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GARANTI
Garantin utgörs av en produktgaranti från Oy El - Ho Ab (“ELHO“) garanterande kvaliteten på
sina tillverkade produkter. ELHO ansvar för eventuella fel i de tillverkade produkterna anges i
nedanstående villkor.
1. Garantivillkor
ELHO garanterar att nya maskiner och utrustning som tillverkas av ELHO kommer att vara fria
från fel i material och utförande vid normal användning under en period av tolv (12) månader efter
den dag då försäljningen till den ursprungliga ägaren (“Kunden“) och på villkor att distributören har
registrerat garantin på ELHO genom att returnera garantiregistreringsformuläret inom 14 dagar
från dagen för försäljningen till kunden (“den begränsade garantin“).
Reparation utförda under garantin förlänger inte garantiperioden.
2. Reklamation/garantianspråk
Alla anspråk under garantiperioden ska rapporteras genom att returnera ett fullständigt
garantianspråk till ELHO inom 14 dagar från den dag då Kunden gjorde Distributören medveten
om defekten. Annars kan inte anspråket accepteras. Ett fullständig garantianspråk skall under alla
omständigheter översändas till ELHO inom 30 dagar från den dag då skadan upptäcktes / rimligen
ha upptäckts annars kommer ej garantianspråket att accepteras. Distributören skall kunna bevisa
att garantianspråket sändes inom den angivna tidsgränsen.
3. Reparation eller bytesförfarande
Under förutsättning att garantin är korrekt registrerad enligt punkt 1 och garantianspråk har gjorts
i enlighet med paragraf 2, tar ELHO fullt ansvar enligt den utställda garantin för att reparera eller
byta ut de delar som enligt ELHO:s bedömning är felaktiga i material eller utförande. Detta ansvar
uppfylls genom att sända de delar som behövs för reparation eller utbyte till Distributören. ELHO
ansvarar för alla kostnader för reservdelar som behövs för reparation eller utbyte och för transport
av desamma till distributören.
Distributören skall lagra de defekta delarna i minst sex (6) månader efter att de ersatts. På ELHO:s
begäran och bekostnad ska de defekta delarna sändas till ELHO för analys.
4. Begränsningar av garantin
4.1 Komponenter ej tillverkade av ELHO
Komponenter som ej tillverkats av ELHO, men ingår i maskiner och utrustning som tillverkas av
ELHO, t.ex. hydrauliska komponenter, kraftöverföringsaxlar, växellådor, däck etc., täcks av den
garanti som beviljats av den ursprungliga tillverkaren av komponenterna.
4.2 Garantin gällande lämplighet eller prestanda
ELHO kan ej garantera lämplighet eller prestanda i användandet för deras maskiner eller utrustning
gällande specifika ändamål.
4.3 Skador orsakade av ägaren
Gällande garanti innefattar ej skador eller förlust som enligt ELHO: s yttrande är till följd av normalt
slitage/skada/förlust till följd av felaktig användning, överbelastning, olycka, försummelse eller
felaktig installation, drift eller underhåll, förändring av maskiner eller utrustning utan ELHO:s
skriftliga samtycke eller användning av icke originaldelar. Lantbruksmaskiner utsätts för slitage
och behöver regelbundet underhåll.
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4.4 Förslitningsdetaljer
Gällande garanti innefattar ej skador på slitdelar, t.ex. skyddsdukar, knivar, slagor,
strängläggarplåtar och axlar, skivor, växelaxeln för skivor, glidskor, friktionskopplingar, tinnar,
däck, slipningsutrustning, slåtterkättingar, kilremmar, rullkedjor, kedjespännelement, skrapor,
gummidämpare, filter eller skador på lack på grund av normalt slitage.
4.5 Transporter
Gällande garanti innefattar ej skador eller förluster till följd av transporter från eller till ELHO
eller mellan distributören och kunden.
4.6 Åverkan
Gällande garanti innefattar ej skador eller förluster till följd av åverkan, stöld eller annan
jämförbar skada.
4.7 Produktutveckling
ELHO följer en policy för kontinuerlig produktförbättring. ELHO förbehåller sig rätten att
utveckla, förbättra och förändra utformningen av en ELHO-produkt utan skyldighet att ändra
tidigare tillverkade ELHO-produkter.
4.8 Följdskador.
ELHO ansvarar ej för utebliven vinst, förlust av verksamhet, olägenhet, ytterligare
driftskostnader, skador på skörden eller skada på fastigheter eller person, eller annan förlust
eller skada som på något sätt tillförts de maskiner, utrustning, produkter eller tjänster, vare
sig de är direkta eller indirekta, särskilda, indirekta eller bestraffande, även om information
erhållits om eventuell möjlighet av sådana förluster eller skador, eller krav från tredje part.
Ovanstående begränsningar gäller oberoende av orsaker eller omständigheter som ger
upphov till förlust, skada eller ansvar, även om en sådan förlust, skada eller skuld bygger
på vårdslöshet eller andra avtalsbrott, inklusive, utan begränsning, grundläggande brott eller
brott mot grundläggande villkor.
5. Ej tilldelning
Rättigheterna för distributören enligt gällande garanti kan ej tilldelas tredje part.
6. Full garanti
Ovanstående gällande garanti utgör den fullständiga garantin från ELHO. Det finns inga
andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda med avseende på de maskiner,
utrustning, reservdelar eller tjänster som avses med dessa villkor, inklusive, utan begränsning,
inga garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål.
7. Ersättning
Distributören skall ersätta ELHO för alla garanti- eller ersättningskrav gällande kostnad,
förlust eller ansvar från kund eller en tredje part. Distributören skall hantera alla garantikrav
beträffande ELHO:s produkter inom sitt affärsområde.
8. Tillämpad lag
Gällande garanti regleras av finsk lag.
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9. Tvister
Tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med denna gällande garanti,
överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiljedomsregler för Centralhandelskammaren. Antalet skiljedomare skall vara tre (3) .
Platsen för skiljeförfarandet skall vara Helsingfors, Finland och språket i skiljeförfarandet
skall vara engelska.

