment för fästskruvarna på dragöglorna:
 - M16x1,5  10.9 250 Nm
 - M20x1,5  10.9 460 Nm 

 Kontrollera fästskruvarna med jämna mellanrum och dra åt dem vid behov.
 I vikt tillstånd (för avlastning) är endast korta färder på plan terräng tillåtna. En liten vikning (under färden) är emellertid 

tillåten utan inskränkningar.
 Observera, att under färder i vikt tillstånd, är dragöglornas / kulkopplingarnas vinkelrörlighet begränsad uppåt.
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SPARKERINGSHJUL

Frånkoppling av vagnen
•  Ställ ifrån lastarvagnen på ett fast och jämnt 

underlag.
 Vid underlag skall stödfotens stödyta göras större med 

ett lämpligt hjälpmedel (ex.vis en bräda).

-  Lyft vagnens framända något genom att manövrera 
vikdraget.

-  Drag ut spärrbulten (1), fäll ned stödfoten och spärra 
den på nytt.

-  Kontrollera att spärrbulten (1) är ordentligt spärrad.
-  Sänk ned vagnen med hjälp av vikdraget
-  Koppla loss el och hydraulledningarna samt koppla 

ifrån vagnen.

Handhavande av stödfoten
-   Koppla vagnen till traktorn
-   Genom manövrering av vikdraget avlastas stödfoten 

(se kapitlet “Funktionsbeskrivning manöverbox“)
-   Drag ut spärrbulten (1), fäll upp stödfoten och lås fast 

stödfoten i det övre läget
-   Kontrollera att spärrbulten (1) går ordentligt i ingrepp!

Varning!

Vagnen får endast 
kopplas ifrån 

och ställas av 
på stödfoten då 

den är tom samt 
hindras från att 

rulla.

1

1
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SPICKUP

Observera!

Se upp för stäl-
len där det finns 

klämrisk vid 
pickupens upp- 

och nedåtrörelser.

Ställ in pickupens avlastning

Variant - mekanisk avlastning
För att pickupen ska passa optimalt, kan fjäderförspänningen 
ändras.

• Pickupen ligger på för lätt (hoppar): Reducera måttet 
(X).

• Pickupen ligger på för tungt: Öka måttet (X).

Variant - hydraulisk avlastning
1. Öppna avstängningskranen (H) (pos. E).
2. Lyft upp pickupen.
3.  Stäng avstängningskranen (H) (pos. A).
4. Sänk ner pickupen.
5. Ställ in önskat systemtryck genom att helt kort 

öppna avstängningskranen (H) enligt indikeringen på 
manometern (M) (ca 27 bar).

Ju högre trycket är, desto högre är avlastningen.

Gasackumulatorns (G) förspänningstryck: 10 bar kväve

Ställ in pickupens pendelområde

136-07-03

Pos A

Pos E

M
G

H

För att pickupen ska kunna fungera felfritt, måste måttet 
(M) med påhängd vagn vara korrekt inställt (pickupens 
pendelområde).

Mått (M) = 520 mm

 Anmärkning: 
 Reducera måttet med 1 cm på ojämnt underlag 

(M = 510 mm)

Inställning, se kapitel "Första monteringen på traktorn".
 Studsplåten (P) är även avsedd som skydd 

vid olyckor och får inte tas av under driften.

Observera!

Måttet (M) avläst 
från bilden (A).
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PICKUP S

2

3

4

5
1

Teckenförklaring:
1... Stödvals
2. Inställningsspindel (på båda sidorna)
3. Muttrar till inställningsspindeln 
4. Främre stödhjul
5. Pickupens pinnar

Inställning:
Stödvalsen (1) bör vara 2 cm högre än den lägsta punkten 
för kretsbanan som pickupens pinnar beskriver.

 Anmärkning: Avståndet från marken måste 
vara lika på vänster och höger sida.

För att ställa in stödhjulet, vrids spindeln (2) och säkras 
på önskat ställe med de båda muttrarna (3) (M20) uppe 
och nere.

Underhåll:

6

På stödvalsens vänstra och högra sida finns vardera en 
smörjnippel (6). Dessa ska smörjas med samma intervaller 
som de främre stödhjulen.

Stödvals (option)
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PICKUP S

 Ställ in inställningsmåttet (A) mellan 
metallplattan och sensorn till 4 mm.

A = 4 mm

Variant - hydraulisk avlastning
1. Öppna avstängningskranen (H) (pos. E).
2. Lyft upp pickupen.
3.  Stäng avstängningskranen (H) (pos. A).
4. Sänk ner pickupen.
5. Ställ in önskat systemtryck enligt indikeringen 

på manometern (M), genom att helt kort öppna 
avstängningskranen (H) (ca 30 - 35 bar).

Ju högre trycket är, desto högre är avlastningen.
Gasackumulatorns (G) förspänningstryck: 10 bar kväve

Pickup Super Large 2360 
Ställ in avlastningen

136-07-03

Pos A

Pos E

M
G

H

Pick-up Super Large 2360
 Sensorer för svängbara frontstödhjul

Läge och beläggning av stödhjulens sensorer:

Position Sida (i färdriktning) Stödhjuls-
position

Sensor-
nummer

1 Vänster Bak B22

2 Vänster Fram B20

1 Höger Bak B23

2 Höger Fram B21

Stödhjulen befinner sig i arbetsposition, när sensorerna 
B20 (fram vänster) och B21 (fram höger) är aktiva. 
Stödhjulen befinner sig i vägtransportposition, när 
sensorerna B22 (bak vänster) och B23 (bak höger) är aktiva.

Vy framifrån.

Observera!

Pga. den stora bredden på pickup 
Super Large 2360 måste stödhjulen vara 
bakåtsvängda för färder på allmän väg.

Under arbetet måste stödhjulen vara 
framåtsvängda.

Anmärkning!

Pickup Super Large 
2360 kan bara 

sänkas ner, när 
stödhjulen befin-

ner sig i arbetspo-
sition.

Anmärkning!

Utförlig information 
om stödhjulens 

betjäning finns i 
respektive kapitel 

om styrningen.
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SSTÖDHJUL 

Stödvals (extra utrustning)
Översikt:

3

4

Inställning:
1. Stödvalsen (3) bör vara 2 cm högre än den lägsta 

punkten för kretsbanan som pickupens pinnar beskriver.
 För att ställa in stödvalsen, vrids spindeln (4) och säkras 

på önskat ställe med de båda muttrarna (M20) uppe 
och nere.

 Anmärkning: Avståndet från marken måste 
vara lika på vänster och höger sida. 

Underhåll:
 På stödvalsens vänstra och högra sida finns vardera 

en smörjnippel (5). Dessa måste smörjas med samma 
intervaller som de främre stödhjulen (var 80:e last).

5

Främre stödhjul
Inställning:
1. Stödhjulen kan ställas in via hålen (1). 
 Fixera stödhjulen i hålbilden (1) med bult (se bild).

 Anmärkning: Avståndet från marken måste 
vara lika på vänster och höger sida.

2
1

Underhåll:
 Smörjnipplarna (2) på hjullagren måste smörjas med 

samma intervaller som stödvalsen (var 80:e last).
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SSKÄRVERK

 Viktigt!

 Förregla knivbalken med bultar

• Läge E2

- på vagnens högra och vänstra sida
-  säkra båda bultarna med sprint (V)

- bultarna till höger och vänster förreglade 
(E2)

- knivslitage
- knivöverbelastningsskydd på smuts
- tillräckligt avstånd från marken (A)

• Kör inte med vagnen när knivbalken (A) är helt 
utsvängd.

00
1-

01
-1

1

E2

V

00
1-

01
-0

3

E2

V

Varning! 

Kontrollera före 
varje idrifttagande 

att bultarna till 
vänster och höger 

är förreglade!

Viktiga kontroller på knivbalken före varje idrifttagande

Uppregling av knivarna 

Under arbetet:
Fixera spaken (H) i den nedre positionen (pos. 1).
Under arbetet måste spaken vara insnäppt i den nedre 
positionen för att knivarna ska vara spärrade.

Underhåll
Fixera spaken (H) i den övre positionen (pos. 2).
Samtliga knivarna reglas automatiskt upp:

-  för montering och demontering av knivarna
-  för att slipa knivarna
-  för rengöring

Pos. 1

Pos. 2

H H

Anmärkning!

Spaken måste 
manövreras innan 
skärverket svängs 

ut.

Spakposition under arbetet och under underhållsarbeten:

Observera!

Spaken (H) måste 
principiellt stå i 
arbetsposition 
(pos. 1). (Glöm 

inte att ställa 
om spaken efter 

underhållsarbetet!)
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SSKÄRVERK

1. Fixera spaken (H) i den övre positionen (pos. 
2).

2. Sväng ut knivbalken (A1)

3. Lossa bulten på vagnens vänstra sida (E1)
- Avlägsna sprinten (V) och lossa bulten
- Säkra bulten igen med sprint (V).

4. Lossa bulten på vagnens högra sida (E1)

5. Utsvängning av knivbalken på vagnens vänstra 
sida.

6.  Vrid knivbalken så långt tills förreglingen (3) 
faller i rasterspåret

 På så sätt fixeras knivbalken i det utsvängda läget på 
vagnens vänstra sida.

7. Fäll smutsavvisaren 1) (M) bakåt.
- Avlägsna sprinten (V) på båda sidorna.
  (till höger och vänster)

- Stick in sprintarna i de yttre borrningarna.

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

Sväng ut knivbalken i sidled för underhållsarbeten

00
1-

01
-0

5

E1

V

Anmärkning!

Spaken (H) måste 
positioneras i 

korrekt position 
innan skärverket 

fälls ut!

1) Extrautrustning

Observera! 

Vid samtliga 
arbeten på 

knivbalken finns 
förhöjd risk för 
personskador. 

Speciellt under 
insvängningen 

i sidled och när 
knivbalken fälls 

upp.
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SSKÄRVERK

00
1-

01
-1

1

E2

V

8. Demontera kniven
- Tryck kniven framåt tills spärrspaken (R) kommer 

ut ur knivens fördjupning.
- Dra ut kniven bakifrån.

 Anmärkning!

 Avlägsna regelbundet smutsen som samlats 
mellan spärrspaken och knivbalken (trots 
smutsavvisaren), så att spärren fungerar 
korrekt igen.

Anmärkning!

För att 
knivsäkringen 

ska kunna 
fungera korrekt, 
rekommenderas 
en regelbunden 

rengöring.

9. Montera kniven
- Haka först i kniven fram.
- Tryck kniven nedåt / bakåt tills spärrspaken (R ) 

snäpper in i knivens fördjupning.

 Observera!

 Ta inte tag i kniven på skärytan!

 Använd skyddshandskar.

Insvängning av knivbalken

1. Fäll upp smutsavvisaren (M).

2. A v l ä g s n a  s p r i n t a r n a  ( V )  u r 
avläggningsposition.
-  på vagnens högra och vänstra sida

3. Säkra smutsavvisaren (M) med sprint (V).
-  på vagnens högra och vänstra sida

4. Lossa förreglingen (3)

5. Sväng in knivbalken helt

6. Förregla på vagnens högra sida
- Bulten i läge E2

- Säkra bulten med sprint (V)
7. Förregla på vagnens vänstra sida  (E2)

- Säkra bulten med sprint (V)

8. Sväng in knivbalken

9. Placera spaken (H) i arbetsposition (pos. 1).

V

Pos. 1

H

Observera! 

Vid samtliga 
arbeten på 

knivbalken finns 
förhöjd risk för 
personskador. 

Speciellt under 
insvängningen 

i sidled och när 
knivbalken fälls 

upp.

R
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V x.xx

 Skärverk svängs in
 Så länge tangenten hålls nedtryckt:

-  knivbalken rör sig in i matarkanalen
 När knivbalken inte är helt infälld

-   så visas detta på 
bildskärmen.

 Utsvängning av skärverket
 Så länge tangenten hålls nedtryckt:
- Knivbalken fälls ut med hydrauliskt tryck.

- När knivarna är utfällda

-   så v isas detta på 
bildskärmen.

Externa skärverksknappar
Med de båda knapparna (57) kan knivbalken svängas ut 
och in för underhållsarbeten på skärverket.
Manövrera strömställarna endast vid tom inmatningskanal 
och urkopplad drivning.

Varning! 

Kontrollera att 
skärverket är i 

fullgott skick in-
nan knivbalkarna 
svängs in (skada-

de knivar, böjda 
delar o.s.v.)

Skärverkets betjäning

Ta bort avlagringarna på smutsavvisaren (M):
- Fäll ut skärverket med betjäningspulten flera gånger 

under det dagliga arbetet. Därmed kastas uppsamlade 
avlagringar ut.

- Avlägsna vidhäftande foderrester och smuts.
- Rengör skärverket noga med högtryck efter avslutat 

arbete.

Anmärkning!

Innan vagnen 
stängs av, måste 
alltid knivbalken 

fällas ut, så att 
ansamlad smuts 

kastas ut. Om 
man inte gör 

det, finns risk 
för skador p.g.a. 
avlagringar som 

hårdnat.



- 25 -1000_S-Schneidwerk_5481

SSKÄRVERK

Ställ in anslagsskruven vid spaken

- Avståndet mellan inställningsskruven (SK-4) och 
anslaget (A) ska uppgå till ca 1 – 2 mm i insvängt 
tillstånd.

- Inställningen ska dock genomföras i utfällt tillstånd och 
underhållsposition.

 (Spaken “H“ i “pos. 2“).

1 - 2
 m

m

SK-4
A

Pos. 1

H

Pos. 2

Inställningar

Ställ in knivarnas utlösningskraft
- Knivarnas utlösningskraft ställs in med skruven (S).
 Inställningsmått = 81 mm

81

249-06-08

S
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MK
001-01-09

SK-1

K

SK-2

3 
m

m

001-01-14

Justering av knivarna
• Inställningen skall vara så att knivarna är centralt (M) 

positionerade mellan pressrotorns pickuppfingrar.

Centrering av knivarna mellan pickuppfingrarna 
(M)

1. Lossa kontermuttrarna (K)
- på vagnens högra och vänstra sida

2. Skruva ur skruven (SK-1, SK-2) på vagnens 
ena sida lite grand.

 Då knivbalken skall förskjutas till vänster:
- skruva först utrskruven (SK-1) på vagnens vänstra 

sida  
- skruva sedan in skruven (SK-2) på vagnens högra 

sida. Genom att skruva in denna skruv kan knivbalken 
förskjutas så långt att knivarna är positionerade mitt 
emellan pressrotorns pickuppfingrar.

 Då knivbalken skall förskjutas till höger:
- skruva först ur skruven (SK-2) på vagnens högra 

sida
- skruva sedan in skruven (SK-1) på vagnens vänstra 

sida

3. Skruva in de båda skruvarna (SK-1 och SK-2) 
ända till anslaget.
- Dra inte åt skruvarna för hårt.

4. Säkra de båda skruvarna (SK-1 och SK-2) med 
kontermuttrar (K).

Justering av knivbalken

• Inställningen skall vara så att ramröret problemfritt 
passar in i öppningen på pressramen då knivbalken 
svängs in (1).

 Inställning med hjälp av skruv (SK-4) på knivbalkens 
svängningsaxel.

Inställning
1. Lossa kontermuttrarna (K)
2. Vrid skruven (SK-4)

 Inställningen skall vara så att ramröret skjuts över 
glidstycket då knivbalken svängs in.
- ramröret skall glida ungefär 3 mm under den högsta 

punkten (se skiss).
3. Säkra skruven (SK-4) med kontermutter (K)
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- Knivarnas avstånd till pressrotorn måste utgöra minst 
20 mm.

- Justera stoppskruven (SK-3) vid behov.

Kontroll
1. Sväng in knivbalken (arbetsläge)
2. Genonför optisk kontroll
Knivarnas avstånd till pressrotorn måste utgöra minst 
20 mm.

Justera avståndet
1. Lossa kontermuttrarna (K)

- på knivbalkens högra och vänstra sida
2. Vrid skruvarna (SK-3) så långt tills det rätta 

avståndet (20-30 mm) nås.
- Ställ in båda stoppskruvarna så att knivbalken inte 

kan förskjutas när den svängs in i arbetsläge.
3. Säkra stoppskruvarna med kontermuttrar 

(K).

Kontrollera knivarnas avstånd till pressrotorn

K
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SBAKLUCKA

Säkerhetsutrustning 
Bakluckans nedsänkning ner till position "C" sker trycklöst, 
bara med bakluckans egen vikt.

Först i denna position (C) aktiveras den hydrauliska 
funktionen med brytaren (56) och bakluckan stängs med 
tryck (G).

Avlastning med doseringsvalsarna
Varianter
1.  Normal dosering
•  Den bakre plåtväggen fixerad i svängbygeln.

-  Säkra med fjädersprint (F) (vänster och höger).

2.  Findosering
•  Den bakre plåtväggen fixerad i sidoväggarna.

-  Säkra med fjädersprint (F) (vänster och höger).
Fodret faller ner med jämnare fördelning än vid normal 
dosering.

Varning för skador
•  Bultarna på vagnens vänstra och högra sida 

måste alltid vara fixerade i samma hål, annars kan 
bakluckan och de svängande delarna skadas.

Därför:
-  Kontrollera alltid innan 

b a k l u c k a n  ö p p n a s 
hydrauliskt.

Observera!

Förvissa dig om att 
ingen befinner sig 
inom riskområdet 

när bakluckan 
öppnas och 

stängs!

Vistas inte under 
den uppsvängda 

bakluckan!

Vid färder på 
allmän väg måste 

bakluckan vara 
stängd. 

Iaktta riskavstånden!

 Exempel: 

 Risk för personskador om man befinner 
sig bakom vagnen när någon utlöser en 
funktion i traktorns hytt (öppnar bakluckan, 
startar drivningen, .  . . ).
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Inställning av sluthöjden på den 
öppnade bakluckan (extra utrustning)

Ställ in bakluckans sluthöjd genom att fixera i rätt hål i 
vippkontakten.

1

2

3

Övre längsprofil

Hål 1 - 265 mm över den övre längsprofilen
Hål 2 - 365mm över den övre längsprofilen
Hål 3 - 465 mm över den övre längsprofilen
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SDOSERINGSVALSAR

1.  Öppna bakluckan på vagnen.

2. Lossa kedjespänningen (58) och ta av 
drivkedjan (1).

3. Demontera de vänstra och högra plåtväggarna 
(2).

 Observera! Ändra inte fjärderförspänningens (X) 
inställning.

4.  Demontera den övre doseringsvalsen
Avlägsna följande skruvar, till vänster och höger:
-  tre skruvar (SK-3) vid flänslagret
-  två skruvar (SK-2) vid skyddsringen

5.  Demontera den nedre doseringsvalsen
-  Avlägsna två skruvar (SK-2) vid skyddsringen, till 

vänster och höger

6.  Skjut ut doseringsvalsen bakåt.

7.  Återmontera de vänstra och högra plåtväggarna 
(2).

8.  Ställ in brytaren
- se nästa sida

Demontera doseringsvalsarna

Observera!

Stick inte in hän-
derna i doserings-
valsarnas område 
så länge drivmo-

torn är i gång.
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Koppling bottenmatta
Allmänt
Vid inbyggda doseringsvalsar är skruven (SK-5) 
positionerad bakom sensorn och har där ingen funktion.
Bottenmattan till- resp. frånkopplas med sensorn (90) 
genom en byggdel till doseringsvalsen.
Bara så kan bottenmattans drivning tillkopplas:

- genom lastningsautomatiken
 eller
- genom manövrering av bottenmattans brytare på 

manöverpanelen

Vid utbyggda doseringsvalsar skulle även sensorn (90) 
och därmed bottenmattan alltid vara frånkopplade. Det är 
emellertid inte önskvärt vid lastning och avlastning.
Därför måste sensorn (90) tillkopplas med skruven (SK-5) 
när doseringsvalsarna är utbyggda. Kopplingsavståndet (A) 
är 3...5 mm och kan ställas in via det långa hålet.

Observera! 

Vid arbeten bakom 
öppnade täck-

skydd finns 
förhöjd risk för 
personskador. 

Inställning av sensorn "Tryck på 
doseringsvalsen":

Vid inbyggd doseringsvals måste sensorn (90) 
anpassas till fodermedlet som ska lastas. Detta sker via 
förspänningsfjädern, som befinner sig bakom den nedre 
doseringsvalsen.

Det finns 2 positioner för denna fjäder:
1.  Ensilage (SI)
2.  Torrfoder (DF)

Ställ in förspänningen till rätt lastningsgods, så att 
fullmeddelandet sker vid rätt tidpunkt.

 Anmärkning: Skulle du inte hitta någon 
påskrift - fjädrarna har ställts in på ensilage 
på fabriken. För att hitta det rätta värdet för 
torrfoder, reducera fjäderns spänning.

2 1
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220 - 230 barMontera oljetryckbrytaren
För driften med utbyggda doseringsvalsar rekommenderas 
att en oljetryckbrytare (3) byggs in. 
När lastningsgodset pressas mot bakluckan, frånkopplas 
bottenmattans drivning automatiskt av oljetryckbrytaren.
Vid inbyggda doseringsvalsar har oljetryckbrytaren ingen 
funktion.
-  Elanslutning, se reservdelslista, kopplingsschema, se 

bilaga.
-  Inställning, se kapitel "UNDERHÅLL".



- 33 -1500_S-Aufbauoberteil_0548

S

1000 Upm

2

1

4

5 3

9
106 7 8

Steg Detalj Kommentar

1 Montera vinklarna för monteringen av den främre väggen enligt 
detaljritning 1.
Var uppmärksam på vinklarnas position!

2 Positionera den främre väggen och skruva fast den med vinklarna.

3 Montera vinklarna för monteringen av den bakre bygeln enligt 
detaljritning 3. Var uppmärksam på vinklarnas position!
Fixera bygeln på vinkeln.

4 Montera de mellersta byglarna.
Var uppmärksam på monteringsdelarnas ordningsföljd (se 
förstoringen).
Byglarna kan förskjutas i höjdled i skenan på sidoväggen.
Skruva fast skenan först efter att steg 5 har avslutats.

Uppsättning av påbyggnadens överdel (Profiline)
Demonteringen sker i omvänd ordning. Observera!

• Ombyggnaden 
måste absolut ge-

nomföras av två 
personer och med 
maskinen vågrätt 

uppställd.

• Fara för olyckor!

MONTERING

Observera!

Påbyggnadshöjden 
på 4 m får inte 

överskridas!
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5 Fäll upp sidoväggarna och skruva fast dem med byglarna.

6 laddningsautomatik
Haka i laddningsautomatikluckan på den främre väggen och säkra 
den med sprintar.

7 Haka in laddningsautomatikluckan i sidoväggens byglar och säkra 
med sprintar.

8

X

106-10-17

Fixera sensorn (inkl. kabel) och den övre laddningsautomatikens 
kopplingsbygel.
Önskad kopplingsutlösning kan ställas in med skruven i 
kopplingsbygelns långhål.
Övre långhål: max. last
Nedre långhål: min. last
Kopplingsavstånd (X): 3...5 mm

9 Haka i täckpresenningen mellan den bakre bygeln och den bakre 
väggen och säkra med sprintar.

10 Haka i linorna.
Tips: Linorna blir mer elastiska om du lägger dem i blöt före ihakningen. 

OPTION: takprofiler
För laddningsautomatikens funktion är det viktigt att förskruvningarna 
mellan takprofilerna och laddningsautomatikluckan inte är för hårt 
åtdragna!



- 35 -1500_S_PowerControl_5481
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Terminalens prestanda

Elektrisk anslutning 
Hela elektronikens strömförsörjning (jobbdator och terminal) sker via en stickkontakt enligt DIN 9680 från traktorns 12V-nät. 
Dessa 3-poliga stickkontakter används även i 2-poligt utförande, eftersom det bara är de båda huvudanslutningarna 
(+12V, gods) som behövs.

Observera! 

Stickkontakter och stickdosor av annan typ är inte tillåtna, eftersom funktionssäkerheten då inte 
skulle kunna garanteras.

Tekniska data
Driftspänning: +10V ......+15V

Temperturområde under driften: -20°C .... +60°C

Lagringstemperatur: -30°C .... +70°C

Skyddsgrad: IP65

Säkring: 10A Multifuse i driftspänningskontakten.

Funktion
Samtliga funktioner för den påbyggda maskinen kan styras direkt via Power Control-terminalen. Dessutom har Power 
Control-terminalen en stor bildskärm för indikering av aktuellt drifttillstånd och olika menyer och alarmmeddelanden. 
Förutsättning är ett enkelverkande hydraulkretslopp med trycklös returledning eller Load Sensing.

Idrifttagning

Manövrering med Power Control-terminalen

ISOBUS-stick-
kontakt 2

Traktorkabel 
med ISOBUS

Power Con-
trol-terminal

10 Ampere 
säkring

Jobbdatorn är ISOBUS-
kompatibel.1. Positionera Power Control-terminalen 

översiktligt i traktorns hytt. (Terminalen kan 
fixeras med ett fäste på dess baksida.) 

2. Anslut terminalen till traktorkabeln med 
stickkontakt 1.

3.  Dra jobbdatorns kabel från den påbyggda 
maskinen in i traktorns hytt och anslut den till 
traktorkabeln med ISOBUS-stickkontakten (2). 
(Se till att kablarna dras korrekt!)

4.  Anslut traktorkabelns stickkontakt (3) till 
traktorns 12V strömförsörjning.

Tryck på knappen "I/O"  för att tillkoppla 
terminalen.

Tryck på knappen "I/O"  i 3 sekunder för att 
frånkoppla terminalen.

Stickkontakt 1 

Stickkontakt 3

Anmärk-
ning!

Terminalen får inte 
utsättas för väder-

leksinflytanden.    

Säkerhetsanvis-
ning!

Var speciellt försik-
tig när flera per-
soner samtidigt 
kan manövrera 

maskinens resp. 
traktorns manö-

verelement. Innan 
arbetet påbörjas 
måste alla invol-
verade personer 
komma överens 
om arbetsproce-

durerna. 

Exempel: 

 Det finns risk för 
personskador om 

en person uppe-
håller sig bakom 

vagnen när en 
annan person i 

traktorns hytt ut-
löser en funktion 
(Öppna bakluck-

an, Drivning Till, . 
. . ).

Anmärkning!

Power Control-ter-
minalen frånkopp-

las automatiskt 
efter 1 timme 

om inga knappar 
manövreras!
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Knappbeläggning

a b d

f h

c

e g

i j k l

ponm

rq s t

xwvu

Funktionsknappar
a   Funktionsknapp 1*
b   Funktionsknapp 2*
c   Funktionsknapp 3*
d   Funktionsknapp 4*

Lastningsfunktionens knappar
e   Automatisk lastning
f   Skärverk in
g   Vikdragstång ut – vagn upp
h   Pickup upp 
i   Bottenmatta retur / lastning
j   Skärverk ut
k   Vikdragstång in – vagn ner
l   Pickup ner

Avlastningsfunktionens knappar
m   Automatisk avlastning
n   Doseringsvalsar Till/Från
o   Bottenmatta framåt
p   Öppna bakluckan
q   Belysning
r   Avlasta bottenmattan 

  option 2-stegsmotor långsam –  snabb
s   1) Efterlöpande styraxel spärras - reglas 

upp
 2) Elektronisk tvångsstyrning (option) 
spärras - reglas upp

t   Stäng bakluckan
u   STOPP
v   Minska värdet

  Reducera bottenmattans hastighet
w   Höj värdet

  Höj bottenmattans hastighet
x   Till-Från / byte av meny

Tryck på [Till/Från] knappen för att tillkoppla Power 
Control-terminalen.Tryck på [Till/Från] knappen för 
att komma till system-menyn.
Håll [Till/Från] knappen intryckt en längre tid för att 
frånkoppla Power Control-terminalen.*
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Menyträd

M1

M2 M3

M7M6

M4 M5

Håll intryckt i 10 sekunder!



- 38 -1500_S_PowerControl_5481

POWER CONTROL S

 Menyer

Startmeny 
M1

Efter Power Control-terminalens tillkoppling 
visas startmenyn.

2

1

3

Indikering:
1 ... Bakvagnsdrift Till
2 ... Programvaruversion
3 ... Funktionsknappar

Funktionsknappar:

... Workmeny M2

... Setmeny M3 / långt tryck:
Konfigurationsmeny M6

... Datameny M5

... Sensortestmeny

Bakvagnsdrift:
Bakvagnsdrift betyder: 
1. att man är ansluten till brytaren baktill på vagnen med 

en kabelburen terminal.
 eller 
2. att man befinner sig i radiodrift med en sladdlös 

terminal. Den sladdlösa terminalen befinner sig inte i 
laddningsstationen.

När terminalen befinner sig i bakvagnsdrift visas "BAK-
VAGN" (1) i startmenyn. När bakvagnsdriften inte används, 
visas ingenting vid position 1.

Följande hydrauliska funktioner är spärrade i bakvagnsdrift:
1. Pickup
2. Skärverk
3.  Lastningsautomatik
4. Bottenmatta retur vid lastning
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Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att komma 
till workmenyn.

Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Indikering:
1

2

4

5

6

7

8

9

10
11

087-14-012

6A

12

3

1. Lastningsautomatik aktiv* / inaktiv 
 När denna symbol visas är lastningsautomatiken 

aktiv.
2. Belysning

Ljus Till* Ljus Från

Automatik Till 
ljus Till

Automatik Från 
ljus Från

3.  Fullt-meddelande:
4. Baklucka

öppen stängd*

stängs förreglas

Bakluckans fixering aktiv

5. Doseringsvals finns inte / Från* / Till

Doseringsvals 
- Från

Doseringsvals 
- Till

6. Efterlöpande styraxel spärrad / öppnad*

spärrad* öppen

 När spärrsymbolen blinkar håller styraxeln på 
att bli spärrad.

Anmärkning!

Alla extra utrust-
ningar som 

påverkar manöv-
reringen, måste 

konfigureras i 
konfigurationsme-

nyn (M6).

6A. Elektronisk tvångsstyrning (EZL, option)

Axlarna cen-
trerade och i 
mi t tpos i t ion 
spärrade

Vägtransport-
drift aktiv

7. Lastningsmomentsensorns status: 
 (v isas bara med nedsänkt pickup)

Visar  rotorns aktuel la  belastn ing.

8. Bottenmattans status 

 stopp* / framåt / bakåt

stoppad Bakåtkörning

Fram-
åtkörning 
långsam

Framåtkör-
ning snabb

Hastighet

 Hastighetssteg

långsam snabb

Anmärkning!

Under lastningen rör sig bottenmattan 
alltid med maximal hastighet.

9. Skärverksposition utsvängd / insvängd

insvängd utsvängd*

Anmärkning!

När denna symbol blinkar kan skärverket 
inte svängas pga den automatiska 
knivsliputrustningens position. (bara vid 
automatisk knivsliputrustning)

10. Pickup-position nedsänkt* / upplyft

upplyft nedsänkt

11. Pickup Super Large 2360: Stödhjulens position

P o s i t i o n 
f ö r  v ä g -
transport

Mellanpo-
sition eller 
sensorfel

Vid "Mellanposition eller sensorfel" ljuder dessutom en 
akustisk signal.

Workmeny  
M2
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12. Automatisk aktivering av lastningspositionen Till / Från

När denna symbol visas är den auto-
matiska aktiveringen av vikdragstång-
ens lastningsposition aktiv:

Med varje tryck på knappen [Pickup ner] aktiveras den 
automatiska lastningspositionen.
Utan indikering är funktionen inaktiv. 

15

17

16

19

18

13

14

13. Fyllnivåindikering (option)

14. Avlastningsautomatik aktiv* / inaktiv
 När denna symbol visas är lastningsautomatiken aktiv.
15. Lastgodssäkring fram / bak / mittläge*

fram bak

 

När symbolerna blinkar, befinner 
sig lastgodssäkringen i mittläge 
eller håller på att köra framåt 
eller bakåt.

Anmärkning!

När lastgodssäkringens bygel befinner 
sig i mittläge, kan den maximala 
transporthöjden ev. överskridas.

16. Automatisk styrning av vikdragstången aktiv / inaktiv

När denna symbol visas håller vik-
dragstången på att flyttas av den 
automatiska styrningen.

17. Status tvärmatningsband:

Val av tvärmatningsband (inte med 
mekaniskt tvärmatningsband)

Hydrauliskt tvärmatningsband  höger 
riktning 

Hydrauliskt tvärmatningsband vänster 
riktning

Det mekaniska tvärmatningsbandet 
löper i inställd riktning.

18. Liftaxel nedsänkt / upplyft*

Lif taxel ned-
sänkt

Liftaxel upplyft

Anmärkning!

Om stödlasten är för hög kan liftaxeln inte 
lyftas. Vid höjning av stödlasten över den 
kritiska nivån när liftaxeln är höjd, sänks 
liftaxeln automatiskt ner.

Anmärkning!

En liftaxel finns bara på Tridem-
modellerna.

19. Doseringsmedeltillsats aktiv* / inaktiv

aktiv - doseringsmedel tillsätts

inaktiv - doseringsmedel tillsätts inte

Anmärkning!

När denna symbol inte visas är 
automatiken till doseringsmedeltillsatsen 
inte inkopplad eller inte konfigurerad.
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Funktionsknappar:

Menyn för knivsliputrustningen - se 
bruksanvisning Autocut.

Torrfoderpåbyggnad upp - bara när det 
aktiverats i konfigurationsmenyn. 

Torrfoderpåbyggnad ner - bara när det 
aktiverats i konfigurationsmenyn.

Doseringsmedeltillsats Till/Från - styr 
den automatiska doseringsmedeltillsat-
sen. Doseringsmedel tillsätts bara med 
nedsänkt pickup.

Stäng lastgodssäkringen*

Öppna lastgodssäkringen*

Frontklaffar** fällning framåt

Frontklaffar** fällning uppåt

De övre frontklaffarna fälls ner - frontklaf-
fen rör sig så länge knappen hålls intryckt.

1. De övre frontklaffarna fälls upp - 
frontklaffen rör sig så länge knappen 
hålls intryckt.

2. Ytterligare funktionsknappar - tryck 
kort på knappen.

Ytterligare funktionsknappar

Gå en menynivå uppåt (här: startmenyn)

Sväng stödhjulen till arbetsposition 
(håll intryckt så länge tills proceduren 
är avslutad).

Sväng stödhjulen till vägtransportposition 
(håll intryckt så länge tills proceduren 
är avslutad).

Aktivera vikdragstångens vägtransport-
position

* Lastgodssäkringen kan bara manövreras när bakluckan 
är stängd.

** De nedre frontklaffarna kan bara manövreras när 
lastgodssäkringen är öppen. Frontklaffarna kan bara 
erhållas för Jumbo Combiline.
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Avlastningsautomatik med tvärmatningsband 
/ vänstergång

Avlastningsautomatik med tvärmatningsband 
/ högergång

Förval tvärmatningsband

Riktningsval vänster

Riktningsval höger

Tvärmatningsband stopp

Hydrauliskt styrt tvärmatningsband
1.  Avlastningsautomatik med tvärmatningsband

1. Tryck på motsvarande knapp ,  
för att starta avlastningsautomatiken med 
tvärmatningsband.

 Fu n k t i o n s f ö r l o p p ,  s e  k n a p p a r n a  f ö r 
avlastningsautomatik.

2. Manuell manövrering av tvärmatningsbandet

Anmärkning! Bakluckan måste vara öppen 
för att kunna starta tvärmatningsbandet 
manuellt.

1. Tryck på knappen  för att komma till 
tvärmatningsbandmenyn.

Anmärkning! Du har bara 3 sekunder på 
dig för att mata in tvärmatningsbandets 
riktning. Om ingen inmatning görs, 
raderas förvalet efter tre sekunder.

 

2. Tryck på motsvarande knapp ,  för 
riktningsval för att mata in tvärmatningsbandets 
riktning. Tvärmatningsbandet startar utan fördröjning 
med ett tryck på knappen.

3.  Med knappen  kan du alltid  avbryta funktionen 
tvärmatningsband.

Mekaniskt tvärmatningsband
(bara Euroboss)

1. Avlastningsautomatik med tvärmatningsband

1. Tryck på tangenten  för att star ta 
avlastningsautomatiken med tvärmatningsband.

 

Anmärkning! Tvärmatningsbandets 
riktning kan inte ändras via styrningen. 
Ommontera tappaxeln för att ändra 
tvärmatningsbandets riktning. 1) Bara vid vagnar utan tvärmatningsband eller när 

tvärmatningsbandet står stilla
2) Bara vid vagnar med tvärmatningsband
3) Bara vid vagnar med doseringsvalsar

2. Manuell manövrering av tvärmatningsbandet

Anmärkning! Bakluckan måste vara öppen 
för att kunna starta tvärmatningsbandet 
manuellt.

1. Tryck på knappen , för att sätta i gång 
tvärmatningsbandet.

2. Med knappen  kan du alltid  avbryta funktionen 
tvärmatningsband.

Avlastningsautomatikens funktionsförlopp 

1. Öppna bakluckan 1)
2. Tillkoppla tvärmatningsbandet 2)
3.  Bottenmattan kopplas helt kort på framåtkörning 3)

- Fodertrycket på doseringsvalsen minskas.
4. Tillkoppla doseringsvalsarna 3)
5. Bottenmattan avlastas med den hastighet som senast 

sparats.

Funktionsförlopp när avlastningsautomatiken stoppas:
Tryck under en automatisk avlastningsprocedur helt kort 

på knappen    [Stäng baklucka], för att stoppa avlast-
ningsautomatiken.
1. Symbolen på bildskärmen börjar blinka.
2. Den öppnade bakluckan sänks långsamt ner.
3.  Avlastningen stoppas!

Frånkoppling av:
 - bottenmattans drivning
 - doseringsvalsarna
 - tvärmatningsbandet

4. Hydrauliken för bakluckans förregling utlöses.
 Först när symbolen försvinner i indikeringen är bakluckan 

stängd och förreglad.

Observera! 

Funktionen "Starta avlastningsautomatik" 
aktiveras först efter en tidsfördröjning 
på 0,8 sekunder (säkerhetsåtgärd för 
vägtransporten).
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Anmärk-
ning!

 Alla menyer kan 
lämnas med 

ESC-knappen.

Anmärk-
ning!

Följande bruksan-
visning avser vag-
nar med samtliga 

extra utrustningar.

Anmärkning!

På maskiner med 
fällbar torrfo-

derpåbyggnad är 
lastningsautoma-
tiken inte möjlig.

Anmärkning!

Lasträkningen sker 
antingen med  

fullt-meddelan-
det (FULL) eller 
genom status-

sekvensen "Stäng 
bakluckan --> 

Öppna bakluckan 
-->  Bottenmatta 
retur i 10 sekun-

der" 

Knappar: Lastning

Automatisk lastning

Tryck på knappen [Automatisk lastning] för att till- eller 
frånkoppla lastningsautomatiken.
Lastningsautomatikens till- och frånkoppling är endast 
möjlig med stängd baklucka!

Styrning av lastningsautomatiken med 

- Fyllnivålucka nere
- Fyllnivålucka uppe

- Bottenmattans drivning tillkopplas automatiskt
- Lastningsgodset transporteras en liten bit bakåt 
- Proceduren upprepas tills lastningsutrymmet är fullt

Vagnen är full när fodret
- trycks mot den nedre doseringsvalsen eller 
- t r yc k s  m o t  b a k l u c k a n  ( va g n a r  u t a n 

doseringsutrustning)

När vagnen är full:
- Fullt-indikeringen (Full) visas på displayen.
- räknaren för antalet laster höjs med ett.

Anmärkning!

Lastningsautomatiken behöver bara 
tillkopplas en enda gång. Efter ett 
f u l l t - m e d d e l a n d e  f r å n k o p p l a s 
lastningsautomatiken automatiskt 
och efter avlastningen tillkopplas den 
automatiskt igen.

Inställningen bibehålls även efter systemets till- och 
frånkoppling.

Bottenmatta - retur

Tryck på knappen [Bottenmatta retur] för att låta botten-
mattan gå med maximal hastighet i lastningsriktning (dvs. 
i riktning mot bakluckan). Bottenmattan rör sig så länge 
knappen hålls intryckt. Undantaget när vagnen är full.

Fäll in skärverket 

Tryck på knappen [Skärverk in], för att fälla in skärverket. 
Skärverket rör sig i riktning mot transportkanalen fram till 
ändposition, så länge knappen hålls intryckt. (samma funk-
tion som de externa skärverksknapparna) Skärverket visas 
på bildskärmen så länge ändpositionen inte har uppnåtts.

Fäll ut skärverket

Tryck på knappen [Skärverk ut], för att fälla ut skärverket. 
Skärverket rör sig i riktning ut från transportkanalen fram till 
ändposition, så länge knappen hålls intryckt. (samma funk-
tion som de externa skärverksknapparna) Skärverket visas 
på bildskärmen så länge ändpositionen inte har uppnåtts.

Vikdragstång upp

Tryck på knappen [Vikdragstång upp] för att lyfta lastnings-
vagnens frontområde. Lastningsvagnens frontområde lyfts 
så länge knappen hålls intryckt.
När den automatiska aktiveringen av vägtransportposi-
tionen är aktiv: Tryck 2 gånger på knappen [Vikdragstång 
upp] för automatisk körning till den sparade positionen.

Vikdragstång ner

Tryck på knappen [Vikdragstång ner] för att sänka last-
ningsvagnens frontområde. Lastningsvagnens frontområde 
sänks ner så länge knappen hålls intryckt.

Pickup upp

Tryck på knappen [Pickup upp] för att lyfta lastningsvagnens 
pickup. Pickupen lyfts upp så länge knappen hålls intryckt.

Pickup ner

Tryck på knappen [Pickup ner] för att sänka ner lastnings-
vagnens pickup till ändposition. Därefter stannar pickupen 
i flytläge.
När den automatiska aktiveringen av vikdragstångens 
lastningsposition är aktiv: Tryck på knappen [Pickup ner] 
för automatisk körning till den sparade positionen.

Stopp

- Stoppar alla hydrauliska funktioner och urkopplar do-
seringsvalsarna.
- Frånkopplar pågående automatiska funktioner!
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Anmärk-
ning!

 Om skärverket 
är utfällt när 

pickupen sänks 
ner, ljuder ett 

akustiskt alarm 
och symbolen på 
bildskärmen blin-

kar 3 gånger.

Anmärkning!

AVLASTNINGSAU-
TOMATIK:

Den aktuella has-
tigheten på bot-

tenmattan sparas 
automatiskt efter 

10 sekunders 
drift och används 

sedan för nästa 
avlastning!

Knappar: Avlastning

Avlastningsautomatik

Tryck på  knappen [Avlastningsautomatik] så länge tills en 
signal hörs. Först därefter: 

- till- eller frånkopplas avlastningsautomatiken
- visas den aktiva avlastningsautomatiken på 

bildskärmen

Avlastningsautomatikens funktionsförlopp 

1. Öppna bakluckan.
2. Bottenmattan kopplas helt kort på framåtkörning 1)

- Fodertrycket på doseringsvalsen minskas.
3.  Tillkoppla doseringsvalsarna (bara vid vagnar med 

doseringsvalsar).
- Varning visas på displayen.

4. Tillkoppla kraftöverföringsaxeln på traktorn.
5. Bottenmattan avlastas med den hastighet som senast 

sparats.

Funktionsförlopp när avlastningsautomatiken stoppas:
Tryck under en automatisk avlastningsprocedur helt kort 

på knappen    [Stäng baklucka], för att stoppa avlast-
ningsautomatiken.
1. Symbolen på bildskärmen börjar blinka.
2. Den öppnade bakluckan sänks långsamt ner.
3.  Avlastningen stoppas!

