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CV0

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi, Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle,

försäkrar härmed, som tillverkare av nedan nämnda produkter och som ensam ansvarig,

att

maskinen: Krone-rotorsträngläggare

av typ/typerna: Swadro 35; Swadro 38, Swadro 42, Swadro 46

som denna försäkran avser, uppfyller tillämpliga bestämmelser i

EG-direktiv 2006/42/EG (maskiner)

Befullmäktigad att sammanställa den tekniska dokumentationen är den undertecknande företagsledaren.

Spelle, den 03.05.2010

Dr.-Ing. Josef Horstmann
(Företagsledare, konstruktions- och utvecklingschef)

Tillverkningsår: Maskinnr:

Pos: 2 /BA/Vor wort /Sehr geehrter Kunde @ 0\mod_1195626300326_134.docx@ 913 @ @ 1

Bästa kund!
Bästakund!,

Med köpet av denna KRONE-produkt har du även fått en
instruktionsbok.

Instruktionsboken ger viktig information om hur maskinen används
på bästa och säkraste sätt.

Blir instruktionsboken av någon anledning helt eller delvis oläsbar,
kan du beställa en reserv instruktionsbok för din maskin med hjälp
av beställningsnumret på omstående sida.
Pos: 3 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 6.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 1/U-Z/Vor wort @ 0\mod_1195627720123_134.docx @ 990 @ 1 @ 1

2 Förord
Pos: 6.2 /BA/Vor wort /Schwader/Ver ehrter Kunde Schwader @ 1\mod_1202129116819_134.docx @ 57464 @ @ 1

Bäste kund!

Genom köpet av den här rotorsträngläggaren har Du förvärvat en kvalitetsprodukt från KRONE.

Vi tackar för förtroendet du har visat oss genom köpet av maskinen.

För att kunna använda rotorsträngläggare optimalt, rekommenderar vi att Du noggrant läser
igenom den här instruktionsboken, innan maskinen tas i bruk.

Innehållet är så uppdelat, att Du efter hand får information om de erforderliga verksamheterna
för den arbetstekniska utformningen. Du får omfattande anvisningar och informationer om
underhåll, säker användning av maskinen, säkra arbetsmetoder, speciella säkerhetsföreskrifter
och tillgänglig extra utrustning. Beakta dessa anvisningar och informationer som är viktiga och
nödvändiga för maskinens driftssäkerhet, tillförlitlighet och funktion och för bevarande av rotor-
strängutläggarens värde.

Pos: 6.3 /BA/Vor wort /Schwader/Weiter er Verlauf Schwader @ 1\mod_1202129119147_134.docx @ 57484 @ @ 1

Anvisning

I fortsättningen av denna instruktionsbok betecknas rotorsträngläggaren även som "maskin".

Pos: 6.4 /BA/Vor wort /Beachten Sie für Maschi ne @ 0\mod_1195626904076_134.docx @ 952 @ @ 1

Beaktas:

Instruktionsboken är en beståndsdel av din maskin.

Använd maskinen endast efter anvisningar och instruktioner i denna instruktionsbok.

Beakta noggrant säkerhetsanvisningarna!

Beakta även gällande föreskrifter för förebyggande av olycksfall, samt gällande regler för
säkerhet, arbetarskydd och vägtrafik.

Alla informationer, bilder och tekniska uppgifter i denna instruktionsbok motsvarar utförandet
som gäller vid tidpunkten för publiceringen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra
konstruktionsändringar i maskinens utförande. Skulle denna instruktionsbok av någon
anledning, helt eller delvis bli obrukbar, kan du beställa en reserv instruktionsbok för din maskin
med hjälp av beställningsnumret på omstående sida.

Vi önskar dig god framgång med din KRONE-maskin.

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Spelle
Pos: 7 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 8.1 /BA/Ei nleitung/Ei nleitung @ 0\mod_1195562498677_134.docx @ 424 @ 1 @ 1

3 Introduktion

Denna instruktionsbok innehåller grundläggande anvisningar, som skall beaktas noga vid drift
och underhåll. Därför skall all personal noga läsa igenom denna instruktionsbok innan arbetet
och idrifttagandet påbörjas. Boken skall dessutom vara tillgänglig under arbetets gång.

Utöver de allmänna säkerhetsanvisningarna i avsnitten "Säkerhet" skall även de speciella
säkerhetsanvisningarna i övriga avsnitt beaktas.