MASKINENS SERIENUMMER
Maskinens serienummer finns på maskinens tillverkningsskylt placerad på ramen.
Återge modell samt serienummer när du beställer reservdelar, vid reklamation etc.

Infoga information från din maskin i fälten nedan. Detta gör beställningen av reservdelar
lättare för dig i framtiden.
Modell
Serie
Nummer
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1.

SÄKERHET

1.1. Användningsområden
ELHO V-TWIN 950S är ämnade för att räfsa ihop hö, ensilage, och halm i strängar. Det är inte
tillåtet att använda maskinen för andra ändamål.

1.2. Ljudnivåer
EG-direktiv 86-1888-EEG och Storbritannien; “Noise at Work Regulations 1989” gällande
platsansvar för arbetsgivare och arbetstagare att bedöma och kontrollera buller på
arbetsplatsen.
Om du arbetar med högsta hastighet i ett slutet utrymme, kan bullernivån för maskinen
överstiga 87 dB (A).
Vi rekommenderar att du inte kör maskinen i ett slutet utrymme. Använd hörselskydd om du
måste närma dig maskinen då den är i drift.
Ljudnivån under normal användning varierar beroende på bullret från traktorn och hur den
används. I vissa fall kommer traktorn, i rörelse under belastning och normala kraftuttagsvarvtal,
att avge den högsta ljudnivån.
Ungefärlig bullernivå på förarplats från maskinen med traktorhyttens fönster öppna, är i
området 80-96 dB (A) och sker med maskinen i upplyft läge.
Ljudnivån från maskinen minskar vanligtvis i arbete.
Vi rekommenderar att du håller hyttfönstren på traktorn stängda när du använder maskinen.
Tänk på att radioapparater och andra ljudkällor inne i traktorhytten också kan vara en källa
till buller.
Kommentarerna om bullernivåer är endast vägledning och varje kombination av traktor och
maskin måste bedömas individuellt.

1.3. Manuell hantering - Komponenter
EG-direktiven 89/391/EEG och 90/269/EEG och Storbritannien Manual Operations
Regulations 1992, lägger ansvaret på arbetsgivare och arbetstagare att följa gällande
säkerhetsföreskrifter när tung vikt hanteras manuellt.
Vid montering av maskinen bör tunga komponenter hanteras med lyftanordning. Monteringen
av vissa maskindelar kan kräva två personers arbete.
Vid reparation av maskinen, använd en mekanisk lyftanordning för följande mekaniska delar:
dragbom, huvudram, korgar och rotorer.
Beroende på arbetsförhållandena, kan vissa komponenter kräva att två personer hanterar
dem.