Frånkoppling av:
 - bottenmattans drivning
 - doseringsvalsarna

4. Hydrauliken för bakluckans förregling utlöses.
 Först när symbolen försvinner i indikeringen är bak-

luckan stängd och förreglad.

Observera! 

Funktionen "Starta avlastningsautomatik" 
aktiveras först efter en tidsfördröjning 
på 0,8 sekunder (säkerhetsåtgärd för 
vägtransporten).

Doseringsvalsar Till/Från

Tryck kort på knappen [Doseringsvalsar Till/Från] för att 
till- eller frånkoppla doseringsvalsarna. Tillkopplade dose-
ringsvalsar visas på bildskärmen. 

- Doseringsvalsarna kan bara tillkopplas när bakluckan 
är öppen. 

- Doseringsvalsarna frånkopplas automatiskt när 
bakluckan stängs.

Bottenmatta framåt

Tryck på knappen [Bottenmatta framåt] för att låta botten-
mattan gå med maximal hastighet mot lastningsriktning 
(dvs. i riktning mot pickupen). Bottenmattan rör sig så länge 
knappen hålls intryckt eller tills fullt-meddelandet kommer 
från lastningsvagnen.
Denna funktion stoppar bottenmattans pågående retur.

Öppna bakluckan

Tryck på knappen [Öppna bakluckan] för att öppna bak-
luckan. Bakluckan öppnas så länge knappen hålls intryckt.
- En baklucka som öppnas eller stängs visas på 

bildskärmen.
- OBS! Funktionen "Öppna bakluckan" aktiveras först 

efter en tidsfördröjning på 0,8 sekunder. Det är en 
säkerhetsåtgärd för vägtransporten.

Stäng bakluckan

Tryck kort på knappen [Stäng bakluckan] för att stänga 
bakluckan automatiskt. Bakluckan sänks långsamt och 
trycklöst ner och stängs och förreglas med tryck i det sista 
avsnittet. Aktiverade bottenmattor, doseringsvalsar och 
tvärmatningsband frånkopplas.

Anmärkning!

Under den trycklösa stängningen 
blinkar symbolen "Stäng bakluckan" 
på bildskärmen. När bakluckan stängs 
och förreglas med tryck, slocknar den 
blinkande symbolen och en pil visas för 
att antyda förreglingen.
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Anmärk-
ning:

När den "sen-
sorövervakade 
öppningen av 

bakluckan" har 
aktiverats i konfi-
gurationsmenyn, 

kan bottenmattan 
bara tillkopplas 

efter att sensorn 
har reagerat. Dvs. 
efter att bakluck-

an har öppnats 
helt.

Anmärkning:

När bakluckan öpp-
nas eller stängs 

ljuder en akustisk 
signal under hela 

öppnings- eller 
stängningsproce-

duren.

Knappar: Allmänna funktioner

Ljus Till/Från

Tryck 1x på knappen [Ljus Till/Från] för att till- eller från-
koppla maskinens belysning.
Tryck 2x på knappen [Ljus Till/Från] för att aktivera belys-
ningsautomatiken. Med denna tillkopplas ljuset automatiskt 
när bakluckan öppnas.
Tryck ytterligare en gång på knappen [Ljus Till/Från] för 
att frånkoppla belysningen eller belysningsautomatiken.

Avlasta bottenmattan / 2-stegs motor

Tryck på knappen [Avlasta bottenmattan/2-stegs], för att 
tillkoppla bottenmattan. Tryck på knappen igen för att byta 
hastighet (långsam/snabb).
Låg hastighet (sköldpadda):  Ändra hastigheten med 
knappen [+] eller [-].
Hög hastighet (hare):
- Bottenmattan går med maximal hastighet.
-  Hastighetens indikeringsvärde bibehålls.
-  Variant 2-stegs motor: Ventilen 2-stegs motor aktiveras.

Efterlöpande styraxel Till/Från

Tryck på knappen [Styraxel Till/Från] för att spärra eller 
regla upp den efterlöpande styraxeln. Styraxelns aktuella 
tillstånd visas på bildskärmen.
Observera! Under pågående omkoppling av styraxeln kan 
inga andra hydrauliska funktioner genomföras. 
Observera! Kontrollera den efterlöpande styraxelns funktion 
före vägtransporten (spärr vid kortvarig backning).

Observera! 

Den efterlöpande styraxeln måste också 
spärras:

- vid körhastigheter rakt fram 
över 30 km/h

- i  instabil terräng

- i sluttningar

- vid avlastning av den främre 
axeln genom vikdragstångsdrift

- vid körning över silon

-  när den ostyrda axelns sidostyrning inte 
längre räcker till.

Elektronisk tvångsstyrning (EZL) Till/Från

För att centrera och spärra den elektroniska tvångsstyr-
ningen, hålls knappen för [Elektronisk tvångsstyrning på/
av] intryckt så länge tills symbolen [Axel spärrad] visas 
på displayen.
Under axelns positionering blinkar symbolen [Axel spärrad].
Om knappen [Elektronisk tvångsstyrning på/av] släpps 
innan axlarna är centrerade, växlar styrningen automatiskt 
till läget för vägtransportdrift.
Tryck helt kort på knappen Elektronisk tvångsstyrning på/
av för att byta till läget för vägtransportdrift. På displayen 
växlar symbolen till vägtransportdrift.
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SET-meny 
M3

I setmenyn kan olika hastigheter, inkörningstider och 
inkopplingspunkter ställas in.

Tryck i startmenyn på funktionstangenten  för att 
komma till setmenyn.

Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Set-meny 1:

 2

 3

 1

 4

1. Ställ in bottenmattans framåtkörningstid.
 (bara vid lastningsvagnar med doseringsvalsar)
 Denna framåtkörningstid används för att avlasta 

doseringsvalsarna vid aktiv avlastningsautomatik. Efter 
att bakluckan har öppnats, transporterar bottenmattan 
bort fodret från doseringsvalsarna under en inställd tid.

 Inställningsområde: 0,1 - 3 sek.
 Stegvidd: 0,1 sek.

2. Bakluckans öppningstid 
 (vid aktiv avlastningsautomatik)
 Med denna öppningstid bestäms hur länge bakluckan 

öppnas hydrauliskt.
 Inställningsområde:
 Vagn med doseringsvals:  1 - 10 sek.
 Vagn utan doseringsvalsar: 5 -10 sek.
 Vid aktiv "sensorövervakad öppning av bakluckan" 

bortfaller tidskopplingen. Bakluckan öppnas så länge 
tills sensorn reagerar.

3.  Fixering av bakluckan
 Bakluckans fixering används för att fixera en 

utmatningsbredd för samtliga lastvagnar under den 
automatiska avlastningen, oavsett om ett mekaniskt 
eller ett hydrauliskt tvärmatningsband används.

 När bakluckans fixering är aktiv, kan den inte manövreras 
med tangenten "Öppna/Stäng bakluckan". Du kan dock 
alltid frånkoppla Avlastningsautomatiken med tangenten 
"Öppna/Stäng bakluckan".

 Bakluckan kan inte manövreras, inte ens när du trycker 

Anmärk-
ning!

När du arbetar med 
tvärmatningsban-

det måste du alltid 
se till att bakluck-

an är öppnad så 
mycket som möj-

ligt. Ingen spalt 
får förekomma 

mellan bakluckan 
och tvärmatnings-

bandet.

på tangenten "Avlastningsautomatik".
Fixering av bakluckan med tvärmatningsband 890 mm:

Anmärkning:

Bak på lastningsvagnen finns två knappar, 
med vilka bakluckan kan flyttas vid aktiv 
fixering. Om bakluckans fixering inte är 
aktiv, har dessa knappar ingen funktion.

 Inställningsområde aktiv / inte aktiv
 När du flyttar tvärmatningsband 890 mm till 

arbetsposition, aktiveras parametern "Baklucka fixering" 
automatiskt av en sensor och omvänt avaktiveras 
den igen, när tvärmatningsband 890 mm flyttas till 
transportposition igen.

 Vid problem med sensorn kan denna parameter även 
kopplas om här i SET-menyn.

Funktionsknappar:
... Bearbeta menypunkten

... bläddra nedåt

... bläddra uppåt

... växla till överordnad meny (här: 
startmenyn)

4. Baklucka flytläge (bara EUROBOSS)

Anmärkning: Denna funktion är endast 
aktiv så länge du befinner dig i set-menyn 
och funktionen är tillkopplad med en bock. 
När du lämnar set-menyn avaktiveras 
funktionen automatiskt.

 Funktionen Flytläge baklucka hjälper dig vid 
inställningen av bakluckans fixeringsposition, eftersom 
hydraulcylindrarna för bakluckans öppning befinner sig 
i flytläge. Så är det lättare att flytta bakluckan manuellt 
och att ställa in korrekt position för fixering av bakluckan.
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Set-meny 2:
(bara när dragstångssensorn har konfigurerats)

1

2

3

4

5

76 8

1 Aktuell spänning på vikdragstången
2 Maximal spänning på vikdragstången
3 Minimal spänning på vikdragstången
4 Spänningsvärde för vägningsutrustningen
5 Spänning i transportposition 
6 Automatisk aktivering av vikdragstångens lastnings- eller 

vägposition  = aktiv/  = inaktiv
7 Spänning i lastningsposition (inställbar)
8 Fördröjningstid för den automatiska aktiveringen av 

vikdragstångens vägposition ("0.0" = aktiveringen av 
vägpositionen är frånkopplad. Från ≥ 0.1 är fördröjningen 
tillkopplad.)

Spara spänningsvärdena
Med knapparna [Vikdragstång upp] och [Vikdragstång ner] 
kan det aktuella spänningsvärdet (1) ändras.
Med funktionsknapparna sparar du önskat spännings-
värde (2-6).
Till dessa knappar kommer du med knappen [Vidare] i 
indikeringen.

Funktionsknappar:

... Lyfta vikdragstången och spara max. 
värdet

... Sänka vikdragstången och spara min. 
värdet

... spara vägningsutrustningens aktuella 
värde

... spara transportpositionen

... spara lastningspositionen

... Bearbeta menypunkten

... bläddra nedåt

... bläddra uppåt

...  Ytterligare funktionsknappar

... växla till överordnad meny (här: 
startmenyn)

Automatisk aktivering av lastningspositionen (6)
När den "automatiska aktiveringen av lastningspositionen" 
har aktiverats (  = aktiv), körs vid varje tryck på knappen 

 [Pickup ner] till lastningspositionen om den inte redan 
har uppnåtts. Med ett tryck på knappen [Pickup upp] körs 
till vägpositionen efter fördröjningstidens utgång. 

Ändring av spänningsvärdet i  lastningspositionen 
(7)

1. Tryck på [ ]. 

2. Ändra värdet med knapparna [ ] el ler 
[ ].

3.  Tryck på funktionsknappen  för att spara värdet.

4. Tryck på [ ], för att lämna bildskärmen för 
ändringar.

Set-meny 3: Lastningsautomatik 

a

b

c

d

e

f

Symbolernas betydelse
a  Sensorer, som kopplar  lastningsautomatiken. Med 

lastningsmomentsensorn finns tre lägen. Utan 
lastningsmomentsensor gäller bara det första läget:

 Tillkopplingsvillkor:

Läge 1: För att bottenmattan ska kunna 
tillkopplas måste den övre eller 
den nedre sensorn aktiveras. 
Den övre sensorn startar bot-
tenmattan med fördröjningstid. 
Den nedre sensorn startar bot-
tenmattan direkt.
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Läge 2: För att bottenmattan ska kunna 
tillkopplas måste den övre eller 
den nedre sensorn eller last-
ningsmomentsensorn aktiveras. 
Den sensor som reagerar först, 
kopplar bottenmattan. Fördröj-
ningstiden aktiveras när den 
övre sensorn reagerar eller via 
lastningsmomentsensorns f  
kopplingströskel.

Läge 3: För att bottenmattan ska kun-
na tillkopplas måste den övre 
sensorn aktiveras och last-
ningsmomentsensorn vara över 
kopplingströskeln. När detta 
villkor är uppfyllt tillkopplas bot-
tenmattan efter fördröjningstiden. 
Bottenmattan tillkopplas direkt så 
snart lastningsmomentsensorns 
maximala kopplingsvärde har 
uppnåtts.

b  Bottenmattans rörelsetid (inställbar). Ställer du in ett 
värde på 0.0 sek, är bottenmattan i gång så länge 
tillkopplingsvillkoren för respektive läge är uppfyllda.

c  Fördröjningstid från det att tillkopplingsvillkoren är 
uppfyllda i respektive läge, tills bottenmattans rörelse 
startas. (inställbar)

 Undantagna från denna fördröjningstid är den nedre 
sensorn och lastningsmomentsensorns maximala 
kopplingsvärde.

d  Lastningsmomentsensorns aktuella mätvärde.
e  Lastningens kopplingströskel (inställbar). Tillkopplingen 

sker vid detta värde efter fördröjningstiden c .

Anmärkning!

Vid torrt foder kan lastningsmomentsen-
sorns kopplingströskel höjas. Vid fuktigt 
foder kan värdet minskas.

Kopplingströskeln för lastningen kan även 
ställas in i workmenyn.

f  Lastningsmomentsensorns maximala kopplingsvärde 
(inställbart). Tillkopplingen sker direkt vid detta värde.

Set-meny 3: Kalibreringsmenyn för lastningsmoment-
sensorn

a

b

c

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T10 Gå en menynivå uppåt

Symbolernas betydelse
a  Lastningsmomentsensorns aktuella värde
b  Lastningsmomentsensorns minimala värde (när vagnen 

är tom)
c  Lastningsmomentsensorns maximala värde

Anmärkning!

Den uppmätta spänningen är högre vid 
lastningsmomentsensorns minimala 
värde än vid dess maximala värde.

Funktionsknappar:
... Bearbeta menypunkten

... bläddra nedåt

... bläddra uppåt

. . . K a l i b r e r i n g s m e n y  f ö r 
lastningsmomentsensorn 

... växla till överordnad meny (här: 
startmenyn)
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Set-meny 4:
Kalibrera bottenmattan

1. Tryck på knappen [Set 1] för att ställa in den lägsta 
hastigheten.

2. Tryck på knapparna [+] eller [-] på terminalen för att 
ändra hastigheten. Ställ in den lägsta förnimmbara 
hastigheten.

3.  Tryck på knappen [Set 19] för att ställa in den högsta 
hastigheten.

4. Tryck på knapparna [+] eller [-] på terminalen för att 
ändra hastigheten. Ställ in den högsta förnimmbara 
hastigheten.

5. Tryck på knappen [Stopp] för att spara värdena och 
stoppa bottenmattan.

Funktionsknappar:

... inställning av lägsta hastighet

... inställning av högsta hastighet

... bläddra uppåt

... växla till överordnad meny (här: 
startmenyn)
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DATA-meny 
M4

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till setmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Indikering:

 2 1

 3  4

1 ... Delräknare timmar
2 ... Totalräknare timmar
3 ... Laster dagsräknare 
4 ... Laster totalräknare

Funktionsknappar:
... återställning av båda delräknarna

... växla till överordnad meny (här: start-
menyn)

 

Anmärkning! 

Det går inte att återställa bara en av 
delräknarna. Du kan bara återställa båda 
delräknarna gemensamt.

Anmärkning!

Genom ma-
növrering av 

"STOPP"-knappen 
stoppas samtliga 

funktioner.

Anmärkning!

Lasträkningen 
sker antingen 

med fullt-med-
delandet (FULL)  

eller genom 
statussekvensen: 

"Bottenmattan 
stängs --> Botten-
mattan öppnas --> 
Bottenmatta retur 

i 10 sekunder" 

Återställning av delräknarna:

1.  Tryck på funktionsknappen [ ], för att nollställa 
delräknarna.

 En ny bildskärm visas.

2.  Tryck på funktionsknappen [ ],för att bekräfta eller 
tryck på funktionsknappen [ ], för att avbryta och 
gå tillbaka till föregående meny.
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Sensortestmeny 
M5

I sensortestmenyn kan du informera dig om sensorernas 
aktuella tillstånd och deras indikeringsvärden. Det kan vara 
till hjälp vid åtgärdande av fel.

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till setmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Indikering:
 En symbol med svart bakgrund visar att

- en induktiv sensor är belagd
- en hallsensor är belagd
- en mekanisk brytare / knapp är manövrerad.

Anmärkning! 

Vid signalbyte av en sensor eller brytare 
visas denna symbol inverterad.

En viss frekvens vid signalbytet kan leda 
till att symbolen blinkar. En blinkande 
symbol betyder alltså inte nödvändigtvis 
att en felfunktion föreligger.

Sensorer:
87-14-075

1

2

3
4

5

7

9

8

11

12

13

15

16

17

20

21 18

19

10

6

14

 1 Tappaxelvarvtal ...B1

 2 Fyllnivålucka nere ...B4

 3 Fyllnivålucka uppe ...B3

 4 Lastgodssäkring fram ...B30

 5 Lastgodssäkring bak ...B31

 6 Övervakning av bakluckans öppning ...B17

 7 Tryck på doseringsvalsarna ...B6

 8 Baklucka ...B5

 9 Oljetryckställare ...S7

10 Brytare för bottenmatta baktill ...S3

11 Liftaxel ...B10

12 Lastningsutrymmets dörr ...B7

13 Extern skärverksbrytare Till ...S1

14 Extern skärverksbrytare Från ...S2

15 Skärverk i fångkroken ...B19
16 Svängningsbegränsning ...B16

17 Skärverksstatus ...B2

18 Stödhjulssensor vägtransport vänster* ...B22

19 Stödhjulssensor vägtransport höger* ...B23

20 Stödhjulssensor arbetsposition vän-
ster*

...B20

21 Stödhjulssensor arbetsposition höger* ...B21

a Minsta uppmätta spänning (U min.) 
sedan systemets start

b Momentanspänning (U)

* Sensorernas läge beskrivs i kapitel Pickup.

23

22

24

25

22 Tappaxelvarvtal ...B1

23 Lastningsmomentsensor (max. 10 V) ...B9

24 Fyllnivåsensor (4-20 mA) ...B11

25 Dragstångsvinkelsensor (0-5 V) ...B8
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26

27

28

29

30

31

EM02: Jobbdator utökningsmodul (stickkontakt 
ST2)
26 Försörjningsspänning utökningsmodul

Börvärde > 12 V
27 stabiliserad sensorspänning

Börvärde = 10,5 V

BM01: Basmodul (stickkontakt ST1)
28 Försörjningsspänning BM 

Börvärde > 12 V
29 Processorspänning BM

Börvärde > 8,5 V
30 ostabiliserad sensorspänning

Börvärde > 12 V
31 stabiliserad sensorspänning

Börvärde = 5,0 V

Funktionsknappar:
spänningens minimala värde (a) återställs 
till aktuellt värde (b)

bläddra nedåt

bläddra uppåt

växla till överordnad meny (här: startmenyn)
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Konfigurationsmeny 
M6

I konfigurationsmenyn anges utrustningen för din last-
ningsvagn. Denna meny behövs bara när du vid en senare 
tidpunkt vill montera eller demontera en extra utrustning till 
din lastningsvagn. Annars har den korrekta konfigurationen 
redan ställts in på fabriken.

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  i 10 
sekunder för att komma till konfigurationsmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Indikering:

 2

 1

 3  4

 5  6  7

10 9 8

1... Ställ in maskintypen

2... Lastningsautomatik

3... Bottenmattans hastighet steg 2

4... Fodermedeltillsats

5... Tvärmatningsband: û...inget tvärmatningsband
m...mekaniskt / h...hydrauliskt / h1...hydrauliskt 
tvärmatningsband 890 mm

6... Doseringsvalsar

7... Hydraulisk torrfoderpåbyggnad

8... E f te r l öpande  s t y raxe l :  L . . . l i f t axe l
û...finns inte / ü...finns

9. Arbetsbelysning (Arbetsbelysningen består 
av belysningen för lastningsutrymmet och ev. 
strålkastare för bakåtkörning)

10. Lastningsmomentsensor
(ü = aktiv, finns / û = inaktiv, finns inte)

11 12 13

161514

17 18 19

11... Fyllnivåsensor

12... Vägningsutrustning

13... Svängning av stödhjulen för pickup Super 
Large 2360

14... Vagnslängd (för fyllnivåsensor)

15... Frontklaff (manövrerad via terminalen)
1... en hydraulisk frontklaff
2...två hydrauliska frontklaffar
X...ingen hydraulisk frontklaff

16... Elektronisk tvångsstyrning

17... Automatisk knivsliputrustning Autocut

18... Lastgodssäkring

19... Elektriskt bromssystem

20 21 22

20 Automatisk aktivering av lastningspositionen

21 Sensorövervakning öppning av bakluckan 
(ü = aktiv, finns / û = inaktiv, finns inte / S = 
serviceinformation)

22 Sensortyper för fullt-meddelandet
1. Via oljetryckställaren 

2. Via öppnaren: Fullt-meddelande 
vid avbruten kontakt sensor B6

3. Via stängaren: Fullt-meddelande 
vid stängd kontakt B6

(ü = aktiv, finns / û = inaktiv, finns inte)
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 Ändra utrustningen

1. Tryck på funktionsknappen [ ], för att ändra 
utrustningen.

2. Tryck på funktionsknappen [ ], tills markören står 
på värdet som ska ändras.

3.  Ändra värdet med knapparna [ ]  och 
[ ] tills önskat värde har uppnåtts.

4. Tryck på funktionsknappen [ ], för att spara värdet 
och välja nästa värde.

5. Tryck på [ ], för att lämna bildskärmen för 
ändringar.

Funktionsknappar
... spara det aktuella värdet och gå till nästa 

variabel

... ändra värdet på den aktuella variabeln 
nedåt

... ändra värdet på den aktuella variabeln 
uppåt

... växla til l överordnad meny (här: 
konfigurationsmenyn)

Efter att du ändrat utrustningen ersätts 
knappen [ESC] i konfigurationsmenyn 
med knappen [Restart]. Genomförda 
ändringar blir först verksamma efter att 
terminalen startats om med knappen 
[Restart].

För att ångra ändringarna, ändra 
utrustningen på nytt och tryck sedan på 
knappen [Restart] i konfigurationsmenyn.

Bildskärm 4 är bara avsedd för 
servicepersonalen.

Funktionsknappar: 
... bearbeta menypunkten

... bläddra nedåt

... bläddra uppåt

... växla till överordnad meny (här: 
startmenyn)

... sparar den ändrade utrustningen och 
startar om programmet Denna knapp 
visas bara när utrustningen har ändrats.



- 55 -1500_S_PowerControl_5481

POWER CONTROL S

Systemmeny

I systemmenyn ändras indikeringens ljusnivå. Alla andra 
funktioner är bara tillgängliga för servicepersonalen.

Tryck kort på  för att komma till systemmenyn.

Tryck återigen på  för att gå tillbaka till föregående meny.

Funktionsknappar:
 ... bara för servicepersonal

 ... bildskärm ljusare

 ... bildskärm mörkare

 ... bara för servicepersonal

Anmärk-
ning:

Under en 60% 
ljusnivå på bild-

skärmen tillkopp-
las automatiskt 

Power Control-ter-
minalens tangent-

bordsbelysning.

M7
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Diagnosfunktion
Vid felfunktioner visas motsvarande alarmmeddelande och 
en akustisk varningssignal ljuder.

Funktionsknappar:

... Respekt ive a larmmeddelande 
undertrycks fram till nästa systemstart.

... Bekräfta felet. Uppträder felet på nytt, 
utges återigen ett larmmeddelande.

Larmmeddelanden

Felfunktion på kopplingsutgången 

(exempel: sätesventil doseringsvals)

Orsaker:  - Kortslutning
   - För lite ström
   - Ventil inte ansluten

Felfunktion sensorförsörjning (exempel: 
spänningsförsörjning av sensorn < 12V)

Orsaker: - För lite spänning på jobbdatorn
   - Jobbdator defekt

Anmärk-
ning!

Vid en felfunktion 
kan du med hjälp 
av nödmanövre-

ringen (se kapitel 
"Elhydraulik") 

ställa in alla öns-
kade funktioner 

manuellt.

Anmärk-
ning!

Kvittera felet med 
knappen [ACK]  

Anmärk-
ning!

Diagnosfunktionen 
kan för varje 

enskild sensor 
frånkopplas med 

knappen F1 
[Frånkoppla] fram 
till nästa system-

start!

Larmen för spän-
ningsförsörj-

ningen kan inte 
frånkopplas!

Anmärkning!

K o n t r o l l e r a  s i d a n  o m 
spänningsförsörjningen i Testmenyn vid 
problem med spänningsförsörjningen.

Felfunktion av bus-förbindelsen till en 
utökningsmodul (LIN Error):

1. Utökningsmodul vägningsutrustning
2. Utöknigsmodul lastgodssäkring
3.  Utökningsmodul stödhjulssvängning
4. Jobbdator knivsliputrustning
5. Utökningsmodul tvärmatningsband 890 mm
Orsaker: - Kablagefel
 - Utökningsmodul eller jobbdator defekt
 - Fel i spänningsförsörjningen

Anmärkning! 

Ett fel i bus-förbindelsen visas även i 
workmenyn uppe till höger.

Övervakningslarm
Skärverksövervakning

Den aktiveras när knappen "Pickup ner" manövreras med 
utsvängt skärverk och tappaxeln är tillkopplad.
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Detta signaleras med: 
- två pipande ljud 
- symbolen blinkar 5 gånger

Rengöringspåminnelse:
Varannan timme visas meddelandet "Diagnos skärverk 
utsvängning".
Sväng skärverket 1x helt ut och in för att kvittera detta 
meddelande.
(cyklisk rengöring av skärverket, nedsmutsning förhindras)

Övervakning av dörren till lastningsutrymmet

Så snart lastningsutrymmets dörr öppnas, stoppas alla 
hydrauliska funktioner, doseringsvalsarna urkopplas och 
följande diagnosmeddelande visas:

Meddelandet kvitteras genom att lastningsutrymmets 
dörr stängs.

Lastningsutrymmet får endast beträdas 
när traktorn har parkerats.

Övervakning tvärmatningsband

Om inget varvtal registreras på tvärmatningsbandets 
varvtalssensor 1 sekund efter att tvärmatningsbandet har 
tillkopplats, visas följande felmeddelande.

Övervakning av avlastningsautomatiken (vid vagn 
med doseringsvalsar)

Kraftöverföringsaxeln står stilla eller roterar för långsamt!
Avlastningsautomatiken visas och kraftöverföringsaxeln 
har ännu inte startats:

1. Starta kraftöverföringsaxeln från traktorn.
2. Meddelandet försvinner automatiskt när varvtalet 

överskrids.

Sensorn är defekt, när 
1. m e d d e l a n d e t  i n t e  f ö r s v i n n e r  u n d e r 

avlastningsautomatikens start.
2. meddelandet visas under avlastningsautomatikens drift, 

men efter kraftöverföringsaxelns tillkoppling.

Funktionsknappar:

... Respekt ive a larmmeddelande 
undertrycks fram till nästa systemstart.

... Bekräfta felet. Uppträder felet på nytt, 
utges återigen ett larmmeddelande.
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Elektronisk tvångsstyrning (EZL) - 
felmeddelanden

Dessa felmeddelanden gäller bara för lastningsvagnen 
Jumbo.

Fel i styrdatorn: 

Symbolen för tvångsstyrningsfel  blinkar.

1. Kontrollera styrdatorn och åtgärda felet.
2. Kan felet inte åtgärdas, uppsök en verkstad. Kör med 

maximalt 10 km/h.

Dataledning avbruten: 

Symbo len  fö r  t vångss ty rn ings fe l   och  

CAN-symbolen  blinkar omväxlande.

1. Åtgärda dataledningen.
 a) Kontrollera styrdatorns strömförsörjning. Styrdatorn 

är ansluten till huvuddatorn via matarkabeln.
 b) Kontrollera CAN-bus förbindelsen i kabelträdets 

fördelarskåp på lastningsvagnen och förvissa dig om 
att kablaget är korrekt.

2. Kan felet inte åtgärdas, uppsök en verkstad. Kör med 
maximalt 10 km/h.

Hydraulförsörjning saknas: 

Symbo len  fö r  t vångss ty rn ings fe l   och  

oljesymbolen  blinkar omväxlande.
1. Kontrollera den hydrauliska försörjningen. Traktorn 

måste vara i gång.
2. Skulle felet kvarstå, kör till en verkstad med maximalt 

10 km/h

Anmärkning till kollisionsövervakningen

Kollisionsövervakningen måste aktive-
ras i menyn "Special Setup - Collision 
alarm" i styrdatorn genom att de maxi-
mala vinklarna matas in. 

Symbo len  fö r  t vångss ty rn ings fe l   och  

dragstångssymbolen  blinkar omväxlande. En akustisk 
signal utges.

Det maximala styrutslaget har överskridits. Akut risk för 
kollision mellan traktorns bakhjul och släpvagnen. Minska 
styrutslaget!
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473A2000.0

Variant
Manövrering med ISO-Control-terminal

Variant
Manövrering med ISOBUS-traktor-terminal

Bildskärm
Traktorterminal

ISOBUS-
adapter

Traktorkabel med 
ISOBUS.

Manöverdel ISO-Control

10 Ampere säkring

Jobbdatorn är ISOBUS-kompatibel.
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Förkortningar
F = indikeringsmeny
T = knappnumrering

Manöverstruktur - lastningsvagn med ISOBUS-lösning

Anmärk-
ning!

Innan maskinen 
tas i drift första 

gången, ska 
inställningarna 

i SET-menyn 
kontrolleras och 

ändras vid behov.

F2

F3

F2.1

F5

F6

F7

F8 F4

F4.1

Anmärk-
ning!

Knappen  
stoppar alla 
hydrauliska 

funktioner och 
frånkopplar dose-

ringsvalsarna.

An-
märk-
ning!

Följande bruksan-
visning avser vag-
nar med samtliga 

extra utrustningar.

F9

Hå
ll i

ntr
yc

kt 
i 1

0 s
ek

un
de

r
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Startmeny 
F1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T2  Lastningsfunktioner
T3  Transportmeny
T4  Avlastningsfunktioner
T5 Grundinställningar
T6 Datameny
T7  Setmeny
T8 Sensortestmeny

Grundinställningsmeny (standard)

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till grundinställningsmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Indikering:
Indikeringen är densamma för alla lastningsvagnar och är 
enbart beroende av konfigurationen.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

4

6

7

8

9

087-14-60

1

5

2

3

F2

T7

T8

T9

T10

1. Automatisk aktivering av lastningspositionen aktiv / 
inaktiv.

När denna symbol visas är aktive-
ringen av lastningspositionen aktiv. 

Anmärkning

En funktionsknapp 
som visas i grått 

betyder att den för 
närvarande inte 

kan manövreras.

När du trycker på 
en sådan funk-

tionsknapp visas 
ett fönster, där or-
saken till spärren 

anges.

Anmärkning!

Alla extra utrust-
ningar som 

påverkar manöv-
reringen, måste 

konfigureras i 
konfigurationsme-

nyn (M6).

2. Lastningsmomentsensorns status nere
3.  Lastningsmomentsensorns status uppe
4. Lastningsautomatik aktiv / inaktiv

När denna symbol visas är lastningsau-
tomatiken aktiv.

5. Fullt-meddelande

När denna symbol visas är lastnings-
vagnen full.

6. Belysning

Ljus Till Ljus Från

Automatik Till
Ljus Till

Automatik Från
Ljus Från

7. Baklucka

öppen stängd

stängs förreglas

Bakluckans fixering aktiv

8. Doseringsvals finns inte / Från / Till

Doseringsvals 
- Från

Doseringsvals 
- Till

9. Efterlöpande axel spärrad / aktiv

Styraxel i automatikläge aktiv

Styraxel permanent aktiv

Styraxeln spärras

Styraxeln är spärrad

När spärrsymbolen blinkar håller styraxeln på att bli spärrad.
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 Observera!

Styraxeln måste 
spärras:

- vid snabb 
körning rakt fram 

över 30 km/h

- på ostabilt 
underlag

- i sluttningar

- vid avlastning 
av den främre 

axeln genom vik-
dragstångsdrift

- vid körning över 
silon

- när den ostyrda 
axelns sidostyr-
ning inte längre 

räcker till 

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6
10

11

12
1313A

087-14-027

9A

F2

9A. Elektronisk tvångsstyrning (EZL)

Axlarna cen-
trerade och i 
mi t tpos i t ion 
spärrade

Vägtransport-
drift aktiv

10. Lastningsmomentsensorns status:
(visas bara med nedsänkt pickup)
Visar rotorns aktuella belastning.

11. Bottenmattans status

 stopp / framåt / bakåt

stoppad Bakåtkörning

Framåtkör-
ning långsam

Framåtkö r-
ning snabb

Hastighet

 Hastighetssteg

långsam snabb

Anmärkning!

Under lastningen rör sig bottenmattan 
alltid med maximal hastighet.

12. Skärverksposition utsvängd/insvängd

insvängd utsvängd

Anmärkning!

När denna symbol blinkar kan skärverket 
pga den automatiska knivsliputrust-
ningens position inte svängas. (bara vid 
automatisk knivsliputrustning)

13. Pickup-position nedsänkt / upplyft

upplyft nedsänkt

13A. Pickup Super Large 2360: Frontstödhjulens position

P o s i t i o n 
f ö r  v ä g -
transport

Mellanpo-
sition eller 
sensorfel

Vid "Mellanposition eller sensorfel" ljuder dessutom en 
akustisk signal.

Knapparnas betydelse (vid utrustning 
lastgodssäkring):

T1 STOPP
T2 Styraxel AUTO / ON / OFF
 AUTO är bara möjligt när inställningen 

"Automatik" har valts i SET-menyn.
 eller 
 Elektronisk styraxel (option)
 spärrad / aktiv
T3 Sväng stödhjulen till arbetsposition (håll intryckt 

så länge tills proceduren har avslutats)1)

T4 Sväng stödhjulen till vägtransportposition (håll 
intryckt så länge tills proceduren har avslutats)1)

T5 Välj strålkastare 

 (bildskärmsindikering  )
T6 Fördelare fodermedelstillsats 
 (bildskärmsindikering  )
T7 Stäng lastgodssäkringen
T7 Öppna lastgodssäkringen

T9 Öppna menyn för frontklaffarna F2.1

T10 Gå en menynivå uppåt

1) Bara vid pickup Super-Large 2360
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Hydrauliskt tvärmatningsband vänster 
riktning

Det mekaniska tvärmatningsbandet 
löper i inställd riktning.

17. Liftaxel nedsänkt / upplyft

Liftaxel ned-
sänkt

Liftaxel upp-
lyft

Anmärkning!

Om stödlasten är för hög kan liftaxeln inte 
lyftas. Vid höjning av stödlasten över den 
kritiska nivån när liftaxeln är höjd, sänks 
liftaxeln automatiskt ner.

Anmärkning!

En liftaxel finns bara på Tridem-model-
lerna.

18. Doseringsmedeltillsats aktiv / inaktiv

aktiv - doseringsmedel tillsätts

inaktiv - doseringsmedel tillsätts inte

Anmärkning!

När denna symbol inte visas är automa-
tiken till doseringsmedeltillsatsen inte 
inkopplad eller inte konfigurerad.

Knapparnas betydelse (vid utrustning 
torrfoderpåbyggnad):

T1 STOPP
T2 Styraxel AUTO / ON / OFF
 AUTO är bara möjligt när inställningen 

"Automatik" har valts i SET-menyn.
  eller 
 Elektronisk styraxel (option)
 spärrad / aktiv
T3 Sväng stödhjulen till arbetsposition (håll intryckt 

tills proceduren har avslutats).
T4 Sväng stödhjulen till vägtransportposition (håll 

intryckt tills proceduren har avslutats).
T5 Välj strålkastare 

 (bildskärmsindikering  )
T6 Fördelare fodermedelstillsats 
 (bildskärmsindikering  )
T7 Lyft torrfoderpåbyggnaden
T8 Sänk torrfoderpåbyggnaden

T9 Öppna menyn för frontklaffarna F2.1

T10 Gå en menynivå uppåt

Grundinställningsmeny (med 
torrfoderpåbyggnad)

Indikering:

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

F2

12. Fyllnivåindikering (option)

Anmärkning!

När du stänger bakluckan återställs fyll-
nivåindikeringens värde till det aktuellt 
uppmätta värdet. Annars visas bara det 
maximalt uppmätta värdet - så länge tills 
bakluckan öppnas.

13. Hastighetsindikering Isobus

14. Avlastningsautomatik aktiv* / inaktiv
När denna symbol visas är avlastningsautomatiken aktiv.

15. Lastgodssäkring fram / bak / mittläge

fram bak

 

När symbolerna blinkar, befinner 
sig lastgodssäkringen i mittläge 
eller håller på att köra framåt 
eller bakåt.

Anmärkning!

När lastgodssäkringens bygel befinner 
sig i mittläge, kan den maximala trans-
porthöjden ev. överskridas.

Anmärkning!

Lastgodssäkringen kan bara manövreras 
när bakluckan är stängd.

16. Status tvärmatningsband

Val av tvärmatningsband (inte med 
mekaniskt tvärmatningsband) 

hydrauliskt tvärmatningsband  höger 
riktning 
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2) Bara när den automatiska aktiveringen av lastningspositionen har konfigurerats och är aktiv.

Menyn för frontklaffarna
- Tryck i grundinställningsmenyn på funktionsknappen 

 för att komma till menyn för frontklaffarna.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till grundinställningsmenyn.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

F2.1

T7

T8

T9

T10

Knapparnas betydelse:
T1 Fäll frontklaffarna1 framåt.
T2 Fäll frontklaffarna1 uppåt.
T3 Fäll de övre frontklaffarna1 nedåt.
T4 Fäll de övre frontklaffarna1 uppåt. 
T5 G å  e n  m e n y n i v å  u p p å t  ( h ä r : 

grundinställningsmeny)

1) Frontklaffen rör sig så länge knappen hålls 
intryckt.

Anmärkning!

Knapparna T1 och T2 är spärrade så länge 
lastgodssäkringen är stängd. 

Lastningsmeny

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till lastningsmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

F3

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Anmärk-
ning!

 Alla menyer kan 
lämnas med 

ESC-knappen.

Anmärkning!

På maskiner med 
fällbar torrfo-

derpåbyggnad är 
lastningsautoma-
tiken inte möjlig.

Anmärkning!

Lasträkningen sker 
antingen med  

fullt-meddelan-
det (FULL) eller 
genom status-

sekvensen "Stäng 
bakluckan --> 

Öppna bakluckan 
-->  Bottenmatta 
retur i 10 sekun-

der" 

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP

T2 Transportmeny F5

T3 Pickup upp 

 (bildskärmsindikering  )
T4 Pickup ner / vikdragstången flyttas automatiskt 

till lastningsposition2

 (bildskärmsindikering  )
T5 Bottenmatta - retur

 (bildskärmsindikering  )
T6 Styraxel AUTO / ON / OFF
 AUTO är bara möjligt när inställningen 

"Automatik" har valts i SET-menyn. 
 eller 
 Elektronisk styraxel (option)
 spärrad / aktiv
T7 Vikdragstång - vagn upp
 Rörelsen stoppas så snart knappen släpps.
T8 Vikdragstång - vagn ner
T9 Aktivera / avaktivera lastningsautomatiken

(bildskärmsindikering  )
T10 Gå en menynivå uppåt
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Lastningsmeny i häckselläge

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till lastningsmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

F3

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP

T2 Transportmeny F5

T3 Fäll frontklaffarna uppåt
T4 Fäll frontklaffarna framåt
 (bildskärmsindikering  )
T5 Bottenmatta - retur

 (bildskärmsindikering  )
T6 Styraxel AUTO / ON / OFF
 AUTO är bara möjligt när inställningen 

"Automatik" har valts i SET-menyn. 
 eller 
 Elektronisk styraxel (option)
 spärrad / aktiv
T7 Vikdragstång - vagn upp
  Rörelsen stoppas så snart knappen släpps.
T8 Vikdragstång - vagn ner
T9 Aktivera / avaktivera lastningsautomatiken

(bildskärmsindikering  )
T10 Gå en menynivå uppåt

Anmärk-
ning:

Denna lastnings-
meny kan bara 

användas när 
hackelseläget har 
aktiverats i konfi-
gurationsmenyn.

Avlastningsmeny med tvärmatningsband
F4

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP

T2  Växla till menyn F5  Transport

T2  Växla till menyn F4.2   
 Avlastningsautomatik
T4 Kör till dragstångens maximala position
T5 Vikdragstång - vagn upp
 Rörelsen stoppas så snart knappen släpps.
T6 Vikdragstång - vagn ner
T7 Öppna bakluckan - tidsfördröjning

 (bildskärmsindikering  )

T8 Växla till menyn F4.1  Bottenmatta
T9 Stäng bakluckan 

 (bildskärmsindikering  )
T10 Gå en menynivå uppåt
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Avlastningsmeny utan 
tvärmatningsband

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till avlastningsmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Avlastningsmeny utan tvärmatningsband
F4

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP

T2 Transportmeny F5

T3 Starta avlastningsautomatiken
T4 Kör till dragstångens maximala position 1)

T5 Vikdragstång - vagn upp
 Rörelsen stoppas så snart knappen släpps.
T6 Vikdragstång - vagn ner
T7 Öppna bakluckan - tidsfördröjning

 (bildskärmsindikering  )

T8 Växla till menyn F4.1  Bottenmatta
T9 Stäng bakluckan 

 (bildskärmsindikering  )
T10 Gå en menynivå uppåt

1) Bara när dragstångssensorn har konfigurerats
2) Vid vagn med doseringsvals

Avlastningsautomatikens funktionsförlopp utan tvärmat-
ningsband 
1. Öppna bakluckan.
2. Bottenmattan ställs på framåtkörning (Tiden kan ställas 

in i SET-menyn under "Bottenmatta framåtkörningstid)2

- Fodertrycket på doseringsvalsen minskas.
- Varning visas på displayen.

3.  Tillkoppla doseringsvalsarna2)

4. Tillkoppla kraftöverföringsaxeln på traktorn.
5. Bottenmattan avlastas med den hastighet som senast 

sparats.

Anmärkning!

AVLASTNINGSAU-
TOMATIK:

Den aktuella has-
tigheten på bot-

tenmattan sparas 
automatiskt efter 

10 sekunders 
drift och används 

sedan för nästa 
avlastning!

Anmärkning!

Avlastningsau-
tomatiken kan 

som alla andra 
hydraulfunktioner 

avbrytas med 
knappen  STOPP. 

Därmed avbryts 
alla manövrerbara 
hydraulfunktioner 

och bakluckan 
stängs inte.

Funktionsförlopp när avlastningsautomatiken stoppas / 
avslutas:
Tryck under en automatisk avlastningsprocedur helt 

kort på knappen    [Stäng baklucka], för att stoppa 
avlastningsautomatiken.
1. Symbolen på bildskärmen börjar blinka.
2. Den öppnade bakluckan sänks långsamt ner.
3.  Avlastningen stoppas!

Frånkoppling av:
- bottenmattans drivning
 - doseringsvalsarna2 

4. Hydrauliken för bakluckans förregling utlöses.
 Först när symbolen försvinner i indikeringen är bakluckan 

stängd och förreglad.

Observera! 

Funktionen "Starta avlastningsautomatik" 
aktiveras först efter en tidsfördröjning 
på 0,8 sekunder (säkerhetsåtgärd för 
vägtransporten).