Pos: 8.2 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Ver wendungszweck @ 1\mod_1201707246738_134.docx @ 54063 @ 2 @ 1

3.1 Användningsområde
Pos: 8.3 /BA/Ei nleitung/Schwader/Ver wendungszweck Schwader KAT I und KAT II am H eck. @ 1\mod_1202129727897_134.docx @ 57525 @ @ 1

Rotorsträngläggaren är avsedd att användas för strängläggning av avskuret skördematerial.
Tillkoppling sker baktill med trepunktskoppling KAT I och KAT II.

Pos: 8.4 /BA/Ei nleitung/Gültigkeit /Schwader/Gültig keit Swadro 35_38_42_46 @ 4\mod_1213171300933_134.docx @ 86539 @ 2 @ 1

3.2 Giltighet

Denna instruktionsbok är avsedd för rotorsträngläggare i serien:

Swadro 35, Swadro 38, Swadro 42, Swadro 48
Pos: 8.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K- O/Kennzeichnung @ 0\mod_1195564622099_134.docx @ 504 @ 2 @ 1

3.3 Märkning
Pos: 8.6 /BA/Ei nleitung/Kennzeichnung/Schwader/Kennzeichnung Swadr o Einkr eisel @ 4\mod_1213171516698_134.docx @ 86561 @ @ 1

KS300118

1

Fig. 1

Maskindata finns på typskylten (1).
Pos: 8.7 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 8.8 /BA/Ei nleitung/Kennzeichnung Angaben für Anfr age und Bestellungen_Fahrzeugident-Nr. @ 0\mod_1195565119708_134.docx @ 523 @ 2 @ 1

3.4 Uppgifter vid förfrågning och reservdelsbeställning

Typ

Tillv. år

Fordons -ID-nr.

Anvisning

Ovanstående uppgifter bildar underlag för maskinens godkännande och får inte förändras eller
göras oläsliga!

Vid förfrågningar om maskinen eller vid reservdelsbeställning skall uppgifterna om
typbeteckning, fordons-ID-nr. och tillverkningsår av maskinen anges. För att alltid ha
uppgifterna till hands rekommenderar vi dig att fylla i dem i fälten ovan.

Anvisning

KRONE-Original reservdelar och av tillverkaren godkända tillbehör är en del av maskinens
säkerhet. Användningen av reservdelar, tillbehör och extraredskap som KRONE inte har
tillverkat, kontrollerat eller godkänt medför att KRONE frånsäger sig allt ansvar för skador som
orsakats därigenom.

Pos: 8.9 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 8.10.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Besti mmungsgemäßer Gebrauch (alt) @ 0\mod_1196401545090_134.docx@ 7736 @ 2 @ 1

3.5 Områdesbestämd användning
Pos: 8.10.2 /BA/Einl eitung/Besti mmungsgemäßer Gebrauch/Schwader /Besti mmungsgemäßer Gebr auch Schwader @ 1\mod_1202215704310_134.docx @ 57826 @ @ 1

Rotorsträngläggaren är konstruerad uteslutande för normal användning inom lantbruket (avsedd
användning).

Pos: 8.10.3 /BA/Einl eitung/Besti mmungsgemäßer GebrauchNicht besti mmungs gemäss (2012-03-19 16:41:15) @ 0\mod_1196401324340_134.docx @ 7698 @ @ 1

All annan användning är att anse som ej enligt bestämmelserna. Tillverkaren ansvarar ej för
skador vid sådan användning, detta ansvar faller helt på användaren.

Till områdesbestämd användning hör också iakttagande av drifts-, underhålls- och
reparationsanvisningar, som föreskrivs av tillverkaren.

Ändringar på maskinen som utförts av användaren kan påverka maskinens egenskaper negativt
eller leda till funktionsstörningar. Tillverkaren frånsäger sig därför allt ansvar vid skador som
orsakats av användarens ingrepp på maskinen.

Pos: 8.11 /BA/Einl eitung/Technische D atenTechnische D aten @ 0\mod_1195566374865_134.docx @ 602 @ 2 @ 1

3.6 Tekniska data

All information, alla bilder och tekniska uppgifter i denna instruktionsbok motsvarar utförandet
som gäller vid tidpunkten för publiceringen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan
föregående meddelande utföra konstruktionsändringar i maskinens utförande.

Pos: 8.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 8.13 /BA/Einl eitung/Technische D aten/Schwader/Swadro 35_38_42_48 @ 4\mod_1213173553261_134.docx @ 87154 @ @ 1

Körning på vägar i transportläge är endast tillåten när rotorarmarna är infällda. Den max. höjden
på 4 meter får inte överskridas.