8

1.4. Varningsdekaler
Bruksanvisningen innehåller tydliga varningstexter avsedda för personlig säkerhet och
innehåller viktiga råd för användning av maskinen.

VARNING

OBS

Varning! Anger fara som kan leda till personskador.

Obs! används för att uppmärksamma sådant som ej är relaterat till
personskador.

1.5. Driftsäkerhet
Innan användning eller montering, läs noga igenom bruksanvisningen

VARNING samt studera säkerhetsdekalerna på maskinen.

Förutom i den här bruksanvisningen nämnda säkerhetsföreskrifter bör man tillämpa allmänna
säkerhetsföreskrifter som gäller maskinens användning.
Maskinen får enbart användas av sådan person som känner till dess funktioner och har läst
bruksanvisningen. Användaren bör också psykiskt och fysiskt kunna använda maskinen.
Användaren får inte bära lösa klädesplagg eller andra föremål kan fastna i maskinens rörliga
delar.
Maskinen är hydrauldriven. Var därför speciellt aktsam före rensning eftersom full kraft dolt
kan påverka även avstannade eller stockade rotorer, vilka plötsligt kan starta efter att de
frigjorts.
Innan du lämnar traktorhytten, stoppa maskinen, dra åt parkeringsbromsen på traktorn
och invänta att samtliga maskindelar har stannat. Dessutom bör man säkerställa att
rotorhydrauliken inte är påkopplad.
Före rotorernas påkoppling - se till att inga lösa delar eller verktyg är under eller på maskinen.
Ingen, speciellt barn får uppehålla sig i maskinens närhet.
Underhålls- och justeringsarbeten får utföras enbart då traktorns motor är avstängd.
När maskinen uppbärs av traktorns hydraulik skall ej arbete ske under maskinen.
Håll obehöriga utanför arbetsområdet. Var aktsam för stenar som kan slungas ut av maskinen.
Kontrollera dagligen att anslutningar och leder för hjulens styrstag är hela och ordentligt
åtdragna. Säkerställ att hjulmuttrarna är väl åtdragna. Om hjulet lossnar under användning
kan en allvarlig olycka inträffa.
Var försiktig när du transporterar maskinen på allmänna vägar. Säkerställ att rotorernas
mekaniska lås är inkopplade på bägge sidor. Sänk hastigheten när du svänger eller kör på
ojämn mark.
Använd endast original ELHO reservdelar. Ändra inte maskinens konstruktion och använd
den endast för strängläggning av hö, ensilage och halm.
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1.6. Säkerhetsmärkning
På maskinen finns säkerhetsetiketter för att göra dig uppmärksam på vissa faror.

1.

Stanna motorn och ta ur startnyckeln.
Innan du tar bort det markerade skyddet, läs den
här bruksanvisningen.

2.

Innan du rör maskinens komponenter, se till att
traktormotorn är avstängd. De roterande delarna
av maskinens fortsätter att rotera även efter att
traktormotorn är avstängd.

3.

Beträd inte riskområdet.

4.

Beträd inte riskområdet. Risk föreligger för flygande
föremål, exempelvis sten.

5.

Innan avlägsnande av skydd, stanna traktorn.

6.

Innan demontering av någon del av hydraulsystemet
eller ackumulatorkretsen, läs noga igenom denna
bruksanvisning.
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7.

Denhär varningen uppmärksammar dig om att det
kan finnas ackumulerad energi när en rotor blir
blockerad.

8.

Anvisning för korrekt hydraulisk tillkoppling.

1.7. Byte av säkerhetsetiketter
Byt ut saknade eller skadade säkerhetsetiketter. Ersättnings säkerhetsetiketter finns hos
din återförsäljare.
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1.8. Placering av säkerhetsetiketter

7

5

8

3

8

3
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2.