Meny Bottenmatta
F4.1

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T2 Bottenmatta omkoppling (långsam / snabb)

(bildskärmsindikering  /  )
T3 Höj hastigheten (steg 0-20)
T4 Minska hastigheten (steg 0-20)
T5 Bottenmatta - framåtkörning

 (bildskärmsindikering  )
T6 Manuellt val av riktningen för tvärmatningsbandet:
 Trycker du på knappen T9, så blir knapparna 

T8 och T9 i 3 sekunder till riktningsvalknappar 

för tvärmatningsbandet.  Tryck 
nu på T8 eller T9 för önskad riktning. Efter 
att du valt riktningen eller efter utgången av 
3 sekunder, återfår knapparna sina normala 
funktioner.

Anmärkning!

 När du med knap-
pen [T2] ställer 
om till "snabb" 

och den extra 
utrustningen har 

en 2-stegs motor, 
tillkopplas den 

automatiskt.
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Anmärkning!

När den "sen-
sorövervakade 
öppningen av 
bakluckan" är 
aktiv, kan bot-

tenmattan bara 
tillkopplas om 
bakluckan har 
öppnats helt.

Anmärkning!

Genom ma-
növrering av 

"STOPP"-knappen 
stoppas samtliga 

funktioner.

Anmärkning!

Det manuella valet av riktningen med 
knapparna T8/T9, är inte möjligt med ett 
mekaniskt tvärmatningsband. Ommontera 
tappaxeln för att ändra riktningen.

T7 Doseringsvalsar Till/Från 

 (bildskärmsindikering  )
T8 Vikdragstång - vagn ner

 T9 Stäng bakluckan (bildskärmsindikering )
T10 Gå en menynivå uppåt

Av l a s t n i n g s m e n y  m e d  h y d r a u l i s k t 
tvärmatningsband

F4.2.1

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T2 Avlastningsautomatik utan tvärmatningsband
T3 Avlastningsautomatik med tvärmatningsband - 

vänstergång
T4 Avlastningsautomatik med tvärmatningsband - 

högergång
T5 Gå en menynivå uppåt

Av l a s t n i n g s m e ny   m e d  m e k a n i s k t 
tvärmatningsband

F4.2.2

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T2 Avlastningsautomatik utan tvärmatningsband
T3 Avlastningsautomatik med tvärmatningsband 
T4 Manuell tillkoppling och start av 

tvärmatningsbandet:
T5 Gå en menynivå uppåt

Avlastningsautomatikens funktionsförlopp med 
tvärmatningsband

1. Tillkoppla tvärmatningsbandet.
2. Bottenmattan ställs på framåtkörning (Tiden kan ställas 

in i SET-menyn under "Bottenmatta framåtkörningstid").
- Fodertrycket på doseringsvalsen minskas.

3.  Tillkoppla doseringsvalsarna.
- Varning visas på displayen.

4. Tillkoppla kraftöverföringsaxeln på traktorn.
5. Bottenmattan avlastas med den hastighet som senast 

sparats.

Funktionsförlopp när avlastningsautomatiken stoppas / 
avslutas:
Tryck under en automatisk avlastningsprocedur helt 

kort på knappen    [Stäng baklucka], för att stoppa 
avlastningsautomatiken.
1. Symbolen på bildskärmen börjar blinka.
2. Den öppnade bakluckan sänks långsamt ner.
3.  Avlastningen stoppas!

Frånkoppling av:
 - bottenmattans drivning
 - doseringsvalsarna
 - tvärmatningsbandet

4. Hydrauliken för bakluckans förregling utlöses.
 Först när symbolen försvinner i indikeringen är bakluckan 

stängd och förreglad.

Observera! 

Funktionen "Starta avlastningsautomatik" 
aktiveras först efter en tidsfördröjning 
på 0,8 sekunder (säkerhetsåtgärd för 
vägtransporten).

Anmärkning!

Lasträkningen 
sker antingen 
med full-med-

delandet (FULL) 
eller genom 

statussekvensen: 
"Bottenmattan 

stängs --> Botten-
mattan öppnas --> 
Bottenmatta retur 

i 10 sekunder" 

Anmärkning!

Avlastningsau-
tomatiken kan 

som alla andra 
hydraulfunktioner 

avbrytas med 
knappen  STOPP. 

Därmed avbryts 
alla manövrerbara 
hydraulfunktioner 

och bakluckan 
stängs inte.
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Transportmeny

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

F5

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP

T2  Växla till menyn F3  Avlastning

T3  Växla till menyn F4  Lastning
T4 Kör till dragstångens vägtransportposition
T5 Styraxel AUTO / ON / OFF
 AUTO är bara möjligt när inställningen 

"Automatik" har valts i SET-menyn.
 eller
 Elektronisk styraxel (option)
 spärrad / aktiv
T6 Hydraulisk torrfoderpåbyggnad upp / 

lastgodssäkring stängs*
T7 Hydraulisk torrfoderpåbyggnad ner / 

lastgodssäkring öppnas*
T8 Kniven svängs in
T9 Kniven svängs ut
T10 Gå en menynivå uppåt

* Beroende på om lastgodssäkr ingen e l ler 
torrfoderpåbyggnaden har konfigurerats.
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Anmärk-
ning!

En ändrad in-
ställning måste 
bekräftas med 

OK-knappen.

Anmärk-
ning!

När du arbetar med 
tvärmatningsban-

det måste du alltid 
se till att bakluck-

an är öppnad så 
mycket som möj-

ligt. Ingen spalt 
får förekomma 

mellan bakluckan 
och tvärmatnings-

bandet.

Anmärk-
ning!

Innan styrningen 
används första 
gången, måste 

vissa inställning-
ar företas för att 

funktionen ska bli 
korrekt.

SET-meny
I setmenyn kan olika hastigheter, inkörningstider och 
inkopplingspunkter ställas in.

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till setmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Set-meny 1:

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T6

a

b

c

d e

F6

Symbolernas betydelse:
I SET-menyn kan ytterligare inställningar företas:

a  Efterlöpande styraxel driftläge
- Manuell drift: (HAND)
 (inställningsmöjligheter i grundinställningsmenyn)

  = styraxeln permanent öppen

  = styraxeln spärras

  = styraxeln är spärrad

- Automatisk drift: (AUTO)
 (ytterligare inställningsmöjligheter i 

grundinställningsmenyn)

  = automatikläge aktivt

 Styraxeln styrs automatiskt hastighetsberoende.
Den nedre gränsen kan ställas in mellan 0 och 3 km/h.
Den övre gränsen kan ställas in mellan 10 och 25 km/h.

Hastighet Styraxelns tillstånd

negativ (bakåt) spärrad

under den nedre gränsen spärrad

mellan den nedre och den 
övre gränsen öppen

över den övre gränsen spärrad

b  Bottenmattans framåtkörningstid för 
avlastningsautomatiken  

 (bara vid vagnar med doseringsvalsar)

- Inställbar framåtkörningstid: 0,1 ... 3 sekunder 
 (standardvärde 0,7 sekunder)

- Reducerar trycket på doseringsvalsarna.

c  Baklucka öppningstid 
 vid avlastningsautomatik 1)

 - Inställbara värden:
0 - 10 sekunder vid lastningsvagn med doseringsvalsar
5 - 10 sekunder vid lastningsvagn utan doseringsvalsar

Anmärkning! Vid aktiv, sensorövervakad 
öppning av bakluckan bortfaller tidskopp-
lingen. Bakluckan öppnas så länge tills 
sensorn reagerar.

d  Bakluckans fixering aktiv/inaktiv
 (vid aktiv avlastningsautomatik)
 Bakluckans fixering används för att fixera en 

utmatningsbredd för samtliga lastvagnar under den 
automatiska avlastningen, oavsett om ett mekaniskt 
eller ett hydrauliskt tvärmatningsband används.

 När bakluckans fixering är aktiv, kan den inte manövreras 
med knappen "Öppna/Stäng bakluckan".  Du kan dock 
alltid frånkoppla avlastningsautomatiken med denna 
knapp.

e   Baklucka flytläge (bara EUROBOSS)

Anmärkning:

Denna funktion är endast aktiv så länge 
du befinner dig i set-menyn och funktio-
nen är tillkopplad med en bock. När du 
lämnar set-menyn avaktiveras funktionen 
automatiskt.

 Funktionen Flytläge baklucka hjälper dig vid 
inställningen av bakluckans fixeringsposition, eftersom 
hydraulcylindrarna för bakluckans öppning befinner sig 
i flytläge. Så är det lättare att flytta bakluckan manuellt 
och att ställa in korrekt position för fixering av bakluckan.

Tangenternas betydelse:
T1 STOPP
T2 Bottenmattans inställning steg 1
 Omkoppling till en annan bildskärm.
T3 Bottenmattans inställning steg 19
 Omkoppling till en annan bildskärm.
T10 Knivsliputrustning Autocut - se bruksanvisning 

Autocut
T11 Vägningsutrustning, se bruksanvisning 

Vägningsutrustning
T12 OK-knapp
 För att bekräfta ändrade inställningar.
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Anmärkning: (Bara för lastningsvagn med 
hydrauliskt tvärmatningsband).

Bak på lastningsvagnen finns två knappar, 
med vilka bakluckan kan flyttas vid aktiv 
fixering. Om bakluckans fixering inte är 
aktiv, har dessa knappar ingen funktion.

 Inställningsområde aktiv / inte aktiv
 När du flyttar tvärmatningsbandet fysiskt till arbetsposition, 

aktiveras parametern "Baklucka fixering" automatiskt 
av en sensor och omvänt avaktiveras den igen, när 
tvärmatningsbandet flyttas till transportposition igen.

 Vid problem med sensorn kan denna parameter även 
omkopplas här i SET-menyn.

Set-meny 2

g

f

T10

T12

T1

T2

T3

T6

h

Knapparnas betydelse
T1 STOPP
T2  Omkoppling till en annan bildskärm
 Näst övre SET-meny
T3  Omkoppling till en annan bildskärm
 Näst undre SET-meny
T6 Gå en menynivå uppåt
T10 Knivsliputrustning Autocut - se bruksanvisning 

Autocut
T12 OK-knapp
 För att bekräfta ändrade inställningar.

Symbolernas betydelse:
f  Hackelseläge: Vid aktiverat hackelseläge (ü = aktivt), 

visas i workmenyn knapparna [Frontklaffar] i stället för 
knapparna [Pickup upp] / [Pickup ner].

g  Automat isk akt iver ing av v ikdragstångens 
lastningsposition när denna har konfigurerats och är 
aktiv.

 När den "automatiska aktiveringen av lastningspositionen" 
har aktiverats (ü = aktiv), körs vid varje tryck på knappen 

 [Pickup ner] till lastningspositionen om den inte 
redan har uppnåtts. Med ett tryck på knappen [Pickup 
upp] körs till vägpositionen efter fördröjningstidens 
utgång.

h  Fördröjningstid för den automatiska aktiveringen av 
vikdragstångens vägposition ("0.0" = aktiveringen av 
vägpositionen är frånkopplad. Från ≥ 0.1 är fördröjningen 
tillkopplad.)

Set-meny 3 (bara när dragstångssensorn har konfigurerats)

a

b

c

d

e

f

T8

T9

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T2 Föregående SET-meny
 Omkoppling till den övre bildskärmen
T3 Nästa SET-meny
 Omkoppling till den nedre bildskärmen
T6 Gå en menynivå uppåt
T8 Lyfta vikdragstången och spara max. värdet
T9 Sänka vikdragstången och spara min. värdet
T10 Spara den aktuella spänningen som värde för 

vägningsutrustningen
T11 Spara den aktuella spänningen som 

transportposition
T12 Spara den aktuella spänningen som 

lastningsposition

Symbolernas betydelse
a  Aktuell spänning på vikdragstången
b  Maximal spänning på vikdragstången
c  Minimal spänning på vikdragstången
d  Spänning i vägningsposition
e  Spänning i transportposition 
f  Spänning i lastningsposition

Spara spänningsvärdena
1.  Ställ in det aktuella värdet med T4 / T5.
2.  Spara med motsvarande knappar.
 (Undantag: max. och min. värde: Håll knappen 

intryckt tills max. eller min. värdet hålls i 2 sekunder. 
Värdet sparas automatiskt. En signal ljuder).
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Set-meny 4: Lastningsautomatik

a

b

c

d

e

f

T1

T2

T3

T4

T6

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T2 Föregående SET-meny
 Omkoppling till den övre bildskärmen
T3 Nästa SET-meny 
 Omkoppling till den nedre bildskärmen
T4 Kalibreringsmeny för lastningsmomentsensorn 
T6 Gå en menynivå uppåt

Symbolernas betydelse
a  Sensorer, som kopplar lastningsautomatiken. Med 

lastningsmomentsensorn finns tre lägen. Utan 
lastningsmomentsensor gäller bara det första läget:

 Tillkopplingsvillkor:

Läge 1: För att bottenmattan ska kunna 
tillkopplas måste den övre eller 
den nedre sensorn aktiveras. 
Den övre sensorn startar bot-
tenmattan med fördröjningstid. 
Den nedre sensorn startar bot-
tenmattan direkt.

Läge 2: För att bottenmattan ska kunna 
tillkopplas måste den övre eller 
den nedre sensorn eller last-
ningsmomentsensorn aktiveras. 
Den sensor som reagerar först, 
kopplar bottenmattan. Fördröj-
ningstiden aktiveras när den 
övre sensorn reagerar eller via 
lastningsmomentsensorns f  
kopplingströskel.

Läge 3: För att bottenmattan ska kun-
na tillkopplas måste den övre 
sensorn aktiveras och last-
ningsmomentsensorn vara över 
kopplingströskeln. När detta 
villkor är uppfyllt tillkopplas bot-
tenmattan efter fördröjningstiden. 
Bottenmattan tillkopplas direkt så 
snart lastningsmomentsensorns 
maximala kopplingsvärde har 
uppnåtts.

b  Bottenmattans rörelsetid (inställbar). Ställer du in ett 
värde på 0.0 sek, är bottenmattan i gång så länge 

tillkopplingsvillkoren för respektive läge är uppfyllda.
c  Fördröjningstid från det att tillkopplingsvillkoren är 

uppfyllda i respektive läge, tills bottenmattans rörelse 
startas. (inställbar)

 Undantagna från denna fördröjningstid är den nedre 
sensorn och lastningsmomentsensorns maximala 
kopplingsvärde.

d  Lastningsmomentsesnorns aktuella mätvärde.
e  Lastningens kopplingströskel (inställbar). Tillkopplingen 

sker vid detta värde efter fördröjningstiden c .

Anmärkning!

Vid torrt foder kan lastningsmomentsen-
sorns kopplingströskel höjas. Vid fuktigt 
foder kan värdet minskas.

Kopplingströskeln för lastningen kan även 
ställas in i workmenyn.

f  Lastningsmomentsensorns maximala kopplingsvärde 
(inställbart). Tillkopplingen sker direkt vid detta värde.

Set-meny 4.1:
Kalibreringsmeny för lastningsmomentsensorn 

a

b

c

T1

T10

Symbolernas betydelse
a  Lastningsmomentsensorns aktuella värde
b  Lastningsmomentsensorns minimala värde (när vagnen 

är tom)
c  Lastningsmomentsensorns maximala värde

Anmärkning!

Den uppmätta spänningen är högre vid 
lastningsmomentsensorns minimala 
värde än vid dess maximala värde.

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T6 Gå en menynivå uppåt
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Set-meny 5:

a

b

T8

T9

T11

T12

T1

Symbolernas betydelse
a  Bottenmattans hastighet steg 1
b  Bottenmattans hastighet steg 19

Knapparnas betydelse
T1 STOPP
T2 Föregående SET-meny
 Omkoppling till den övre bildskärmen
T3 Nästa SET-meny 
 Omkoppling till den nedre bildskärmen
T6 Gå en menynivå uppåt
T8 Inställning av den minimala hastigheten
T9 Inställning av den maximala hastigheten

T11  Växla till menyn F8  
  DIAGNOS-meny
T12 OK-knapp
 För att bekräfta ändrade inställningar.
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Konfigurationsmeny
I konfigurationsmenyn anges utrustningen för din last-
ningsvagn. Denna meny behövs bara när du vid en senare 
tidpunkt vill montera eller demontera en extra utrustning till 
din lastningsvagn. Annars har den korrekta konfigurationen 
redan ställts in på fabriken.

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  i 10 
sekunder för att komma till konfigurationsmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Symbolernas betydelse:

 2

 1

 3  4

 5  6  7

10 9

 9

 8

F7

1... Ställ in maskintypen

2... Lastningsautomatik

3... Bottenmattans hastighet steg 2

4... Fodermedeltillsats

5... Tvärmatningsband: û...inget tvärmatningsband
m...mekaniskt / h...hydrauliskt / h1...hydrauliskt 
tvärmatningsband 890 mm

6... Doseringsvalsar

7... Hydraulisk torrfoderpåbyggnad

8... Efterlöpande styraxel: L...Liftaxel
û...finns inte / ü...finns

9. Arbetsbelysning (Arbetsbelysningen består 
av belysningen för lastningsutrymmet och ev. 
strålkastare för bakåtkörning)
Observera! Det krävs en reläkoppling för ytter-
ligare strålkastare, t.ex. på axeln!

10. Lastningsmomentsensor

Manövreringsanvis-
ning för ISO-

BUS-terminalen:

Vidarekoppling 
till de enskilda 

funktionerna med 
knapparna "Ner  

" eller "Upp  " 

- Med knapparna "+ 
(YES)" och "- (NO) 

" kan funktionen 
till- eller frånkopp-

las.

11 12 13

14

17

15

18 19

16

T1

T3

T4

T5

11... Fyllnivåsensor

12... Vägningsutrustning

13... Svängning av stödhjulen för pickup Super 
Large 2360

14... Vagnslängd (för fyllnivåsensor)

15... Frontklaff (manövrerad via terminalen)
1...en frontklaff
2...två frontklaffar
X...ingen frontklaff

16... Elektronisk tvångsstyrning

17... Automatisk knivsliputrustning Autocut

18... Lastgodssäkring

19... Elektriskt bromssystem

T1

T3

T4

T5

20 21 22

20 Automatisk aktivering av lastningspositionen

21 Sensorövervakad öppning av bakluckan

22 Val av sensor för fullt-meddelande
via oljetryckställare (S7)

via öppnare: fullt-meddelande vid av-
bruten kontakt (B6)

via stängare: fullt-meddelande vid 
stängd kontakt (B6)
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Bildskärm 4 är bara avsedd för service-
personalen.

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T3 Växlar mellan bildskärmarna, bakåt
T4 Växlar mellan bildskärmarna, framåt
T5 [Restart] sparar den ändrade utrustningen och 

startar om programmet. Denna knapp visas bara 
när utrustningen har ändrats.
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Anmärk-
ning!

 Larmen för 
spänningsförsörj-

ningen kan inte 
frånkopplas.

TEST-meny
I sensortestmenyn kan du informera dig om sensorernas 
aktuella tillstånd och deras indikeringsvärden. Det kan vara 
till hjälp vid åtgärdande av fel.

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till testmenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

Indikering:
 En symbol med svart bakgrund visar att

- en induktiv sensor är belagd
- en hallsensor är belagd
- en mekanisk brytare / knapp är manövrerad.

Anmärkning!

Vid signalbyte av en sensor eller brytare 
visas denna symbol inverterad.

En viss frekvens vid signalbytet kan leda 
till att symbolen blinkar. En blinkande 
symbol betyder alltså inte nödvändigtvis 
att en felfunktion föreligger.

Sensorer:
F8

 
 
 
 

T1

T2

T3

T4

T5

T6
087-14-76

1

2

3 4 5

7

8
10

11

12

13

15

16

17

20

21
19

18

6

14

9a

b

 1 Tappaxelvarvtal ...B1

 2 Fyllnivålucka nere ...B4

 3 Fyllnivålucka uppe ...B3

 4 Lastgodssäkring fram ...B30

 5 Lastgodssäkring bak ...B31

 6 Övervakning av bakluckans öppning ...B17

 7 Tryck på doseringsvalsarna ...B6

 8 Baklucka ...B5

 9 Oljetryckställare ...S7

10 Brytare för bottenmatta baktill ...S3

11 Liftaxel ...B10

12 Lastningsutrymmets dörr ...B7

13 Extern skärverksbrytare Till ...S1

14 Extern skärverksbrytare Från ...S2

15 Skärverk i fångkroken ...B19

16 Skärverk svängningsbegränsning ...B16

17 Skärverksstatus ...B2

18 Stödhjulssensor vägtransportposition 
vänster

...B22*

19 Stödhjulssensor vägtransportposition 
höger

...B23*

20 Stödhjulssensor arbetsposition vänster ...B20*

21 Stödhjulssensor arbetsposition höger ...B21*

a Minsta uppmätta spänning (U min.) 
sedan systemets start

b Aktuell spänning (U)

*Sensorernas läge beskrivs i kapitel Pickup.

 
 
 
 

21

20

22

23

20 Tappaxelvarvtal ...B1

21 Lastningsmomentsensor (max. 10 V) ...B9

22 Fyllnivåsensor (4-20 mA) ...B11

23 Dragstångsvinkelsensor (0-5 V) ...B8
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DATA-meny

- Tryck i startmenyn på funktionsknappen  för att 
komma till datamenyn.

- Tryck på funktionsknappen  för att komma tillbaka 
till startmenyn.

F9

T1

T3

T5

1

23

4

Indikering:
1 ... Delräknare timmar
2 ... Totalräknare timmar
3 ... Laster dagsräknare 
4 ... Laster totalräknare

Knapparnas betydelse:
T1 STOPP
T3 Radera delräknaren
T5 Gå tillbaka en nivå

Anmärkning! 

Det går inte att återställa bara en av 
delräknarna. Du kan bara återställa båda 
delräknarna gemensamt.

24

25

26

27

28

29

EM02: Jobbdator utökningsmodul (stickkontakt 
ST2)
24 Försörjningsspänning utökningsmodul

Börvärde > 12 V
25 stabiliserad sensorspänning

Börvärde = 10,5 V

BM01: Basmodul (stickkontakt ST1)
26 Försörjningsspänning BM 

Börvärde > 12 V
27 Processorspänning BM

Börvärde > 8,5 V
28 ostabiliserad sensorspänning

Börvärde > 12 V
29 stabiliserad sensorspänning

Börvärde = 5,0 V
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DIAGNOS-meny
När ett  fel detekteras 
 - visas larmskärmen
 -  ljuder en larmsignal

Funktionsknappar:
T1 STOPP 
T2 Bekräfta varningsmeddelandet 

Uppträder felet på nytt, utges återigen ett 
varningsmeddelande

T5 Undertrycker varningsmeddelandet fram till 
nästa systemstart 

Larmmeddelanden:

Felfunktion på kopplingsutgången 
(Exempel: pickup)

T1

T2

T3

T4

T5

Orsaker:  - Kortslutning
 - För lite ström
 - Ventil inte ansluten

Felfunktion av bus-förbindelsen till en 
utökningsmodul (LIN Error):

T1

T2

T3

T4

T5

1. Utökningsmodul vägningsutrustning
2. Utöknigsmodul lastgodssäkring
3.  Utökningsmodul stödhjulssvängning
4. Jobbdator knivsliputrustning

Anmärk-
ning!

Vid en felfunktion 
kan du med hjälp 
av nödmanövre-

ringen (se kapitel 
"Elhydraulik") 

ställa in alla öns-
kade funktioner 

manuellt.

Anmärk-
ning!

 Kvittera felet med 
knappen [ACK]  

Anmärk-
ning!

 Diagnosfunktio-
nen kan för varje 

enskild sensor 
frånkopplas med 
knappen  [Från-
koppla] fram till 

nästa system-
start!

Larmen för spän-
ningsförsörj-

ningen kan inte 
frånkopplas!

Orsaker: - Kablagefel
 - Utökningsmodul eller jobbdator defekt
 - Fel i spänningsförsörjningen

Anmärkning! 

Ett fel i bus-förbindelsen visas även i 
grundinställningsmenyn nere till vänster.

Övervakningslarm
Skärverksövervakning
Den aktiveras när knappen "Pickup ner" manövreras med 
utsvängt skärverk och tappaxeln är tillkopplad.

Detta signaleras med: 
- två pipande ljud 

- symbolen blinkar 5 gånger  

Rengöringspåminnelse:

T1

T2

T3

T4

T5

Varannan timme visas meddelandet "Diagnos skärverk 
utsvängning".

Sväng skärverket 1x helt ut och in för att kvittera detta 
meddelande.
(Cyklisk rengöring av skärverket, nedsmutsning förhindras) 

Isobus - stopp - larm 



- 78 -1500_S_ISOBUS_548

ISOBUS - TERMINAL S

T1

T2

T3

T4

T5

(endast Pöttinger CCI terminal)
from. programvaruversion 2.10

När stopp-knappen (1) trycks visas följande bildskärm. 

Alla hydrauliska funktioner och manöverkonsolen spärras.
Regla upp stopp-knappen för att kunna fortsätta med 
arbetet. (1)

1

Övervakning instigningsdörr

T1

T2

T3

T4

T5

Så snart instigningsdörren öppnas, stoppas alla hydraulis-
ka funktioner, doseringsvalsarna kopplas ur och följande 
diagnosmeddelande visas:

Meddelandet kvitteras genom att instigningsdörren stängs.
 

Lastningsutrymmet får endast beträdas 
när traktorn har parkerats.

Övervakning tvärmatningsband

T1

T2

T3

T4

T5

Om inget varvtal registreras på tvärmatningsbandets 
varvtalssensor 1 sekund efter att tvärmatningsbandet har 
tillkopplats, visas följande felmeddelande.

Övervakning av avlastningsautomatiken (vid vagn 
med doseringsvalsar)

T1

T2

T3

T4

T5

Kraftöverföringsaxeln står stilla eller roterar för långsamt!
Om detta meddelande visas under avlastningsautomati-
kens start och kraftöverföringsaxeln ännu inte har startats:

1. Starta kraftöverföringsaxeln från traktorn.
2. Meddelandet försvinner när varvtalet överskrids.

Sensorn är defekt, när 
1. m e d d e l a n d e t  i n t e  f ö r s v i n n e r  u n d e r 

avlastningsautomatikens start.
2. meddelandet visas under avlastningsautomatikens drift, 

men efter kraftöverföringsaxelns tillkoppling.
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Elektronisk tvångsstyrning (EZL) - 
felmeddelanden

Detta felmeddelande finns bara vid lastningsvagnen Jumbo.

Fel i styrdatorn: 

Symbolen för tvångsstyrningsfel  blinkar.

1. Kontrollera styrdatorn och åtgärda felet.
2. Kan felet inte åtgärdas, uppsök en verkstad. Kör med 

maximalt 10 km/h.

Dataledning avbruten:

Symbolen för tvångsstyrningsfel  och

 CAN-symbolen  blinkar omväxlande.

1. Åtgärda dataledningen.
 a) Kontrollera styrdatorns strömförsörjning. Styrdatorn 

är ansluten till huvuddatorn via matarkabeln.
 b) Kontrollera CAN-bus förbindelsen i kabelträdets 

fördelarskåp på lastningsvagnen och förvissa dig om 
att kablaget är korrekt.

2. Kan felet inte åtgärdas, uppsök en verkstad. Kör med 
maximalt 10 km/h.

Hydraulförsörjning saknas: 

Symbolen för tvångsstyrningsfel  och

symbolen för oljekannan  blinkar omväxlande.

1. Kontrollera den hydrauliska försörjningen. Traktorn 
måste vara i gång.

2. Skulle felet kvarstå, kör till en verkstad med maximalt 
10 km/h

Anmärkning till kollisionsövervakningen

Kollisionsövervakningen måste 
aktiveras i menyn "Special Setup - 
Collision alarm" i styrdatorn genom 
att de maximala vinklarna matas in.

Symbo len  fö r  t vångss ty rn ings fe l   och  

dragstångssymbolen  blinkar omväxlande. En akustisk 
signal utges.

Det maximala styrutslaget har överskridits. Akut risk för 
kollision mellan traktorns bakhjul och släpvagnen. Minska 
styrutslaget!



- 80 -1500_S_ISOBUS_548

ISOBUS - TERMINAL S

Isobus "Auxiliary" funktion (AUX)
Några Isobus-terminaler stödjer funktionen "Auxiliary" 
(AUX). Med denna funktion kan de programmerbara 
knapparna till ett hjälpverktyg (t.ex. joystick) beläggas med 
olika funktioner i styrningen. En knapp kan även beläggas 
flera gånger på olika nivåer.
Hur du kan tilldela knapparna de enskilda funktionerna 
framgår av terminalens bruksanvisning.
Vid den första manövreringen av en programmerbar knapp, 
visas frikopplingsskärmen på bildskärmen. 

Tryck på knappen [ ], för att frige hjälpverktyget. 

Eller tryck på knappen [ ], för att neka frigivningen 
och avbryta manövreringen.

Funktioner som kan läggas på hjälpverktyget:

Stopp

Bottenmatta - retur

Vikdragstång upp / ner

Pickup upp / ner

Skärverk insvängning / utsvängning

Efterlöpande styraxel eller elektronisk 
tvångsstyrning öppna / spärra

Avlastningsautomatik

Baklucka öppna / stänga

Bottenmatta framåt

2-stegs motor

Frontklaffar fällning framåt

Frontklaffar fällning uppåt

Övre frontklaff fällning nedåt

Övre frontklaff fällning uppåt

A v l a s t n i n g s a u t o m a t i k  m e d 
t v ä r m a t n i n g s b a n d  /  u t a n 
tvärmatningsband

Lastgodssäkring öppna / stänga

Ljus Till / Från  / Automatik

För detaljerad information om funktioner-
na, se kapitel Isobus-terminal, menyerna 
kombiklaffar, lastning och avlastning.

Möjlig beläggning av en  WTK multifunktionsspak: 

På nivå 1.

För ytterligare exempel, se bruksanvis-
ningen till terminalen som används.



Allmänna säkerhetsanvisningar
• Använder du terminalen i radiodrift, måste du alltid ha 

visuell kontakt med de delar av maskinen som rör sig. 
• Vistas aldrig i maskinens riskområde under arbetet 

eller under maskinens manövrering. Se även till att 
inga andra personer befinner sig inom riskområdet.

• Skärverket eller pickupen kan inte manövreras i 
radiodrift.

• Använder du terminalen när den sitter i hållaren, så är 
driften densamma som för den kabelbundna terminalen. 
Terminalens användning i hållaren är möjlig även när 
bluetooth-förbindelsen har avbrutits eller batteriet inte 
är laddat eller saknas helt. Skärverket och pickupen 
kan bara manövreras när terminalen sitter i hållaren.

• Field-operatorn 130 är avsedd att användas som mobil 
manöverterminal inom jordbruket.

• Om aggregatet inte installeras eller används enligt 
dess avsedda användningsändamål, frånsäger sig 
tillverkaren allt ansvar.

• För risker och skador på personer och material till följd 
av en icke ändamålsenlig användning är tillverkaren 
inte ansvarig.

• Aggregatets ändamålsenliga användning förutsätter 
att hela innehållet i maskinens aktuella bruks- och 
monteringsanvisning är känt.

• Självständiga ändringar av aggregatets originaltillstånd 
utesluter tillverkarens ansvar.

• Gällande föreskrifter om förebyggande av olyckor  (UVV) 
ska iakttas.

• Skulle oklarheter uppstå när du läser igenom bruks- och 
monteringsanvisningen, kontakta din återförsäljare eller 
tillverkaren.

Information om "Field-operatorns“ 
eftermontering i maskiner

• Field-operatorn 130 uppfyller föreskrifterna i lagen om 
utrustningars elektromagnetiska kompatibilitet (EMVG) 
från 1998- -09-24. Grundlaget bildar här direktivet 
95/54/EG för anpassning av direktivet 72/245/EEG. 
Produktnormen som använts till maskinens utvärdering 
är: DIN_EN ISO14982 jord och skogsbruksmaskiner, 
elektromagnetisk kompatibilitet, provmetoder och 
utvärderingskriterier för:

• Störtålighet:
- Ledningsburna störningar (provimpulser 1,2,3a,3b,4,5 

enligt ISO 7637-1)
- Störtålighet mot HF-fält med smalt band enligt DIN-

EN ISO 14982
- Störtålighet mot urladdning av statisk elektricitet 

enligt ISO/TR10605
• Störsändning:

- Elektromagnetisk störsändning enligt DIN-EN ISO 
14982

Underhållsanvisningar
• Frånkoppla alltid aggregatet vid underhålls- och 

reparationsarbeten.
• Elsvetsarbeten på aggregatet eller påbyggda apparater 

får bara genomföras när strömförsörjningen till 
terminalen har frånslagits.

 Anslutningar

        Piezo             USB-Adapter 
                ext. Ladegerät     Druckausgleich 

 
+

Hållare - anslutningskabel till ISOBUS 
kabelträd

 

1
4
7

3
6
9

Ansicht auf Bestückungsseite

31-14-001

 Installation i fordonet
För att terminalen ska fungera korrekt måste de rätta 
elektriska anslutningsvillkoren uppfyllas.
Field-operatorn 130 har följande driftsspänningsområde:

• Ingångsspänningens sida - ECU_PWR 10.5 V … 
16.0 V (batterispänning)

• Inkopplingsspänningens sida - TBC_PWR 6.0 V … 
16.0 V (tändspänning)

ECU_PWR - anslutningen bör vara permanent förbunden 
med batterispänningen (i förekommande fall via 
huvudbrytaren).

 Hållarens tillkoppling måste alltid ske via 
TBC_PWR – anslutningen (tändspänning).

Manöverenheten aktiveras/avaktiveras alltid via TILL/
FRÅN-knappen!

Piezo
E x t . 
laddningsaggregat

USB-adapter

Tryckutjämning

Bild på bestyckningssidan
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TILL / FRÅN knapp

• Håll TILL/FRÅN-knappen intryckt i minst 0,5 sekunder 
för tillkoppling!

• Håll TILL/FRÅN-knappen intryckt i minst 3 sekunder 
för frånkoppling!

• Håll TILL/FRÅN-knappen intryckt i minst 0,5 sekunder 
för att växla mellan aggregat- och systemmenyn!

Systemmeny

Bluetooth Pairing

Infoskärm - Bluetooth

• Tryck på  [Vidare] knappen för att komma till nästa 
bildskärm.

• Vid optioner, tryck på  [PIL] knappen för att välja 
önskad option.

• Tryck på  [Bekräfta] knappen för att bekräfta valet.

Radioförbindelse
Pairing
Pairing används för en säker punkt till punkt-förbindelse. 
Dataöverföringen sker bara mellan pairade deltagare.
En sladdlös utrustning består bl.a. av en manöverdel och en 
hållare. I terminalen och hållaren är en bluetooth-mottagare 
integrerad. I leveranstillstånd är båda förbindelsepartners 
redan pairade.
För att skapa ett nytt förbindelsepar (manöverterminal - 
hållare) måste du växla till service-skärmen "Bluetoothing 
Pairing". Se även avsnitt "System"!
När du kommer in på skärmen börjar manöverdelen att 
lista alla bluetooth-mottagare inom radioräckvidd!  Det tar 
10 sek. och görs alltid när denna skärm aktiveras.

efter 10 sek.

Leta efter aggregat...

Lista över alla bluetooth-
mottagare som hittats

En mottagare som redan pairats visas i grönt. Vill du paira 

någon annan mottagare, välj den med [pilknapp]  

och bekräfta med [pairingknapp] .
 Pairing kan av säkerhetsskäl bara ske med 

WTK aggregat ("WTK WA #xxxxxx")!

Räckvidd
Dataöverföringen mellan manöverdel och jobbdator sker 
i form av en radioförbindelse enligt bluetooth-standard 
V2.1. Maskinvaran motsvarar Bluetooth Class 1 med en 
radioräckvidd på ca 150 m, beroende av lokala förhållanden.
Vid avbrott i radioförbindelsen visas ett larmmeddelande 
på bildskärmen:
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"link quality"
 En full balk betyder optimal överföringskvalitet, dvs. 

inget fel under överföringen. Ju kortare balken är, desto 
sämre är kvaliteten och desto fler fel uppträder.

 När du lämnar skärmen, stoppas testprogrammet 
automatiskt!

Information om batteriets tillstånd
Batteriets laddning visas nere till höger på bildskärmen.

 Batteriet är fullt

 Batteriet har bara hälften av sin kapacitet
 Batteriet har bara lite kapacitet kvar och bör laddas så 
snart som möjligt

 Batteriet är nästan helt tomt och måste laddas
När batteriet uppnår ett bestämt urladdningstillstånd, 
visas en laddningsrekommendation på bildskärmen: 
Batterisymbolen visas. Dessutom ljuder en akustisk signal.

Om batteriet bara har lite restkapacitet kvar, frånkopplas 
terminalen efter 1 minut för att förhindra att batteriet 
djupurladdas. (larmmeddelande på bildskärmen)
[ ] visas över batterisymbolen när batteriet laddas.
[ ] visas över batterisymbolen när batteriet laddas med 

underhållsladdning.

 Ska aggregatet lagras under en längre 
tid, rekommenderas ett laddningstillstånd 
på ca 80%, eftersom litium-jon batterier 
självurladdas.

Infoskärm - Bluetooth

Radioförbindelsens 
status

Status på den 
ledningsburna CAN-
förbindelsen

När manöverdelen befinner sig i hållaren, är dataöverföringen 
ledningsburen! Skulle radioförbindelsen falla bort, 
kan manövreringen av maskinen ändå fortsätta (med 
manöverdelen i hållaren)!

Ingångsspänning 10,5  
... 16V
Batterispänning
Laddningsström
Batteritemperatur

När manöverdelen tas ut ur hållaren, sker dataöverföringen 
uteslutande via radioförbindelse!
Radioförbindelsens status:

 Fel vid förbindelsens upprättande

 Pairing

 Ingen enhet förbunden

 Leta efter mottagare

 Radioförbindelse upprättad

Testprogram "Radioförbindelsens 
kvalitet"

Med detta program testas bluetooth-radiokvaliteten. Det 
startas med  och stoppas igen med ! 

 Under pågående testprogram kan maskinen 
inte manövreras!

"signal strength"
 Detta är mottagningssignalens styrka. Optimalt är en 

avvikelse på 0 dB! Värdet kan ligga över eller under 
det optimala värdet och framställs på motsvarande 
sätt i bargrafen med avvikelse från det gröna, mellersta 
strecket. För att underlätta avläsningen kan även bB 
talvärdet användas.
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 Byte av defekt batteri
Skulle batteriet vara defekt, så kan du byta ut det genom 
att öppna batterifacket på terminalens baksida.
Lossa de 4 skruvarna på locket, koppla loss batteriet och 
ta ut det. Anslut det nya batteriet och sätt i det. Sätt på 
batterifackets lock och skruva fast.

Batterilock

Bara det av tillverkaren föreskrivna specialbatteriet 
får användas. Beställ batteriet på firma Pöttingers 
reservdelslager.

Extern laddningsadapter

För att kunna ladda terminalen med stickkontaktens nätdel 
måste den anslutas. Anslut stickkontakten till ett 230V 
uttag. Så snart spänning finns, tillkopplas terminalen 
automatiskt och laddningen börjar, oberoende av aktuell 
laddningskapacitet. Batteriet fulladdas och försörjs sedan 
med underhållsspänning. Batteriets laddningstillstånd visas 
på terminalens bildskärm.

Hållare
På hållarens ovansida finns en LED i flera färger. Den 
informerar om radiomodulens tillstånd i hållaren.
LED-status:

grön... driftklar
röd... fel
blå... radioförbindelse finns
blått blinkande... dataöverföring pågår

F a s t s ä t t n i n g s c l i p s  - 
manöverdelen ska snäppas i 
på detta ställe
I n s t ä l l n i n g  a v 
fixeringsmotståndet i 4 steg.
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Lastning allmänt 
Viktig information: 
•  En uppsatt dekal på dragstången upplyser om vilket 

tappaxelvarvtal (540 rpm / 1 000 rpm)  och vilken 
rotationsriktning vagnen är koncipierad för.

•  Använd därför också en kraftöverföringsaxel med rätt 
överlastsäkring (se reservdelslista), för att undvika 
skador på lastningsvagnen genom överbelastning.

 Kraftöverföringsaxelns överlastsäkring, se kapitel 
"Tekniska data".

•  Anpassa alltid körhastigheten till omgivningsvillkoren.
•  Vid körning uppför eller nedför sluttningar och vid färder 

diagonalt mot sluttningen, bör plötsliga kurvor undvikas 
(tipprisk).

• Kort snitt med lågt varvtal, hög körhastighet och stora 
foderpaket (strängar).

Lastning av grönfoder 
-  Grönfoder tas i regel upp från strängen. 
-  Upptagning från slåttersträngen alltid från stjälktoppen. 
-  Stötplåten (52) ska hängas djupt (position T). 
Lastning av torrfoder 
-  Torrfoder bör tas upp från strängen. 
-  Stötplåten (52) ska hängas högt (position H).
 

Inställning av pickupen
1. Lyft upp pickupen något och fixera justeringsstagen 

(51) på vänster och höger sida i samma position.

2. Säkra med sprint. 
 Hög inställning: vid höga stubb och stora markojämnheter.
 Låg inställning: vid kort grönfoder och plan mark. 

Inställning av stötplåten (52) 
- Häng stötplåten djupt (position T) vid mindre strängar 

och kort skördegods.
- Häng stötplåten högt (position H) vid större strängar. 

Börja med lastningen
1. Tillkoppla tappaxeln på traktorn.
2. Sänk ner pickupen. 
 Se upp! Drivenheten för pickupen och pressen tillkopplas 

automatiskt. 

3.  Ställ spaken (ST) på styraggregatet i ställning 
"TILL" och fixera. 

 Därmed försörjs styrblocket på vagnen med hydraulolja. 

4. Iaktta tappaxelvarvtalet.
• Lastning med medelvarvtal på tappaxeln.

Iaktta under lastningen!
• Pickupen får bara lyftas upp när transportkanalen är 

tom. 

• Reducera motorvarvtalet i kurvor. 
• Frånkoppla tappaxeln i trånga kurvor och lyft upp 

pickupen.
• Undvik ojämn lastning! Det är viktigt, för att undvika 

att dragstången överbelastas (se uppgifterna på 
dragstången om tillåten stödlast).  

• Starta bottenmattan helt kort eller til lkoppla 
lastningsautomatiken (se kapitel "POWER CONTROL") 
för en jämn fyllning av lastningsutrymmet.

•  Iaktta vagnens fyllningsindikering  (FULL). 

Säkerhetsanvis-
ningar:

• Stäng av drivmo-
torn och dra av 

kraftöverföringsax-
eln vid alla inställ-

ningsarbeten.

• Störningar inom 
pickupens område 

får bara åtgärdas 
när drivmotorn är 

avstängd.

LASTNING AV VAGNEN



1400_S-BELADEN_5543

S

- 86 -

LASTNING AV VAGNEN

Varning!

Iaktta den tillåtna axellasten och den totala 
vikten!  

Överskrids den tillåtna axellasten och den 
tillåtna totala vikten, så kan det medföra 
skador på chassit, ramen, dragstången 
och däcken.

Beakta att skördegods med hög fukthalt 
har högre specifika vikter.