Typ Swadro 35 Swadro 38 Swadro 42 Swadro 46

Trepunktsupphängning

(anslutningsmått KAT.I och KAT. II)

standard

Tandemaxel standard

Antal armar/rotor st. 10 10 13 13

Antal dubbelfjädrar/arm st. 3 4

Arbetsbredd ca mm 3500 3800 4200 4600

Rotordiameter ca mm 2700 2960 3300 3600

Höjd i transportläge ca mm 2210 2500 2700

Höjd i arbetsläge ca mm 1550

Längd ca mm 3020 3300 3600 3900

Transportbredd ca mm 1900 2265 2550

Effektbehov ca kW/HK 22/31 26/36 37/50

Kraftuttagets varvtal r/min. max. 540

Ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå under 70 d B(A)

Kapacitet ca/tim 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5

Däckutrustning 16x6,50-8 4PR

Lufttryck i däck bar 1.8

Spänning, belysning 12 Volt

Egenvikt kg 510 565 640 665

Pos: 9 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Sicher heit @ 0\mod_1195566748646_134.docx @ 643 @ 1 @ 1

4 Säkerhet
Pos: 10.2 /BA/Sicher heit /Schwader/Sicherheit Einführung Schwader @ 1\mod_1202219372123_134.docx@ 58058 @ 2 @ 1

4.1 Inledning

Rotorsträngläggaren är utrustad med alla nödvändiga säkerhetsanordningar
(skyddsanordningar). På grund av maskinens funktionsduglighet kan inte alla riskställen täckas
av skydd. Sådana ställen är försedda med varningsskyltar som varnar för restrisken. Dessa
skyltar är utformade som varningsbilder. Beträffande placering och betydelse/komplettering av
dessa anvisningsskyltar finns viktiga anvisningar i följande avsnitt!

Pos: 10.3 /BA/Sicher heit /Überar bei tete Warnhinweise/Gefahr - Beschädigte oder unl esbar e Aufkleber (2012-07-26 14:29:51) @ 0\mod_1195567214115_134.docx @ 682 @ @ 1

Fara! - Maskinens riskområde

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Byt omedelbart skadade eller oläsliga dekaler.

• Efter reparationsarbeten ska motsvarande säkerhetsdekaler anbringas på alla utbytta,
ändrade och reparerade komponenter.

• Ytor som är försedda med säkerhetsdekaler får aldrig rengöras med högtryckstvätt.

• Läs och beakta betydelsen i varningsbilderna. Vidstående text samt skyltarnas placering
på maskinen ger information om maskinens riskzoner.

Pos: 10.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.5 /BA/Sicher heit /Überar bei tete Warnhinweise/N achbestellung/ Anbring ung Aufkleber (2012-07-26 14:46:05) @ 0\mod_1195637337107_134.docx @ 1087 @ 33 @ 1

4.1.1 Efterbeställning av säkerhets- och anvisningsdekaler

Anvisning

Varje säkerhets- eller anvisningsdekal har ett beställningsnummer och kan beställas direkt hos
tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare (jämför kapitel "Kontakt").

4.1.2 Anbringande av säkerhets- och anvisningsdekaler

Anvisning - Anbringande av en dekal

Konsekvens: Dekalens vidhäftning

• Ytan måste vara ren och fri från smuts, olja eller fett.

Pos: 10.6 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_134.docx @ 847 @ 3 @ 1

4.1.3 Kontakt
Pos: 10.7 /Adressen/Adresse M aschinenfabri k KRON E Spelle @ 0\mod_1195568531083_134.docx @ 742 @ @ 1

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
DE-48480 Spelle (Tyskland)

Telefon: + 49 (0) 59 77/935-0 (växel)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-339 (centralen)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-239 (ET-lager _inrikes)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-359 (ET-lager _export)
E-post: info.ldm@krone.de

Pos: 10.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.9 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Lage der Sicherheitsaufkleber an der Maschi ne @ 0\mod_1195634967326_134.docx @ 1028 @ 2 @ 1

4.2 Säkerhetsdekalernas placering på maskinen
Pos: 10.10 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Schwader/Sicherheitsaufkl eber Schwader 35_38_42_46 @ 4\mod_1213176486792_134.docx @ 87196 @ @ 1
GL
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KS300100
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Fig. 2:
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1)

Läs och beakta
instruktionsboken och
säkerhetsanvisningarna
innan maskinen tas i drift.

Best.-nr. 939 471-1 (1x)

2)

Kraftuttagets varvtal får aldrig överskrida 540
r/min!

939 100-4

MAX.540/min

MAX.200 bar

Best.-nr. 939 100-4 (1x)

3)

Innan arbetet påbörjas ska
maskinens skyddsbygel fällas
ner i skyddsläge.