TEKNISK DATA

Dimensioner
Arbetsbredd
Strängbredd

V-TWIN 950S
Se måttskiss
4,5 - 9,5 m
1,3 - 2,2 m

Transportbredd

2,4-3,2 m *

Transporthöjd

2,8 m

Längd

7,8 m

Räfspinnar

476 st

Däck
Lufttryck i däck

500/50-17,5
2 bar

Hydraulikanslutningar

1 st dubbelv., 2 st enkelv. + 1 st fri retur

Krav på hydraulik

min. 35 l/min, max. 50 l/min, tryck min. 175bar, max. 210
bar
3-punktslyft, 12V/10 Amp
3500 kg

Tillkoppling

Vikt, ca
* variabel spårvidd

2.1. Extrautrustning
Hydraulikaggregat för rotordrivning

Nr. 114165

ELHO förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, dimensioner, etc., utan förvarning eller ansvar. All ovan angiven data är
ungefärlig. Då ELHO maskiner levereras till många länder hänvisas till lokal prislista för detaljspecifikationer och tillval.

2.2. Färger
Tillverkningen uppfyller högsta internationella standard för färg och lackering. Detta garanterar
en lång livslängd för ELHO maskin. Men även en kvalitativ färgyta kan skadas eller repas under
transport och användning. Färg i korrekt kulör är oftast lättast att få från lokala färgbutiker,
då post- och pakettransport av färg innefattas av mycket strikta säkerhetsregler. Följande
internationella färgkoder används vid orginalmålning av ELHO maskiner. De internationella
färgkoderna hjälper dig att få rätt nyans. Den ursprungliga färgen är polyuretanbaserad
industritruckfärg men alkydbaserad färg av god kvalitet är också möjlig att använda.
Grå
Gul

RAL 7024
RAL 1006
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2.3. Dimensioner
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3.

INSTÄLLNING AV MASKIN
Det är viktigt att vara särskilt varsam vid uppstart av en ny maskin. Fel utförd montering eller
fel användning kan förorsaka skador som inte garantin ersätter.

3.1. Montering
Till vissa länder levereras maskinen i en transportförpackning enligt bilden.

VARNING

Varning! Välj ett hårt och jämt underlag för monteringen!

1. Lyft upp maskinen i de på bilden angivna
platserna.
2. Skruva loss emballerings fästen (A).
3. Välj önskad spårvidd och montera innersta
bultarna på hjularmarna.
4. Välj belysningskonsolens placering enligt
ytterkanten på det däckalternativ som maskinen
har och montera resten av bultarna.

OBS

Obs! Välj en spårvidd som är tillåten för vägtrafikreglerna i det land du
befinner dig i.
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5. Lyft upp maskinen tills stödrören (B) är obelastade.
6. Skruva loss stödrören (B).

7. För maskinen bakåt samtidigt som lyfthöjden regleras för att vika fram
3-punktsramen (C).

8. Se till att maskinen stöds upp av begränsningskättinen (D).
9. Ta bort emballeringspallen (E).

E

D
16

3.2. Förberedelser
När du startar en fabriksny maskin, kontrollera att den inte är skadad och att den är rätt
monterad. ELHO-garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig
användning.
ELHO V-Twin 950S kopplas till traktorns 3-punktslyft. Se avsnitt 4.1 Tillkoppling till traktor.
• Kontrollera att maskinen är rätt monterad och att inga transportskador förekommer.
• Kontrollera att alla smörjställen är väl smorda.

OBS

Säkerställ speciellt att hydraulikslangarna är rätt kopplade till
traktorn - speciellt anslutningen för den fria returen. I annat fall kan
hydraulmotorernas tätningar förstöras.

• Frigör korgarnas transportlås genom att förlänga lyftbommarna halvvägs med funktionen
för strängbredd 2+ (se 4.2) och lyft upp korgarna långsamt (använd hydraulventil för
slang 1+).
• Säkerställ att ingen uppehåller sig inom farozonen och vänd ut korgarna medfunktionen
för arbetsbrädd 2+(se 4.2).
• Ställ sänkspärren i neutralläge (se 4.2) och sänk korgarna till marken med funktionen
1+.
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Innan du urkopplar eller i kopplar maskinen, stäng av traktormotorn,

VARNING drag åt parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Inga hydrauliska
rörelser från traktorn är tillåtna. Använd skyddsglasögon och
skyddshandskar!
Kontrollera att räfspinnarna ligger minst 5 cm från marken.

Kontrollera för hand att korgarna roterar fritt och att pinnar (A), pinnrör eller lyftplåtar (B) inte
har vridits eller skadats. Korghjulet skall rotera fritt utan buller.