 TS- halt Specifik vikt

Gräsensilage 
"torr"

ca 40% ca 250 kg/m3

Gräsensilage 
"fuktig"

ca 30% ca 400 kg/m3

Majsensilage ca 30% ca 400 kg/m3
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AVLASTNING

Avlastning av vagnen

Avlastning med doserutrustning
-  Öppna bakluckan
-  Koppla in drivningen av kraftuttaget
- Avlasta doservalsarna.
- Koppla in avlastningsautomatiken
 eller
-  Koppla in drivningen av doservalsarna. 
-  Koppla in drivningen av bottenmattan.
-  Ställ in bottenmattans hastighet (se även kapitel „POWER CONTROL“).

Avlastning utan doserutrustning
-  Öppna bakluckan
-  Koppla in drivningen av bottenmattan.

Bakre (32) tryckströmställare
-  för in och urkoppling av bottenmatta.
- Under lastningsdriften måste tryckströmställaren (32) hållas intryckt.
- Under avlastningsdriften (bakluckan öppen, bottenmattan löper) kan 

tryckströmställaren låsas.
 Ett ytterligare tryck på tryckströmställaren frånkopplar bottenmattan.

Allmänna anvisningar

 Om någon av de övriga hydraulfunktionerna används då drivningen 
av bottenmattan är inkopplad  kommer drivningen av bottenmattan 
att kopplas ur så länge som funktionen är inkopplad.

Doseringsutrustningens överbelastningskoppling (NS)
Vid överbelastning av doservalsarna ex.vis vid för hög hastighet 
på bottenmattan kopplar överbelastningskopplingen ur (=1500 
Nm).
-    Koppla ur drivningen på kraftuttaget.
- Koppla in drivningen av bottenmattan framåt ett kort 

ögonblick.
 Bottenmattan rör sig framåt (KV). Genom detta minskas trycket 

på doservalsarna.
-    Koppla åter in drivningen på kraftuttaget
-    Ställ in bottenmattans hastighet (se även kapitel „POWER 

CONTROL“).

Avslutning av avlastningsförloppet
-  Koppla ur drivningen av bottenmattan.
-  Stäng bakluckan.

Färd på allmän väg
Varning! Färd på allmän väg får endast ske med stängd baklucka.

KB KV-KR

KRKV

32

Var. A

Var. B
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Hydrauliskt system
Observera! Risk för personskador och infektioner! 
 Vätskor som läcker ut under högt tryck kan penetrera 

huden. Kontakta omedelbart läkare!

Förvissa dig om att det hydrauliska systemet är anpassat 
till traktorn innan du ansluter de hydrauliska ledningarna.

Efter de 10 första drifttimmarna och därefter var 
50:e drifttimme
- Kontrollera hydraulaggregatet och rörledningarna 

beträffande täthet och efterdra skruvförband vid behov.

Före varje idrifttagning
-  Kontrollera hydraulslangarnas slitage. 
 Byt omedelbart ut utslitna eller skadade hydraulslangar. 

Utbytesslangarna måste motsvara tillverkarens tekniska 
krav. 

Slangledningar är underkastade en naturlig åldring. De 
bör inte användas längre än 5-6 år.

Parkering utomhus
Vid längre parkeringstider utomhus 
ska kolvstängerna rengöras och 
därefter konserveras med fett.

FETT

TD 49/93/2

Rengöring av maskindelar 
Observera! Använd aldrig högtrycksrengörare för rengöring 

av lager- och hydrauldelar. 
- Risk för korrosion! 
- Smörj maskinen enligt smörjschemat efter rengöringen 

och genomför en kort provkörning.
- Rengör ing med 

för högt tryck 
kan medföra 
s k a d o r  p å 
lacken. 

Säkerhetsanvisningar:
• Stäng av motorn och dra ur nyckeln före inställnings-, 

underhålls- och reparationsarbeten.

Övervintring
-  Rengör maskinen noga före övervintringen.
-  Parkera den skyddad mot väderleksinflytanden.
-  Byt ut växellådsoljan resp. komplettera.
-  Skydda blanka delar mot rost.
-  Smörj samtliga smörjställen.
- Ta loss terminalen och lagra den torrt och frostsäkert.

Kraftöverföringsaxlar
-  se även informationen i bilagan.

Iaktta vid underhållsarbeten!
 Principiellt gäller anvisningarna i denna bruksanvisning.
 Om inga speciella anvisningar anges här, gäller 

anvisningarna i den medföljande bruksanvisningen från 
kraftöverföringsaxelns tillverkare.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

Säker-
hetsanvis-

ningar:

• Stäng av mo-
torn och dra ur 

nyckeln före 
inställnings-, 

underhålls- och 
reparationsarbe-

ten.

• Arbeten under 
maskinen får inte 
genomföras utan 

stabil säkring.

• Dra åt samtliga 
skruvar efter de 

första drifttim-
marna.

• Placera maski-
nen på ett plant, 
stabilt underlag. 

Reparationsanvis-
ningar

Iaktta reparations-
anvisningarna 

(om sådana finns) 
i bilagan.

Säker-
hetsanvis-

ningar

Rengör hydraul-
slangarnas 

kopplingar och 
oljeuttagen före 

varje anslutning.

Kontrollera med 
avseende på skav- 

och klämställen.

Allmänna underhållsanvisningar
Iaktta nedanstående anvisningar för att 
hålla maskinen i gott skick även efter 
en lång tids användning: 
- Dra åt samtliga skruvar efter de 

första drifttimmarna.

Kontrollera speciellt:
 Knivarnas fastskruvning på slåtterenheter.
 Pinnarnas fastskruvning på strängläggare och 

hövändare. 

Reservdelar
a.  Originaldelar och tillbehör har konstruerats speciellt för 

maskinerna resp. aggregaten. 
b.  Vi gör uttryckligen uppmärksam på, att delar och tillbehör 

som inte levererats av oss, inte heller har kontrollerats 
och godkänts av oss. 

c. Monteringen och/eller användningen av sådana 
produkter kan därför eventuellt ha negativ inverkan 
på maskinens kon struk tiva egenskaper. Tillverkaren 
frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått pga 
att inte originaldelar och originaltillbehör använts. 

d.  Egenmäktiga ändringar samt användning av 
påbyggnadsdelar på maskinen utesluter tillverkarens 
ansvar.
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Öppning av sidoskydden
Med ett lämpligt 
hjälpmedel (t.ex. en 
skruvmejsel) kan 
låset “R“ öppnas 
o c h  s a m t i d i g t 
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. Använd en uppstigningshjälp (10).
- Öppna förreglingen (A)

- sväng ner uppstigningshjälpen (10)
2.  Inspektionsdörr 
 Inspektionsdörren på vagnens sida för öppnas endast 

då motorn är igång.

3.  Beträd ej lastflaket då kraftöverföringsaxeln är  tillkopplad 
och traktormotorn är igång.

4. Innan vagnen tas i drift

- sväng upp uppstigningshjälpen (10) och förregla (B).
- Säkra förreglingen med utfällbar sprint.

Säkerhetsanvisningar
•  Arbeten under vagnen får ej  utföras om inte vagnen är 

ordentligt uppallad

Anvisningar!

Vid svetsningsar-
beten på lastar-

vagnen skall alla 
förbindningar 
kopplas loss, 
samt vagnen 
kopplas ifrån 

traktorn.

Observera!

Vid arbeten 
bakom öppnade 
täckskydd råder 

förhöjd risk för 
personskador.

Tryckackumulatorn
 OBS!

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

Anmärkning
• Enligt tillverkarens uppgift uppstår ett mindre tryckfall 

på alla tryckackumulatorer efter en viss tid.
• Gasförlusten (kväve) uppgår till ca 2-3 % per år.
• Vi rekommenderar att kontrollera gastrycket efter 4-5 

år. Låt korrigera trycket vid behov. 

Tryckändring i tryckackumulatorn
Detta arbeta får endast utföras av 
återförsäljaren eller av en auktoriserad 
verkstad.

• För att minska eller öka förspänningstrycket i 
tryckackumulatorn erfordras en speciell provutrustning.

Överbelastningskoppling
 Viktigt!
 Garantin upphör att gälla om det inställda vridmomentet 

på överbelastningskopplingen manipuleras.

Justering av broms
 Se punkt "Bromssystem"!

Anmärkning!

Bottenmattan och 
doservalsarna kan 
endast tillkopplas 
när uppstignings-

hjälpen är upps-
vängd.
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- Brutna pinnar (53) kan bytas ut utan att pick-upen 
måste tas isär efter det att motsvarande pick-up-svep 
(54) demonterats.

Däcktryck

Pick-upens drivkedja
- Tag av kedjeskyddet en gång om året. Rengör och olja. 

Pick-up
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Pick-up Super Large 2360 drivkedja
Avlägsna kedjeskyddet en gång om året, rengör och olja 
in kedjan (vänster och höger).

F=80

TD 57/91/51

(IV)
FETT

Press

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

För att säkerställa 
att knivsäkringen 

fungerar på avsett 
vis rekommen-

deras att rengöra 
den med jämna 

mellanrum.

Montering av enskilda knivar
- Se till att spännrullen går i ingrepp i knivens urspårning.

Efterslipning av demonterade knivar
- Bra slipade knivar sparar kraft och sörjer för god 

snittningskvalitet.
- Demontera de enskilda knivarna och efterslipa dem 

med en våtslipmaskin.

Varning! 
- Slipa endast på knivens släta sida. 
- Använd skyddsglasögon vid 

slipning.
- Slipa försiktigt utan att överhetta 

kniven (anlöpning). På så sätt 
garanteras en längre livslängd.

Knivsäkring:
För att säkerställa att knivsäkringen fungerar på avsett vis 
rekommenderas att rengöra den med jämna mellanrum.

- Rengör tryckfjädrarna medelst en högtryckstvätt.
- Olja in knivar och säkringsdetaljer före vinterförvaringen.

TD 57/91/46

Observera!
Ta inte tag i kniven på skärytan!

 Använd skyddshandskar.

Snittverk

Observera!

Sväng frontstödhju-
len till arbetsposi-
tion för arbeten på 
skärverket (gäller 
för Pick-up Super 

Large 2360).
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-   Lossa skruvarna (S) och ta bort plattjärnet.  
-  Drag ut avstrykarna nedåt inifrån vagnens flak.

Demontering av avstrykare

Demonterad avstrykare

Inställningar

Observera!
Kontrollera avståndet (10 mm) efter 200 
transporter!
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Kedjor
Kedjor för bottenmatta
Bottenmattans fyra kedjor måste alla spännas lika mycket 
men får ej vara för hårt spända. De skall hänga ned något 
på vagnens undersida.

Justering av bottenmattans kedjor.
-  Spännskruvarna (S) sitter under vagnens flak.
 När spännskruvarnas rörelselängd inte längre räcker 

till måste kedjeled demonteras. 
-   Tag alltid bort ett jämnt antal kedjeled (2, 4, ....) från 

kedjorna.

Drivkedjor för doservalsar
-  Kedjorna skall smörjas och kedjespänningen kontrolleras 

efter vart 40:e lass.
- Drivkedjan spänns principiellt med fjäderspänning. 

Spänningen kan ändras lite med spännskruven (58). 
Dra åt låsmuttern och säkringsmuttern igen efter att 
kedjan har spänts.

Växellådor
Byt resp. kontrollera oljenivån för transmissionsoljorna 
varje år. Fyll på olja enligt smörjschema.

Efterfyllning av växellådsolja
-  För att fylla på olja tas oljepåfyllningspluggen (6) 

bort.
-  Kontrollera oljenivån vid nivåpluggen (7).

Byte av olja
-  Ta bort oljeavtappningspluggen (5).
-  Tappa ur den gamla oljan och ta hand om den på 

föreskrivet sätt.

Doserväxellåda:  
1,0 Liter SAE 90 

Ingående växellåda: 
5 Liter SAE 90

Sidoväxellåda:  
1,0 Liter SAE 90

V ä x e l l å d a  f ö r 
bottenmatta: 

1,5 Liter SAE 90

Press-växellåda: 
6,0 Liter HEP SAE 140
-  U n d e r  n o r m a l a 

förhållanden måste 
olja fyllas på en gång 
per år.

Pick-up växellåda: 
0,75 Liter MOBILPLEX 44
-  Växellådan är underhållsfri i 

normal drift.

Anmärkning!

Efterspänning av 
bottenmattans 

kedjor genomförs 
när hydraul-

ledningarna är 
bortkopplade.

SSSS

TD 57/91/49

5858



- 95 -1300_S_Wartung_548

SUNDERHÅL

Viktigt! Kontrollera att växellådan är fast monterad
Växellådan är fast lagrad vid bulten. Genom att de båda skruvarna (SK-5) dras åt ordentligt sitter den ordentligt fast.
Genom den ständiga belastningsväxlingen vid fyllningsproceduren kan det hända att växellådan lossar.

I så fall

- starta ingen ny påfyllning

- avhjälp felet genast

- kontrollera ofta att växellådan sitter 
ordentligt fast

Hjälp
- lossa båda kontermuttrarna (K)
- justera båda skruvarna (SK-5) tills växellådan sitter fast 

vid lagerbulten (60) utan spelrum 
- kontra (K) båda skruvarna igen.

Kontrollera 1 x per år 
- att skruvkopplingarna (1J) är ordentligt tilldragna
- skruvarnas startmoment (Nm)

Avlägsna avlagringar 1 x per år
- Lossa förreglingen (71)
- Avlägsna förklädnaderna (70)
- Avlägsna avlagringar ur kanalen
- Montera förklädnaderna (70) igen

-  förregla (71)

1 x per år
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Varvtalssensor
Varvtalssensorn är monterad på drivaxeln till vänster om 
ingångsväxeln.
Inställningsmått (X): 2 ... 4 mm

Inställningsmått för sensorerna

106-10-11

106-10-13

Instigningsdörr
Sensorn för ingångsdörrens övervakning är monterad på 
konsolen för uppstigningsstegen.
Inställningsmått (X): 6 ... 10 mm

Baklucka
Sensorn för bakluckans övervakning är monterad på den 
bakre stolpen till vänster.
Inställningsmått (X): 6 ... 10 mm

X

X

X
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106-10-15

106-10-16

Skärverk
Sensorn för skärverkets övervakning är monterad på 
pressramen till vänster.
Inställningsmått (X): 6 ... 10 mm

Laddningsautomatiken nere
Sensorn för den nedre laddningsautomatikens övervakning 
är monterad på den nedre frontväggen.
Inställningsmått (X): 6 ... 10 mm

Laddningsautomatiken uppe
Sensorn för den övre laddningsautomatikens övervakning 
är monterad på den övre frontväggsluckan.
Inställningsmått (X): 6 ... 10 mm

X

106-10-14

X

X

X

Doservalsarnas övervakning
Sensorn för doservalsarnas övervakning är monterad på 
den vänstra sidoväggen.
(Närmare information, se kapitel ”Doservalsar”)
Inställningsmått (X): 6 ... 10 mm
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Filterbyte
Det röda stiftet (50) visar att filtret (F) är igensatt av 
föroreningar. Stiftet trycks ut mer eller mindre beroende 
på hur kraftigt igensatt filtret är. Vid maximal indikering 
skall filtret (F) bytas ut.
- Beakta traktorns instruktionsbok beträffande oljebyte.

F

50

TD57/91/67

Oljetrycksbrytare
Inställning av oljetrycksbrytare (3) 220 - 230 bar
 (Inställningsvärdet är beroende av traktorns hydraulik).

Inställningsprocedur:
1. Ställ in grundinställningen enligt skalan (220-230 

bar).
2. Lasta tills lastgodset öppnar bakluckan 2 – 3 cm.
3. Skruva ur regulatorn (R) med löpande bottenmatta 

tills meddelandet vagn ”FULL” visas.
 Anmärkning!
 En exakt inställning kan endast företas med hjälp av 

en manometer.

220 - 230 bar
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Elsystemet för manövrering är avsäkrat med en 10 A säkring.
-  Säkringen finns inbyggd i den 3-poliga stickkontakten 

i den elektriska tilledningen.

Avsäkring av elsystem

Ventilutgångarna i jobbdatorn är säkrade med en 25 A 
säkring.

- Säkringen finns inbyggd i jobbdatorn.  

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).
- Jobbdatorn får inte rengöras med högtrycksrengörare.

1

Anmärkning!

Avbryt strömtillför-
seln till betjä-

ningsenheten vid 
monterings- och 
reparationsarbe-
ten på maskinen. 
Detta gäller spe-

ciellt vid svets-
ningsarbeten, 

då elektroniken 
skulle kunna 

skadas genom 
överspänning.

473A
2000.0

2

1 14
15 28

sw
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rt

6² rt
+12V

6² sw
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STRYCKLUFTSBROMSUTRUSTNING 

Tillkoppling av bromsslangar
Vid tillkoppling av bromsslangarna beaktas följande 
- a t t  t ä t n i n g s r i n g e n 

i kopplingen är fri från 
föroreningar

-  a t t  kopp l ingen  tä ta r 
ordentligt

-  att slangarna ej förvaxlas 
“tank" (rödmarkerad) till "tank” 

 “bromsar" (gulmarkerad) till "bromsar”
•  Skadade tätningsringar bytes ut

Strömförsörjning av ABS (Antiblockersystem)1) 
 
ABS systemet fungerar inte utan strömförsörjning. 

 Före körning skall 
s t i ckkon tak ten 
(1) kopplas t i l l 
traktorn 

- Vid frånkoppling 
av vagnen skall 
s t i ckkon tak ten 
a n s l u t a s  t i l l 
s t i ckdosan  på 
vagnens konsol. 
Med svängbygeln 
(1a)  förh indras 
stickkontakten från 
att lossna.

-  T r y c k l u f t s - 
behållaren skall 
d räneras  var je 
dag innan arbetet 
påbörjas.

-  Körningen får påbörjas först då lufttrycket i bromssystemet nått 
5,0 bar

Observera!
 För att bromssystemet skall fungera klanderfritt, måste
-  Serviceintervallerna följas
-  Bromsjusteringarna följas (slag max. 30 mm)

Tillsyn och underhåll av tryckluftsbromsar
Luftbehållaren skall dagligen tömmas från vatten
-  Tappen på avtappninsventilen drages i sidled med hjälp av en 

tråd.
 Vid förorening
-  Avtappningsventilen skruvas loss från behållaren och rengöres.

Rengöring av ledningsfilter
De båda ledningsfiltren skall, beroende på driftsförhållandena, 
i normalfallet rengöras varje 3-4 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 (23), 

tryckfjäder och filterpatron.
c)  Sinterfilterpatronen rengöres med nitro-rengöringsmedel, tvättas 

och blåses torr med tryckluft. Skadade filterpatroner bytes ut.
d)  Återmontering sker i omvänd ordningsföljd. Kontrollera att O-ringen 

(23) ej kantrar i spåret för låspinnen.

Bromsinställning
 Bromscylinderns kolvslag får ej överskridas
 30 mm med
• Kolvslaget skall darför kontrolleras regelbundet och korigeras vid 

behov. 
Varning!
Alla underhålls och reparationsarbeten på bromssystemet 
skall utföras av en fackverkstad.
För höghastighetsaxeln "300 x 200" finns en speciell 
servicehandbok som kan rekvireras via generalagenten.

Justering
•  Inställning sker med hjälp av justerskruven (7).
• Vid nyinställning skall kolvslaget uppgå till 12-15 mm. 
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TRYCKLUFTSBROMSUTRUSTNING S

Rangeringsläget
 Möjliggör förflyttning (rangering) av vagnen utan att bromsslangarna är kopplade 

till något dragfordon.
•  Manöverknappen (M) trycks in till anslaget.

-  Bromsarna lossas
•  Manöverknappen (M) dras ut till anslaget

- Vagnen bromsas åter med hjälp av trycket från luftbehållaren.

-  Vid tillkoppling av bromsslangarna trycks manöverknappen (M) automatiskt åter 
ut med hjälp av trycket från dragfordonet.

ALB-Ventil  (vid bromsutrustning med automatisk bromskraftsven-
til) 1)

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

 
Justering
 Inställningsmåttet (L) får inte ändras. Värdet skall motsvara vad typskylten 

från WABCO anger.
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.

TD13/92/12
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SNÖDBROMSVENTIL

Nödbromsventil

Ändamål:
 Nödbromsventilen ökar släpvagnens säkerhet. Därmed 

förhindras att den oavsiktligt rullar iväg, t.ex. vid brott 
på släpkopplingen eller om kopplingen slits av.

 

Funktion:
 Som broms vid avslitning: Om en maskin oavsiktligt 

lossnar från traktorn, slits hydraulslangen, elkontakten 
resp. säkerhetslinan av. Nödbromsen utlöses genom att 
strömkretsen bryts eller genom mekanisk manövrering. 
Säkerhetskopplingen på dragstången används som 
börbrottställe och förhindrar att olja oavsiktligt läcker ut.

 Observera: nödbromsventilen ersätter 
inte den mekaniska parkeringsbromsen 
på maskinen.

Anslutning av nödbromsventilen till traktorn:
- Anslut traktorns hydrauliska anslutning till maskinen.
- Haka i säkerhetslinan på traktorn och maskinen eller 

anslut elkabeln till maskinen.
- Innan du börjar köra: Trampa kraftigt på bromsen 

i 10 sekunder så att hydroackumulatorn laddas på 
nytt! Vid utrustning med en bromskraftregulator ställs 
denna på fullast.

 
 Viktigt! 

 Elektrisk nödbromsventil: friges först med 
elektrisk spänning (slå på belysningen)!

Demontering av nödbromsventilen från traktorn:
- Dra åt parkeringsbromsen på maskinen för att 

förhindra att den rullar iväg.
- Reducera överflödigt oljetryck innan du demonterar 

maskinen, genom att trycka knappen på 
nödbromsventilen eller genom att manövrera 
nödbromsspaken. I annat fall kan oljetrycket som 
finns kvar i systemet leda till att maskinen inte kan 
monteras igen.

- Ta loss hydraulslangen från anslutningen på traktorn.
- Ta antingen loss elkabeln eller säkerhetslinan.

Återanslutning av nödbromsventilen efter en 
nödbromsning

 Var uppmärksam på markeringen på ventilbulten (1). Den 
måste stå på kvart över tolv när du monterar sprinten. 
Sprinten (2) måste skjutas genom ventilbulten (1) från 
vänster till höger.

1

1

2
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NÖDBROMSVENTIL S

Nödbromsventil för släpvagn med elektrisk utlösning

Nödbromsventil för släpvagn med mekanisk utlösning
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SHYDRAULISKT LÖPVERK

Inställning och kontroll av det hydrauliska löpverket 1) 
Observera!

Vid alla kontroll- 
och inställnings-

arbeten på det 
hydrauliska 

löpverket måste 
lastningsvagnen 

vara tom och 
parkerad på ett 

stabilt, plant 
underlag!

Lastningsvagnen 
måste säkras mot 

att rulla iväg!

Observera!

Om traktorn och 
lastningsvagnen 

manövreras av 
flera personer, 

finns en förhöjd 
risk för olyckor! 

Kompetenser-
na måste klart 
definieras och 
arbetsmoment 

måste fastläggas 
sinsemellan.

Observera!

Inställningarna på 
det hydrauliska 

löpverket för-
ändrar lastnings-

vagnens totala 
höjd! Lastnings-

vagnens totala 
max.höjd får inte 

överskrida 4 m.

Inställning och första idrifttagande
Observera!

 För dessa arbeten måste spärrkranar (1) 
manövreras under lastningsvagnen. Vid 
inställningsarbeten på det hydrauliska 
löpverket måste lastningsvagnen vara 
tom och parkerad på ett stabilt, plant 
underlag!

 Säkra lastningsvagnen mot att rulla iväg!

Kontrollera det hydrauliska löpverkets inställning 
innan säsongen börjar eller när påbyggnaden har ett 
iögonfallande, snett läge resp. när lastningsvagnen 
uppvisar onormala köregenskaper. Justera inställningarna 
på nytt vid behov.

Inställningsproceduren:
Fyll först löpverkets cylindrar med den hydrauliska 
fyllslangen (2) som ingår i leveransen och justera sedan 
nivån med spärrkranarna (1) tills löpverkets inställning är 
korrekt enligt kontrollmåttet X.

Anmärkning:

 Under påfyllningen kan spärrkranarna (1) 
vara stängda!

1. Anslut fyllslangens (3) båda kopplingar till kopplingarna 
till det hydrauliska löpverkets cylindrar.

2

3
4

1

1) Extra utrustning

2. Anslut fyllslangen till ett styraggregat (4) på en 
traktor.

Observera!

 Vid fyl lning under ett tak måste 
lastn ingsvagnens höjd  beaktas . 
Lastningsvagnen höjs upp över 4 m!

3. Fyll cylindrarna upp till maximum.
4. Ställ traktorns styraggregat på flytläge.
5. Öppna det hydrauliska löpverkets spärrkranar (1) under 

lastningsvagnen tills kontrollmåttet X har uppnåtts på 
båda sidorna.

Kontrollmått X
(från marken upp till längsbärarens nedre kant)

X

Kontrollmått X

Combiline Profiline

Tandem 26,5"

Däck 22,5" 1420 mm 1420 mm

Däck 26,5" 1520 mm 1450 mm

Tridem 22,5" (axelavstånd: 1450 mm)

Däck 22,5" 1350 mm 1330 mm

Tridem 26,5" (axelavstånd: 1600 mm)

Däck 22,5" 1420 mm 1420 mm

Däck 26,5" 1520 mm 1450 mm

6. Stäng spärrkranarna och ta bort fyllslangen.
7. Tillslut kopplingarna med dammhättorna.



- 105 -1001_S-HydrFahrwerk_0548

SHYDRAULISKT LÖPVERK

Kontrollera

 Anmärkning:

 Kontrollera att lyfttrycket i däckena är 
korrekt innan du börjar med kontrollen.

Kontrollera det hydrauliska löpverkets inställning 
innan säsongen börjar eller när påbyggnaden har ett 
iögonfallande, snett läge resp. när lastningsvagnen 
uppvisar onormala köregenskaper.

Parkera den tomma lastningsvagnen på ett stabilt, plant 
underlag. Mät måttet X från marken till längsbärarens 
nedre kant.

Måttet X måste kontrolleras på båda sidorna!

Kontrollmått X
(från marken till längsbärarens nedre kant)

X

Kontrollmått X

Combiline Profiline

Tandem 26,5"

Däck  22,5" 1420 mm 1420 mm

Däck  26,5" 1520 mm 1450 mm

Tridem 22,5" (axelavstånd: 1450 mm)

Däck  22,5" 1350 mm 1330 mm

Tridem 26,5" (axelavstånd: 1600 mm)

Däck  22,5" 1420 mm 1420 mm

Däck 26,5" 1520 mm 1450 mm

 Anmärkning:

 På en Tridem-axel ska måttet mätas i mitten 
på det mellersta hjulet.

 På en Tandem-axel ska måttet mätas mellan 
hjulen.

Observera!

Vid alla kontroll- 
och inställnings-

arbeten på det 
hydrauliska 

löpverket måste 
lastningsvagnen 

vara tom och 
parkerad på ett 

stabilt, plant 
underlag!

Lastningsvagnen 
måste säkras mot 

att rulla iväg!

Underhåll (endast på 26,5” löpverk!)
Se till att cylindrarnas (3) smörjning via oljebehållaren (1) 
är tillräcklig.

Intervall: 1 x om året (oljebehållare / cylinder)

Underhållsarbete:
- Sänk ner det hydrauliska löpverket, så att cylindrarna 

(3) är inkörda.
- Öppna sexkantmuttern (2) och ta av oljebehållaren 

(1).
- Töm oljebehållaren (1).
- Fyll oljebehållaren (1) med hydraulolja upp till hälften.
- Sätt på oljebehållaren (1) och skruva fast sexkantmuttern 

(2) med 75 Nm.

3

1

2
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STVÅNGSSTYRNING

Observera!

Se till att ingen 
befinner sig inom 

riskområdet när 
kontroll- och 

inställningsarbe-
ten genomförs på 
tvångsstyrningen!

Observera!

Om maskingruppen 
(traktor och last-
ningsvagn) ma-

növreras av flera 
personer samti-

digt, finns förhöjd 
risk för olyckor! 
Kompetenserna 

och arbetsproce-
durerna ska vara 
klart fastställda!

Hydraulisk tvångsstyrning
Montering på traktorn

Montera konsolen (Ø 50) för tvångsstyrningen:

- avstånd 250 mm från dragkulkopplingen 
- samma höjd och djup som dragkulkopplingen

 Observera!

 Risk för kollisioner mellan styrstången (A) 
och den hydrauliska nedre styrarmen!  
Åtgärd: Demontera den nedre styrarmen 
och flytta den längre upp.

Påfyllning av cylindern / ackumulatorn
 Observera!

 Avstängningskranarna (H4 / H5) befinner 
sig under lastningsvagnen på den bakre 
axeln. Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder 
före manövreringen!

- Ta loss hydraulledningarna.
- Avstängningskranarnas ställning:

Avstängningskranar Ställning Position
H1 1 på dragstången

H2 1 på dragstången

H3 1 på dragstången

H4 / H5 1 under axeln
- Utför den hydrauliska funktionen "Pickup upp". 

 Tryck på knappen     (se kapitel "Styrning").

 Observera!

 Vid för högt tryck finns risk för att de 
hydrauliska ledningarna spricker!

- Trycksätt det hydrauliska systemet med max. 65 - 
75 bar. Minsta trycket är 55 bar. (Dessa nya värden 
gäller from årsmodell 2011 - se typskylt. Före 2011, se 
bruksanvisningen till resp. lastningsvagn).

 Läs av det aktuella trycket på manometern (M2 / M3).
- Stäng avstängningskranen "H1".

Utförande H1/H2/H3 fram till augusti 2012:

M2

H2

H1

H3

M3

Utförande H1/H2/H3 från augusti 2012:

H1

H3

H2

M2 M3

Utförande H4/H5 gäller för alla varianter:

H5H4

Anmärkning!

Position:
0 = stängd
1 = öppen
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TVÅNGSSTYRNING S

Ställning under drift
- Avstängningskranarnas ställning:

Avstängningskranar Ställning Position
H1 0 på dragstången

H2 0 på dragstången

H3 0 på dragstången

H4 / H5 1 under axeln

Nöddrift
Tvångsstyrningen kan frånkopplas om en traktor används 
utan koppling för tvångsstyrningen eller om styrningen inte 
fungerar felfritt längre (t.ex. skadad styrstång). 

 Anmärkning:

 Innan tvångsstyrningen kopplas om till 
nöddrift måste du förvissa dig om att 
styraxeln (-axlarna) är rakt injusterade. 

Aktivera nöddriften:
- Säkra styrstången (-stängerna) på dragstången.
-  Injustera styraxeln (-arna) rakt.
- Öppna avstängningskranarna (H1 / H2 / H3).
- Stäng avstängningskranarna (H4 / H5).
- Avstängningskranarnas ställning:

Avstängningskranar Ställning Position
H1 1 på dragstången

H2 1 på dragstången

H3 1 på dragstången

H4 / H5 0 under axeln

Elektronisk tvångsstyrning
Viktiga förutsättningar för användningen:
Load sensing krävs för att den elektroniska tvångsstyrningen 
skall fungera.
 Anmärkning:

Den elektroniska tvångsstyrningen 
kan inte användas med tryckomlopps-
hydraulsystem.

Montering på traktorn
1. Anslut hydraulsystemet med Loadsensing.

2. Anslut betjäningsterminalens strömförsörjning 
och dataledning.

3.  Vid utförande med EBS: Anslut EBS-kabeln.

 Anmärkning: 

 Om EBS-kabeln inte ansluts inom senast 20 
sekunder efter att manövreringsterminalen 
anslutits, visas ett felmeddelande på 
terminalen.  Detta felmeddelande kan bara 
raderas genom att från- och återinkoppla 
terminalen.

4.  Tillkoppla betjäningsterminalen.

5. Montera konsolen (Ø 50) för tvångsstyrningen:
- avstånd 250 mm från dragkulkopplingen 
- samma höjd och djup som dragkulkopplingen

 Observera!

 Risk för kollisioner mellan styrstången (A) 
och den hydrauliska nedre styrarmen! 

 Åtgärd: Demontera den nedre styrarmen 
och flytta den längre upp

Injustera tvångsstyrningen 
- Avstängningskranarnas ställning:

Avstängningskranar Ställning Position
H1 0 på dragstången

H2 1 på dragstången

H3 1 på dragstången

H4 / H5 1 under axeln
- Kör rakt fram med lastningsvagnen ca 50 m för att rikta 

in styraxeln (-axlarna) rakt.
- Stäng avstängningskranarna "H2" och "H3".

 Anmärkning:

 Tvångsstyrningen är korrekt injusterad 
när alla hjul / sidor linjerar och de 
båda manometrarna (M2 / M3) i denna 
hjulställning visar ett tryck mellan 55 ... 75 
bar.
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Betjäning
Traktorns betjäningsterminal:

- Aktivering och avaktivering av tvångsstyrningen (se kapitel Styrning).

Ytterligare information  om den elektroniska tvångsstyrningen och styrdatorn framgår av bruksanvisningen "Elektronisk 
tvångsstyrning".

Före det första idrifttagandet
Vid leveransen av lastningsvagnen är spärrkranarna A och 
B stängda. På så vis kan lastningsvagnen flyttas utan att 
den måste monteras på en traktor.

Beroende av utförande finns följande spärrkranar:
- Tandem spärrkranar A
- Tridem: spärrkranar A och B

Före det första idrifttagandet måste spärrkranarna (A och 
B) öppnas. 

Spärrkranarna A och B befinner sig ovanför lastningsvagnens 
första axel.
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Principiellt frigörs axlarna i nöddrift och de löper fritt. 
Bakåtkörning är endast möjlig i begränsad utsträckning.

Observera!

Vid fel i styrsystemet  skall driften omedelbart 
stoppas!

Nöddrift vid andra fel
1. Uppsök omedelbart en verkstad.
2. Kör med maximalt 10 km/h.

Skulle det vara nödvändigt med en bakåtkörning: 
1. Kör fram tills hjulen på lastningsvagnen står rakt.
2. Skruva i skruvarna (1) på tvångsstyrningens 

hydraulblock, för att spärra tvångsstyrningen. Nu kan 
du köra bakåt.

Efter att felet har åtgärdats, måste skruvarna (1) 
på hydraulblocket lossas, så att den elektroniska 
tvångsstyrningen kan fungera felfritt igen.

Nöddrift

Tridem Tandem

Nöddrift vid fel "Hastighetssignal":
För att kunna konstatera att ett sådant fel föreligger,  måste 
felkoden som visas jämföras med fellistan över felkoderna 
(se bruksanvisning "Elektronisk tvångsstyrning"). 
Exempel på felkod vid fel "Hastighetssignal": 

052 - xxx - xxx
När ett sådant fel föreligger, kan tvångsstyrningen spärras 
via betjäningsterminalen för att möjliggöra en bakåtkörning.

1. Vid fel "Hastighetssignal", uppsök omedelbart en 
verkstad. 

2. Kör med maximalt 10 km/h.
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Elektronisk tvångsstyrning
Viktiga förutsättningar för användningen:
Load sensing krävs för att den elektroniska tvångsstyrningen skall fungera.

 Anmärkning:

 Den elektroniska tvångsstyrningen kan inte användas med tryckomlopps-hydraulsystem.

Montering på traktorn

 Observera!

Risk för kollisioner 
mellan styrstång-

en (A) och den 
hydrauliska nedre 

styrarmen! 

Åtgärd: Demontera 
den nedre styrar-

men och flytta 
den längre upp

1. Anslut hydraulsystemet med Loadsensing.

2. Anslut betjäningsterminalens strömförsörjning och dataledning.

3.  Vid utförande med EBS: Anslut EBS-kabeln.

4. Tillkoppla betjäningsterminalen.

5. Montera konsolen (Ø 50) för tvångsstyrningen:
- avstånd 250 mm från dragkulkopplingen 
- samma höjd och djup som dragkulkopplingen

Anmärkning: 

 Om EBS-kabeln inte ansluts inom senast 20 
sekunder efter att manövreringsterminalen 
anslutits, visas ett felmeddelande på 
terminalen.  Detta felmeddelande kan bara 
raderas genom att från- och återinkoppla 
terminalen.
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Betjäning
Traktorns betjäningsterminal:

- Aktivering och avaktivering av tvångsstyrningen (se kapitel Styrning).

Ytterligare information  om den elektroniska tvångsstyrningen och styrdatorn framgår av bruksanvisningen "Elektronisk 
tvångsstyrning".

Före det första idrifttagandet
Vid leveransen av lastningsvagnen är spärrkranarna A och 
B stängda. På så vis kan lastningsvagnen flyttas utan att 
den måste monteras på en traktor.

Beroende av utförande finns följande spärrkranar:
- Tandem spärrkranar A
- Tridem: spärrkranar A och B

Före det första idrifttagandet måste spärrkranarna (A och 
B) öppnas. 

Spärrkranarna A och B befinner sig ovanför lastningsvagnens 
första axel.
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Principiellt frigörs axlarna i nöddrift och de löper fritt. 
Bakåtkörning är endast möjlig i begränsad utsträckning.

Observera!

Vid fel i styrsystemet  skall driften omedelbart 
stoppas!

Nöddrift vid andra fel
1. Uppsök omedelbart en verkstad.
2. Kör med maximalt 10 km/h.

Skulle det vara nödvändigt med en bakåtkörning: 
1. Kör fram tills hjulen på lastningsvagnen står rakt.
2. Skruva i skruvarna (1) på tvångsstyrningens 

hydraulblock, för att spärra tvångsstyrningen. Nu kan 
du köra bakåt.

Efter att felet har åtgärdats, måste skruvarna (1) 
på hydraulblocket lossas, så att den elektroniska 
tvångsstyrningen kan fungera felfritt igen.

Nöddrift

Tridem Tandem

Nöddrift vid fel "Hastighetssignal":
För att kunna konstatera att ett sådant fel föreligger,  måste 
felkoden som visas jämföras med fellistan över felkoderna 
(se bruksanvisning "Elektronisk tvångsstyrning"). 
Exempel på felkod vid fel "Hastighetssignal": 

052 - xxx - xxx
När ett sådant fel föreligger, kan tvångsstyrningen spärras 
via betjäningsterminalen för att möjliggöra en bakåtkörning.

1. Vid fel "Hastighetssignal", uppsök omedelbart en 
verkstad. 

2. Kör med maximalt 10 km/h.
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Den elektroniska tvångsstyrningen består av:
Systemstruktur:

1... Säkerhets-styrdator
2... Elektrisk försörjning och gränssnitt mellan traktor och 

släpvagn
3... Hydraulisk försörjning
4... Säkerhets-vinkelsensor, släpvagnskoppling (sensornr. 

B40)
5... Säkerhets-vinkelsensor, styrd axel (sensornr. B41)
6... Säkerhets-vinkelsensor, styrd axel (sensornr. B42)
7... Styrcylinder
8... Propor tional-hydraulenhet med integrerade 

frikopplingsventiler
9... Hastighetssensor vänster (sensornr. B43)*
10... Hastighetssensor höger (sensornr. B44)*
11... Tryckställare
12... Oljefilter
* Om ett elektriskt bromssystem (EBS) är inbyggt, är 

hastighetssensorerna B43 och B44 inte anslutna till 
styrdatorn utan till EBS. I det fallet överförs signalerna från 
hastighetssensorerna B43 och B44 medelst CAN-förbindelsen 
till styrdatorn.

Säkerhets-styrdatorn (1) bildar tillsammans med 
proportional-hydraulenheten (8), styrcylindern  (7) och 
säkerhets-vinkelsensorerna (5,6) en sluten reglerkrets på 
den styrda axeln. 
Börvärdet för regleringen av den styrda axeln bildas 
beroende av fordonets geometri och olika styrstorheter 
(vinkel mellan traktorn och släpvagn (4), redundant 
fordonshastighetssignal (9.10) ) i säkerhets-styrdatorn. 
Den elektriska (2) och den hydrauliska försörjningen (3) 
sker via traktorn. 
Hydraulsystemets tillstånd registreras med en tryckställare 
(11). För att skydda de hydrauliska komponenterna måste 
dessutom ett oljefilter (12) vara inbyggt.
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Styrsystemet kan bara uppfylla de höga säkerhetskraven, 
om samtliga systemkomponenter installeras och används 
ändamåls- och föreskriftsenligt.

Systemets ändamålsenliga användning:
• Inga modifieringar får företas på systemet.
• Systemet får endast byggas in i kontrollerade och 

godkända släpvagnstyper.
Modifieringar av systemet och dess beståndsdelar eller 
inbyggnad av systemet i en annan släpvagnstyp eller 
släpvagnsvariant utan MOBIL ELEKTRONIK GMBH:s 
samtycke leder till att samtliga garantianspråk förfaller. 
Den av fabriken lämnade garantin blir i så fall overksam.

Systemets handhavande:
• Installations-, idrifttagnings- och underhållsarbeten 

får endast företas av sakkunnig personal.
• De elektroniska komponenterna skall skyddas 

väl vid arbeten på fordonet (lackering, svetsning, 
osv.). Speciellt  vid svetsarbeten måste säkerhets-
elektroniken tas ut ur fordonet.

Osakkunnig hantering av systemet eller dess beståndsdelar 
leder till att samtliga garantianspråk gentemot MOBIL 
ELEKTRONIK GMBH förfaller.

Säkerhetskoncept:
Det i det följande beskrivna elektroniska systemet är 
1-felsäkert motsvarande Safety Integrity Level SIL 2 enligt 
IEC/DIN EN 61508.
När ett fel uppträder kopplar elektroniken till ett säkert 
tillstånd. Detta definieras som frånkopplingstillstånd för 
de speciella, digitala säkerhetsutgångarna.
Fordonets driftsäkerhet och säkerheten för alla personer 
som arbetar med fordonet, måste garanteras av fordonets 
tillverkare genom lämpliga åtgärder.

Elektroniska delar måste skyddas mot överspänningar och 
statiska uppladdningar.

Dra alltid ur stickkontakten på säkerhets-styrdatorn före 
svetsarbeten.

Vid arbeten inom de styrda hjulens svängområde måste 
styrsystemet frånkopplas (dra ur säkringen och se till att 
den inte oavsiktligt kan sättas i igen).

Observera!
Axlarnas styrs när vinkelsensorförbindelsen kopplas ur 
och flyttas, medan spännings- och hydraulförsörjningen 
ännu är ansluten och traktorn är i gång!

Av säkerhetsskäl skall alltid först spänningsförsörjningen 
frånkopplas innan vinkelsensorn kopplas ur.

Var försiktig vid arbeten inom släpvagnskopplingens 
område. Stå inte på vinkelsensorförbindelsen och belasta 
den inte i onödan.

Kontrollera att förbindelsen inte är deformerad innan du 
börjar köra. En deformerad förbindelse orsakar en otillåten 
körning rakt fram och felaktiga styrvinklar.

Se t i l l  att vinkelsensorn och spännings- och 
hydraulförsörjningen är korrekt anslutna innan du börjar 
köra! Var speciellt uppmärksam på styrsystemets felsignaler 
under de första metrarna.

Den manuella nödmanövreringen skall inte användas för 
normal körning. Den får bara användas i nödfall, för att 
justera axlarna rakt i stillestånd eller för att spärra axeln 
för en kort körning bakåt. Lossa nödmanövreringen igen 
så snart styrsystemet har  reparerats!

Måste en en annan däckstorlek än angiven monteras 
på släpvagnen, så måste en för denna däckstorlek 
frigiven parametersats spelas in i styrdatorn eller WIZ för 
hastighetssensorerna måste utjämnas via denna speciella 
inställning. Fel däckstorlek resp. fel WIZ leder till en 
felaktig hastighetsregistrering och därmed till en otillåten 
nedsättning av systemsäkerheten!