Best.-nr. 939 574 0 (2x)

4)

Stick aldrig in händerna i
riskområden där det finns risk
för klämskador, när delar är i
rörelse.

Best.-nr. 942 196-1 (3x)

5)

Fara inom rörelseområdet för rotorerna - håll
avstånd!

939 472-2

Best.-nr. 939 472-2 (2x)

Pos: 10.11 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1

939 574-0
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Pos: 10.12 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/K-O/Lage der allgemeinen Hinweisaufkleber an der Maschi ne @ 0\mod_1195635067920_134.docx @ 1047 @ 2 @ 1

4.3 Anvisningsdekalernas placering på maskinen
Pos: 10.13 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Schwader/Hi nweisaufkl eber Schwader 35_38_42_46 @ 4\mod_1213176790886_134.docx @ 87217 @ @ 1

KS300101

Fig. 3:

1)

942 533 0 (2x) Swadro 35
942 519 0 (2x) Swadro 38
942 520 0 (2x) Swadro 42
942 518 0 (2x) Swadro 46

2)

942 118 0 (1x)

3)´

942119-2

350-450/ min

942 119 2 (1x)

4)

942 295-0 (2x)

5)

1,8 bar

942 432 0 (2x)

6)

924 569 0 (1x)

7)

27 000 921 0

27 000 921 0 (1x)

Pos: 10.14 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.15 /BA/Sicherheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung von Hi nweisen i n der Betriebsanl eitung Ei nführungstext ( 2012-07-27 09:59:06) @ 0\mod_1195637804826_134.docx @ 1106 @ 2 @ 1

4.4 Instruktionsbokens hänvisningssymboler

Säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok är markerade med nedanstående symbol för
fara. Underlåtenhet att följa dessa innebära risk för personskador.

Pos: 10.16 /BA/Sicherheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung der Gefahrenhi nweise ( 2012-07-26 15:10:30) @ 28\mod_1250244370070_134.docx @ 274722 @ 2 @ 1

4.5 Känneteckning av varningsanvisningar

Fara!

FARA! - Typ av fara och ursprung!

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Åtgärder för förebyggande av risker

Varning

VARNING! - Typ av fara och ursprung!

Konsekvens: Skador, allvarliga materialskador.

• Åtgärder för förebyggande av risker

Observera!

OBS! - Typ av fara och ursprung!

Konsekvens: Materiella skador

• Åtgärder för skadeprevention.

Pos: 10.17 /BA/Sicherheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Allgemeine Funkti onshi nweise ( 2012-07-26 15:24:39) @ 0\mod_1196869714452_134.docx @ 15193 @ @ 1

Allmänna funktionshänvisningar är markerade enligt följande::
Anvisning!

Anvisning - Typ av anvisning och ursprung

Konsekvens: Ekonomisk användning av maskinen

• Åtgärder som ska vidtas

De på maskinen placerade anvisningarna måste alltid följas och hållas i fullständigt läsbart
skick.

Pos: 10.18 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.19.1 /BA/Sicherheit/Personalqualifi kati on und -schul ung @ 0\mod_1195639383185_134.docx @ 1144 @ 3 @ 1

4.5.1 Personalkvalifikation och -utbildning

Maskinen får endast användas, underhållas och repareras av personer som är förtrogna med
sådana arbeten och med de faror som finns. Ansvarsområden, tillstånd och övervakning av
personalen måste vara noggrant reglerade av ägaren. Om personalen inte har tillräckliga
kunskaper skall de utbildas och informeras. Dessutom skall ägaren se till att personalen är väl
förtrogen med innehållet i denna instruktionsbok.

Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna instruktionsbok får bara utföras av behöriga
fackverkstäder..

Pos: 10.19.2 /BA/Sicherheit/Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicher heitshi nweise @ 0\mod_1195639434013_134.docx @ 1163 @ 3 @ 1

4.5.2 Faror om säkerhetsanvisningarna inte följs

Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan detta medföra risker för både personskador, miljön
och maskinen. Om säkerhetsanvisningarna inte följs bortfaller dessutom alla rättigheter till
ersättningsanspråk.

Att inte följa säkerhetsanvisningarna kan till exempel medföra följande risker:

• Risk för personskador på grund av ej säkrade arbetsområden

• Bortfall av viktiga maskinfunktioner

• Underlåtenhet att följa föreskrivna metoder för underhåll och reparation

• Risk för personskador på grund av mekanisk och kemisk påverkan

• Risk för miljöskador på grund av läckande hydraulolja
Pos: 10.19.3 /BA/Sicherheit/Sicherheitsbewuß tes Ar beiten @ 0\mod_1195639792576_134.docx @ 1182 @ 3 @ 1

4.5.3 Säkerhetsmedvetet arbete

De säkerhetsanvisningar som finns i denna instruktionsbok, gällande föreskrifter för
förebyggande av olycksfall samt eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter som
gäller hos ägaren måste beaktas.