B
A

Starta traktormotorn och koppla på oljeflödet (använd ventilen där slang P är kopplad). Korgen
skall rotera fritt och med jämn hastighet.
Kontrollera, och vid behov, dra åt alla bultar och muttrar efter några timmars körning.

Åtdragningsmoment
Gör en kontroll av alla skruvar och muttrar regelbundet och dra åt dem vid behov. Om inget
särskilt anges, använd åtdragningsmomenten från tabellen nedan:
Bultstl M
(mm)
6
8
10
12
16
20
24
30

Bultklass 4.6
(Nm)
4,2
10
20
34
83
163
281
555

Bultklass 8.8
(Nm)
11
28
55
95
235
475
825
1630
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Bultklass 10.9
(Nm)
17
40
80
140
350
675
1170
2320

Bultklass 12.9
(Nm)

89
154
375
732
1270
2500

4.

ANVÄNDA MASKINEN
Innan du kopplar maskinen till eller från traktorn, stäng av traktormotorn,

VARNING drag åt parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Inga hydrauliska rörelser
från traktorn är tillåtna. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar!

Välj körhastigheten så att strängläggaren lämnar rent spår.
• Vid överbelastning, sänk körhastigheten.
Då korgarna sänks ned för att räfsa en ny sträng kontrolleras att korgarnas stödhjul är i rätt
läge.
Om man sammanslår strängar skall arbetsbredden justeras så att strängar inte behöver
delas.
Om det uppstår blockeringar i korgarna:
• Säkerställ att pinnarna inte vidrör marken.
• Minska arbetsbredden.
• Om problemet kvarstår, kontrollera traktorhydraulikens funktion. Kontrollera också
traktorns oljeflöde under belastning.
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4.1. Tillkoppling och urkoppling av maskin från traktor
Tillkoppling
A. Backa traktorn och koppla till traktorns lyftarmar (1). Lyft upp så att stödfötterna är fria från
marken.
B. Sväng upp stödfötterna (2). Höj eller sänk lyftarmarna så att toppstången (3) kan kopplas.
Alternativt justera toppstångslängden så att tillkoppling kan ske. Kontrollera att 3-punktlyften
är korrekt tillkopplad.
C. Lyft upp 3-punktramen (4) så att begränsarkedjorna (5) frigörs. Därefter vänd spaken (5) i
arbetsläge enligt bilden.
D. Släpp ner 3-punktramen (6), så att dragbommen är horisontell och justera toppstången så
att 3-punktramen är vertikal. Fixera 3-punktslyftens sidobegränsare.
E. Koppla till slangarna och elkontakterna.

OBS

ELHO V-Twin strängläggaren har hydraulikkopplingar enligt ISO 5676
standard. Det är relativt vanligt att hydraulikens snabbkopplingar av olika
märken inte passar ihop till 100 % trots att de är av samma dimension
och passar mekaniskt ihop. De fjäderbelastade mittkonerna öppnas
eventuellt inte tillräckligt och vid ett ökat oljeflöde kan returkopplingen
tillslutas om inte kompatibla anslutningar används.

Behövligt oljeflöde är 35 l/min, med 175 bar tryck, max. tryck 210 bar.
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Frånkoppling

OBS

Obs! Vid frånkoppling måste traktorn och maskinen stå på ett
jämnt underlag och så att dragbommen och traktorn står i linje.
Om dragbommen och traktorn kopplas ur i vinkel finns risk för att
låsanordningen brister.
Varning! Om frånkoppling sker i vinkel finns risk för maskin- och

VARNING personskador.

A. Koppla ur elkontakterna och slangarna.
B. Lyft upp 3-punktsramen (1) tills det är möjligt att svänga spaken (2) i låst läge för frånkoppling.
C. Sänk ner 3-punktsramen (3) så att begränsarkedjorna spänns, och frigör toppstången (4).