Underhåll - säkerhetsanvisningar
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Underhåll - översikt

dagligen var 6:e 
månad

1 x  året  2 år

Lamptest (felindikering) •

Fyllnivå hydraulolja •

Visuell kontroll vinkelsensorförbindelse •

Visuell kontroll hydrauloljefilter •

Visuell kontroll styrcylinder och hydraulenhet •

Utläsning av händelseminnet •

Byte av hydrauloljan och byte av filterinsatserna •

Underhåll - säkerhets-styrdator

Kommentarer / anmärkningar Säkerhets-styrdatorn har omfångsrika diagnosfunktioner. Förutom interna funktionsfel visas 
även fel på alla perifera byggrupper med angivelse av var felet befinner sig och felets typ.

Vid felmeddelanden under den dagliga driften, bör händelseminnet omedelbart utvärderas 
av auktoriserad servicepersonal.

Inom ramen för inspektionen Händelseminnet skall utläsas en gång om året.

Underhåll - säkerhets-vinkelsensor

Intervall Var 6:e månad (vid kärva förhållanden med tätare intervaller)

Punkter som skall kontrolleras Visuell kontroll: Mekaniska skador, korrosion eller nedslitning på vinkelsensorerna och 
förbindelsen (t.ex. spel i förbindelsen).

Kommentarer / Anmärkningar Kontrollen får endast företas av sakkunnig personal. Skadade komponenter måste direkt 
bytas ut.

Underhåll - säkerhets-vinkelsensor släpvagnskoppling

Intervall Före varje färd

Punkter som skall kontrolleras Visuell kontroll genom föraren: Kopplingen måste vara korrekt fixerad och säkrad. De 
mekaniska förbindningarna får inte uppvisa synliga skador eller deformationer.

Kommentarer / Anmärkningar Föraren måste informeras om vinkelmätutrustningens essentiella funktion och dess 
varsamma handhavande.

Underhåll - proportional-hydraulenhet

Intervall Var 6:e månad

Punkter som skall 
kontrolleras

Visuell kontroll:
• Oljeläckage på anläggningens förskruvningar
• Korrosion

Kommentarer / Anmärkningar Byt ut korroderade delar.
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Underhåll - styrcylinder och mekanisk koppling

Intervall Var 6:e månad

Punkter som skall 
kontrolleras

Visuell kontroll:
• Inget oljeläckage på stångtätningen cylinder.
• Inga fåror på cylinderstången.
• Korrosion på förbindelsen.
• Kontrollera kopplingen och se till att den sitter fast ordentligt.

Kommentarer / Anmärkningar Byt ut styrcylindern eller kopplingen vid behov.

Underhåll - pump, filter och tank

Intervall Var 6:e månad

Punkter som skall kontrolleras Hydraulfiltrets nedsmutsningsindikering får inte komma  inom det röda området vid högt 
motorvarvtal.

Kommentarer / Anmärkningar Oljan måste vara driftsvarm för kontrollen. Ett filterbyte rekommenderas redan när det 
gula området uppnås.

Inom ramen för inspektionen Senast vartannat år bör hydrauloljan samt returfiltren och tryckfilterinsatserna bytas ut.

Felsäkerhet

Funktion

Vid ett systemfel uppnås det säkra tillståndet genom:
• Omedelbar frikoppling av axelstyrningen (generellt).

Axeln beter sig då som en konventionell, självstyrande axel 
och följer fordonets färdriktning.

Manövrerförmågan vid bakåtkörning säkerställs med 
manuell nödmanövrering. Föraren använder detta vid 
behov före bakåtkörningen för att spärra axeln i positionen 
rakt fram. 
Systemfel överförs till traktorn via gränssnittet  och visas 
där. Föraren registrerar felet och anpassar körsättet till 
styrningens inskränkta funktion.

Förenklat uttryckt, så arbetar det elektroniskt-hydrauliska 
styrsystemet enligt principen för en sluten reglerkrets.

Vikvinkeln mellan traktorn och släpvagnen registreras via 
en dragstångsvinkelsensor och läses in av säkerhets-
styrdatorn. Denna beräknar beroende av fordonets geometri, 
det valda styrprogrammet och släpvagnshastigheten, 
ett börvärde för varje elektroniskt-hydrauliskt styrd 
släpvagnsaxel (delsystem).

Styrrörelsen omsätts på axeln via en proportionalventil 
och en eller två styrcylindrar. Den styrda axelns ställning 
läses tillbaka via en vinkelsensor, jämförs med börvärdet 
och anpassas på motsvarande sätt.

Genom efterregleringen garanteras alltid axelns korrekta 
styrvinkel.

1... Vinkelsensor släpvagnskoppling
2... Styrprogram, t.ex. väg
3... Fordonshastighet
4... Börvärde
5... Säkerhets-styrdator
6... Proportionalventil
7... Styrcylinder
8... Vinkelsensor släpvagnsaxel
Övervakningsutrustningar framställs inte.
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Efter startindikeringen följer automatiskt huvudindikeringen. 
Ett statusmeddelande utges beroende av systemets 
tillstånd.

Styrdatorns axelreglering är tillkopplad. Detta är det 
reguljära tillståndet under färden och vid styrningen 
(vikvinkeländring) eller vid axelsynkronisering.

Styrdatorns axelreglering är frånkopplad. Detta är det 
reguljära tillståndet när fordonet står stilla utan styrning 
(vikvinkeländring) och utan axelsynkronisering.

Styrdatorn  meddelar att hydraulförsörjningen saknas. 
Meddelandet sker bara när fordonet står stilla. Tillståndet 
motsvarar tillståndet som beskrivs i "Standby“. Under färden 
kopplas direkt till tillståndet som beskrivs i indikeringen 
"READY“,

Styrdatorn håller på att genomföra ett inställningsdetaljtest. 
Testet genomförs bara när fordonet står stilla och 
hydraulförsörjning finns.

Styrdatorn meddelar att dragstångssensorn inte är 
inkopplad. Detta är ett feltillstånd. 

Styrdatorn meddelar ett fel. I indikeringen visas den 
tredelade felkoden. Om flera fel föreligger, visas felkoderna 
omväxlande med 2 sekunders intervall. Nedan visas en 
fellista med felkodernas beskrivning. Felkoderna sparas 
permanent i händelseminnet.

I de flesta fallen kvarstår indikeringen permanent. Först 
efter felets åtgärdande och styrsystemets omstart, visas 
den reguljära indikeringen igen. Bara på så vis kan ett 
feltillstånd undanröjas. Denna indikering har prioritet framför 
alla andra indikeringar i huvudindikeringen.

Förutom i felindikeringen visas en löppil i den 
andra raden. På så vis kan en eventuellt 
störd indikering eller ett mycket osannolikt 
stopp av styrdatorn kännas igen.

Meny - huvudindikering
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Varje styrdator har ett händelseminne vars innehåll kan 
visas via On-Board diagnosen. I händelseminnet sparas 
alla registrerade fel i systemet permanent.

Du kommer till menyn Händelseminne (alarm memory) 
genom att trycka på ENTER.

Visa anteckningar i händelseminnet
Med PLUS- el ler MINUS-knappen visas al la 
händelseanteckningar efter varandra. Vid händelseminnets 
slut (alarm index: 32) hoppar man automatiskt tillbaka till 
början (alarm index: 1). Vid mindre än 32 anteckningar, 
hoppar man tillbaka efter den sista anteckningen.

Med ENTER-knappen kan ytterligare uppgifter om 
händelsen som aktuellt visas (alarm index) hämtas. Med 
varje tryck på ENTER-knappen visas efter varandra 
felkoden, tidpunkten för det första uppträdandet, tidpunkten 
för det senaste uppträdandet och hur ofta felet uppträdde:

Händelseanteckning (alarm index) 1 och tillhörande tredelad 
felkod. Nedan finns en fellista med beskrivning av felkoder.

Tidpunkten för det första uppträdandet.
Här visas antingen datumet eller drifttimmarna, beroende 
av styrdatorns utrustning.

Tidpunkten för det senaste uppträdandet.
Här visas antingen datumet eller drifttimmarna, beroende 
av styrdatorns utrustning.

Hur ofta.

Menyn lämnas med ESC-knappen.

Meny – händelseminne (alarm memory)
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Radering av händelseminnet
Händelseminnet kan raderas i alla visningar i denna 
undermeny.

Håll PLUS-knappen intryckt i minst 3 sekunder.
Ef tersom man med denna knapp även växlar 
händelseanteckning (alarm index), visas först nästa 
anteckning.  Efter ca 3 sekunder visas dock en av följande 
indikeringar.

Endast auktoriserad personal har åtkomstbehörighet. 
När denna indikering visas, har åtkomsten ännu inte 
initialiserats. Gå till menyn "access code“ och försök 
därefter på nytt.

Menyn kan här fortfarande lämnas med ESC utan att minnet 
raderas. Indikeringen växlar tillbaka till händelseminnet.
Med ENTER startas raderingen.

Under raderingen visas raderingsstatus med en balk i den 
andra raden.
Efter raderingen sätts alla anteckningar på 255. Indikeringen 
växlar automatiskt till den första händelseanteckningen.

Efter raderingen av händelseminnet krävs en omstart av 
styrdatorn (spänning av / på).

Styrdator - fellista

Felkod Beskrivning
005 – 002 – 00 Digital-utgång 1 (DA1) Kabelbrott

005 – 002 – 03 Digital-utgång 1 (DA1) Kabelbrott

005 – 003 – 00 Digital-utgång 1 (DA1) Kortslutning

005 – 003 – 03 Digital-utgång 1 (DA1) Kortslutning

005 – 005 – 03 Digital-utgång 1 (DA1) Parameterprogrammering

005 – 012 – 03 Digital-utgångar > max. värde

006 – 002 – 00 Digital-utgång 2 (DA2) Kabelbrott

006 – 002 – 03 Digital-utgång 2 (DA2) Kabelbrott

006 – 003 – 00 Digital-utgång 2 (DA2) Kortslutning

006 – 003 – 03 Digital-utgång 2 (DA2) Kortslutning

006 – 005 – 03 Digital-utgång 2 (DA2) Parameterprogrammering

007 – 002 – 00 Digital-utgång 3 (DA3) Kabelbrott

007 – 002 – 03 Digital-utgång 3 (DA3) Kabelbrott

007 – 003 – 00 Digital-utgång 3 (DA3) Kortslutning

007 – 003 – 03 Digital-utgång 3 (DA3) Kortslutning

007 – 005 – 03 Digital-utgång 3 (DA3) Parameterprogrammering

008 – 002 – 00 Digital-utgång 4 (DA4) Kabelbrott

008 – 002 – 03 Digital-utgång 4 (DA4) Kabelbrott

008 – 003 – 00 Digital-utgång 4 (DA4) Kortslutning
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008 – 003 – 03 Digital-utgång 4 (DA4) Kortslutning

008 – 005 – 03 Digital-utgång 4 (DA4) Parameterprogrammering

009 – 002 – 00 Digital-utgång 5 (DA5) Kabelbrott

009 – 002 – 03 Digital-utgång 5 (DA5) Kabelbrott

009 – 003 – 00 Digital-utgång 5 (DA5) Kortslutning

009 – 003 – 03 Digital-utgång 5 (DA5) Kortslutning

009 – 005 – 03 Digital-utgång 5 (DA5) Parameterprogrammering

010 – 002 – 00 Digital-utgång 6 (DA6) Kabelbrott

010 – 002 – 03 Digital-utgång 6 (DA6) Kabelbrott

010 – 003 – 00 Digital-utgång 6 (DA6) Kortslutning

010 – 003 – 03 Digital-utgång 6 (DA6) Kortslutning

010 – 005 – 03 Digital-utgång 6 (DA6) Parameterprogrammering

011 – 002 – 00 Digital-utgång 7 (DA7) Kabelbrott

011 – 002 – 03 Digital-utgång 7 (DA7) Kabelbrott

011 – 003 – 00 Digital-utgång 7 (DA7) Kortslutning

011 – 003 – 03 Digital-utgång 7 (DA7) Kortslutning

011 – 005 – 03 Digital-utgång 7 (DA7) Parameterprogrammering

012 – 002 – 00 Digital-utgång 8 (DA8) Kabelbrott

012 – 002 – 03 Digital-utgång 8 (DA8) Kabelbrott

012 – 003 – 00 Digital-utgång 8 (DA8) Kortslutning

012 – 003 – 03 Digital-utgång 8 (DA8) Kortslutning

012 – 005 – 03 Digital-utgång 8 (DA8) Parameterprogrammering

013 – 002 – 00 Digital-utgång 9 (DA9) Kabelbrott

013 – 002 – 03 Digital-utgång 9 (DA9) Kabelbrott

013 – 003 – 00 Digital-utgång 9 (DA9) Kortslutning

013 – 003 – 03 Digital-utgång 9 (DA9) Kortslutning

013 – 005 – 03 Digital-utgång 9 (DA9) Parameterprogrammering

014 – 002 – 00 Digital-utgång 10 (DA10) Kabelbrott

014 – 002 – 03 Digital-utgång 10 (DA10) Kabelbrott

014 – 003 – 00 Digital-utgång 10 (DA10) Kortslutning

014 – 003 – 03 Digital-utgång 10 (DA10) Kortslutning

014 – 005 – 03 Digital-utgång 10 (DA10) Parameterprogrammering

015 – 002 – 00 Digital-utgång 11 (DA11) Kabelbrott

015 – 002 – 03 Digital-utgång 11 (DA11) Kabelbrott

015 – 003 – 00 Digital-utgång 11 (DA11) Kortslutning

015 – 003 – 03 Digital-utgång 11 (DA11) Kortslutning

015 – 005 – 03 Digital-utgång 11 (DA11) Parameterprogrammering

016 – 002 – 00 Digital-utgång 12 (DA12) Kabelbrott

016 – 002 – 03 Digital-utgång 12 (DA12) Kabelbrott

016 – 003 – 00 Digital-utgång 12 (DA12) Kortslutning

016 – 003 – 03 Digital-utgång 12 (DA12) Kortslutning

016 – 005 – 03 Digital-utgång 12 (DA12) Parameterprogrammering

017 – 002 – 00 Digital-utgång 13 (DA13) Kabelbrott

017 – 002 – 03 Digital-utgång 13 (DA13) Kabelbrott

017 – 003 – 00 Digital-utgång 13 (DA13) Kortslutning

017 – 003 – 03 Digital-utgång 13 (DA13) Kortslutning

017 – 005 – 03 Digital-utgång 13 (DA13) Parameterprogrammering
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018 – 002 – 00 Digital-utgång 14 (DA14) Kabelbrott

018 – 002 – 03 Digital-utgång 14 (DA14) Kabelbrott

018 – 003 – 00 Digital-utgång 14 (DA14) Kortslutning

018 – 003 – 03 Digital-utgång 14 (DA14) Kortslutning

018 – 005 – 03 Digital-utgång 14 (DA14) Parameterprogrammering

019 – 002 – 00 Digital-utgång 15 (DA15) Kabelbrott

019 – 002 – 03 Digital-utgång 15 (DA15) Kabelbrott

019 – 003 – 00 Digital-utgång 15 (DA15) Kortslutning

019 – 003 – 03 Digital-utgång 15 (DA15) Kortslutning

019 – 005 – 03 Digital-utgång 15 (DA15) Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Ett kabelbrott detekterades på motsvarande utgång.

Hjälp vid felsökningen: 
• Anslutna ventilspolar kan med en motståndsmätning kontrolleras direkt på stickkontakten. 

Spolmotståndet bör befinna sig i ensiffrigt eller lågt tvåsiffrigt ohm-område. 
• När flera kabelbrott signaleras, kan en avbruten, gemensam returledning vara orsaken. 
• Kan inget kabelbrott lokaliseras med en systematisk motståndsmätning, är eventuellt 

den gemensamma returledningens tvärsnitt för litet. 

Kortslutning En kortslutning detekterades på motsvarande utgång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Anslutna ventilspolar kan med en motståndsmätning kontrolleras direkt på stickkontakten. 

Spolmotståndet bör befinna sig i ensiffrigt eller lågt tvåsiffrigt ohm-område. 

Parameterprogrammering Genom styrdatorns programmering har utgången otillåtet  tilldelats flera funktioner.

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet.
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

> max. värde Styrdatorns programmering tilldelar de tillgängliga funktionerna fler utgångar än vad som 
faktiskt fysikaliskt finns. Meddelandet avser ingen specifik utgång. 

Hjälp vid felsökningen:
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Felkod Beskrivning
020 – 002 – 02 PWM1 Kabelbrott

020 – 002 – 03 PWM1 Kabelbrott

020 – 003 – 03 PWM1 Kortslutning

020 – 005 – 03 PWM1 Parameterprogrammering

021 – 002 – 02 PWM2 Kabelbrott

021 – 002 – 03 PWM2 Kabelbrott

021 – 003 – 03 PWM2 Kortslutning

021 – 005 – 03 PWM2 Parameterprogrammering

022 – 002 – 02 PWM3 Kabelbrott

022 – 002 – 03 PWM3 Kabelbrott

022 – 003 – 03 PWM3 Kortslutning

022 – 005 – 03 PWM3 Parameterprogrammering

023 – 002 – 02 PWM4 Kabelbrott

023 – 002 – 03 PWM4 Kabelbrott

023 – 003 – 03 PWM4 Kortslutning

023 – 005 – 03 PWM4 Parameterprogrammering

024 – 002 – 02 PWM5 Kabelbrott

024 – 002 – 03 PWM5 Kabelbrott

024 – 003 – 03 PWM5 Kortslutning

024 – 005 – 03 PWM5 Parameterprogrammering

025 – 002 – 02 PWM6 Kabelbrott

025 – 002 – 03 PWM6 Kabelbrott

025 – 003 – 03 PWM6 Kortslutning

025 – 005 – 03 PWM6 Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Ett kabelbrott detekterades på motsvarande utgång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Anslutna ventilspolar kan med en motståndsmätning kontrolleras direkt på stickkontakten. 

Spolmotståndet bör befinna sig i ensiffrigt eller lågt tvåsiffrigt ohm-område. 
• När flera kabelbrott signaleras, kan en avbruten, gemensam returledning vara orsaken. 
• Kan inget kabelbrott lokaliseras med en systematisk motståndsmätning på ledningarna 

och förbindelserna, är eventuellt den gemensamma returledningens tvärsnitt för litet.

Kortslutning En kortslutning detekterades på motsvarande utgång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Anslutna ventilspolar kan med en motståndsmätning kontrolleras direkt på stickkontakten. 

Spolmotståndet bör befinna sig i ensiffrigt eller lågt tvåsiffrigt ohm-område.

Parameterprogrammering Genom styrdatorns programmering har utgången otillåtet  tilldelats flera funktioner. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Felkod Beskrivning
030 – 002 – 00 Spänningsförsörjning Kabelbrott

030 – 006 – 00 Spänningsförsörjning Timeout

030 – 009 – 00 Spänningsförsörjning Nivå

030 – 010 – 00 Spänningsförsörjning 5V referens

030 – 011 – 00 Spänningsförsörjning 5V extern

030 – 031 – 00 Spänningsförsörjning Hastighet > 0

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Digitalingången för övervakning av styrdatorns spänningsförsörjning visar ett kabelbrott. 

Hjälp vid felsökningen: 
• En säkring skulle kunna vara defekt. 
• Kontrollera ledningarna till styrdatorns spänningsförsörjning och motsvarande 

digitalingång.

Timeout Styrdatorn har inte kunnat frånkoppla sig själv via självhållningsfunktionen. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Självhållningens koppling har en rad anslutningar på reläet och styrdatorn, som lätt kan 

förväxlas. 
• Eventuellt har ett felaktigt relä satts in.

Nivå Försörjningsspänningen ligger inom underspänningsområdet och fordonet rör sig snabbare 
än 25 km/h.

5V referens Referensspänningen ligger utanför det tillåtna området. 

Hjälp vid felsökningen: 
• 5V-referensen försörjer för det mesta vinkelsensorerna och trycksensorerna. Mät 

spänningen med ansluten styrdator. Vid avvikelser bör de anslutna vinkelsensorerna 
och trycksensorerna kortvarigt klämmas av en efter en, för att man skall kunna ta reda 
på den felaktiga förbindelsen.   Eventuellt föreligger en kortslutning. Kontrollera även 
de anslutna sensorernas skärmning.

5V extern Den externa referensspänningen ligger utanför det tillåtna området. 

Hjälp vid felsökningen: 
• 5V-extern försörjer för det mesta vinkelsensorerna och trycksensorerna. Mät 

spänningen med ansluten styrdator. Vid avvikelser bör de anslutna vinkelsensorerna 
och trycksensorerna kortvarigt klämmas av en efter en, för att man skall kunna ta reda 
på den felaktiga förbindelsen. Eventuellt föreligger en kortslutning. Kontrollera även de 
anslutna sensorernas skärmning.

Hastighet > 0 Spänningsförsörjningen tillkopplades vid en fordonshastighet över 10 km/h. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt föreligger en glappkontakt i spänningsförsörjningen. Har fordonet bärgats?
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Felkod Beskrivning
031 – 005 – 01 Parameter Parameterprogrammering

031 – 019 – 00 Parameter Avvikelse

031 – 019 – 01 Parameter Avvikelse

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprogrammering Minst ett värde är ogiltigt inom parameterområdet. Styrdatorn använder ett standardvärde 

i stället för det programmerade värdet. 

Avvikelse Parametersatsen stämmer inte överens med den frigivna konfigurationen. Dvs. minst ett 
parametervärde har ändrats. Det kan vara ett reguljärt tillstånd inom ramen för försök. I så 
fall kan styrsystemet efter tillkopplingen arbeta i 5 minuter (031-019-00), därefter avaktiveras 
styrsystemet (031-019-01). 

Åtgärd: 
• Ändringar får endast företas i samarbete med ME och måste friges av ME. Felkoden 

visas därefter inte längre. 
• Programmera den frigivna parametersatsen.

Felkod Beskrivning
032 – 002 – 01 Trycksensor Kabelbrott

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Ingen signal från trycksensorn. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät trycksensorns spänning med ansluten styrdator. Spänningen måste ligga mellan 

0,5V och 4,5V.
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Felkod Beskrivning
033 – 004 – 00 Tryckförsörjning Plausibilitet

033 – 005 – 03 Tryckförsörjning Parameterprogrammering

033 – 006 – 02 Tryckförsörjning Timeout

033 – 009 – 00 Tryckförsörjning Nivå

033 – 026 – 02 Tryckförsörjning Tryckuppbyggnad

033 – 045 – 00 Tryckförsörjning Underhåll

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Hydraultryckets uppbyggnad  var snabbare än tillåtet. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera tryckackumulatorn.

Parameterprog. Den hydrauliska tryckförsörjningens parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov. 

Timeout Hydraultrycket har inte kunnat byggas upp tillräckligt under styrsystemets pågående drift 
inom den fördefinierade tiden. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera tryckförsörjningen, pumpen och trycksensorn.

Nivå Kabelbrott på sensorn för oljenivåövervakningen eller oljebrist (hydraulolja). 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera oljenivån. 
• Kontrollera sensorn och kablaget.

Tryckuppbyggnad Hydraultrycket har inte kunnat byggas upp tillräckligt efter styrsystemets start inom den 
fördefinierade tiden. 

Hjälp vid felsökningen:
 • Kontrollera tryckförsörjningen, pumpen och trycksensorn. 

Underhåll Sensorn på oljefiltret  meddelar tilltäppning. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera oljefiltret. 
• Kontrollera sensorn och kablaget.

Felkod Beskrivning
034 – 031 – 00 Lastningskontroll Hastighet > 0

Kommentarer, anmärkningar
Hastighet > 0 Fordonet kör snabbare än 20 km/h och signalen för lastningskontrollen är inte aktiv (det 

betyder: motorn är från resp. det finns ingen hydraulförsörjning, t.ex. tryckställaren inte 
kopplad). 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera kablaget. 
• Kontrollera sensorn (om en sådan finns).
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Felkod Beskrivning
035 – 012 – 00 Tryckackumulator > max. värde

035 – 013 – 03 Tryckackumulator < min. värde

035 – 026 – 02 Tryckackumulator Tryckuppbyggnad

Kommentarer, anmärkningar
> max. värde Trycket i styrackumulatorn befinner sig över det tillåtna värdet.

< min. värde Trycket i styrackumulatorn befinner sig under det tillåtna värdet.

Tryckuppbyggnad Tryckuppbyggnaden i styrackumulatorn tar längre tid än tillåtet.

Felkod Beskrivning
036 – 002 – 00 Redundant spänningsförsörjning Kabelbrott

036 – 004 – 00 Redundant spänningsförsörjning Plausibilitet

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Digitalingången för övervakningen av den redundanta spänningsförsörjningen (t.ex. via 

generatorn på klämma 91) för styrdatorn meddelar ett kabelbrott, trots att motorn löper. 

Hjälp vid felsökningen:
• En säkring skulle kunna vara defekt. 
• Kontrollera ledningarna till styrdatorns spänningsförsörjning och motsvarande 

digitalingång.

Plausibilitet Signalen för övervakningen av den redundanta spänningsförsörjningen (t.ex. via generatorn 
på klämma 91) för styrdatorn är inte plausibel. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Signalen för spänningsförsörjningen (tändning) måste under normal drift bli aktiv före 

signalen för den redundanta spänningsförsörjningen (generator). Det förutsätts att 
startproceduren tar minst 1 sekund. 

Kontrollera signalen.
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Felkod Beskrivning
037 – 002 – 00 Spänningsförsörjning självhållning Kabelbrott

037 – 004 – 00 Spänningsförsörjning självhållning Plausibilitet

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen för övervakning av den permanenta plus-försörjningen visar ett kabelbrott. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Bortfall av reläet för självhållningen och/eller motsvarande säkring.

Plausibilitet Signalen för övervakning av den permanenta plus-försörjningen uteblev också direkt efter 
försörjningsspänningens frånkoppling (tändning). Styrdatorn håller sig dock i permanent 
plus i ca 1 sekund med hjälp av ett relä. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Självhållningens koppling har en rad anslutningar på reläet och styrdatorn, som lätt kan 

förväxlas. 
• Reläet för självhållningen är utan funktion. Kontrollera självhållningskopplingen och 

reläet.

Felkod Beskrivning
038 – 004 – 00 Hjulpump Plausibilitet

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Ingen signal från hjulpumpen när fordonet är i rörelse. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera sensorn på hjulpumpen och kablaget.

Felkod Beskrivning
039 – 004 – 00 Brytare för fältdrift Plausibilitet

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet I ett fordon med flera styrdatorer (Master-Slave-drift), registrerar styrdatorerna olika tillstånd 

för fältdriftbrytaren. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera kablaget.
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Felkod Beskrivning
040 – 002 – 01 Vinkelsensor 

Bakaxel 1 bana 1
Kabelbrott

040 – 003 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Kortslutning

040 – 003 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Kortslutning

040 – 005 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Parameterprogrammering

040 – 007 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Signalbortfall

040 – 007 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Signalbortfall

040 – 017 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Summa bana 1 / 2

040 – 017 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Summa bana 1 / 2

040 – 018 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Differens bana 1 / 2

040 – 018 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 1

Differens bana 1 / 2

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Vinkelgivarens utgångsspänning befinner sig inom kabelbrottområdet.

Hjälp vid felsökningen: 
• Vinkelsensorn är eventuellt utan försörjning eller är för långt bort. Eventuellt föreligger 

ett kabelbrott i spänningsförsörjningen. 
• Spänning > 4,8 V: 

- Kortslutning på utgången +UB. 
- Vinkelsensorn för långt bort? 
- Kabelbrott på vinkelsensorns gods 

• Spänning < 0,2 V: 
- Kortslutning på utgången gods. 
- Kabelbrott mellan utgången och vinkelsensorn.
- Kabelbrott mellan spänningsförsörjningen och vinkelsensorn.
- Vinkelsensorn för långt bort?

Kortslutning Mellan vinkelgivarens båda utgångsspänningar finns en kortslutning. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera kablaget och stickkontakterna. 

Parameterprog. Vinkelsensorns parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet.
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Signalbortfall Båda signalerna från vinkelsensorn registrerades som felaktiga eller instabila. Uppträder 
bara i samband med ytterligare fel på denna vinkelsensor. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Vinkelsensorns övriga fel upplyser detaljerat om signalbortfallens typ. 
• Observera signalspänningarna och kontrollera med avseende på avvikelser.

Summa bana 1 / 2 Summan för utgångsspänningsvärdena är inte plausibel. Additionen av vinkelsensorns 
båda utgångsspänningar måste uppgå till 5V. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Vid fordon under drift: Är vinkelsensorn skadad? Kontrollera utgångsspänningarnas 

förlopp och anslutningen för anslutningskabelns skärming. 
• Kontrollera förbindelsen vid vinkelsensorns utbyte, när vinkelsensorns lager är skadat. 
• Vid det första idrif ttagandet: Vid potentiometriska vinkelsensorer kan 

försörjningsspänningarna vara förväxlade.

Differens bana 1 / 2 Differensen mellan vinkelvärdena som beräknats ur de båda utgångsspänningarna är 
otillåten stor.

Hjälp vid felsökningen: 
• Vid utbyte av vinkelsensorerna, styrdatorn eller vid det första idrifttagandet, måste 

vinkelsensorerna anpassas. 
• Kontrollera vinkelsensorns kabel med avseende på trådbrott pga. underskridande av 

kabelns minsta böjradie.  
• Kontrollera vinkelsensorns stickkontakt med avseende på fukt, säker kontaktförregling, 

dragavlastning och normenliga Crimp-förbindelser. 
• Kontrollera styrdatorns stickkontakt. 
• Kontrollera anslutningen för skärmningen till respektive vinkelsensor. 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet.
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Felkod Beskrivning
041 – 002 – 01 Vinkelsensor 

Bakaxel 1 bana 2
Kabelbrott

041 – 003 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 1 bana 2

Kortslutning

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Vinkelgivarens utgångsspänning befinner sig inom kabelbrottområdet. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Vinkelsensorn är eventuellt utan försörjning eller är för långt bort. Eventuellt föreligger 

ett kabelbrott i spänningsförsörjningen. 
• Spänning > 4,8 V: 

- Kortslutning i släpkontakten mot spänningsförsörjningen. 
- Vinkelsensorn för långt bort? 
- Kabelbrott på vinkelsensorns gods 

• Spänning < 0,2 V: 
- Kortslutning i släpkontakten mot vinkelsensorns gods eller mot fordonets gods. 
- Kabelbrott mellan släpkontakten och vinkelsensorn. 
- Kabelbrott mellan spänningsförsörjningen och vinkelsensorn. 
- Vinkelsensorn för långt bort?

Kortslutning Mellan vinkelsensorns båda utgångsspänningar finns en kortslutning. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera kablaget och stickkontakterna.
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Felkod Beskrivning
042 – 002 – 01 Vinkelsensor 

Bakaxel 2 bana 1
Kabelbrott

042 – 003 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Kortslutning

042 – 003 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Kortslutning

042 – 005 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Parameterprogrammering

042 – 007 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Signalbortfall

042 – 007 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Signalbortfall

042 – 017 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Summa bana 1 / 2

042 – 017 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Summa bana 1 / 2

042 – 018 – 02 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Differens bana 1 / 2

042 – 018 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 1

Differens bana 1 / 2

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Se 040-002-01

Kortslutning Se 040-003-02 och 040-003-03

Parameterprogrammering Se 040-005-03

Signalbortfall Se 040-007-02 och 040-007-03

Summa bana 1 / 2 Se 040-017-02 och 040-017-03

Differens bana 1 / 2 Se 040-018-02 och 040-018-03

Felkod Beskrivning
043 – 002 – 01 Vinkelsensor 

Bakaxel 2 bana 2
Kabelbrott

043 – 003 – 03 Vinkelsensor 
Bakaxel 2 bana 2

Kortslutning

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Se 041-002-01, 041-002-02 och 041-002-03

Kortslutning Se 041-003-03

5V extern Se 041-011-01
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Felkod Beskrivning
044 – 002 – 01 Vinkelsensor 

Framaxel 1 bana 1
Kabelbrott

044 – 003 – 02 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Kortslutning

044 – 003 – 03 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Kortslutning

044 – 005 – 03 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Parameterprogrammering

044 – 007 – 02 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Signalbortfall

044 – 007 – 03 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Signalbortfall

044 – 017 – 02 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Summa bana 1 / 2

044 – 017 – 03 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Summa bana 1 / 2

044 – 018 – 02 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Differens bana 1 / 2

044 – 018 – 03 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 1

Differens bana 1 / 2

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Se 040-002-01

Kortslutning Se 040-003-02 och 040-003-03

Parameterprog. Se 040-005-03

Signalbortfall Se 040-007-02 och 040-007-03

Summa bana 1 / 2 Se 040-017-02 och 040-017-03

Differens bana 1 / 2 Se 040-018-02 och 040-018-03

Felkod Beskrivning
045 – 002 – 01 Vinkelsensor 

Framaxel 1 bana 2
Kabelbrott

045 – 003 – 03 Vinkelsensor 
Framaxel 1 bana 2

Kortslutning

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Se 041-002-01, 041-002-02 och 041-002-03

Kortslutning Se 041-003-03

5V extern Se 041-011-01
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Felkod Beskrivning
052 – 005 – 03 Hastighet 1 Parameterprogrammering

052 – 006 – 00 Hastighet 1 Timeout

052 – 006 – 01 Hastighet 1 Timeout

052 – 016 – 00 Hastighet 1 Drift

052 – 018 – 00 Hastighet 1 Differens

052 – 018 – 01 Hastighet 1 Differens

052 – 047 – 00 Hastighet 1 Signalbortfall

052 – 047 – 01 Hastighet 1 Signalbortfall

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Hastighetsurvalets parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Timeout Bortfall av hastighetssignalen via CAN. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera aggregaten som visar hastighetsvärdena (ABS-styraggregat, takometer).

Drift Felaktig signal. Det finns ytterligare två signaler. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera hastighetssignalen.

Differens Differensen mellan hastighet 1 och 2 är större än tillåtet. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt bortfall av en hastighetssignal. 
• Vid närområdeinitiatorer: Är avståndet mellan initiatorn och den metalliska utlösaren 

(kuggskiva) korrekt? 
• Kontrollera hastigheterna under en provfärd. Har takografen kalibrerats på nytt? Har 

däcken (däckdiametern) ändrats? 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Signalbortfall Bortfall av alla hastighetssignaler. Ingen hastighetsmätning kan genomföras längre. 

Hjälp vid felsökningen: 
• När alla hastighetssignaler överförs via CAN-Bus: Kontrollera CAN-Bus. 
• Kontrollera de signalgivande aggregaten, de signalförande ledningarna och 

stickkontakterna.
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Felkod Beskrivning
053 – 006 – 00 Hastighet 2 Timeout

053 – 006 – 01 Hastighet 2 Timeout

053 – 016 – 00 Hastighet 2 Drift

Kommentarer, anmärkningar
Timeout Bortfall av hastighetssignalen via CAN. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera aggregaten som visar hastighetsvärdena (ABS-styraggregat, takometer).

Drift Felaktig signal. Det finns ytterligare två signaler. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera hastighetssignalen.

Felkod Beskrivning
054 – 006 – 00 Hastighet 3 Timeout

054 – 006 – 01 Hastighet 3 Timeout

054 – 016 – 01 Hastighet 3 Drift

Kommentarer, anmärkningar
Timeout Bortfall av hastighetssignalen via CAN. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera aggregaten som visar hastighetsvärdena (ABS-styraggregat, takometer).

Drift Felaktig signal. Det finns ytterligare två signaler. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera hastighetssignalen.
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Felkod Beskrivning
055 – 004 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Plausibilitet

055 – 005 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Parameterprogrammering

055 – 006 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Timeout

055 – 019 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Avvikelse

055 – 019 – 02 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Avvikelse

055 – 019 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Avvikelse

055 – 030 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Inversrörelse

055 – 030 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Inversrörelse

055 – 041 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Faktor

055 – 041 – 02 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Faktor

055 – 041 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Faktor

055 – 047 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 1 Bortfall

056 – 004 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Plausibilitet

056 – 005 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Parameterprogrammering

056 – 006 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Timeout

056 – 019 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Avvikelse

056 – 019 – 02 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Avvikelse

056 – 019 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Avvikelse

056 – 030 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Inversrörelse

056 – 030 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Inversrörelse

056 – 041 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Faktor

056 – 041 – 02 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Faktor

056 – 041 – 03 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Faktor

056 – 047 – 00 Styrvinkelövervakning bakaxel 2 Övervakningsfel

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Parametreringen av styrtoleranserna passar inte till den inställda axeltypen. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Parameterprog. Parametreringen av styrvinkelövervakningen är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Timeout Axeln har vid fel inte kunnat  justeras rakt och centreras inom en minut.

Avvikelse Axelns maximalt tillåtna reglerdifferens har överskridits för länge. Den är beroende av 
fordonets hastighet. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är styrkrafterna eventuellt för stora?• Är oljeförsörjningen tillräcklig? 
• Är axeln blockerad? 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Inversrörelse Axeln rör sig emot den förväntade riktningen. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Vid det första idrifttagandet: Är vinkelsensorn och proportionalventilen korrekt anslutna 

så att  vridriktningen är rätt? 
• Vid fordon under drift: Klämmer proportionalventilen? Är vinkelsensorns koppling spelfri? 

Faktor Axelns reglerdifferens har överskridits med en definierad faktor. Axeln frånkopplades direkt. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är styrkrafterna eventuellt för stora? 
• Är oljeförsörjningen tillräcklig? 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Övervakningsfel Parametreringen av styrvinkelövervakningen passar inte till den inställda axelreaktionen.

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Felkod Beskrivning
060 – 004 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Plausibilitet

060 – 019 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Avvikelse

060 – 031 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Hastighet > 0

060 – 042 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 0° - anpassning

060 – 042 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 0°- anpassning

060 – 043 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Vänster-anpassning

060 – 043 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Vänster-anpassning

060 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Höger-anpassning

060 – 044 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 1 Höger-anpassning

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet De sparade anpassningsvärdena är ofullständiga eller felaktiga. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Genomför en axelanpassning. 

Avvikelse Anpassningsvärdenas signaturer från styrdatorns båda deldatorer är olika. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt föreligger ett maskinvarufel.

Hastighet > 0 Under anpassningsdriften har en fordonshastighet över 10 km/h fastställts. 

Hjälp vid felsökningen:
• Aktivering av anpassningen är inte tillåten under färden. 
• Kontrollera hastighetssignalerna. 

0° - anpassning Det sparade 0°-anpassningsvärdet ligger utanför det tillåtna området. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Genomför en axelanpassning. 
• Är bara 0° positionen felaktig, räcker det med att anpassa denna position.

Vänster-anpassning Det sparade anpassningsvärdet för vänster anslag ligger utanför det tillåtna området.

Hjälp vid felsökningen: 
• Genomför en axelanpassning. 
• Är bara vänster anslag felaktigt, räcker det med att anpassa denna position. 
• Om inte heller en upprepad anpassning ger önskat resultat, måste eventuellt 

vinkelsensorförbindelsen anpassas.  

Höger-anpassning Det sparade anpassningsvärdet för höger anslag ligger utanför det tillåtna området. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Genomför en axelanpassning. 
• Är bara höger anslag felaktigt, räcker det med att anpassa denna position. 
• Om inte heller en upprepad anpassning ger önskat resultat, måste eventuellt 

vinkelsensorförbindelsen anpassas.
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Felkod Beskrivning
061 – 042 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 2 0°- anpassning

061 – 042 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 2 0° - anpassning

061 – 043 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 2 Vänster-anpassning

061 – 043 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 2 Vänster-anpassning

061 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 2 Höger-anpassning

061 – 044 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 1 bana 2 Höger-anpassning

Kommentarer, anmärkningar
0° - anpassning Det sparade 0°-anpassningsvärdet ligger utanför det tillåtna området.

Hjälp vid felsökningen: 
• Är bara 0° positionen felaktig, räcker det med att anpassa denna position.

Vänster-anpassning Det sparade anpassningsvärdet för vänster anslag ligger utanför det tillåtna området. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Genomför en axelanpassning. 
• Är bara vänster anslag felaktigt, räcker det med att anpassa denna position. 
• Om inte heller en upprepad anpassning ger önskat resultat, måste eventuellt 

vinkelsensorförbindelsen anpassas.

Höger-anpassning Det sparade anpassningsvärdet för vänster anslag ligger utanför det tillåtna området.

Hjälp vid felsökningen: 
• Genomför en axelanpassning. 
• Är bara höger anslag felaktigt, räcker det med att anpassa denna position.
• Om inte heller en upprepad anpassning ger önskat resultat, måste eventuellt 

vinkelsensorförbindelsen anpassas.
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Felkod Beskrivning
062 – 004 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 Plausibilitet

062 – 042 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 0° - anpassning

062 – 042 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 0° - anpassning

062 – 043 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 Vänster-anpassning

062 – 043 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 Vänster-anpassning

062 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 Höger-anpassning

062 – 044 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 1 Höger-anpassning

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Se L060-004-03

Hastighet > 0 se L060-031-00

0° - anpassning Se L060-042-00 och L060-042-03

Vänster-anpassning Se L060-043-00 och L060-043-03

Höger-anpassning Se L060-044-00 och L060-044-03

Felkod Beskrivning
063 – 042 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 2 0° - anpassning

063 – 042 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 2 0° - anpassning

063 – 043 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 2 Vänster-anpassning

063 – 043 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 2 Vänster-anpassning

063 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 2 Höger-anpassning

063 – 044 – 03 Anpassning vinkelsensor bakaxel 2 bana 2 Höger-anpassning

Kommentarer, anmärkningar
0° - anpassning Se 061-042-00 och 061-042-03

Vänster-anpassning Se 061-043-00 och 061-043-03

Höger-anpassning Se 061-044-00 och 061-044-03
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Händelsekod Beskrivning
064 – 004 – 03 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 Plausibilitet

064 – 042 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 0° - anpassning

064 – 042 – 03 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 0° - anpassning

064 – 043 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 Vänster-anpassning

064 – 043 – 03 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 Vänster-anpassning

064 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 Höger-anpassning

064 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 1 Höger-anpassning

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Se 060-004-03

Hastighet > 0 Se 060-031-03

0° - anpassning Se 060-042-03

Vänster-anpassning Se 060-043-03

Höger-anpassning Se 060-044-03

Felkod Beskrivning
065 – 042 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 2 0° - anpassning

065 – 042 – 03 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 2 0° - anpassning

065 – 043 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 2 Vänster-anpassning

065 – 043 – 03 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 2 Vänster-anpassning

065 – 044 – 00 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 2 Höger-anpassning

065 – 044 – 03 Anpassning vinkelsensor framaxel 1 bana 2 Höger-anpassning

Kommentarer, anmärkningar
0° - anpassning Se 061-042-00 och 061-042-03

Vänster-anpassning Se 061-043-00 och 061-043-03

Höger-anpassning Se 061-044-00 och 061-044-03
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Felkod Beskrivning
074 – 021 – 03 Programvara Förreglingscykel

074 – 046 – 00 Programvara Överlastning

074 – 050 – 00 Programvara Signatur EEPROM

Kommentarer, anmärkningar
Förreglingscykel Endast för idrifttagning genom tillverkaren.

Överlastning Endast för idrifttagning genom tillverkaren.

Signatur EEPROM Endast för idrifttagning genom tillverkaren.

Felkod Beskrivning
075 – 012 – 00 CAN-förbindelse > max. värde

Kommentarer, anmärkningar
> max. värde Minst ett CAN-meddelande kan inte bearbetas. För många meddelanden har konfigurerats.

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
077 – 004 – 03 Axelkonfiguration Plausibilitet

077 – 005 – 03 Axelkonfiguration Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Parametreringen av axelkonfigurationen är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Parameterprog. Parametreringen av antalet styrda axlar är felaktig. 
Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Felkod Beskrivning
078 – 005 – 03 Styrvinkelundertryckande Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Parametreringen av styrvinkelundertryckandet är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
079 – 005 – 03 Styrvinkelreducering Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Parametreringen av styrvinkelreduceringen är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
080 – 005 – 03 Global börvärdesramp Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Parametreringen av den globala börvärdesrampen är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
081 – 009 – 00 Säkringsövervakning Nivå

Kommentarer, anmärkningar
Nivå Den digitala ingången för övervakningen av fellampan är inte aktiv eller signalen är inte 

plausibel. 
Hjälp vid felsökningen: 
• Fellampan styrs via ett relä och försörjs via en egen säkring. En av komponenterna 

säkring / relä / lampa /  returlässignal fungerar inte. 
• Kontrollera fellampans säkring och kablage. 
• Kontrollera fellampan i lamptest (omstart av styrsystemet). Den måste tändas två gånger 

efter varandra.
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Felkod Beskrivning
083 – 004 – 00 Styrprogramknappar Plausibilitet

083 – 005 – 03 Styrprogramknappar Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Betjäningselementen för styrprogramvalet är inte korrekt manövrerade. Inga manövreringar 

accepteras längre.

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt klämmer en knapp eller en kortslutning föreligger på ingångarna.

Parameterprog. Parametreringen av styrprogramknapparna är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Händelsekod Beskrivning
084 - 004 - 00 Styrlinjereducering Plausibilitet

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Parametern P_14 / P_15 resp. parametern P_276 / P_277 är felaktigt programmerad. 

Styrlinjereduceringens ände är mindre än dess början. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
087 – 004 – 00 CAN-Master Plausibilitet

087 – 006 – 00 CAN-Master Timeout

087 – 018 – 00 CAN-Master Differens

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Parametreringen av en master utan slaves är inte tillåten. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Timeout CAN-förbindelsen på denna styrdator till motsvarande styrdator (Master) är avbruten eller 
störd. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är styrdatorerna tillkopplade? Kontrollera säkringen och spänningsförsörjningen. 
• Kontrollera CAN-bussens ledning och terminering.

Differens De uppmätta styrvinklarna på de enskilda styrdatorernas (Master-Slaves) framaxlar skiljer 
sig för mycket från varandra. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de uppmätta vinklarna. 
• Anpassa framaxlarna på nytt.
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Händelsekod Beskrivning
088 – 006 – 00 CAN-Slave 1 Timeout

088 – 018 – 00 CAN-Slave 1 Differens

088 – 047 – 00 CAN-Slave 1 Ur funktion

089 – 005 – 03 CAN Slave 2 Parameterprogrammering

089 – 006 – 00 CAN-Slave 2 Timeout

089 – 018 – 00 CAN-Slave 2 Differens

089 – 047 – 00 CAN-Slave 2 Ur funktion

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Parametreringen av antalet slaves är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Timeout CAN-förbindelsen på denna styrdator till motsvarande styrdator (Slave) är avbruten eller störd. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är styrdatorerna tillkopplade? Kontrollera säkringen och spänningsförsörjningen. 
• Kontrollera CAN-bussens ledning och terminering. 

Differens De uppmätta styrvinklarna på de enskilda styrdatorernas (Master-Slaves) framaxlar skiljer 
sig för mycket från varandra. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de uppmätta vinklarna. 
• Anpassa framaxlarna på nytt. 

Ur funktion Motsvarande styrdator (Slave) är ur funktion. Ett fel föreligger. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera funktionen på den andra styrdatorn. Avläs felkoden där. Styrningen kan 

eventuellt bara arbeta begränsat.
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Felkod Beskrivning
090 – 004 – 03 Axelspärr / -förregling 

Bakaxel 1
Plausibilitet

090 – 016 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Drift

090 – 016 – 03 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Drift

090 – 021 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Förreglingscykel

090 – 022 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Uppreglingscykel

090 – 023 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Förregling inte plausibel

090 – 023 – 01 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Förregling inte plausibel

090 – 024 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Uppegling inte plausibel

090 – 024 – 01 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 1

Uppegling inte plausibel

091 – 004 – 03 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Plausibilitet

091 – 016 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Drift

091 – 016 – 03 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Drift

091 – 021 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Förreglingscykel

091 – 022 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Uppreglingscykel

091 – 023 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Förregling inte plausibel

091 – 023 – 01 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Förregling inte plausibel

091 – 024 – 00 Axelspärr / -förregling 
Bakaxel 2

Uppegling inte plausibel

091 – 024 – 01 Axelspärr / -förregling bakaxel 2 Uppegling inte plausibel

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Odefinierat tillstånd på axelspärren/ -förreglingen 

Hjälp vid felsökningen: 
• Informera ME.
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Drift Avvikelse från förreglingspositionen resp. förreglingen är inte möjlig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Den förreglade axeln har rört sig ur 0°-positionen eller den rör sig inte tillräckligt långt 

in i 0°- positionen för föreglingen. 
• Vid det första idrifttagandet: Genomför en anpassning av axeln. 
• Vid fordon under drift: Kontrollera vinkelsensorns förbindelse och se till att den är spelfri. 

Observera axelns är-vinkel under en provfärd. Vinkeln bör inte vara större än 0,5°. Kan 
axelspänningar uppträda, speciellt vid färder i kurvor? Ändrar sig vinkeln vid axelns 
infjädring? 

Förreglingscykel Endast vid axlar med mekanisk förregling: Axeln har inte kunnat förreglas vid utgången 
av förreglingscykeln. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera den mekaniska förreglingens sensor på cylindern.

Uppreglingscykel Endast vid axlar med mekanisk  förregling: 
Axeln har inte kunnat reglas upp vid utgången av uppreglingscykeln. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera den mekaniska förreglingens sensor och tryckluftförsörjningen på cylindern.

Förregling inte plausibel Endast vid axlar med mekanisk förregling: 
Den mekaniska förreglingens sensor är inte plausibel i förreglat tillstånd. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Sensorns utgångar måste vara antivalenta.

Uppegling inte plausibel Endast vid axlar med mekanisk förregling: 
Den mekaniska förreglingens sensor är inte plausibel i uppreglat tillstånd. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Sensorns utgångar måste vara antivalenta. 
• Kontrollera tryckluftförsörjningen på cylindern.
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Felkod Beskrivning
095 – 021 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Förreglingscykel misslyckad

095 – 023 – 00 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Förreglingstillstånd inte plausibelt

095 – 023 – 01 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Förreglingstillstånd inte plausibelt

095 – 026 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Tryckuppbyggnad

095 – 027 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Tryckminskning

095 – 031 – 00 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Hastighet > 0

095 – 031 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Hastighet > 0

095 – 031 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Hastighet > 0

095 – 231 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Bypass

095 – 232 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Neutral

095 – 234 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Vänster

095 – 235 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Höger

095 – 236 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 1 Förregling position

096 – 021 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Förreglingscykel misslyckad

096 – 023 – 00 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Förregling inte plausibel

096 – 023 – 01 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Förregling inte plausibel

096 – 026 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Tryckuppbyggnad

096 – 027 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Tryckminskning

096 – 031 – 00 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Hastighet > 0

096 – 031 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Hastighet > 0

096 – 031 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Hastighet > 0

096 – 231 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Bypass

096 – 232 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Neutral

096 – 234 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Vänster

096 – 235 – 03 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Höger

096 – 236 – 02 Inställningsdetaljtest bakaxel 2 Förregling position

Kommentarer, anmärkningar
F ö r r e g l i n g s c y k e l 
misslyckad

Centrerfunktionens test har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt föreligger ett läckage i centrerkretsen eller tryckackumulatorn är defekt.

Förreglingstillstånd inte 
plausibelt 

Vid en spärraxel eller självspårande axel:
Axelförreglingens test har misslyckats. Axeln kan flyttas trots att den är frånkopplad. 
Vid en centreraxel: 
Vid styrsystemets tillkoppling är ackumulatorn tom igen. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Spärraxel eller självspårande axel: Axeln rör sig under inställningsdetaljtestet trots att 

ventilerna är frånkopplade. Eventuellt är spärrventilen resp. bypassventilen defekt.
• Centreraxel: Eventuellt föreligger ett läckage i centrerkretsen.

Tryckuppbyggnad Testet för tryckuppbyggnaden i centrerkretsen har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt är laddningsventilen defekt eller signalen för laddningskontrollen (motor i 

gång, hydraulförsörjning finns) är felaktig.

Bypass Bypassventilens test har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Observera trycket i styrkretsen. Trycket får inte stiga vid frånkopplad bypassventil och 

manuellt manövrerad proportionalventil resp. axeln får inte röra sig.
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Neutral Testet för proportionalventilens neutralställning har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Förutom bypassventilen är alla ventiler frånkopplade. Eventuellt föreligger ett läckage 

i neutralställningen eller en blockering vid öppen proportionalventil. 

Vänster Testet för en funktionsduglig styrkrets i riktning vänster har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Axelns reglerkrets är på vänster sida hydrauliskt utan funktion. Kontrollera hydrauliken 

resp. proportionalventilen.

Höger Testet för en funktionsduglig styrkrets i riktning höger har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
•  Axelns reglerkrets är på höger sida hydrauliskt utan funktion. Kontrollera hydrauliken 

resp. proportionalventilen.

Förregling position Axeln rör sig otillåtet under förreglingspositionens test. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Eventuellt finns luft i centrerkretsen.
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Felkod Beskrivning
099 – 002 – 00 Jordbrytare Kabelbrott

099 – 003 – 00 Jordbrytare Kortslutning

099 – 004 – 00 Jordbrytare Plausibilitet

099 – 045 – 00 Jordbrytare Underhåll

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Efter jordbrytarens tillkoppling kan ingen ström mätas längre. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är en ventil ansluten? 
• Kontrollera ventilspolen och kablaget.

Kortslutning Ström kan mätas trots att jordbrytaren är frånkopplad. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera ventilspolen och kablaget. 

Plausibilitet Returläsningen av utgångarna stämmer inte överens med utmatningen. 

Hjälp vid felsökningen:
• Kontrollera kablaget.

Underhåll Ström kan mätas trots att jordbrytaren är frånkopplad. 

Hjälp vid felsökningen:
• Kontrollera ventilspolen och kablaget.

Felkod Beskrivning
100 – 005 – 03 Digital-ingång DE1 Parameterprogrammering

100 – 012 – 00 Digital-ingång DE1 > max. värde

100 – 012 – 03 Digital-ingång DE1 > max. värde

101 – 005 – 03 Digital-ingång DE2 Parameterprogrammering

102 – 005 – 03 Digital-ingång DE3 Parameterprogrammering

103 – 005 – 03 Digital-ingång DE4 Parameterprogrammering

104 – 005 – 03 Digital-ingång DE5 Parameterprogrammering

105 – 005 – 03 Digital-ingång DE6 Parameterprogrammering

106 – 005 – 03 Digital-ingång DE7 Parameterprogrammering

107 – 005 – 03 Digital-ingång DE8 Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprogrammering Digitalingångens parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet.
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

> max. värde Styrdatorns parametrering tilldelar de tillgängliga funktionerna fler ingångar än vad som 
faktiskt fysikaliskt finns. Meddelandet avser ingen specifik ingång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.
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Felkod Beskrivning
120 – 003 – 03 Analog-ingång AE1 Kortslutning

121 – 003 – 03 Analog-ingång AE2 Kortslutning

122 – 003 – 03 Analog-ingång AE3 Kortslutning

123 – 003 – 03 Analog-ingång AE4 Kortslutning

124 – 003 – 03 Analog-ingång AE5 Kortslutning

125 – 003 – 03 Analog-ingång AE6 Kortslutning

Kommentarer, anmärkningar
Kortslutning Kortslutning mellan de analoga ingångarna. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera kablaget på de angivna ingångarna!

Felkod Beskrivning

130 – 002 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Kabelbrott

130 – 002 – 03 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Kabelbrott

130 – 003 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Kortslutning

130 – 003 – 03 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Kortslutning

130 – 007 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Initialiseringsfel

130 – 007 – 03 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Initialiseringsfel

130 – 019 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 1

Avvikelse

131 – 002 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Kabelbrott

131 – 002 – 03 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Kabelbrott

131 – 003 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Kortslutning

131 – 003 – 03 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Kortslutning

131 – 007 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Initialiseringsfel

131 – 007 – 03 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Initialiseringsfel

131 – 019 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 1

Avvikelse

132 – 002 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Kabelbrott

132 – 002 – 03 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Kabelbrott
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132 – 003 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Kortslutning

132 – 003 – 03 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Kortslutning

132 – 007 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Initialiseringsfel

132 – 007 – 03 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Initialiseringsfel

132 – 019 – 00 Proportionalventil 
‘A’ bakaxel 2

Avvikelse

133 – 002 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Kabelbrott

133 – 002 – 03 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Kabelbrott

133 – 003 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Kortslutning

133 – 003 – 03 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Kortslutning

133 – 007 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Initialiseringsfel

133 – 007 – 03 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Initialiseringsfel

133 – 019 – 00 Proportionalventil 
‘B’ bakaxel 2

Avvikelse

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Ett kabelbrott detekterades på motsvarande utgång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Anslutna ventilspolar kan med en motståndsmätning kontrolleras direkt på stickkontakten. 

Spolmotståndet bör befinna sig i ensiffrigt eller lågt tvåsiffrigt ohm-område. 
• När flera kabelbrott signaleras, kan en avbruten, gemensam returledning vara orsaken. 
• Kan inget kabelbrott lokaliseras med en systematisk motståndsmätning, är eventuellt 

den gemensamma returledningens tvärsnitt för litet.

Kortslutning En kortslutning detekterades på motsvarande utgång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Anslutna ventilspolar kan med en motståndsmätning kontrolleras direkt på stickkontakten. 

Spolmotståndet bör befinna sig i ensiffrigt eller lågt tvåsiffrigt ohm-område.

Initialiseringsfel PWM-utgångens parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Avvikelse Den nödvändiga PWM-strömmen har inte kunnat utges pga. spänningsförsörjningen eller  
spolmotståndet.
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Felkod Beskrivning
140 – 005 – 03 Digital ingång 

CAN-DE1 via CAN
Parameterprogrammering

141 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE2 via CAN

Parameterprogrammering

142 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE3 via CAN

Parameterprogrammering

143 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE4 via CAN

Parameterprogrammering

144 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE5 via CAN

Parameterprogrammering

145 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE6 via CAN

Parameterprogrammering

146 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE7 via CAN

Parameterprogrammering

147 – 005 – 03 Digital ingång 
CAN-DE8 via CAN

Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Digitalingångens parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
156 – 006 – 00 CAN-betjäningsterminal Timeout

157 – 006 – 00 CAN-speciellt meddelande 1 Timeout

158 – 006 – 00 CAN-speciellt meddelande 2 Timeout

159 – 006 – 00 CAN-speciellt meddelande 3 Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Timeout CAN-förbindelsen till ME-betjäningsterminalen eller kundens terminal/styrning är avbruten 

eller störd. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är terminalen tillkopplad? Kontrollera säkringen och spänningsförsörjningen. 
• Kontrollera CAN-bussens ledning och terminering.
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Felkod Beskrivning
160 – 005 – 03 Digital utgång 

CAN-DA1 via CAN
Parameterprogrammering

161 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA2 via CAN

Parameterprogrammering

162 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA3 via CAN

Parameterprogrammering

163 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA4 via CAN

Parameterprogrammering

164 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA5 via CAN

Parameterprogrammering

165 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA6 via CAN

Parameterprogrammering

166 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA7 via CAN

Parameterprogrammering

167 – 005 – 03 Digital utgång 
CAN-DA8 via CAN

Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Digitalutgångens parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
179 – 002 – 00 J1939-meddelande "ETC1“ Kabelbrott

179 – 004 – 00 J1939-meddelande "ETC1“ Plausibilitet

179 – 006 – 00 J1939-meddelande "ETC1“ Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen  är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

Felkod Beskrivning
180 – 002 – 00 CAN-hastighet från EBS Kabelbrott

180 – 004 – 00 CAN-hastighet från EBS Plausibilitet

180 – 006 – 00 CAN-hastighet från EBS Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen  är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.
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Felkod Beskrivning
181 – 002 – 00 J1939-meddelande "EBC2“ Kabelbrott

181 – 004 – 00 J1939-meddelande "EBC2“ Plausibilitet

181 – 006 – 00 J1939-meddelande "EBC2“ Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen  är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

Felkod Beskrivning
182 – 002 – 00 J1939-meddelande "CCVS“ Kabelbrott

182 – 004 – 00 J1939-meddelande "CCVS“ Plausibilitet

182 – 006 – 00 J1939-meddelande "CCVS“ Timeout

182 – 012 – 00 J1939-meddelande "CCVS“ > max. värde

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen  är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

> max. värde Signalen "Parkeringsbroms aktiv“ är aktiv, trots att fordonets hastighet ligger över 30 km/h.

Felkod Beskrivning
183 – 002 – 00 J1939-meddelande "EEC1“ Kabelbrott

183 – 004 – 00 J1939-meddelande "EEC1“ Plausibilitet

183 – 006 – 00 J1939-meddelande "EEC1“ Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen  är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

Felkod Beskrivning
184 – 002 – 00 J1939-meddelande "ETC2“ Kabelbrott

184 – 004 – 00 J1939-meddelande "ETC2“ Plausibilitet

184 – 006 – 00 J1939-meddelande "ETC2“ Timeout

184 – 012 – 00 J1939-meddelande "ETC2“ > max. värde

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen  är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

> max. värde Signalen "Backväxel aktiv“ är aktiv, trots att fordonets hastighet ligger över 30 km/h.
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Händelsekod Beskrivning
185 – 002 – 00 J1939-meddelande 

"Time_Date“
Kabelbrott

185 – 006 – 00 J1939-meddelande 
"Time_Date“

Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

Felkod Beskrivning
186 – 006 – 00 J1939-meddelande 

"Veh_Dist_high_Res“
Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

Felkod Beskrivning
189 – 002 – 00 CAN-medd.betjän. Kabelbrott

189 – 004 – 00 CAN-medd.betjän. Plausibilitet

189 – 006 – 00 CAN-medd.betjän. Timeout

189 – 012 – 00 CAN-medd.betjän. > max. värde

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Signalen i meddelandet är märkt som felaktig.

Plausibilitet Signalen är inte tillgänglig i meddelandet.

Timeout Meddelandet är inte tillgängligt.

> max. värde Signalen "Axel stöttad" och/eller "Parkeringsbroms aktiv" är aktiv, trots att fordonets 
hastighet ligger över 30 km/h.
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Felkod Beskrivning
190 – 002 – 01 Centrertryck Kabelbrott

190 – 006 – 01 Centrertryck Timeout

190 – 012 – 00 Centrertryck > max. värde

190 – 013 – 00 Centrertryck < min. värde

190 – 013 – 02 Centrertryck < min. värde

190 – 026 – 00 Centrertryck Tryckuppbyggnad

190 – 026 – 02 Centrertryck Tryckuppbyggnad

Kommentarer, anmärkningar
Kabelbrott Ingen signal från centrertrycket. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera sensorn för centrertrycket. 
• Kontrollera kablaget. 

Timeout Trycket i centrerkretsen har inte kunnat byggas upp tillräckligt under styrsystemets pågående 
drift inom den fördefinierade tiden. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera tryckförloppet under tryckuppbyggnaden. 
• Eventuellt föreligger ett läckage i centrerkretsen. 

> max. värde Trycket i centrerkretsen är högre än det fördefinierade, maximalt tillåtna värdet. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera tryckförloppet under tryckuppbyggnaden. 
• Kontrollera tryckbegränsningsventilens inställning.

< min. värde Trycket i centrerkretsen är lägre än det fördefinierade, minimalt tillåtna värdet. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera tryckförloppet under tryckuppbyggnaden. 
• Eventuellt föreligger ett läckage i centrerkretsen.

Tryckuppbyggnad Trycket har inte kunnat byggas upp tillräckligt inom den fördefinierade tiden. Styrdatorn 
kopplar om till den styrda tryckuppbyggnaden.

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera tryckförloppet under tryckuppbyggnaden.

Felkod Beskrivning
191 – 013 – 00 Lufttryck < min. värde

Kommentarer, anmärkningar
< min. värde Signalen för lufttryckövervakningen saknas trots att fordonet rör sig. Dvs. det finns inget 

lufttryck. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera lufttrycksensorn. 
• Kontrollera kablaget.
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Felkod Beskrivning
194 – 006 – 00 CAN-medd.SLCspeed Timeout

Kommentarer, anmärkningar
Timeout Inget CAN-meddelande tillgängligt för fördelningen av styrsystemets signaler. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera CAN-bussens kablage och terminering.

Felkod Beskrivning
195 – 005 – 03 Axelreglerparameter Parameterprogrammering

Kommentarer, anmärkningar
Parameterprog. Axelregulatorns parametrering är felaktig. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Jämför programversionen och parametersatsen i styrdatorn med versionen som frigivits 

för fordonet. 
• Programmera den frigivna parametersatsen och/eller den frigivna programversionen 

vid behov.

Felkod Beskrivning
196 – 004 – 00 Lyftaxlar position Plausibilitet

Kommentarer, anmärkningar
Plausibilitet Lyftaxelns (-axlarnas) position är inte plausibel. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera sensorn för positionsidentifiering. Justera eller byt ut vid behov. 
• Kontrollera sensorkabeln och byt ut vid behov.

Händelsekod Beskrivning
239 – 001 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 002 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 003 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 004 – 03 Styrdator Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styraggregatet.

Händelsekod Beskrivning
239 – 005 – 03 Styrdator Inkonsistenta parametrar

Kommentarer, anmärkningar
Inkonsistent Parametrarna är inkonsistenta. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Programmera parametrarna på nytt. 
• Byt ut styrdatorn.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 006 – 03 Styrdator Funktionsprogramvara inkonsistent

Kommentarer, anmärkningar
Inkonsistent Funktionsprogramvaran är inkonsistent.

Hjälp vid felsökningen:
• Programmera programvaran på nytt.
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 007 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 008 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 009 – 03 Styrdator Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 010 – 03 Styrelektronik 5V-Vcc för hög / för låg

Kommentarer, anmärkningar
för hög / för låg Intern spänning "Vcc“ för hög / för låg. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Är den externa försörjningsspänningen +UB stabil? Kontrollera! 
• Byt ut styraggregatet.

Händelsekod Beskrivning
239 – 011 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 012 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 013 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 014 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 015 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 016 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 017 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 018 – 03 Styrdator Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styrdatorn.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 019 – 03 Styrelektronik Säkerhetsbrytare inkopplingstest

Kommentarer, anmärkningar
Inkopplingstest Testet för den interna säkerhetsbrytaren har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de digitala utgångarna med avseende på kortslutning +UB. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 020 – 03 Styrelektronik Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 021 – 03 Styrdator digital 

utgång DA1
Inkopplingstest

239 – 022 – 03 Styrdator digital 
utgång DA2

Inkopplingstest

239 – 023 – 03 Styrdator digital 
utgång DA3

Inkopplingstest

239 – 024 – 03 Styrdator digital
 utgång DA4

Inkopplingstest

239 – 025 – 03 Styrdator digital 
utgång DA5

Inkopplingstest

239 – 026 – 03 Styrdator digital 
utgång DA6

Inkopplingstest

239 – 027 – 03 Styrdator digital 
utgång DA7

Inkopplingstest

239 – 028 – 03 Styrdator digital 
utgång DA8

Inkopplingstest

Kommentarer, anmärkningar
Inkopplingstest Testet för de digitala utgångarna har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de digitala utgångarna med avseende på kortslutning +UB. 
• Byt ut styrdatorn.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 011 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 012 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 013 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 014 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 015 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 016 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 017 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 018 – 03 Styrdator Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 019 – 03 Styrelektronik Säkerhetsbrytare inkopplingstest

Kommentarer, anmärkningar
Inkopplingstest Testet för den interna säkerhetsbrytaren har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de digitala utgångarna med avseende på kortslutning +UB. 
• Byt ut styrdatorn. 

Händelsekod Beskrivning
239 – 020 – 03 Styrelektronik Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styrdatorn.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 021 – 03 Styrdator digital 

utgång DA1
Inkopplingstest

239 – 022 – 03 Styrdator digital 
utgång DA2

Inkopplingstest

239 – 023 – 03 Styrdator digital 
utgång DA3

Inkopplingstest

239 – 024 – 03 Styrdator digital 
utgång DA4

Inkopplingstest

239 – 025 – 03 Styrdator digital 
utgång DA5

Inkopplingstest

239 – 026 – 03 Styrdator digital 
utgång DA6

Inkopplingstest

239 – 027 – 03 Styrdator digital 
utgång DA7

Inkopplingstest

239 – 028 – 03 Styrdator digital
 utgång DA8

Inkopplingstest

Kommentarer, anmärkningar
Inkopplingstest Testet för de digitala utgångarna har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de digitala utgångarna med avseende på kortslutning +UB. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 099 – 03 Styrdator Matningsspänning

Kommentarer, anmärkningar
Matningsspänning Försörjningsspänningen för säkerhetsutgångarna saknas.

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen. 
• Byt ut styraggregatet. 

Händelsekod Beskrivning
239 – 101 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 102 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 103 – 03 Styrdator Internt fel

239 – 104 – 03 Styrdator Internt fel

Kommentarer, anmärkningar
Internt fel Byt ut styrdatorn.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 105 – 03 Styrdator, 5V extern för hög / för låg

Kommentarer, anmärkningar
för hög / för låg Spänning 5V extern för hög / för låg 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera utgången med avseende på kortslutning +UB/GND. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 106 – 03 Styrdator Försörjningsspänning för hög

239 – 107 – 03 Styrdator Försörjningsspänning för låg

Kommentarer, anmärkningar
för hög Försörjningsspänning för hög (>31V). 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen. 
• Byt ut styrdatorn.

för låg Försörjningsspänning för låg (<14V vid fordonsspänning 24V, <9,5V vid fordonsspänning12V). 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 108 – 03 Styrdator, temperatur för hög

Kommentarer, anmärkningar
för hög Intern temperatur för hög (> 85°C). 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera temperaturen. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 - 109 - 03 Styrdator Internt fel

239 - 110 - 03 Styrdator Internt fel

239 - 111 - 03 Styrdator Internt fel

239 - 112 - 03 Styrdator Internt fel

239 - 113 - 03 Styrdator Internt fel

Kommentarer, anmärkningar 
Internt fel Byt ut styraggregatet.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 114 – 03 Styrdator, +5V ref utanför toleransen

239 – 115 – 03 Styrdator, +5V ext utanför toleransen

Kommentarer, anmärkningar
utanför toleransen Referensspänning utanför toleransen. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen och kontrollera sensorerna med avseende på kortslutning. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 116 – 03 Styrdator, säkerhetsbrytare Övervakning

Kommentarer, anmärkningar
Övervakning Testet för den interna säkerhetsbrytaren har misslyckats.

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de digitala utgångarna med avseende på kortslutning +UB. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 121 – 03 Styrdator digital utgång 

DA1
Övervakning

239 – 122 – 03 Styrdator digital utgång 
DA2

Övervakning

239 – 123 – 03 Styrdator digital utgång 
DA3

Övervakning

239 – 124 – 03 Styrdator digital utgång 
DA4

Övervakning

239 – 125 – 03 Styrdator digital utgång 
DA5

Övervakning

239 – 126 – 03 Styrdator digital utgång 
DA6

Övervakning

239 – 127 – 03 Styrdator digital utgång 
DA7

Övervakning

239 – 128 – 03 Styrdator digital utgång 
DA8

Övervakning

Kommentarer, anmärkningar
Övervakning Testet för de digitala utgångarna har misslyckats. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Kontrollera de digitala utgångarna med avseende på kortslutning +UB. 
• Byt ut styraggregatet.
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Händelsekod Beskrivning
239 – 161 – 03 Styrdator digital ingång DE1 Övervakning

239 – 162 – 03 Styrdator digital ingång DE2 Övervakning

239 – 163 – 03 Styrdator digital ingång DE3 Övervakning

239 – 164 – 03 Styrdator digital ingång DE4 Övervakning

239 – 165 – 03 Styrdator digital ingång DE5 Övervakning

239 – 166 – 03 Styrdator digital ingång DE6 Övervakning

239 – 167 – 03 Styrdator digital ingång DE7 Övervakning

239 – 168 – 03 Styrdator digital ingång DE8 Övervakning

Kommentarer, anmärkningar
Övervakning Fel på digital ingång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 201 – 03 Styrdator analog ingång AE1 Övervakning

239 – 202 – 03 Styrdator analog ingång AE2 Övervakning

239 – 203 – 03 Styrdator analog ingång AE3 Övervakning

239 – 204 – 03 Styrdator analog ingång AE4 Övervakning

239 – 205 – 03 Styrdator analog ingång AE5 Övervakning

239 – 206 – 03 Styrdator analog ingång AE6 Övervakning

239 – 207 – 03 Styrdator analog ingång AE7 Övervakning

239 – 208 – 03 Styrdator analog ingång AE8 Övervakning

Kommentarer, anmärkningar
Övervakning Fel på analog ingång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen. 
• Byt ut styrdatorn.

Händelsekod Beskrivning
239 – 221 – 03 Styrdator analog utgång AA1 Övervakning

239 – 222 – 03 Styrdator analog utgång AA2 Övervakning

Kommentarer, anmärkningar
Övervakning Fel på analog utgång. 

Hjälp vid felsökningen: 
• Mät spänningen. 
• Byt ut styrdatorn.
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Låscylinderhuvud
(endast vid ledaxel)

- var 200:e drifttimme

Se till att cylindern och tilledningen alltid är avluftade.

Bromsaxellagring, ute och inne
- var 200:e drifttimme
 (och vid idr i f t tagningen ef ter längre 

stilleståndstider)

Se upp! Fett eller olja får inte komma in i bromsarna. 
Bromsarnas lagring är inte tätad vid alla utföranden.
Använd endast litiumförtvålat fett med en droppunkt 
som ligger över 190°C.

Stångsystemets inställning
- var 500:e drifttimme
- minst en gång om året

Smörjställen
Anmärkning!

Efter fordonets 
rengöring med 

högtrycksrengö-
rare skall samt-

liga smörjställen 
smörjas på nytt.

Automatisk inställning av stångsystemet
- efter varje byte av bromsbeläggningar
- var 500:e drifttimme
- minst en gång om året

• Ta bort gummiskydden.
• Smörj med litiumfett (IV) tills tillräckligt med färskt 

fett träder ut vid inställningsskruven.
• Skruva in inställningsskruven med ringnyckeln ca 

ett varv.
• Manövrera bromsspaken flera gånger för hand.
 Den automatiska justeringen måste ske lätt. 

Upprepa proceduren flera gånger vid behov.
• Montera gummiskydden igen.
• Smörj en gång till med litiumfett (IV).

Styrskänkellagring, uppe och nere
(endast vid ledaxel)

- efter 40 drifttimmar

Anmärkning!

Smörj smörjnippeln 
med litiumfett (IV) 

tills färskt fett 
kommer ut vid 
lagerställena.
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Byt fettet i hjulnavslagringen
- var 1000:e drifttimme
- minst en gång om året

• Bocka upp fordonet. Stabilisera det (risk för olyckor!) 
och lossa bromsen.

• Ta bort hjulen och dammhuvarna.
• Avlägsna sprinten och skruva loss axelmuttern.
• Ta en passande avdragare och dra av hjulnaven 

med bromstrumman, de koniska rullagren samt 
tätningselementen från axelskänkeln.

• Markera demonterade hjulnavar och lagerburar, så 
att du inte förväxlar dem  vid monteringen.

• Rengör bromsen och kontrollera den med avseende 
på nedslitning och funktionsduglighet och förvissa 
dig om att den inte är skadad. Byt ut nedslitna delar.

 Bromsens inre måste vara fri från smörjmedel och 
nedsmutsningar.

• Rengör hjulnavarna noga på insidan och på utsidan.
 Avlägsna gammalt fett. Rengör lagren och 

tätningarna (dieselolja) och kontrollera om de 
fortfarande kan användas.

• Fetta in lagersätena lätt innan du monterar 
lagren igen. Monteringen av samtliga delar sker 
i omvänd ordning. Montera försiktigt delarna på 
presspassningarna med rörhylsor, så att de inte 
kommer snett eller skadas.

• Fyll i fett i lagren, hjulnavshålrummet mellan 
lagren samt i dammhuvarna före monteringen. 
Fettmängden bör väljas så att ca en fjärdedel till en 
tredjedel av hålrummet i den monterade hjulnaven 
är fylld med fett.

• Montera axelmuttern, justera lagren och bromsen.
• Genomför avslutningsvis en funktionskontroll och en 

testkörning. Åtgärda fel och brister som konstateras.

Fettmängd per koniskt rullager

Inne
A

Ute
B

170 g 300 g

Pressa in fett i hålrummen 
mellan de koniska rullagren 
och buren.
Stryk på resterande 
fettmängd i navens yttre 
lagerring.

Fettet för det yttre koniska 
rullagret pressas in i lagret 
när den fettfyllda hjulnaven 
skruvas på.

Anmärkning!

För smörjningen 
av hjulnavarnas 

lagring får endast 
litiumfett (IV) med 

en droppunkt över 
190° användas.

Olämpliga fettsor-
ter eller för stora 
fettmängder kan 

orsaka skador.

Blandas litiumfört-
vålade fettsorter 
med natronfört-

vålade fettsor-
ter kan skador 

uppstå pga att de 
inte är kompatibla 

med varandra.

Dämpningscylinder, uppe och nere
(endast vid hydrauliskt löpverk)

- var 200:e drifttimme

Se till att cylindern och tilledningen alltid är avluftade.

Stödaxel, nere och vid sidan
(endast vid BOOGIE-axel)

- var 200:e drifttimme
- första gången efter den första färden med 

belastning

Lyft upp vagnen för smörjningen för att avlasta 
stödaxeln.

Anmärkning!

Smörj smörjnipp-
larna med litium-

fett (IV) tills färskt 
fett kommer ut vid 

lagerställena.

Vid stor belastning 
och under besvär-
liga förhållanden, 

skall smörjstäl-
lena smörjas i 

tätare intervaller.
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Kontrollera att hjulmuttrarna sitter fast 
ordentligt

- efter den första färden med belastning
-  efter varje hjulbyte
-  var 500:e drifttimme
-  en gång om året

Dra åt hjulmuttrarna diagonalt med vridmomentnyckel.
Åtdragningsmoment, se kapitel ”HJUL OCH DÄCK”.

Underhållsarbeten på hjulen och bromsarna

Kontrollera hjulnavarnas lagerspel
- var 200:e drifttimme

För kontroll av hjulnavarnas lagerspel:
- Lyft upp axeln tills hjulen snurrar fritt.
-  Lossa bromsen.
-  Placera spaken mellan däcket och underlaget 

och kontrollera spelet.

Vid ett kännbart lagerspel:
1.  Skruva loss navkapseln.
2.  Ta bort kronmutterns sprint.
3. Dra åt kronmuttern med 150 Nm med vridmomentnyckel 

medan du samtidigt vrider hjulnaven. (Om du 
använder en vanlig skruvnyckel, dra åt kronmuttern 
tills hjulnavens rörelse lätt bromsas).

4.  Vrid tillbaka kronmuttern till nästa möjliga sprinthål. 
Skulle kronmuttern och sprinthålet ligga exakt över 
varandra, vrid tillbaka kronmuttern till nästa hål 
(max. 30”).

5.  Sätt i sprinten och böj upp den lätt.
6.  Fyll på lite litiumfett (IV) i navkapseln.
7.  Stryk in kapselns gänga runtom med litiumfett (IV). 

Skruva på kapseln med ett åtdragningsmoment på 
500 Nm.
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Kontrollera bromsbeläggningen
- var 200:e drifttimme

• Öppna skruvhålet genom att dra ut gummipluggen 
(om en sådan finns).

• Bromsbeläggningen måste bytas ut om tjockleken 
på den resterande beläggningen uppgår till

 a)  5 mm vid nitade beläggningar
 b)  2 mm vid limmade beläggningar
• Sätt in gummipluggen igen.

Anmärkning!

Kontrollera kon-
tinuerligt brom-
sarnas funktion 
och nedslitning, 
allt efter påfrest-
ningsgrad. Efter-

justera vid behov.

Efterjustering krävs 
vid en fullbroms-
ning under utnyt-

tjande av ca 2/3 
av det maximala 

cylinderlyftet. 
Bocka upp axeln 

och säkra den 
mot en oavsiktlig 

rörelse.

Justering av stångsystemets inställning
- var 200:e drifttimme

• Manövrera stångsystemet i tryckriktning för hand. 
Om cylinderstångens dödväg uppgår till 35 mm, 
måste hjulbromsen efterjusteras.

• Ställ in justeringsskruven.
 Ställ in dödvägen ”a” till 10 – 12 % av den anslutna 

bromsspakslängden ”B”.
 t.ex.:  spaklängd  150 mm
          dödväg 15 – 18 mm

Justering av den automatiska inställningen 
av stångsystemet

- var 500:e drifttimme
- minst en gång om året

• G rund ins tä l l n i ngen  ske r  ana log t  t i l l 
standardinställningen.

 Efterjusteringen sker automatiskt vid ca 15° 
kamrotation.

 Den idealiska positionen för spaken är ca 15° före 
rätvinkligheten till manövreringsriktningen (kan inte 
påverkas pga cylinderfastsättningen).

Kontrollera funktionen på den automatiska 
inställningen av stångsystemet

- efter varje byte av bromsbeläggningen
- var 500:e drifttimme
- minst en gång om året

1. Ta bort gummiskyddet.
2.  Skruva i justeringsskruven (pil) med ringnyckeln 

motsols ca 3/4 varv. Vid en spaklängd på 150 mm, 
måste dödvägen uppgå till minst 50 mm.

3.  Manövrera bromsspaken flera gånger för hand.
 Den automatiska justeringen måste ske lätt 

utan mekaniska blockeringar. Kuggkopplingen 
skall hörbart låsas, vid returlyftet vrider sig 
justeringsskruven något medsols. 

4.  Montera gummiskyddet igen.
5.  Smörj med litiumfett (IV).
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Underhållsarbeten på det hydrauliska löpverket

Kontrollera dämpningscylindern med 
avseende på tillstånd och täthet

- var 500:e drifttimme
- minst en gång om året

Observera!

Visuell kontroll – 
var 200:e drifttim-

me. Kontrollera 
samtliga kom-
ponenter med 

avseende på 
nedslitning och 

skador.Kontrollera dämpningscylinderns fastsättning
- var 500:e drifttimme
- minst en gång om året

Kontrollera att dämpningscylindrarna sitter fast 
ordentligt och inte uppvisar några tecken på nedslitning.

Fjäderförbindning
- första gången efter den första färden med 

belastning
- var 200:e drifttimme

• Kontrollera att fjäderbyglarnas säkringsmuttrar sitter 
fast ordentligt.
- Om skruvförbandet sitter löst, dra åt muttrarna 

omväxlande och stegvis.
Fjädern får inte svetsas!
Åtdragningsmoment med vridmomentnyckel:
 M 24 = 650 Nm

Fjäderbult
- första gången efter den första färden med 

belastning
- var 500:e drifttimme

• Kontrollera bussningarna.
- Flytta vagnen något, fram och tillbaka, med 

åtdragen broms eller flytta fjäderögonen med 
monteringsspaken. Det får inte finnas något 
spel i fjäderögat. Om fastsättningen är lös, kan 
fjäderbulten vara skadad. 

• Kontrollera slitagebrickorna (V) på sidan i stödet.
• Kontrollera säkringsmuttern M30 på fjäderbultarna 

(F) och se till att den sitter fast ordentligt.
 Åtdragningsmoment med vridmomentnyckel:

 M 30 = 900 Nm

För att lagringen för gummi-stål-bussningarna 
skall hålla länge, måste den inre stålbussningen 
sitta fast ordentligt.
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Underhållsarbeten på BOOGIE-löpverket

Fjäderbyglar och skruvar på stödaxeln
- första gången efter den första färden med 

belastning
-  var 500:e drifttimme
-  minst en gång var sjätte månad

• Kontrollera att fjäderbygeln sitter fast ordentligt.
Om förskruvningen är lös:
-  Lossa kontramuttern.
-  Dra åt muttrarna omväxlande och stegvis med 

föreskrivet vridmoment.
-  Dra åt kontramuttern igen.
Åtdragningsmoment:
Fjäderbygel:  M 30x2  8.8  =  980 Nm 
   M 20  10.9  =  450 Nm
Skruvar: M 30   =  1095 Nm

Observera!

Visuell kontroll  – 
var 500:e drift-

timme – minst en 
gång var sjätte 

månad. Kontrol-
lera samtliga 
komponenter 

med avseende på 
nedslitning och 

skador.

Fjäderbyglar och skruvar på fjädrarnas 
spännhus

- var 500:e drifttimme
- minst en gång var sjätte månad

• Kontrollera att fjäderbyglarna och skruvarna sitter 
fast ordentligt.
Om förskruvningen är lös:
-  Lossa kontramuttern.
-  Dra åt muttrarna omväxlande och stegvis med 

föreskrivet vridmoment.
-  Dra åt kontramuttern igen.
Åtdragningsmoment:
Fjäderbygel:  M 24  10.9  =  700 Nm 
Skruvar: M 20   8.8   =  320 Nm

Lagerbultar på fjädrarnas spännhus
- första gången efter den första färden med 

belastning
-  var 500:e drifttimme
-  minst en gång var sjätte månad

• Kontrollera att kronmuttern på lagerbultarna sitter 
fast ordentligt.

Åtdragningsmoment:
  M 52 x 2    =  400 Nm
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Översikt
Smörjnings- och underhållsarbeten

Utförlig beskrivning, se föregående sidor.

     Smörjning

   Underhållsarbeten
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Smörjning

med speciellt långtidsfett (IV)
Styrskänkellagring, uppe och nere 2
Låscylinderhuvud 2
Bromsaxellagring, ute och inne 1, 2, 3, 4
Inställning av stångsystemet 1, 2, 3, 4
Automatisk inställning av stångsystemet 1, 2, 3, 4
Byte av fett i hjulnavslagringen, 
kontroll av de koniska rullagren med avseende på nedslitning

1, 2, 3, 4

Dämpningscylinder, uppe och nere 3
Stödaxel, nere och på sidorna 4

Underhållsarbeten
Visuell kontroll
Kontrollera samtliga komponenter med avseende på skador och nedslitning

Kontrollera att hjulmuttrarna sitter fast ordentligt 1, 2, 3, 4
Kontrollera hjulnavarnas lagerspel 1, 2, 3, 4
Kontrollera bromsbeläggningar 1, 2, 3, 4
Justering av stångsystemets inställning 1, 2, 3, 4
Justering av stångsystemets automatiska inställning 1, 2, 3, 4
Funktionskontroll av stångsystemets automatiska inställning 1, 2, 3, 4
Kontrollera dämpningscylindern med avseende på tillstånd och täthet 3
Kontrollera dämpningscylinderns fastsättning 3
Kontrollera att fjäderförbindningen sitter fast ordentligt 3
Kontrollera att fjäderbultarna sitter fast ordentligt 3
Kontrollera att fjäderbyglarna och skruvarna på stödaxeln sitter fast ordentligt 4
Kontrollera fjäderbyglarna och skruvarna på fjädrarnas spännhus 4
Kontrollera att lagerbultarna på fjädrarnas spännhus sitter fast ordentligt 4

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4
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Observera!