OBS

Obs! Sänk inte 3-punktsramen mer än så att toppstången frigörs i det
avlånga hålet på 3-punktsramen.
Varning! Om 3-punktsramen sänks ner så att tryckstången bottnar i det

VARNING avlånga hålet, kan begränsarkedjan överbelastas.
D. Vänd ner stödfötterna (5).
E. Koppla ur lyftarmarna (6).
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4.2. Förklaring av manöverenhet

A. Funtionsväljare för arbetsbrädd
B. Funktionsväljare för dragbomsvinkel
C. Funktionsväljare för strängbrädd
D. Sänk-Lyft spärr för vänster enhet (L=Left)
E. Neutralläge. Båda enheterna rörs samtidigt
F. Sänk-Lyft spärr för höger enhet (R=Rght)

4.3. Arbetsläge
Håll obehöriga utanför arbetsområdet! Obehörigt uppehållande i

VARNING arbetsområdet är ej tillåtet.
1. Ställ traktorn och maskinen i en rak linje

2. Ställ funktionsväljaren till strängbräddsinställning
3. Förläng lyftbommarna till max läge med hydraulik
funktion 2+ för att frigöra de mekaniska transportlåsen
(A)
4. Ställ ”Sänk-Lyft spärren” i neutralläge
5. Lyft upp enheterna med hydraulik funtionen 1+
till max läge
6. Ställ funktionsväljaren till arbetsbräddsinställning
7. För ut enheterna med hydraulik funktion 2+
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4.4. Transportläge
1. Ställ traktorn och maskinen i en rak linje
2. Ställ ”Sänk-Lyft spärren” i neutralläge
3. Lyft upp enheterna med hydraulik funtionen 1+ till max läge
4. Säkerställ att dragbommen inte är förskjuten i sidled
5. Ställ funktionsväljaren till strängbräddsinställning
6. Förkorta lyft bommarna till Min läge med hydraulik funktion 27. Säkerställ att enheterna fixeras korrekt med pendellåset (B)
8. Ställ funktionsväljaren till arbetsbräddsinställning
9. För in enheterna med hydraulik funktion 210. Sänk ner enheterna i stöden (C) på dragbommen med hydraulik funktion 1+
11. Säkerställ att de mekaniska transportlåsen (A) låser korrekt

Sänk hastigheten i vändningar och på ojämnt underlag. För hög hastighet kan förorsaka
toppbelastningar på konstruktionerna och skador på hjulupphängning och ram (garantin
gäller inte). ELHO V-Twin strängläggarens högsta tillåtna transporthastighet är 40 km/h.

OBS

Beakta lokala regler för landsvägstransport. I en del länder krävs
montering av triangel för långsamtgående fordon samt körljus- och
reflexanordningar bak på maskinen.
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4.5. Sidoförskjutningen
Sidoförskjutningen är till för att strängläggaren skall kunna forma strängen så att den blir
förskjuten från traktorns körlinje.

OBS

Obs! När strängläggaren är förskjuten kan traktorn och
strängläggningsenheten kollidera vid en tvär sväng.
Varning! Gör inga tvära svängar när maskinen är förskjuten åt

VARNING sidan.
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5. INSTÄLLNINGAR
Håll obehöriga utanför arbetsområdet! Obehörigt uppehållande i

VARNING arbetsområdet är ej tillåtet.
5.1. Justering av räfsningshöjd

Vid normal justering ligger räfspinnen 5 cm från markytan. Håll justeringen möjligast hög,
men sådan att räfsan lämnar rent spår.
Grundjustering:
1. Öppna strängläggarens sidosektioner på ett jämnt underlag.
2. Säkerställ att stödhjulen är i arbetsläge.
3 Rotera korgarna för hand så att pinnaxeln B är i nedersta läge.
4. Justera räfspinnhöjden med vev A.
5. Kontrollera att höjden är densamma bak och fram på bägge sidor. För att justera hjulen
skilt, använd länkarmarna C.
6. Lås veven A.

OBS

Obs! Säkerställ att pinnarna inte vidrör marken, om det sker finns risk
för att pinnar och rör skadas.
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5.2. Justering av HydroBalance fjädringssystem

VARNING

OBS

Använd skyddsglasögon!
Obs! Risk för skador på utrustningen. Innan du startar maskinen
första gången, gör en grundläggande injustering av HydroBalancesystemet.