Vid upplyft liftaxel 
höjs lastarvag-

nens totala höjd!

Liftaxel för Tridem-axelaggregat

Beskrivning
Den första Tridemaxeln kan lyftas med en liftaxelstyrning som är beroende av lasten. Fördelen är en förbättrad traktion 
i terrängen. Även däcken skonas vid vägtransporter.

Funktionssätt
Liftaxeln manövreras via en enkelverkande hydraulisk anslutning på traktorn. En överlastsäkring sörjer för en automatisk 
nedsänkning vid överlast.
När den första axeln lyfts upp, fördelar sig axelcylindrarnas olja i den andra och den tredje axelns cylindrar. Lastarvagnen 
höjs på så sätt ytterligare en bit, så att den första axeln får ett tillräckligt stort avstånd från marken.
Förutsättningar för lyftningen av den första axeln är:
- Lastarvagnen får inte vara lastad.
- För att överlastsäkringen ska fungera, måste dragstångens cylinder vara utkörd minst 1 cm.

Manövrering via styrningen

 Den första axeln får endast lyftas om lastarvagnen är tom!

Lyfta axeln: (symbolen visas på bildskärmen)
- Ställ styraggregatet på tryck, tills axeln är helt uppe.

Sänka axeln: (symbolen visas på bildskärmen)
- Ställ styraggregatet i flytposition tills axeln är helt nere.

Automatisk nedsänkning pga av överlastsäkringen:
När belastningen på dragstången blir för stor, sänks den upplyfta axeln automatiskt ner, så att den vanliga körhöjden 
uppnås igen. Axeln kan inte lyftas igen förrän belastningen har reducerats.

Observera!

Om lastarvagnen 
står snett kan den 

upplyfta första 
axeln komma 
i kontakt med 

marken!

Observera!

De tillåtna trak-
torvärdena för 

stödlast och de 
tillåtna värdena 
för axellast och 
totalvikt enligt 

vägtrafikförord-
ningen får inte 

överskridas under 
färd på allmän 

väg!

LIFTAXEL

 Observera!

 Beroende av utrustningen måste körhöjden (kontrollmått X i kapitel ”Inställning och kontroll av det 
hydrauliska löpverket) reduceras så att den max. tillåtna totalhöjden (4 m) inte överskrids i upplyft 
tillstånd!
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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 ut motsvarande ventilknapp igen

Störningar samt hjälp ifall elhydrauliken slås ut 

ELEKTRO-HYDRAULIKEN 
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Tekniska data

Nödvändiga anslutningar
• 1 dubbelverkande hydraulisk stickproppsanslutning

 arbetstryck min.: 120 bar
 arbetstryck max.: 200 bar

• 7-polig anslutning för belysningsutrustning (12 Volt)
• 2-polig eller 3-polig (12 Volt) anslutning 

Uppförda data är ej bindandeType L = utan doserutrustning Type D = med doserutrustning

Beteckning JUMBO 6010
Type 548

JUMBO 6610
Type 549

JUMBO 7210
Type 550

JUMBO 8010
Type 551

JUMBO 10010
Type 555

Totallängd   Type L
 Type D

9250 mm
9720 mm

9930 mm
10400 mm

10600 mm
11070 mm

11390 mm
 -

12120* mm
 -

Totalbredd (standarddäck) 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Höjd 3980 mm 3980 mm 3980 mm 3980 mm 3980 mm

Spårvidd 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm

Flakhöjd 1460 mm 1460 mm 1460 mm 1460 mm 1510 mm

Pick-up-bredd
- Standard
- Pick-up Super Large 2360

2000 mm
2360 mm

2000 mm
2360 mm

2000 mm
2360 mm

2000 mm
2360 mm

2000 mm
2360 mm

Knivantal
Knivavstånd

45
34 mm

45
34 mm

45
34 mm

45
34 mm

45
34 mm

Volym
Volym enl. DIN 11741  Type L
  Type D

60 m3

35 m3

34 m3

66 m3

39 m3

38 m3

72 m3

42,5 m3

41,5 m3

80 m3

46,5 m3

-

100 m3

50 m3

-

Överbelastningskoppling på kraftöverföringsaxel 2500 Nm /
1000 min-1

2500 Nm /
1000 min-1

2500 Nm /
1000 min-1

2500 Nm /
1000 min-1

2500 Nm /
1000 min-1

Däckutrustning

Lufttryck

600 / 55 - 22,5  
12PR

2,8 bar

600 / 55 - 22,5  
12PR

2,8 bar

600 / 55 - 22,5  
12PR

2,8 bar

600 / 55 - 22,5  
12PR

2,8 bar

710 / 45 - 22,5  
165 D
2,6 bar

Viktt ca.   Type L
 Type D

8240 kg
8790 kg

8460 kg
9010 kg

8680 kg
9230 kg

9200 kg
-

11640 kg
-

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

TEKNISKA DATA

* Beakta de lagliga bestämmelserna i ditt land.

Typskyltens placering
Chassinumret är ingraverat på typskylten som visas bredvid. Garantifall, 
förfrågningar och reservdelsbeställningar kan inte bearbetas utan 
angivelse av chassinumret.

Anteckna detta nummer på bruksanvisningens titelsida direkt efter att 
fordonet / maskinen mottagits.
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STEKNISKA DATA

Ändamålsenlig användning
 Självlastarvagnen „JUMBO (Type 548, 549, 550, 551, 555)“ 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 är konstruerad för transport och avlastning av fälthackat grönfoder, grovfoder, förtorkat gräs för ensilering samt 

halm.
 All annan användning (t.ex. transport av träflis) betraktas som inte ändamålsenlig.
 För skador som uppstår på grund av eller i samband med sådan icke ändamålsenlig användning, avsäger sig tillverkaren 

allt ansvar; användaren  ansvarar helt för sådan användning.
•  Den ändamålsenliga användningen innefattar även tillverkarens anvisningar rörande skötsel och underhåll.

Korrekt lastning
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SHJUL OCH DÄCK

Åt drag nings mo ment
Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning med jämna mellanrum 
(se nedanstående tabell betr. åtdragningsmoment).

OBS! 
 Kontrolldrag hjul muttrarna  efter de första 10 

drift stim mar na.
- Även efter ett hjulbyte måste  hjulmuttrarna kon troll dra gas 

efter de för sta 10 driftstimmarna.

OBS! 

Kontrolldrag 
hjul muttrarna 

 efter de första 10 
drift stim mar na.

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.

495.736 

M 22 x 1,5     
500 Nm 

     40  50  max. 
   km/h km/h km/h bar

 16 x 6,5-8 6 PR  1,5 bar    
 560/45 R 22,5 152 D  3,0 bar  60 4,0 bar 
 600/50 R 22,5 159 D  2,8 bar  3,6 bar  
 600/55-22,5 16 PR  2,8 bar  3,5  bar 
 600/55 R 26,5 165 D  2,4 bar  2,8  bar 65 4,0 bar
 620/40 R 22,5 154 D  2,8 bar  65 4,0 bar
 650/50 R 22,5 163 D  2,8 bar  3,4  bar 65 4,0 bar
 700/45-22,5 12 PR  2,5 bar   2,5 bar 
 710/45 R 22,5 165 D  2,6 bar  3,2  bar 65 4,0 bar
 710/50 R 26,5 170 D  2,2 bar  2,6  bar 65 4,0 bar
 800/45 R 26,5 174 D  2,2 bar  2,6  bar 65 4,0 bar

0563-0051
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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 …



- 179 -1200_S-ANHANGA_SICHERHEIT

BILAGA – A SSäkerhetshanvisningar

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

1.) Bruksanvisning
a. Bruksanvisningen är en viktig del av maskinen. Den 

måste alltid finnas väl tillgänglig i närheten av maskinens 
uppställningsplats.

b. Spara bruksanvisningen så länge maskinen används.
c. När maskinen säljs eller får en ny ägare, måste 

bruksanvisningen överlämnas tillsammans med 
maskinen.

d. Se till att säkerhetsanvisningarna och riskinformationen 
på maskinen alltid är fullständiga och i väl läsbart 
skick. Riskinformationen ger viktiga upplysningar om 
maskinens säkra drift och värnar så om din säkerhet.

2.) Kvalificerad personal
a. Maskinen får bara hanteras av personer som har nått 

den lagliga minimiåldern, lämpar sig både fysiskt och 
psykiskt och har genomgått en lämplig inskolning resp. 
undervisning.

b. Personal som befinner sig i utbildning och fortfarande 
måste skolas och instrueras eller som håller på att 
genomgå en allmän utbildning, får bara arbeta på eller 
med maskinen under uppsikt av en erfaren person.

c. Kontroll-, inställnings- och reparationsarbeten får bara 
genomfäras av auktoriserad fackpersonal.

3.) Underhållsarbeten
a. I denna anvisning beskrivs bara de service-, underhålls- 

och reparationsarbeten som den driftsansvarige för 
maskinen själv får genomföra. Alla andra arbeten måste 
göras i en auktoriserad fackverkstad.

b. Reparationer på det elektriska eller hydrauliska 
systemet, på förspända fjädrar, tryckakkumulatorer 
osv. förutsätter tillräckliga kunskaper, föreskriftsenligt 
monteringsverktyg och skyddskläder och får därför 
endast genomföras i en fackverkstad.

4.) Ändamålsenlig användning
a.  se tekniska data
b.  Till den ändamålsenliga användningen hör också att 

underhållet och skötseln genomförs på det av tillverkaren 
föreskrivna sättet.

5.) 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.

6.) Skyddsanordningar
a. Samtliga skyddsanordningar måste vara monterade på 

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

7.) 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.

8.) Asbest
a. Vissa tillköpta delar hos maskinen 

kan av  grundtekn iska skä l 
innehålla asbest. Dessa delar är 
kännetecknade.
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9.) 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.

10.) 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 
m a s k i n e n  h a r 
inflytande på köregenskaperna. Körningen bör anpassas 
till terrängen 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!

11.) 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.  V id  samt l i ga  skö tse l - ,  unde rhå l l s -  och 
ombyggnadsarbeten måste motorn stängas av och 
driftaxeln dras ut.

12.) Rengöring av maskinen
a, Använd inte högtrycksrengöringsmaskiner för att 

rengöra lager och hydrauliska delar.
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KRAFTÖVER FÖRINGS AXEL

Allmän information

Kraftöverföringsaxeln får inte användas utan 
skyddsutrustning eller med defekt skyddsutrustning 
eller utan korrekt användning av hållkedjan.

Kontrollera inför alla arbeten att skyddsutrustningarna för 
kraftöverföringsaxeln har monterats och förvissa dig om 
att de fungerar korrekt. 

Ersätt skadade delar eller delar som saknas med 
originaldelar resp. eftermontera dem enligt gällande 
föreskrifter.

Kraftöverföringsaxeldelar (speciellt kopplingar) kan bli 
mycket heta. RÖR INTE VID DEM!

Uppehåll dig aldrig i riskområdet för roterande delar.

Använd för säkerhets skull lämpliga, tätt sittande 
klädesplagg.

Kraftöverföringsaxeln får endast transporteras 
horisontalt.
(Risk för olyckor om kraftöverföringsaxeln skulle gå 
isär).

Använd aldrig kraftöverföringsaxeln som uppstigningshjälp 
resp. lägg aldrig delar på den.

Stäng av motorn och dra ur tändnyckeln före underhålls- 
och reparationsarbeten och vänta tills alla rörliga 
maskindelar står stilla.

OBSERVERA:

Tillverkarens origi-
nalbruksanvisning 
ingår alltid i kraft-
överföringsaxelns 

leverans.Profilförlängningar / adaptrar får inte användas för 
kraftöverföringsaxeln.

Hanteringsanvisning

Se till att kraftöverföringsaxelns anslutningar är korrekt 
fixerade.

Vid kraftöverföringsaxlar mellan traktorn och maskinen, 
måste alltid överbelastnings- och frigångskopplingar 
monteras på maskinen.

Förvissa dig om att föreskrivna skjutprofiltäckskydd finns 
monterade i arbets- och transportposition.

Iaktta maskintillverkarens bruksanvisning för inbyggda 
kraftöverföringsaxlar.
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OBSERVERA:

Kraftöverföringsa-
xeln får endast 

avkortas i en 
fackverkstad!

OBSERVERA:

Profilen skall över-
täckas så mycket 
som möjligt (PU)! 

Kontakta tillver-
karen om kraftö-

verföringsaxeln är 
för kort!

OBSERVERA:

Under transporten 
och vid från-

kopplad drivning, 
måste profilöver-

täckningen uppgå 
till minst 100 mm!

OBSERVERA:

Iaktta det maximalt 
tillåtna varvtalet 

beroende av 
driftslängden 

enligt uppgifterna 
från tillverkaren 
av kraftöverfö-

ringsaxeln!

Kraftöverföringsaxelns anpassning

Bestämning av den korrekta längden:
 Dra isär axelhälfterna och jämför dem genom att hålla 

dem bredvid varandra i kortaste driftläge för  traktorn 
och maskinen.

1. Det  kortaste avståndet för kraftöverföringsaxeln får 
man vid  maximal rattvridning i en kurva och allt efter 
typ av släpvagn och dragstång, vid maximalt upplyft 
eller nedsänkt dragstång.

2. Observera:  Förutom dragstångens horisontala 
vinkeländringar kan även terrängen leda till en 
förkortning av avståndet för kraftöverföringsaxeln. Lägg 
därför till ytterligare 2-5 cm vid färder över ojämnheter.

Tillvägagångssätt vid kapningen:
1. Avlägsna skyddsrören.
2. Kapa profilrören i rät vinkel, ta bort graderna och rengör.

3. Kapa skyddsrören med samma längd som profilrören. 

 Anmärkning:

 Är kraftöverföringsaxeln försedd med 
SingleChain, kan rören bara kapas med en 
begränsad längd  (i vanliga fall inte mer än 
70 mm), för att förhindra att profilstyrningen 
på det yttre skyddsröret avlägsnas på 
samma gång.

 Anmärkning: 

 Är kraftöverföringsaxeln försedd med 
SingleChain på maskinsidan och kapningen 
gör att profilstyrningen till olycksskyddet 
måste avlägsnas, MÅSTE EN HÅLLKEDJA 
MONTERAS ÄVEN PÅ SKYDDSHALVAN PÅ 
TRAKTORSIDAN.

 Anmärkning: 

 Är kraftöverföringsaxeln försedd med 
Greasing-systemet som finns integrerat i 
det inre röret,  kan även profilrören bara 
kapas med en begränsad längd för att 
förhindra att smörjsystemet skadas. 

5. Skjut ihop kraftöverföringsaxeln efter skyddsrörens 
montering och fetta in den. 

6. Kontrollera kraftöverföringsaxelns längd i den kortaste 
och den längsta positionen. I normal arbetsposition 
måste rören täcka varandra med hälften av dess 
längd. Även när kraftöverföringsaxeln står still, måste 
profilrören övertäcka varandra så att ingen blockering 
kan uppstå.

LZ = kraftöverföringsaxellängd, hopskjuten 
LB = kraftöverföringsaxellängd under driften
Pu = profilövertäckning
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Kraftöverföringsaxelns montering

• Iaktta säkerhetsföreskrifterna.
• Rengör traktorns och maskinens tappaxel och fetta 

in.
• Traktorsymbolen på kraftöverföringsaxelns skyddsrör 

anger kraftöverföringsaxelns anslutning till traktorn.

• Överbelastnings- och frigångskopplingar måste alltid 
monteras på maskinen.

• Skyddstratten kan skjutas tillbaka för att underlätta 
kopplingsproceduren.

• Kontrollera före den första idrifttagningen, 
kraftöverföringsaxelns längd i alla driftlägen för att undvika 
stukning eller en otillräcklig profilövertäckning.

• Haka i kraftöverföringsaxelns hållkedja så att ett 
tillräckligt stort svängningsområde är garanterat i alla 
driftlägen.

 Fixera den helst rätvinkligt mot kraftöverföringsaxeln.

• Lossa tratten vid fullskyddsversionen och dra tillbaka 
den.

• Montera kraftöverföringsaxeln på maskinen.
• Skjut på fullskyddstratten på maskinens adapter tills 

båda förreglingarna hörbart går i lås.

OBSERVERA:

Arbeta endast med 
fullständigt skyd-

dad drivning.

OBSERVERA:

Stäng av traktor-
ns / tappaxelns 
drivning när du 

monterar kraftö-
verföringsaxeln 

och vänta tills den 
står stilla!

OBSERVERA:

Vidvinkelleden får 
inte vinklas mer 
än 80°, varken i 
stillestånd eller 

under driften. En 
vinkling över 80° 

medför skador på 
leden!

Tillåten ledvinkel
Enkel kardankoppling:

• Arbeta med begränsade men jämna vinklar (L1 = 
L2) Vinklarna i kardanlänken kan vara mycket stora 
i kurvor, men får inte överskrida 45°, inte heller när 
de är jämna. Frånkoppla tappaxeln när vinklarna är 
för stora eller ojämna.

Vidvinkel-synkronled:
• Vidvinkel-synkronledens vinkling kan kortvarigt, 

t.ex. vid färder i kurvor, vara stor. (80° eller 50° allt 
efter typ), utan att framkalla vridsvängningar.

• Om det finns en vidvinkel-synkronled på traktorsidan 
och en enkel kardankoppling på maskinsidan, 
rekommenderas starkt, att en vinkeldifferens på 16° 
vid 540 min-1 eller 9° vid 1000 min-1 inte överskrids 
under permanent drift, för att förhindra ojämna 
rörelser.

• Överskridning av den tillåtna vinklingen medför 
slitage i förtid och skador. Större vinklingar bara 
efter samråd med tillverkaren.

• Vid en kraftöverföringsaxel med vidvinkelled måste 
vridpunkten mellan traktorn och maskinen vara 
identisk med vidvinkelledens vridpunkt.

Kraftöverföringsaxelns användning
Fastsättning med konisk låsskruv:

• Lossa låsskruven 
• Skjut upp kraftöverföringsaxeln så långt tills 

låsgaffelns resp. kopplingens hål står över ringspåret 
• Sätt i låsskruven 
• Placera underläggsbrickan och muttern och dra åt 

 
Rekommenderade åtdragningsmoment:

• 150 Nm för profiler 1 3/8" z6 och z21 
• 220 Nm för profiler 1 3/4" z6 och z20 

 
 Observera!

 Kontrollera efter ca 1 timme att 
skruven sitter fast ordentligt och att 
åtdragningsmomentet är korrekt. Dra åt 
vid behov!

OBSERVERA:

Kontrollera före 
varje användning 

och med jämna 
mellanrum att an-
slutningarna sitter 

fast ordentligt. 
Efterdra skruv-

förbindningarna 5 
timmar efter den 

första idrifttagnin-
gen!
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OBSERVERA:

Hållkedjan på kraft-
överföringsaxeln 

är till för att säkra 
skyddet mot 

förvridning och 
får inte användas 
för att hänga upp 

kraftöverföringsa-
xeln i!

Kamkoppling

• När det inställda vridmomentet överskrids pga. 
överbelastning, avbryts kraftflödet.

• Automatisk återinkoppling (vridmomentuppbyggnad) 
genom att tappaxeln stängs av.

Observera!

 Återinkoppling är också möjlig vid en 
reducering av tappaxelns varvtal.

• Undvik frånkopplingstider > 10 sek! Vid 1000 v/min 
kan följdskador uppstå på kopplingen eller maskinen!

Smörjintervall: underhållsfri

Kraftöverföringsaxelns demontering
• Dra av kraftöverföringsaxeln från traktorns tappaxel 

och placera den i det därför avsedda fästet.
 Kraftöverföringsaxelns upplagspunkt skall ligga i 

kraftöverföringsaxelns främre tredjedel.

• Rengör och smörj kraftöverföringsaxeln när den skall 
stå stilla en längre tid.

OBSERVERA:

Stäng av traktor-
ns / tappaxelns 
drivning när du 

demonterar kraft-
överföringsaxeln 

och vänta tills den 
står stilla!

OBSERVERA:

Tillverkaren ansva-
rar inte för egen-

mäktiga ändringar 
på kraftöverfö-

ringsaxeln!
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60-13-01

Underhåll
 Anmärkning:

 Om det inte finns något täckskydd / någon smörjnippel, dra isär kraftöverföringsaxeln, demontera 
axelhälften med innerprofilröret ur skyddet och smörj innerprofilen.

Smörjning
Smörjintervaller i timmar och ungefärliga fettmängder

S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0

Kardanlänkar  C 4g 7g 10g 13g 18g 22g 26g 28g 30g

Skyddsanordn. glidringar S 6g

Profilrör T 12g 20g 32g

Vidvinkelled 80° 80° 20g 30g 60g 80g 100g 160g

Vidvinkelled 50° 50° 5g 6g 7g 8g

Profilrörens smörjning (utan smörjnippel)
Dra isär kraftöverföringsaxelns hälfter och fetta in dem 
manuellt om ingen smörjnippel finns.

Profilrörens smörjning (med smörjnippel)
Smörj profilrören via smörjnippeln. Den befinner sig nära 
innergaffeln på maskinsidan.
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Smøreplan  
 Xh  Hver X. 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
  =    Antal smørenipler
 (IV)  Se smørediagrammet
 Liter  Liter
 *  Udstyrsvariant
   Se producentens anvisninger

FETT

Smörjschema  
 Xh  Varje X: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
   =   Antal smörjnipplar
 (IV)  Se avsnitt ”Drivmedel”
 Liter  liter
 *  Utrustningsvariant
   Se tillverkarens anvisningar

Smøreplan  
 Xh  Hver X. 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
   =   Antall  smørenipler
 (IV)  Se vedlegg "Betriebsstoffe"
 Liter  Liter
 *  Unntak
   Se instruksjon fra produsent

Voitelukaavio  
 Xh  X 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
   =   Voitelunippojen lukumäärä
 (IV)  Katso liite ”Polttoaineet”
 Liter  Litraa
 *  Versio
   Katso valmistajan ohjeet

DK

FIN

SN

MazacÌ pl·nMazacÌ pl·n  
 Xh  každých X 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

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

   viz. příručka výrobce

Plan smarowaniaPlan smarowania  
 Xh  smarowaÊ co X 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 

   =   iczba punktÛw smarowania
 (IV)  
 Litre  litr
 *  Wariant

   Zobacz instrukcjÍ obs≥ugi producenta

Määrimisplaan  
 Xh  iga X 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
   =   määrdeniplite arv
 (IV)  vt Lisa - määrdeained
 Liter  liiter
 *  variant
   valmistaja kasutusjuhendit

Eļļošanas plāns  
 Xh  ik pēc katrām X 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

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

   skatīt ražotāja instrukciju

CZ EE

LV

PL

Tepimo planas
 Xh  kas X eksploatacijos valandas
 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

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

   Žr. gamintojo instrukciją

LT
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SHYDRAULISKT SCHEMA

Jumbo Profiline, Jumbo Combiline
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HYDRAULISKT SCHEMA S

Liftaxelstyrning
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HYDRAULISKT SCHEMA S

Tvångsstyrning
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HYDRAULISKT SCHEMA S

Elektronisk tvångsstyrning (Tandem axel)
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Teckenförklaring:
1...Hydraulblock styrning
2...Axel
3...Färdriktning
4...Drivning bottenmatta returkörning
5...Ingångsplatta styrblock

Y40... Frihjulsventil axel 1 A
Y41... Frihjulsventil axel 1 B
Y42... Prop. vägventil axel 1b
Y43... Prop. vägventil axel 1 a
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HYDRAULISKT SCHEMA S

Elektronisk tvångsstyrning (Tridem axel)
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Teckenförklaring:
1... Hydraulblock styrning
2... Axel 1
3... Axel 3
4... Färdriktning
5... Drivning bottenmatta returkörning
6... Ingångsplatta styrblock

Y40... Frihjulsventil axel 1 A
Y41... Frihjulsventil axel 1 B
Y42... Prop. vägventil axel 1b
Y43... Prop. vägventil axel 1 a
Y44... Frihjulsventil axel 3 A
Y45... Frihjulsventil axel 3 B
Y46... Prop. vägventil axel 3 a
Y47... Prop. vägventil axel 3 b
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Elektriskt kopplingsschema

33 + 537A9000

Anmärkning!

Alla stickkontakter 
visas utifrån.

Färgkod:
bl blå

br brun

gn grön

gnge grön / gul

gr grå

rt röd

sw svart

ws vit

Förklaring:
Sensorer
S1 Skärverk in
S2 Skärverk ut
S7 

B1 Varvtal
B2 Skärverk
B3 Fyllnivåsensor uppe
B4 Fyllnivåsensor nere
B5 Baklucka
B6 Doseringsvalsar
B7 Dörrbrytare
B8 Vinkelgivare vikdragstång
B17 Baklucka öppen

Ventiler
Y1 Bottenmatta framåtkörning
Y2 Proportionalventil 

bottenmatta - retur
Y3 Vägventil ner
Y4 Vägventil upp
Y5 Pickup
Y6 Doseringsvalsar

Y7 Vikdragstång
Y8 Vikdragstång
Y11/Y12 Skärverk
Y13/Y14 Baklucka



- 198 -1400-S ELEKTROPLAN_0548

ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA S

Anmärkning!

Alla stickkontakter 
visas utifrån.

Maßstab Blatt
Anz. Nr.

WTK-ELEKTRONIK

GmbH

01844 Neustadt/Sa.

Benennung

Zeichnungs-Nr.

Gepr.

Datum NameMitteilung

Ersetzt durch

Datei

Ersatz für
Tel.: 03596/56560

Bearb.Wiederholteil in Erzeugnis:

Projektion

Schramm
ÄZ

537A2000

JR 32bit Ladewagen Jumbo
Servicezeichnung16.10.09

2 1

1

234

5
6 7 8

9

Ansicht auf LBS-Stecker
(von außen)

Ansicht auf 42 pol. Steckverbinder ST2
(von außen)

Anschlussbelegung der 42 pol.
Steckverbinder siehe Blatt 2

114

1528

2942

1 14
15 28

29 42

Ansicht auf 42 pol. Steckverbinder ST1
(von außen)
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Beläggningsschema vägventiler (direkt), fördelarskåp komplett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28

Förklaring:
1 GND Power

2 +10,5V sensor stabiliserad

3 GND sensor

4 +12V sensor ostabiliserad

5 +5V sensor stabiliserad

6 LIN Bus

7 Y30+Y31+Y32 cover+

8 Belysning lastningsutrymme

9 Arbetsstrålkastare 1

10 Arbetsstrålkastare 2

11 Fördelare fodermedeltillsats

12 Y15 Bottenmatta steg 2

13 Y16 Eferlöpande styraxel

14 Y10 Tvärmatningsband vänster

15 Y9 Tvärmatningsband höger

16 Utgång reserv 1 l mät

17 Y0 Huvudventil autocut

18 Y8 Ventil dragstångsringsida

19 Y19 Ventil dragstångsringdämpning

20 Y20 + Y21 Kombiklaff nere

21 Y22 + Y23 Kombiklaff uppe

22 Y24 Stödhjulssvängning

23 S3 Avlastning bottenmatta

24 Lastningsmoment

25 Fyllnivåsensor US

26 Ingång liftaxel

27 CAN 2-H

28 CAN 2-L
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# # Tillsats Beteckning
37 Lastningsmoment KMB (U-delare 3:1) B9

23 OPTION: Fyllnivåsensor 4-20mA B11

24 OPTION: Vinkelsensor vikdragstång B8

38 Reserv 3 ana-U

40 Initiator påfyllningsklaff nere (pnp) B4

26 Initiator påfyllningsklaff uppe (pnp) B3

39 Sensor liftaxel (pnp) B10

25 Initiator dörr lastningsutrymme B7

22 Knapp skärverk TILL (GNG-T) S1

35 Knapp skärverk FRÅN (GNG-T) S2

36 Oljetryckställare RW (GNG-S) S7

21 Avlasta bottenmattan S3

31 Kan inte beläggas, strömmätning A9

9 Kan inte beläggas, strömmätning A10

17 Kan inte beläggas, strömmätning A11

6 Kan inte beläggas, strömmätning A12

1 10A kontakt OPTION: Ljus 2 / reserv utgång (Vk kK)

28 10A kontakt WV ner Y3

10 WV upp Y4

7 SV Pickup Y5

13 SV Doseringsvals Y6

29 10A kontakt SV vikdragstång Y7 + Y8

14 10A kontakt SV Baklucka Y13 + Y14

11 SV Efterlöpande styraxel Y16

2 Bottenmatta - retur Y1

8 Bottenmatta normal Y2

3 Bottenmatta steg 2 (Vk kK)

5 SV Lastgodssäkring svängcylinder Y30 +Y32

19 CAN2 - HIGH (Vk kK)

33 CAN2 - LOW (Vk kK)

12 Lin - Bus

18 Usen 12V ostabiliserad (Vk gK)

32 Usen 12V ostabiliserad (Vk gK)

4 Usen 5V stabiliserad (Vk gK)

20 Sensor GND

34 Sensor GND

15 10A kontakt Power GND

16 Power GND

27 Power GND

30 Power GND

41 Power GND

42 10A kontakt Power GND

# # Tillsats Beteckning
25 PTO (npn) B1

39 Initiator baklucka (pnp) B5

24 Initiator skärverk (pnp) B2

38 Initiator doseringsvalsar (pnp) B6

13 Lampa lastningsutrymme 

11 Tvärmatningsband vänster Y10

5 Tvärmatningsband höger Y9

28 10A kontakt FM Tillsatsfördelare

29 10A kontakt SV Skärverk Y11 + Y12

1 10A kontakt SV Torrfoderpåbyggnad Y17 + Y18

9 Huvudventil Autocut Y0

10 SV Dragstångsdämpning Y19

12 SV Stödhjulssvängning Y24  

14 10A kontakt SV Dragstångsringsida Y8

6 SV Kombiklaff nere Y20 + Y21

7 SV Kombiklaff uppe Y22 + Y23

41 Inte tillgänglig

27 Inte tillgänglig

16 Inte tillgänglig

31 Inte tillgänglig

30 Seriell GND

17 10,5 V stabiliserad

18 10A kontakt 10,5 V stabiliserad

32 10,5 V stabiliserad

33 10,5 V stabiliserad

2 Sensor GND

3 Sensor GND

4 Sensor GND

8 Sensor GND

24 Fri

15 10A kontakt Power GND

19 Power GND

20 Power GND

21 Power GND

22 Power GND

23 Power GND

34 Power GND

35 Power GND

36 Power GND

37 Power GND

38 Power GND

42 10A kontakt Power GND

Stickkontakt 1 (ST 1) Stickkontakt 2 (ST 2)
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WTK-ELEKTRONIK
GmbH

01844 Neustadt/Sa.

Benennung

Zeichnungs-Nr.

Gepr.

Datum NameMitteilung

Ersetzt durch

ÄZ

Datei Schulze

Ersatz für
Tel.: 03596/56560

Bearb.

Maßstab Blatt
Anz. Nr.

Projektion

19.09.2011

1 : 1 3fo 130 Ladewagen
Power Control

537C1000:00

1

2,0 m

Servicezeichnung

1

4

7

3

6

9

Kontakt Farbe Funktion
2 ws CAN_L
4 gnge CAN_H
6 sw TBC PWR
7 gr ECU PWR
8 br LIN
9 bl ECU GND

Ansicht auf 9 pol. Buchse
(von außen)

165-12-123

33 + 537C1000.x

Kontakt Färg Funktion
2 ws CAN 2-L

4 gnge CAN 2-H

5 sw TBC PWR

7 gr ECU PWR

8 br LIN

9 bl ECU GND

Bild på den 9-poliga bussningen 
(utifrån)
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Etikett fördelarskåp (del I)

1  LIN Bus
2  Y30 + Y31 + Y32 cover+
3  Belysning lastningsutrymme
4  Utgång reserv belysning 2
5  Fördelare fodermedeltillsats 
6  Y15 Bottenmatta steg 2
7  Y16 Efterlöpande styraxel
8  Y10 Tvärmatningsband vänster
9  Y9 Tvärmatningsband höger

10  Utgång reserv Imät
11  Y0 Huvudventil Autocut
12  Y8 Dragstångsringsida
13  Y19 Ventil dragstångsdämpning
14  Y20 +Y21 Kombiklaff nere
15  Y22 + Y23 Kombiklaff uppe

16  Y24 Stödhjulssvängning
17  S3 Avlastning bottenmatta
18  B3 Lastningsmoment
19  B11 Fyllnivåsensor US
20  B10 Liftaxel
21  CAN (high)
22  CAN (low)

+

+
+
+

--

-
-
--

Signal

+
-

Signal

-

Signal

+

Signaal

++
-

BUU

BNN

BKKK

BNN

GGNN

-nn.c.
WH

GNYYYE

BNNN

1
2
3
4
5

7
8
9

10
11

6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BK...svart
BU...blå
BN...brun
GNYE...grön-gul
GR...grå
WH...vit
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Etikett fördelarskåp (del II) 

+
+
+ -

-
-

LIN

+
-

BN

BK

BL...black...schwarz
BU...blue...blau
BN...brown...braun
GNYE...green-yellow...grün-g
GR...grey...grau
WH...white...weiß
GN…green...grün
YE...yellow...gelb

BU

GR

+
+

-
-

Wiegung, cov
PickU+ -

Y30 Y31 Y32

+ -

CAN H
CAN L SLC
CAN H
CAN L

YE

GN

EBSCAN L
CAN H

en ernen
resistor

YEBL

GNBL
0 Ohm

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11

6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1  LIN Bus
2  Y30 + Y31 + Y32 cover+
3  Belysning lastningsutrymme
4  Utgång reserv belysning 2
5  Fördelare fodermedeltillsats 
6  Y15 Bottenmatta steg 2
7  Y16 Efterlöpande styraxel
8  Y10 Tvärmatningsband vänster
9  Y9 Tvärmatningsband höger

10  Utgång reserv Imät
11  Y0 Huvudventil Autocut

12  Y8 Dragstångsringsida
13  Y19 Ventil dragstångsdämpning
14  Y20 +Y21 Kombiklaff nere
15  Y22 + Y23 Kombiklaff uppe
16  Y24 Stödhjulssvängning
17  S3 Avlastning bottenmatta
18  B9 Lastningsmoment
19  B11 Fyllnivåsensor US
20  B10 Liftaxel
21  CAN (high)
22  CAN (low)
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Anslutningsbeläggning

B40 Vinkelsensor släpvagnskoppling
 Anslutning av kabeln 33+ 537A7100

B41 Vinkelsensor axel 1
 Anslutning av kabeln 487.466 - vid Tridem axel 1
 Anslutning av kabeln 487.465 - vid Tandem axel 2

B42 Vinkelsensor axel 3
 Anslutning av kabeln 487.466 - Tridem axel 3

B43 ABS impulssensor 1 vänster/ sinus-rektangel omvandlare
 Anslutning av kabeln 33+ 573A7300 (bara utan EBS)

B44 ABS impulssensor 2 höger
 Anslutning av kabeln 33+ 573A7200 (bara utan EBS)

B45 Tryckställare

Y40 Frihjulsventil axel 1 A

Y41 Frihjulsventil axel 1 B

Y42 Prop. vägventil axel 1 b

Y43 Prop. vägventil axel 1 a

Y44 Frihjulsventil axel 3 A

Y45 Frihjulsventil axel 3 B

Y46 Prop. vägventil axel 3 b

Y47 Prop. vägventil axel 3 a

X1 Försörjning av 32bit JR

V1 Anslutning buss-förbindelse i fördelarboxen på kabelträdet

X3 RS232 diagnosbussning

X2 70-polig stickkontakt på säkerhetsstyrdatorn
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Allmänt
Med hjälp av hydrauliskt styrda cylindrar spänns en 
presenning över lastvagnen. På så vis förhindras att 
lastgodset går förlorat.

Manövrering
Säkra lastgodset:
Efter lastningen av lastvagnen:
1. Parkera lastvagnen på ett lämpligt, plant ställe.

2. Tryck på tangenten  (Säkra lastgods) för att säkra 
lastgodset. Lastgodssäkringen svänger framåt tills 
sensorn automatiskt frånkopplar. Nu är den automatiskt 
spärrad under färden.

3. Nu kan du påbörja färden.

Öppna lastgodssäkringen:
1. Parkera lastvagnen på ett lämpligt, plant ställe.

2. Tryck på tangenten  (Öppna lastgodssäkring) för 
att öppna lastgodssäkringen igen. Lastgodssäkringen 
svänger bakåt och presenningen rullas automatiskt upp 
igen.

3. Öppna bakluckan.
4. Lasta av lasten. Ytterligare information om detta, se 

kapitel ”Lasta av lastvagnen”.

Säkerhetsanvisningar
1. Parkera bara lastvagnen på ett plant underlag.
2. Manövrera inte lastgodssäkringen i närheten av 

högspänningsledningar eller träd, under broar, i tunnlar 
eller i utrymmen där taket är lägre eller lika högt som 
maskinens maximala totalhöjd.

3. Manövrera aldrig lastgodssäkringen under körningen.
4. Lastgodssäkringen får bara manövreras när fordonet 

står stilla.
5. Lasta bara lastvagnen med öppen lastgodssäkring 

(dvs. bygeln befinner sig baktill).
6. Front luckorna kan bara  manövreras  när 

lastgodssäkringen är öppen.
7. Lastgodssäkringen kan bara manövreras när bakluckan 

är stängd.

Underhåll
Smörj följande ställen var 80:e färd:
- på smörjnippeln, på sidan, på brytrullen
- på smörjnippeln, bak, på brytrullen

Fetta regelbundet in långhålet vid hydraulcylindern.

Anmärkning!

Lastgodssäkringen 
kan bara erhållas 
som extra utrust-
ning till produktl-
injen Combiline.

Anmärkning!

De främre väg-
garna kan inte 

manövreras när 
lastgodssäkrin-
gen har svängts 

fram.
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Isobus Power Control

Tangenterna för lastgods 
säkringen finns i:
Grundinställningsmenyn

Tangenterna för lastgods- 
säkringen finns i:
Workmenyn

 Släpper du tangenten  (Säkra 

l a s t g o d s )  e l l e r   ( Ö p p n a 
lastgodssäkring) inom de fyra första 
sekunderna, stoppar lastgodssäkringen. 
Hålls tangenterna nedtryckta längre än 
fyra sekunder, ljuder en signal. Efter denna 
signal kör lastgodssäkringen automatiskt 
till ändposition. Man måste inte fortsätta 
att hålla knapparna nedtryckta.
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BruksanvisningS

"Översättning av original-bruksanvisningen" Nr.

Autocut

548.42.000.2_S_8_0_M.1

554.42.000.1_S_8_0_M.1
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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
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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.
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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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HANTERING

ISO - maskinstyrning

Knivslipningsmeny

g  Indikering av de inställda slipcyklerna
 1...10  = antal slipcykler
 11   = oändligt
h  Slipcykelräknare (kan återställas)
i  Slipcykelräknare totalt (kan inte återställas)

Knapparnas betydelse:
T1 Slipningen avslutas - knivsliputrustningen kör 

tillbaka till parkeringsposition.
T2 Radera - för återställning av slipcykelräknaren
T3 Parkeringsposition (håll knappen intryckt i 2 

sekunder).
T4 Slipskivor - bytesposition (håll knappen intryckt i 

2 sekunder).
T5 Gå tillbaka en nivå.

T6
T7
T8
T9

T10

T1
T2
T3
T4
T5

b c d e
f

g i
h

a

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Programvarans version för Autocutdatorn visas
b  Aktuell position i tvärrörelse

 (bara indikering)
  = riktning höger
  = riktning vänster
  = parkeringsposition
  = slipposition
 + = max.position
c   Aktuell position i längsrörelse

 (bara indikering)
  = utkörning
  = inkörning
  = parkeringsposition
d  Aktuell position i slipriktningen

 (bara indikering)
  = utkörning
  = inkörning
  = parkeringsposition
 + = slipposition
e   Nummer på kniven som aktuellt bearbetas

 (bara indikering)
f   Fält för felmeddelanden

Anmärkning:

Ingen annan funkti-
on kan utföras när 

den automatiska 
knivslipningscy-
keln har startats!

Anmärkning:

Håll knappen in-
tryckt i 2 sekun-

der: 
Så snart funk-
tionen startas, 

ljuder en signal.
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Power Control

Knivslipningsmeny

h

b c d e

f

T1 T2 T3 T4

g

a

i

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Programvarans version för Autocutdatorn visas
b  Aktuell position i tvärrörelse

 (bara indikering)
  = riktning höger
  = riktning vänster
  = parkeringsposition
  = slipposition
 + = max.position
c   Aktuell position i längsrörelse

 (bara indikering)
  = utkörning
  = inkörning
  = parkeringsposition
d  Aktuell position i slipriktningen

 (bara indikering)
  = utkörning
  = inkörning
  = parkeringsposition
 + = slipposition
e   Nummer på kniven som aktuellt bearbetas

 (bara indikering)
f   Fält för felmeddelanden

g  Indikering av det inställda antalet slipcykler
 1...10  = antal slipcykler
 11   = oändligt

  
 Inställningen av antalet slipcykler sker med knapparna 

"Plus"  resp. "Minus".
h  Slipcykelräknare (kan återställas)
i  Slipcykelräknare totalt (kan inte återställas)

A n m ä r k n i n g :  D e n  a u to m a t i s k a 
knvislipningscykeln kan avbrytas med 

 stoppknappen.

Knapparnas betydelse:

Slipskivor - bytesposition (håll knappen 
intryckt i två sekunder).

Radera - för återställning av slipcykelräknaren

Visa ytterligare knappar

Parkeringsposition (håll knappen intryckt i 
två sekunder).

Slipningen avslutas - knivsliputrustningen 
kör tillbaka till parkeringsposition.

Gå tillbaka en nivå.

Anmärkning!

Ingen annan funkti-
on kan utföras när 

den automatiska 
knivslipningscy-
keln har startats!

Anmärkning:

Håll knappen in-
tryckt i 2 sekun-

der: 
Så snart funk-
tionen startas, 

ljuder en signal.



1500_S-HANTERING-AUTOCUT_548

SHANTERING

- 220 -

Starta Autocut

Håll båda knapparna intryckta i minst 3 sekunder.
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Starta slipningen

Följande förutsättningar krävs för slipningen:
- Lastningsvagnen och alla försörjningsledningar är monterade på traktorn!
- Traktorn har startats och säkrats mot att den oavsiktligt rullar iväg!
- Lastningsvagnen är tom!
- Lastningsvagnen står på ett stabilt underlag!
- BRANDRISK! Inget lättantändligt material får finnas i knivsliputrustningens närhet! (Slipa t.ex. aldrig i en lada!)
- Ta bort skyddslacken innan du slipar nya knivar!
- Spaken (H) på knivförreglingen
 är spärrad i arbetsposition (=> de enskilda
 knivarna sitter säkert).

 Observera!

 Den automatiska knivsliputrustningen får bara vara i gång under uppsyn, eftersom det finns 
förhöjd brandrisk! Personen som övervakar utrustningen måste vara förtrogen med hanteringen av 
brandsläckaren som är monterad på lastningsvagnen, så att den i brandfall kan sättas in sakkunnigt 
och utan dröjsmål.

 Observera!

 Se till att ingen uppehåller sig inom sliputrustningens riskområde innan du startar den automatiska 
knivsliputrustningen. Hydrauliskt drivna komponenter på sliputrustningen kan orsaka allvarliga 
kläm- och krosskador!