I användning ligger korgarnas vikt i huvudsak på trycket i Hydrobalance tryckackumulatorn.
Trycket är förinställt på fabriken. Om trycket är för högt sänks inte korgarna i arbetsläge, eller
rörelsen är för långsam.
Om trycket är för lågt, trycker stödhjulen mot marken med en stor kraft och det gör maskinens
körning instabil, dessutom blir nedåtrörelsen för snabb.
För att justera trycket lossar man låsmuttern på skruven D. Skruven skruvas in för att öka
trycket och ut för att minska trycket.
Observera att trycket inte förändras omedelbart. Korgarna skall lyftas och sänkas en gång
före den nya justeringen kommer i användning.
Tryckavläsningen sker på tryckmätaren (E).
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5.3. Strängbredd
Strängens bredd justeras med cylinderfunktion (A). Höger och vänster cylinder är kopplade
med en 50-50 fördelningsventil, som gör att cylindrarna rörs synkroniserat.
Om cylindrarna tappar sin synkronisering korrigeras det med att köra cylindrarna i maxläge.
Observera att strängbredden inte får justeras för smalt, vid riklig skörd kan maskinen blockeras.

5.4. Arbetsbredd
Arbetsbredden kan justeras steglöst genom att flytta korgarna in eller ut med
hydraulcylinder.
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5.5. Korgarnas rotationshastighet
Korgens rotationshastighet justeras med flödesjusteringen A.
Normal arbetshastighet är 70 - 90 r/min.
Ju långsammare rotation desto skonsammare är materialhanteringen.
Rotationshastigheten justeras på vred A enligt bilden.
Rotationshastighet 70-90 r/min. OBS! Använd inte högre rotationshastighet än nödvändigt
för att forma strängen. Med högre rotationshastighet finns alltid större risk för föroreningar i
strängen. Rotationshastigheten bör vara högre vid t.ex strängläggning av fuktigt och tjockt
gräs.

VARNING!

OBS

Varning! Högre rotations hastighet än 90 r/min kan skada maskinen.

Justera inte korgens rotationshastighet över 90 r/min. Pinnaxlarna kan
skadas om de råkar i vibrationsresonans.
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6.

UNDERHÅLL
VARNING!

VARNING!

Innan utförande av underhåll, stoppa traktormotorn, dra åt
parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Inga hydrauliska rörelser
från traktorn är tillåtna! Använd skyddshandskar!

Innan underhåll utförs under maskinen, se till att maskinen står
stadigt och att ingen vikt bärs upp av hydraulikfunktioner.

För att garantera en lång och problemfri användning av maskinen, håll den ren och följ
instruktionerna för underhåll. Före allt underhållsarbete, kontrollera att maskinen är avstängd
och helt stilla.
Rengör gräs som eventuellt lindat sig kring pinnaxlarnas lager. Torkat gräs kan skada
lagertätningarna. Undvik rengöring med högtryckstvätt eftersom tvättstrålen kan tränga in
genom labyrinttätningen i tallrikens lagerhus.
Kontrollera lagrens kondition genast efter säsongen. Byt ut slitna lager eller lager där
tätningarna är skadade, så undviker du drifts störningar nästa säsong. Lagren tillhandahålls i
serier om 14 st. Beställnummer: 418125

Åtdragningsmoment
Gör en kontroll av alla skruvar och muttrar regelbundet och dra åt dem vid behov. Om inget
särskilt anges, använd åtdragningsmomenten från tabellen nedan:
Bultstl M
Bultklass 4.6
Bultklass 8.8
Bultklass 10.9 Bultklass 12.9
(mm)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
6
4,2
11
17
8
10
28
40
10
20
55
80
89
12
34
95
140
154
16
83
235
350
375
20
163
475
675
732
24
281
825
1170
1270
30
555
1630
2320
2500

29
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6.2. Underhåll av Hydro Balance
VARNING
Eftersom HydroBalance systemet står under konstant tryck, gör alltid
systemet trycklöst innan du påbörjar service eller reparationsarbeten.
Systemet görs trycklöst enligt följande:
1. Koppla maskinen hydraulslang nr 1+ (lyft) till traktorns hydraulik.
2. Ställ traktorns hydraulik i sänk eller flytläge.
3. Öppna ventilen A för att leda olja tillbaka från systemet till traktorn. När tryckmätaren
(B) visar 0 är systemet trycklöst.
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7.

EXTRAUTRUSTNING

7.1. Montering av hydraulikenhet
Tilläggsutrustning nummer: 114165
1. Montera fast enheten på maskinens 3-punktsram.
2. Ta bort (P) och (Tank) slangarna försedda med snabbkoppling.
3. Montera slangarna från hydraulikenheten enligt bilden.
4. Kontrollera oljenivån i tanken genom plugg A.

1.

2.

3.

4.
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