 Som riskområde gäller området under lastningsvagnen mellan dragstången och axlarna!

När alla förutsättningar för slipningen är uppfyllda, kan den automatiska slipningen startas:

Anmärkning!

Vid kallt väder eller 
före den första 
slipningen bör 

hydrauloljan vär-
mas upp till minst 

30°C! Tillkoppa 
bottenmattan en 

kort stund vid 
behov.

Anmärkning:

När slipcykeln är 
inställd på "Per-

manent drift (11)" 
avslutas slipnin-

gen med knappen 
"Stopp"!

495.847

START - AUTOCUT

1) Sväng ut knivbalken med den externa skärverksknappen.

2) Genom att samtidigt trycka in de båda externa 
skärverksknapparna i 3 sekunder startas slipningen (se 
även dekalen under de externa skärverksknapparna).

Pos. 1

H

"Jumbo"
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Slipningens förlopp:

Anmärkning!

Sväng in knivbal-
ken manuellt 

med de externa 
skärverksknap-

parna eller via 
manöverenheten 

efter att den auto-
matiska slipnin-

gen har avslutats.

1) Sväng ut knivbalken med den externa skärverksknappen. 
 Vid Torro: Efter att skärverket har svängts ut, svängs 

även smutsavvisaren ut. 

2) Starta proceduren.

3) Sliputrustningen svängs till arbetsposition.

4) Sliputrustningens längs- och tväraxel referenserar.

5) Slipningen startas. Via knivräknar-sensoren positioneras 
slipskivan mot kniven och trycks mot kniven via ytterligare 
sensorer. Efter slipningen positioneras slipskivan vid 
nästa kniv. 

"Jumbo"

Anmärkning:

 Ställ in trycket för knivslipningen vid behov, 
se kapitel Självhjälp, ändra presstrycket.

6) Den automatiska slipningen har avslutats när det inställda 
cykelantalet har avarbetats och sliputrustningen befinner 
sig i parkeringsposition.

 Endast vid Jumbo: Den automatiska slipningen har 
avlsutats när även smutsavvisaren har svängts in.

7) Kör in skärverket manuellt.

"Torro"
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Den automatiska slipningen kan när som helst 
stoppas med manöverenheten:

ISOBUS - terminal

Tryck på knappen  i menyn  för knivslipningen.
Den aktuella kniven slipas färdigt. 
Därefter kör sliputrustningen till parkeringsposition. 

Power Control - styrning

Tryck på knappen  i menyn  för knivslipningen.
Den aktuella kniven slipas färdigt.
Därefter kör sliputrustningen till parkeringsposition. 

Stoppa slipningen

Anmärkning!

Sväng in knivbal-
ken manuellt 

med de externa 
skärverksknap-

parna eller via 
manöverenheten 

efter att den auto-
matiska slipnin-

gen har avslutats.

Utsvängning av knivbalken i sidled

För att knivbalken ska kunna svängas ut i sidled, måste 
den automatiska knivsliputrustningens hydraulblock 
svängas upp:
- Öppna hydraulblockets (1) förregling.
- Lyft upp hydraulblocket och låt det snäppa i. 1

Anmärkning:

Håll knappen in-
tryckt i 2 sekun-

der: 
Så snart funk-
tionen startas, 

ljuder en signal.

Den automatiska slipningen kan i nödfall när som 
helst stoppas med en av de båda NÖDSTOPP-
knapparna:

- När en av de båda NÖDSTOPP-knapparna 
manövreras, stoppas sliputrustningen omedelbart. 
Sliputrustningen stannar kvar i aktuell position. Kör 
sliputrustningen till parkeringsposition resp. grundläge 
efter nödsituationens åtgärdande enligt följande: 

- Lossa NÖDSTOPP-knappen.

-  Tryck på knappen   i menyn för knivslipningen. 
Sliputrustningen kör till parkeringsposition.
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SERVICE

Manuell manövrering av kopplingsventilerna

Vid en felfunktion eller för underhållsarbeten kan 
slipaxelns längs- och tvärrörelse, och sliputrustningens 
och smutsavvisarens in- och utsvängning styras 
manuellt med kopplingsventilerna på hydraulblocket till 
knivsliputrustningen. Följande förutsättningar måste vara 
uppfyllda:

1. Tryck på nödstopp-knappen.
2. Tryck på den externa skärverksknappen [FRÅN] 

och håll den intryckt i minst fem sekunder, för att 
aktivera oljeflödet. Håll knappen intryckt, så länge 
knivsliputrustningen styrs via ventilerna.

Observera!

Se till att ingen up-
pehåller sig inom  
sliputrustningens 
riskområde innan 
du manövrerar de 

manuella kopp-
lingsventilerna till 

den automatiska 
knivsliputrustnin-

gen. Hydrauliskt 
drivna kompo-

nenter på slipu-
trustningen kan 

orsaka allvarliga 
kläm- och kross-

kador!

Som riskområde 
gäller området 

under lastnings-
vagnen mellan 

dragstången och 
axlarna!

1 2 3

3

Anmärkning:

 På kopplingsventilerna finns ringar 
monterade för att underlätta den manuella 
manövreringen. 

Slipaxelns tvärrörelse 1

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

systemet med den externa skärverksknappen "FRÅN".

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

systemet med den externa skärverksknappen "FRÅN".

Sliputrustningen (och smutsavvisaren - bara vid 

Jumbo) 2

- Utsvängning:  Sliputrustningen svängs ut och vid 
Jumbo: smutsavvisaren svängs in

 Lyft upp ventilen (2) och aktivera trycket i det hydrauliska 
systemet med den externa skärverksknappen "FRÅN".

- Insvängning: Endast vid Jumbo: Smutsavvisaren 
svängs ut och vid Jumbo och Torro: Sliputrustningen 
svängs till arbetsposition

 Tryck på ventilen (2) och aktivera trycket i det hydrauliska 
systemet med den externa skärverksknappen "FRÅN".

 Slipaxelns längsrörelse 3

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

systemet med den externa skärverksknappen "FRÅN".

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

systemet med den externa skärverksknappen "FRÅN".

179-11-01

179-11-02

179-11-03

2

1
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Elschema

Ingångsbeläggning 8 bit jobbdator Autocut:
Ingång I/O Färg Wago PIN Funktion Beteckning

B1 IN 1

br X1 10 UB sensor
Skärverk utsvängt (JUMBO)
Smutsavvisare utsvängd (TORRO)

sw X1 11 Signal

bl X1 12 GND sensor

B2 IN2

br X1 7 UB sensor

Svängrörelse PARKsw X1 8 Signal

bl X1 9 GND sensor

B3 IN3

br X1 4 UB sensor 

Svängrörelse MAX (sliprörelse)sw X1 5 Signal

bl X1 6 GND sensor

B4 IN4

br X1 1 UB sensor
Längsrörelse PARK (med B5)
Start och slut mottryckning

sw X1 2 Signal

bl X1 3 GND sensor

B5 IN5

br X2 10 UB sensor
Längsrörelse MAX (riktningsvändning)
(med B4 PARK)

sw X2 11 Signal

bl X2 12 GND sensor

B6 IN6

br X2 7 UB sensor

Kniv / flankräknaresw X2 8 Signal

bl X2 9 GND sensor

B7 IN7

br X2 4 UB sensor

Tvärrörelse MAX (höger)sw X2 5 Signal

bl X2 6 GND sensor

B8 IN8

br X2 1 UB sensor

Tvärrörelse PARK (vänster JUMBO)sw X2 2 Signal

bl X2 3 GND sensor

Anmärkning! 

br..brun
sw...svart

bl...blå
gegn...gulgrön
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Utgångsbeläggning 8 bit jobbdator Autocut:

Utgång I/O Färg Wago PIN Funktion Beteckning

Y2c out1
br X7 1 POWER ventil Pressventil

gegn X7 2 GND ventil

Y3a out2
br X7 3 POWER ventil Svängrörelse i riktning PARK

gegn X7 4 GND ventil

Y3b out3
bl X7 5 POWER ventil Svängrörelse i riktning MAX (slippos.)

Y4a out5
br X7 7 POWER ventil Längsrörelse i riktning MAX

gegn X7 8 GND ventil

Y4b out4
bl X5 1 POWER ventil Längsrörelse i riktning PARK

Y2b out6
br X5 3 POWER ventil Tvärrörelse i riktning PARK (höger)

gegn X5 4 GND ventil

Y2a out7
bl X5 5 POWER ventil Tvärrörelse i riktning MAX (vänster)

Y1 out8
br X5 7 POWER ventil Ventil tvärbricka

gegn X5 8 GND ventil

Y0
A7 br 9 POWER ventil Autocut huvudventil / svängspärr

EM02 bl ST2 GND ventil Anslutning till 32 bit dator
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Hydraulschema - Jumbo Autocut
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Hydraulschema - Torro Autocut
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Hydraulschema - Torro smutsavvisare
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UNDERHÅLL

Rengöring

Observera!

Smuts (t.ex. rester efter skördegodset) kan påverka slipkvaliteten och funktionen!

Observera!

Smuts (t.ex. rester efter skördegodset) kan höja brandrisken!

Observera!

Stäng av lastningsvagnen och säkra den mot att rulla iväg före rengöringsarbeten!

Rengör först den automatiska knivsliputrustningen, avlägsna större nedsmutsningar och blås sedan ut med luft.
Axlarnas styrskenor samt sensorerna och inställningsdetaljerna (hydraulmotor) bör rengöras med en fuktig trasa.

Smörjning

Observera!

Stäng av lastningsvagnen och säkra den mot att rulla iväg före underhållsarbeten!

Smörjintervall: 30 drifttimmar
Smörjpunkter: Sliputrustningens svängram har vardera 4 smörjnipplar (1) per sida.

1

1

"Jumbo"

1

"Torro"
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Byte och inbyggnad av slipskivan

ISOBUS - terminal

- Flytta knivbalken med de externa skärverksknapparna till ändposition (endast vid TORRO: Vänta tills även 
smutsavvisaren är i ändposition).

- Tryck på knappen "Slipskiva bytesposition"  i menyn för knivslipning och håll den intryckt i 2 sekunder.
- Knivsliparen svängs in.
- Tväraxeln kör till slipskivans bytesposition (höger sida).

Power Control-styrning

- Flytta knivbalken med de externa skärverksknapparna till ändposition (endast vid TORRO: Vänta tills även 
smutsavvisaren är i ändposition).

Tryck på knappen  i menyn för knivslipning.
- Knivsliparen svängs in.
- Tväraxeln kör till slipskivans bytesposition (höger sida).

 Observera!

 Stäng av lastningsvagnen och säkra den mot att rulla iväg före underhållsarbeten!

2) Öppna slipskivans fastsättning:
- Håll slipskiveaxeln (2) med gaffelnyckeln

(storlek 21 mm).
- Öppna skivfastsättningen (3) medsols med 

gaffelnyckeln (storlek 28 mm).

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

 Observera slipskivans position - den plana sidan 
utåt.

- Håll slipskiveaxeln (2) med gaffelnyckeln
(storlek 21 mm).

- Stäng skivfastsättningen (3) motsols med 
gaffelnyckeln (storlek 28 mm).

Anmärkning!

Byt ut slipskivan 
när slipskivans 
yttre omfång är 

mindre än 10 mm!

2

3

Anmärkning:

Håll knappen in-
tryckt i 2 sekun-

der: 
Så snart funk-
tionen startas, 

ljuder en signal.

1) Aktivera underhållspositionen med manöverenheten:
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4) Aktivera parkeringspositionen med manöverenheten:

ISOBUS-terminal

- Flytta knivbalken med de externa skärverksknapparna till ändposition (endast vid TORRO: Vänta tills 
smutsavvisaren är i ändposition).

- Tryck på knappen "Parkeringsposition"  i menyn för knivslipning och håll den intryckt i 2 sekunder.
- Knivbalken måste vara utsvängd!
- Längsaxeln kör till parkeringsposition.
- Jumbo:  Tväraxeln kör till parkeringsposition (vänster sida).
- Torro: Tväraxeln kör helt åt vänster för kalibreringen och därefter till parkeringsposition (centrerad).
- Knivsliparen svängs ut.

Power Control-styrning

- Flytta knivbalken med de externa skärverksknapparna till ändposition (endast vid TORRO: Vänta tills 
smutsavvisaren är i ändposition).

Tryck på knappen  i menyn för knivslipning.
- Knivbalken måste vara utsvängd!
- Längsaxeln kör till parkeringsposition.
- Jumbo:  Tväraxeln kör till parkeringsposition (vänster sida).
- Torro: Tväraxeln kör helt åt vänster för kalibreringen och därefter till parkeringsposition (centrerad).
- Knivsliparen svängs ut.
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SJÄLVHJÄLP

A B C D

JUMBO

A B

C

D

E

TORRO

1

JUMBO

1

TORRO

Åtgärdande av störningar

Inställning av knivslipmaskinens sensorer:

Sensor 1: Skärverk utsvängt:

- Sensorn (1) aktiveras när skärverkets ram registreras. 
För att justera denna position kan skruven förskjutas i 
långhålet.

Sensor 1: Övervakning smutsavvisaren 
utsvängd:

- Sensorn (1) aktiveras när smutsavvisaren befinner sig 
i ändposition. Endast så kan sliputrustningen startas. 
För att kunna justera positionen kan sensorn förskjutas 
över fickorna.

Observera!

Stäng av last-
ningsvagnen och 

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

hållsarbetet!
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Sensor 2: (A) Slipram utsvängd:

 (viloposition)

Förskjut sensorn  i det långa hålet  åt vänster eller höger tills sensorn  kopplar om  till viloposition.

Sensor 3: (A) Slipram insvängd:

 (slipposition)

Förskjut sensorn  i det långa hålet  åt vänster eller höger tills sensorn  kopplar om till slipposition.

Observera!

Felaktigt inställda 
sensorer kan leda 

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

sakskador!

2

JUMBO

2

TORRO

3

JUMBO

3

TORRO

9

5 4

10 11 12

JUMBO TORRO

44
5

11
12

9

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)

Sensor 4/5: (C) Längdsläde 
och motpressningstryck

- Sensorn (4) aktiveras med skruven (12) och sensorn (5) 
aktiveras med skruven (11) = grundställning (längdsläden 
i utgångsposition).

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

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

Observera!

Stäng av last-
ningsvagnen och 

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

hållsarbetet!
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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!)

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.

Sensor 6: (B) Knivräkning:

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

6 6

JUMBO TORRO

7

JUMBO

7

TORRO

Observera!

Stäng av last-
ningsvagnen och 

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

hållsarbetet!

8

JUMBO

8

TORRO

15

TORRO

Sensor 15:  Begränsaren för skärverket körs ut

- Denna sensor sörjer för att skärverket har tillräckligt 
avstånd från marken även i ojämn terräng.När skärverket 
manövreras från förarhytten och sensorn aktiveras, 
stoppas skärverket innan det når ändpositionen och 
smutsavvisaren svängs ut. För att kunna justera 
positionen kan sensorn förskjutas över fickorna.

 För att kunna starta knivsliputrustningen, 
måste skärverket först flyttas till ändposition 
med de externa tangenterna. Därmed 
manövreras sensorn inte längre och Autocut 
kan startas!
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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 
(16).

 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:

16
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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

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 
”ACK”.

 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)

ISOBUS - Terminal

Power Control

ISOBUS - Terminal

Power Control

a

Power Control

ISOBUS - Terminal

b
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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:

 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:

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. Kör knivbalken till parkeringsposition.

Exempel för Jumbo:
På bilden ovan kunde parkeringspositionen inte uppnås i 
tvärrörelsen (vänster-höger). Kontrollera att sensor 8 (vid 
Jumbo) fungerar korrekt. 

Power Control

ISOBUS - Terminal
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Uppbyggnad och funktion
Vägningsutrustningen beräknar den lastade vikten av trycket i det hydrauliska systemet. För att korrekt kunna bearbeta 
tryckvärdena i det hydrauliska systemet, anpassas dessa till den faktiskt vägda vikten med hjälp av en kalibrering.
De anpassade värdena sparas och används sedan för alla vägningar.

Tekniska data

Noggrannhet 2,5% av den max. tillåtna nyttolasten

KORT ÖVERSIKT
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KALIBRERING

Allmänt
Varför och när krävs en kalibrering:
Kalibreringen måste alltid genomföras vid ekipagets 
(traktor + lastningsvagn) första idrifttagning, för att 
vägningsutrustningen skall fungera!
Härvid fastställs omräkningsfaktorerna, beroende av 
ekipaget. Dessa används sedan för alla vägningar.

Om det finns skillnader mellan vikterna som fastställts 
och visas på bildskärmen och de faktiskt vägda vikterna, 
rekommenderas en ny kalibrering.

Vi rekommenderar att genomföra en kalibrering inför 
varje säsong.

Vad händer under kalibreringen:
Vägningsutrustningen beräknar den lastade vikten av 
trycket i det hydrauliska systemet. För att korrekt kunna 
bearbeta tryckvärdena i det hydrauliska systemet, 
anpassas dessa till den faktiskt vägda vikten med hjälp 
av en kalibrering.
De anpassade värdena sparas och används sedan för 
alla vägningar.

Vilka förutsättningar krävs för kalibreringen:
- En våg, på vi lken ekipaget kan vägas för 

referensvägningen.
- Last (t.ex. ensilage, grönfoder osv.) för att 

kunna åstadkomma lastningsvagnens maximala 
transportvikt.

Anmärkning:

 En  re ferensvägn ing  med i  de t 
närmaste maximal transportvikt höjer 
vägningsutrustningens noggrannhet!

- Lastningsvagnen skall stå på ett plant och stabilt 
underlag under kalibreringen.

- Ekipaget måste dras rakt.
- Traktorn och lastningsvagnen får inte vara bromsade 

under kalibreringen. Traktorns växel skall stå i 
neutralläge.

Anmärkning:

 Vi rekommenderar att låta ekipaget rulla ut 
mot kalibreringsplatsen för att i möjligaste 
mån undvika mekaniska spänningar mellan 
traktorn och lastningsvagnens dragstång 
under kalibreringen!

- Pickupen måste vara upplyft.
- Vid varianten lyftaxel skall styraggregatet stå i 

flytläge.

Anmärkning:

 Om alla dessa förutsättningar uppfylls, 
kan en exakt kalibrering genomföras och 
vägningarna blir exakta!

Hur genomförs kalibreringen:
1) När alla förutsättningar är uppfyllda börjar du 

med dragstångskalibreringen i tomt tillstånd. 
Dragstångskalibreringen sker med hjälp av ISOBUSS-
styrningen.

2) Axlarnas hydrauliska tryck kalibreras i tomt tillstånd. 
Viktkalibreringen sker med hjälp av ISOBUSS-
styrningen.

3) För att ta reda på referensvikten vägs ekipaget var 
för sig (traktor/lastningsvagn) på en våg och värdena 
antecknas i ISOBUSS-styrningen.

4) Axlarnas hydrauliska tryck kalibreras i fullastat 
tillstånd. Viktkalibreringen sker med hjälp av ISOBUSS-
styrningen.

5) För att ta reda på referensvikten vägs ekipaget var 
för sig (traktor/lastningsvagn) på en våg och värdena 
antecknas i ISOBUSS-styrningen.

6) Värdena som fastställts bearbetas, därefter är 
kalibreringen avslutad.

Anmärkning:

Vid vägningen av 
traktorn bör du 

beakta att den vid 
både tom- och 

fullvägningen an-
tingen vägs ”med 

föraren” eller 
”utan föraren”. 
I annat fall blir 
kalibreringen 

felaktig.
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Dragstångens kalibrering

Dragstångens kalibrering

Tangenternas betydelse:
T6 STOPP
T7 Kör vikdragstången till den maximala övre positionen 

(håll tangenten intryckt tills en signal avges).
T8 Kör vikdragstången till den maximala nedre 

positionen (håll tangenten intryckt tills en signal 
avges).

T9 Spara vägningspositionen
T10 Tillbaka en nivå.

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Aktuellt spänningsvärde på vinkelsensorn

 = dragstångens position
b   Maximalt spänningsvärde

 vikdragstång på max. övre position
c  Minimalt spänningsvärde

 vikdragstång på max. nedre position
d   Spänningsvärde horisontalt

 sparad vikdragstångsposition för ”Lastningsvagn 
horisontal”

T6
T7
T8
T9
T10

a
b
c
d

Anmärk-
ning:

Kalibreringen får 
endast genom-

föras när alla 
förutsättningar är 

uppfyllda. (Se avs-
nitt ”Allmänt”).

Dragstångskalibreringens förlopp:
1) Flytta vikdragstången till den maximala övre 

positionen med tangenten T7.
 Tryck på tangenten T7 tills en signal avges.
2) Flytta vikdragstången till den maximala nedre 

positionen med tangenten T8.
 Tryck på tangenten T8 tills en signal avges.
3) Flytta lastningsvagnen till horisontal position med 

tangenterna T7 och T8.
4) Spara denna horisontala position med tangenten 

T9.
 Tryck på tangenten T9 – en ny skärm visas.

Anmärkning:

 Denna posit ion som sparats för 
vikdragstången aktiveras sedan automatiskt 
vid alla vägningar!

5) Efter framgångsrik kalibrering av dragstången visas 
den bildskärm som framställs här bredvid.

 Bekräfta dragstångens kalibrering med tangenten T8 
eller gå tillbaka med tangenten T10 utan att spara.

T8

T10

Aktivera menyn ”Kalibrera dragstången”.
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Viktkalibrering i tomt tillstånd

Kalibrera vikten i tomt tillstånd

Tangenternas betydelse:
T6 STOPP
T7 Genomför tomvägningen (håll tangenten intryckt 

i 2 sekunder).
T8 Genomför fullvägningen (håll tangenten intryckt i 

2 sekunder).
T9 Bearbeta kalibreringsvärdena och avsluta 

proceduren.
T10 Tillbaka en nivå.

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Aktuella spänningsvärden

 spänningsvärdena enligt symbolerna (dragstång, 
körverk vänster och körverk höger)

b   Aktuella omräkningsfaktorer
 omräkningsfaktorerna enligt symbolerna (dragstång, 

körverk vänster och körverk höger)

T6
T7
T8
T9
T10

a

b

Anmärkning:

När proceduren 
”Viktkalibrering 
i tomt tillstånd” 

startas, för 
bildskärmarna 

steg för steg 
genom förloppet. 

Enskilda bildskär-
mar - oberoende 

av förloppet - kan 
inte aktiveras!

Viktkalibreringens förlopp:

Anmärkning:

 Kalibreringen får endast genomföras när 
alla förutsättningar är uppfyllda. (Se avsnitt 
”Allmänt”).

1) Starta tomvägningen med tangenten T7.
 Håll tangenten T7 intryckt i 2 sekunder.
2) På bildskärmen visas ett rött fält med ett timglas.

- Dragstången kör till horisontal position.
- Det  hydrau l iska t rycket  fasts tä l ls  och 

omräkningsfaktorerna beräknas.
3) När de beräknade värdena för dragstången och axeln 

till vänster resp. till höger visas i det röda fältet på 
bildskärmen, har beräkningen avslutats.

 Bekräfta dessa omräkningsfaktorer med tangenten T8 
och gå till nästa steg eller gå tillbaka med tangenten 
T10 utan att spara.

T8

T10

Aktivera menyn ”Kalibrera vikten”.
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T8

T10
a b

Manuell vägning av traktorn och lastningsvagnen 
i tomt tillstånd:
De beräknade värdena för vägningsutrustningens sensorer 
måste jämföras med de faktiska viktvärdena.

Anmärkning:

 Vägningen får endast genomföras när alla 
förutsättningar är uppfyllda. (Se avsnitt 
”Allmänt”).

Steg 1: Väg traktorns vikt:
Placera ekipaget på vågen så att bara traktorn står på 
plattformen med alla fyra hjulen.
- Läs av värdet och anteckna det på bildskärmen under 

punkt a.

Anmärkning:

 Hur du matar in talvärden i ISOBUSS-
styrningen, framgår av respektive manual 
för ISOBUSS-styrningen.

Steg 2: Väg lastningsvagnens vikt:
Placera ekipaget på vågen så att bara lastningsvagnen 
står på plattformen med alla fyra hjulen.

- Läs av värdet och anteckna det på bildskärmen 
under punkt b.

- Bekräfta proceduren ”Viktkalibrering i tomt tillstånd” 
med tangenten T8 och avsluta eller gå tillbaka med 
tangenten T10 utan att spara.

T8

T10a b
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Viktkalibrering i fullastat tillstånd

Kalibrera vikten i fullastat tillstånd

Tangenternas betydelse:
T6 STOPP
T7 Genomför tomvägningen (håll tangenten intryckt 

i 2 sekunder).
T8 Genomför fullvägningen (håll tangenten intryckt i 

2 sekunder).
T9 Bearbeta kalibreringsvärdena och avsluta 

proceduren.
T10 Tillbaka en nivå.

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Aktuella spänningsvärden

 spänningsvärdena enligt symbolerna (dragstång, 
körverk vänster och körverk höger)

b   Aktuella omräkningsfaktorer
 omräkningsfaktorerna enligt symbolerna (dragstång, 

körverk vänster och körverk höger)

T6
T7
T8
T9
T10

a

b

Anmärk-
ning:

Kalibreringen får 
endast genom-

föras när alla 
förutsättningar är 

uppfyllda. (Se avs-
nitt ”Allmänt”).

Kalibreringens förlopp:

Anmärkning:

 Kalibreringen får endast genomföras när 
alla förutsättningar är uppfyllda. (Se avsnitt 
”Allmänt”).

1) Starta fullvägningen med tangenten T8.
 Håll tangenten T8 intryckt i 2 sekunder.
2) På bildskärmen visas ett rött fält med ett timglas.

- Dragstången kör till horisontal position.
- Det  hydrau l iska t rycket  fasts tä l ls  och 

omräkningsfaktorerna beräknas.
3) När de beräknade värdena för dragstången och axeln 

till vänster resp. till höger visas i det röda fältet på 
bildskärmen, har beräkningen avslutats.

 Bekräfta dessa omräkningsfaktorer med tangenten T8 
och gå till nästa steg eller gå tillbaka med tangenten 
T10 utan att spara.

T8

T10

Anmärk-
ning:

En referenskalib-
rering med i det 
närmaste maxi-

mal transportvikt 
höjer vägnings-

utrustningens 
noggrannhet!

Anmärkning:

När proceduren 
”Viktkalibre-

ring i fullastat 
tillstånd” startas, 
för bildskärmar-
na steg för steg 

genom förloppet. 
Enskilda bildskär-
mar - oberoende 

av förloppet - kan 
inte aktiveras!

Aktivera menyn ”Kalibrera vikten”.
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T8

T10a b

Manuell vägning av traktorn och lastningsvagnen 
i fullastat tillstånd:
De beräknade värdena för vägningsutrustningens sensorer 
måste jämföras med de faktiska viktvärdena.

Anmärkning:

 Vägningen får endast genomföras när alla 
förutsättningar är uppfyllda. (Se avsnitt 
”Allmänt”).

Steg 1: Väg traktorns vikt:
Placera ekipaget på vågen så att bara traktorn står på 
plattformen med alla fyra hjulen.

- Läs av värdet och anteckna det på bildskärmen 
under punkt a.

Anmärkning:

 Hur du matar in talvärden i ISOBUSS-
styrningen, framgår av respektive manual 
för ISOBUSS-styrningen.

Steg 2: Väg lastningsvagnens vikt:
Placera ekipaget på vågen så att bara lastningsvagnen 
står på plattformen med alla fyra hjulen.

- Läs av värdet och anteckna det på bildskärmen 
under punkt b.

- Bekräfta dessa viktvärden med tangenten T8 eller gå 
tillbaka till viktfastställningen med tangenten T10.

T8

T10a b

Anmärkning:

En referensvägning 
med i det när-

maste maximal 
transportvikt 

höjer vägnings-
utrustningens 
noggrannhet!

T8

T10
a

Avsluta kalibreringen:
Värdena för vägningsutrustningens sensorer samt de 
faktiska viktvärdena har fastställts. Avslutningsvis måste 
dessa värden moträknas mot varandra:

1) Moträkna kalibreringen med tangenten T9.
2) På bildskärmen visas ett rött fält med de beräknade 

differensvikterna a .

Anmärkning:

 En manuell ändring av dessa differensvikter 
a  påverkar vägningsutrustningens 

resultat!

3) Bekräfta kalibreringen med tangenten T8 och avsluta 
eller gå tillbaka med tangenten T10 utan att spara.

T6
T7
T8
T9
T10

Anmärkning:

När differensvik-
terna a  är kända, 
kan dessa matas 

in utan att en 
manuell vägning 
behöver genom-

föras.

För att uppnå ex-
akta mätresultat 
rekommenderas 
att kalibreringen 

genomförs enligt 
det beskrivna 

förloppet!
a
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Allmänt om vägningen
Vägning i manuellt driftsläge:
Vägningen sker via standard-menyföringen och kan när 
som helst genomföras.

Vägning i automatiskt driftsläge:
Vägningen sker via den förloppsstyrda menyföringen. 
Avlastningen kan inte startas förrän lasten har vägts.

Nollvägning:
Vid nollvägningen fastställs tomvikten på nytt och 
sparas.
En nollvägning före och efter den första dagliga lastningen 
höjer viktfastställningens noggrannhet.

Nollvägningen rekommenderas:
- före den första dagliga lastningen
- efter den första dagliga lastningen
 Med en upprepad nollvägning efter den första lastningen 

kompenseras eventuella lastningsrester som blir kvar i 
lastningsvagnen efter avlastningen och vägs inte med 
varje gång.

Vilka förutsättningar krävs för vägningen resp. 
nollvägningen:
- En korrekt genomförd kalibrering (se kapitel 

”Kalibrering”).
- En korrekt genomförd nollvägning före och efter den 

första lastningen.
- Lastningsvagnen måste under vägningen stå på ett 

plant och stabilt underlag.
-  Ekipaget måste dras rakt.
- Traktorn och lastningsvagnen får inte vara bromsade 

under vägningen. Traktorns växel skall stå i 
neutralläge.

Anmärkning:

 Vi rekommenderar att låta ekipaget rulla 
ut mot vägningsplatsen för att i möjligaste 
mån undvika mekaniska spänningar mellan 
traktorn och lastningsvagnens dragstång 
under kalibreringen!

- Pickupen måste vara upplyft.
- Vid varianten lyftaxel skall styraggregatet stå i 

flytläge.

Vägning med kunduppdrag:
Med ISOBUSS-styrningen kan 7 kunduppdrag startas.
Kunduppdraget protokollerar följande data:
- starttiden (startas manuellt)
- sluttiden (stoppas manuellt)
- den totala tiden för kunduppdraget
- tiden för lastningen
- tiden för avlastningen
- t iden för  kört iden mel lan lastn ings- och 

avlastningsplatsen
- tiden för ståtiden
- kö rda  k i l omete r  me l l an  l as tn ings-  och 

avlastningsplatsen
- antal lastningar
- antal lastningar / timme
- genomsnittligt avstånd mellan lastnings- och 

avlastningsplatsen
- totalvikten

Dessa data förblir sparade och kan alltid hämtas så länge 
tills kunduppdraget raderas.
Dessutom kan dessa data överföras från ISOBUSS-
styrningen till den datorbaserade utvärderingsmjukvaran 
med hjälp av lagringsmediet (USB-stick) som ingår i 
leveransen.

Anmärkning:

När ett kun-
duppdrag startas, 

rekommenderas 
en vägning i auto-

matiskt läge.

Anmärkning:

En nollvägning före 
och efter den 
första dagliga 

lastningen höjer 
viktfastställandets 

noggrannhet.
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NOLL-vägning

NOLL-vägning i tomt tillstånd

Tangenternas betydelse:
T8 Genomför NOLL-vägningen (håll tangenten intryckt 

i 2 sekunder).
T9 Spara vagnens tomvärden.
T10 Tillbaka en nivå.
T11 Avsluta NOLL-vägningen.

T8a

b

Anmärkning:

När proceduren 
”NOLL-vägning” 

startas, för 
bildskärmarna 

steg för steg 
genom förloppet. 

Enskilda bildskär-
mar - oberoende 

av förloppet - kan 
inte aktiveras!

NOLL-vägningens förlopp:

Anmärkning:

 NOLL-vägningen får bara genomföras när 
alla förutsättningar är uppfyllda. (Se avsnitt 
”Allmänt”).

1) Starta nollvägningen med tangenten T8.
 Håll tangenten T8 intryckt i 2 sekunder.
2) På bildskärmen visas ett rött fält med ett timglas.

- Dragstången kör till horisontal position.
- Det hydrauliska trycket fastställs och vagnens 

tomvärden beräknas.
3) När de beräknade värdena för dragstången och axeln 

till vänster resp. till höger visas i det röda fältet på 
bildskärmen, har beräkningen avslutats.

 Bekräfta dessa tomvärden för vagnen med tangenten 
T8 och gå till nästa steg eller gå tillbaka med tangenten 
T10 utan att spara.

4) Avsluta NOLL-vägningen med tangenten T11.

T9

T10

Aktivera menyn ”NOLL-vägning”.
Anmärk-

ning:

En referenskalib-
rering med i det 

närmaste minimal 
transportvikt 

höjer vägnings-
utrustningens 
noggrannhet!

T11
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Vägning i manuellt eller automatiskt driftsläge

Genomför en vägning

Tangenternas betydelse:
T6 Spara vikten.
T7 Genomför vägningen.
 (Håll tangenten intryckt i två sekunder)
T8 Spara inte v ikten och gå t i l lbaka t i l l 

avlastningsmenyn.

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Vägningsautomatik

 X = inte aktiv
  = aktiv
b   Aktuell vikt som riktvärde

 Den aktuella viktindikeringen kan permanent avläsas 
och skall bara betraktas  som riktvärde. För en exakt 
vägning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda!

c  Datalagringens status

  = vikten har sparats

  = vikten har inte sparats
d  Vägning aktiv

 Vägningen genomförs

 
T7
 

a

b

c

Anmärkning:

Vägningen får bara 
genomföras när 

alla förutsättnin-
gar är uppfyllda. 
(Se avsnitt ”All-

mänt”).

Vägningens förlopp i automatiskt driftsläge:

1) Manuellt driftsläge:

 Startbildskärm -> tangent " " -> tangent "
"

 Automatiskt driftsläge:

 Startbildskärm -> tangent " "

 Observera!

 Starta inte vägningen förrän du har 
förvissat dig om att ingen befinner sig inom 
dragstångens riskområde!

2) Starta vägningen på vägningsbildskärmen med 
tangenten T7.

 Håll tangenten T7 intryckt i två sekunder.
3) På bildskärmen visas ett rött fält med ett timglas.
 Vägningen genomförs!
4) När den uppvägda vikten  d , visas i det röda fältet 

på bildskärmen, har vägningen avslutats.
5) Spara vikten med tangenten T6.
 En ny vägning genomförs med tangenten T7.
 Med tangenten T8 kommer du tillbaka till 

avlastningsmenyn utan att vikten sparas.

T6
T7
T8

Aktivera ”Manuellt driftsläge” eller ”Automatiskt driftsläge”.

Anmärkning:

Sätt ett ”X” vid a  i 
SET-skärmen för 

att aktivera det 
manuella drifts-

läget!

Sätt en ” ” vid a  
i SET-skärmen 
för att aktivera 

det automatiska 
driftsläget!

d

a

Anmärkning:

Det automatiska 
driftsläget är en 

förloppsstyrning 
som hjälp för 
användaren.

Avlastningen kan 
här inte startas 

förrän lasten har 
vägts!
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Allmänt om datalagringen

Vilka data sparas:
Med ISOBUSS-styrningen kan 7 kunduppdrag startas.

Kunduppdraget protokollerar följande data:
- starttiden (startas manuellt)
- sluttiden (stoppas manuellt)
- den totala tiden för kunduppdraget
- tiden för lastningen
- tiden för avlastningen
- t iden för  kör t iden mel lan lastn ings-  och 

avlastningsplatsen
- tiden för ståtiden
- k ö rd a  k i l o m e t e r  m e l l a n  l a s t n i n g s -  o c h 

avlastningsplatsen
- antal lastningar
- antal lastningar / timme
- genomsnittligt avstånd mellan lastnings- och 

avlastningsplatsen
- totalvikten

Dessa data förblir sparade och kan alltid hämtas så länge 
tills kunduppdraget raderas.
Dessutom kan dessa data överföras från ISOBUSS-
styrningen till den datorbaserade utvärderingsmjukvaran 
med hjälp av lagringsmediet (USB-stick) som ingår i 
leveransen.

Anmärkning:

När ett kun-
duppdrag startas, 

rekommenderas 
en vägning i auto-

matiskt läge.

Anmärkning:

När ett kun-
duppdrag rade-

ras, kan dess data 
inte återställas!
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Anteckna kunddata

Dokumentera specifika kunddata med kunduppdragsräknaren

Tangenternas betydelse:
T1-3 Kundräknare 5 / 6 / 7
T4 Årsräknare
T5 Tillbaka en nivå
T7-10 Kundräknare 1 / 2 / 3 / 4

Anmärkning:

Alla dokumentera-
de kunddata kan 

överföras från 
ISOBUSS-styr-
ningen till den 

datorstyrda utvär-
deringsmjukvaran 

med hjälp av 
USB-minnet som 

ingår i leveransen!

Starta kunduppdragsräknaren:

1) Tryck på tangenten ” ” i startbildskärmen.
2) Nu visas skärmen ”Kunduppdragsräknare”.
3) Välj en räknare med tangenterna T1...T3 resp. T7...

T10.

Anmärkning:

 När räknaren är fylld med data, radera dessa 
före starten med tangenten T8.

 När ett kunduppdrag raderas, kan dess data 
inte återställas!

4) Namnge kunduppdraget a  (t.ex. med kundens 
namn).

5) Starta uppdraget med tangenten T6.
- Starttiden aktualiseras.
- Alla räknare börjar löpa och slutar först när uppdraget 

stoppas med tangenten T6.

 Skriv ut data med tangenten T7 (option).
 Radera räknaren med tangenten T8.
 Överför data till lagringsmediet med tangenten T9. 

(Se kapitel ”Dataöverföring- och bearbetning” för 
närmare information).

 Växla till nästa skärm med tangenten T10.

Aktivera menyn ”Kunduppdragsräknare”.
Anmärkning:

Upp till maximalt 
7 olika kun-

duppdrag kan 
sparas!

T1
T2
T3
T4
T5

 
T7
T8
T9
T10

a
b
c
d
e

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Totaltid

 lastningstid + körtid + avlastningstid
b   Lastningstid
c  Avlastningstid
d  Körtid
e  Antal lastningar

T6
T7
T8
T9
T10

a

b

Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  Kunduppdragets benämning
b   Start- och stopptid och datum
c  Totaltid
d  Lastningstid
e  Avlastningstid
f  Körtid
g  Ståtid

c
d
e
f

g

Anmärkning:

Somliga ISOBUSS-
styrningar har 

ingen realtidsklo-
cka integrerad. 
I det fallet skall 

start- och stopp-
tiden och datumet 
matas in för hand!
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Beskrivning av symbolerna på bildskärmen:
a  A v s t å n d  m e l l a n  l a s t n i n g s -  o c h 

avlastningspositionen
b   Antal lastningar
c  Antal lastningar / timme
d  Genomsnittligt avstånd mellan lastnings- och 

avlastningspositionen
e  Lastningarnas totalvikt

a

b

c

d

e
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Installation för dataöverföringen
Vilka komponenter krävs:
- USB-stick (1)
 Inte alla USB-minnen är kompatibla med serviceboxen! 

Använd bara det USB- m i n n e  s o m  i n g å r  i 
leveransen!

- ISOBUSS-fileserver (2)
- Förbindelsekabel (2 varianter)
 Variant 1:
 Kabel (3): förbindelsekabel mellan stickkontakten 

lastningsvagn / uttag traktor

 Variant 2:
 Kabel (4): förbindelsekabel mellan stickkontakten 

traktorkabel / uttag ISOBUSS-styrning

- Mjukvara för databearbetningen

Anmärkning:

Inte alla USB-min-
nen är kompatibla 

med service-
boxen! Använd 
bara det USB-

minne som ingår i 
leveransen!

421

3

2

1

Detaljer om serviceboxen:

USB LED

Status Beskrivning

FRÅN Inget USB-minne registrerat

„röd“ USB-minne registrerat

„rött blinkande“ USB-minnet används för närvarande 
och får INTE dras ut!
I annat fall finns risk för dataförlust!

Status LED

Status Beskrivning

„grön“ Normal drift ... allt ok.

„grönt blinkande 
långsamt“  (ca . 
1Hz)

Download har aktiverats ... 
servicetool letar efter apparater 
och förbereder nedladdningen.

„grönt blinkande 
snabbt” (ca 7 Hz)

Nedladdningen av en apparat 
pågår.

„röd“ B o o t  ( u p p s t a r t )  e f t e r 
påsättningen.

Anmärkning:

Dra ur service-
boxen när den 
inte används. 

Strömförsörjnin-
gen avbryts inte 
när tändningen 

stängs av. Batte-
riet kan urladdas!
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Dataöverföring

Starta dataöverföringen:

Tangenternas betydelse:
T6 Starta / stoppa räknaren
T7 Skriv ut data (option)
T8 Radera data
T9 Överför data till USB-stick
T10 Växla till nästa skärm

Starta dataöverföringen:

1) Tryck på tangenten " " och tangenten " " 
(beroende av vilken kundräknare som skall överföras) 
i startskärmen.

2) Tryck på tangenten T9 för  a t t  s tar ta 
dataöverföringen.

3) När dataöverföringen har avslutats utan fel, visas 
skärmen bredvid.

4) En felaktig dataöverföring visas med den nedre 
skärmen bredvid.

 I det fallet måsta dataöverföringen startas på nytt.

Möjliga orsaker för en felfunktion:
- Fileservern är inte korrekt ansluten.
- Inget USB-minne anslutet till fileservern.
- USB-minnet känns inte igen.

Aktivera menyn ”Dataöverföring”.
Anmärkning:

Installera alla 
nödvändiga 

komponenter före 
dataöverföringen!

T6
T7
T8
T9
T10
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Databearbetning

Anmärk-
ning:

För databearbet-
ningen i gårds-

datorn ställs 
en excel-fil till 

förfogande!
Förutsättningar 

för gårds-datorn:
- operativsystem 

Windows
- Microsoft Excel
- USB-anslutning

a

b

c

d

e

f

Beskrivning av funktionstangenterna:
a  Ladda data från dataminnet (USB-stick)
b   Stamdata
c  Timsatser
d  Nästa datasats
e  Föregående datasats
f  Val av språk

Funktionsförlopp:
1) Starta excel-filen på gårds-datorn.
2) Aktualisera stamdata och timsatser.
3) Läs in data från dataminnet.
4) Sammanfattningen av kunduppdragets viktigaste 

data aktualiseras och visas färdig att skrivas ut.
 Med funktionstangenterna ”Nästa och Föregående 

datasats” kan du växla  m e l l a n  d e  o l i k a 
kunduppdragen.
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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 śdaje, rozměry a hmotnosti 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 produktów.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian  
w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej 
instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian również w przypadku już 
dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciężary nie są wielkościami 
ostatecznymi. Dopuszcza się możliwość pojawienia się 
błedów.

Powielanie bądü tłumaczenia, również wyrywkowe, 
wyłącznie za pisemną zgodą

ALOIS PÖTTINGER 

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H. 

A-4710 Grieskirchen

Wszelkie prawa włącznie z prawami autorskimi zastrzeżone.

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 - 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: info@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
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