Gällande arbetsskyddsföreskrifter och föreskrifter om förebyggande av olycksfall är bindande.

Maskintillverkarens säkerhetsanvisningar ska beaktas.

Vid körning på allmän väg ska gällande trafiklagstiftning följas.

Utrustad för nödsituationer. Förvara brandsläckare och förbandslåda i omedelbar närhet. Skriv
upp nödnummer för läkare och brandkår vid telefonen.

Pos: 10.19.4 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.19.5 /BA/Sicherheit/Sicherheits- und Unfall verhütungs-Vorschriften Swadro_Ladewagen_EasyC ut @ 73\mod_1308298589597_134.docx @ 655501 @ 2 @ 1

4.6 Säkerhetsföreskrifter och olycksfallsförebyggande föreskrifter

1 Förutom anvisningarna i denna instruktionsbok ska också allmänna säkerhets- och
olycksfallsförebyggande föreskrifter beaktas!

2 De påmonterade varnings- och anvisningsskyltarna ger viktiga anvisningar för säker drift;
de bör beaktas för din säkerhets skull!

3 Följ dessa för din egen säkerhet! Vid körning på allmän väg ska gällande trafikregler
beaktas!

4 Gör dig bekant med maskinens alla anordningar, manöverelement och funktioner innan
du börjar arbetet. Under arbetsinsatsen är det för sent!

5 Användaren ska bära åtsittande kläder. Undvik löst hängande kläder.

6 Håll maskinen ren för att undvika brandfara!

7 Före start och före igångkörning ska närområdet kontrolleras! (Barn!) Se till att du har god
sikt!

8 Medåkning på maskinen under arbete eller transport på arbetsredskapet är förbjudet.

9 Koppla till maskinen enligt föreskrifterna. Maskinen ska endast fästas och säkras vid de
föreskrivna anordningarna!

10 Vid montering och demontering ska stödanordningarna placeras i sina respektive lägen!

11 Vid till- eller frånkoppling av redskap skall speciell försiktighet iakttas!

12 Använd motvikter (frontvikter) när så föreskrivs! De skall användas enligt föreskrifterna
och anbringas vid de därför avsedda fästpunkterna!

13 Beakta tillåtna axelbelastningar, totalvikt samt transportdimensioner!

14 Kontrollera och montera transportutrustning som t.ex. belysning och varningsskyltar samt
eventuella skyddsanordningar!

15 Manövreringsanordningar (linor, kedjor, länkage osv) för fjärrmanövrerade anordningar
ska anbringas så att de inte själva aktiverar maskinen i arbets- och transportläge!

16 Ställ maskinen i föreskrivet transportläge och säkra denna enligt tillverkarens föreskrifter
innan du kör på allmän väg!

17 Lämna aldrig förarplatsen under körning!

18 Körhastigheten ska alltid anpassas till rådande förhållanden! Undvik plötsliga
kurvtagningar vid körning i kuperad terräng och vid körning i släntens tvärriktning!

19 Köregenskaper samt styr- och bromsförmåga påverkas av påmonterade eller bogserade
redskap och frontvikter. Se därför till att ha tillräcklig styr- och bromsförmåga!

20 Tag hänsyn till långt utskjutande delar och/eller redskapets svängmassa vid kurvtagning!

21 Redskapen får endast tas i drift när alla skyddsanordningar finns på plats och befinner sig
i skyddsläge!

22 Säkerhetsanordningar ska hållas i gott skick. Ersätt delar som saknas eller är skadade.

23 Det är förbjudet att uppehålla sig inom maskinens arbetsområde!

24 Uppehåll dig inte inom maskinens rotations- och svängområde!

25 Hydrauliska vikramar får endast aktiveras när inga personer befinner sig inom
svängområdet!
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26 Vid delar som styrs av främmande krafter (t.ex. hydrauliska) finns kläm- eller skärrisk!

27 Innan traktorn lämnas, ska redskapet sänkas ner, parkeringsbromsen tillkopplas, motorn
stängas av och tändningsnyckeln dras ut!

Pos: 10.19.6 /BA/Sicherheit/Ang ebaute Geräte/Geräte angebaut Schwader @ 4\mod_1213182622776_134.docx @ 87259 @ 2 @ 1

4.7 Burna redskap

1. Vid från- eller tillkoppling av redskap till trepunktsupphängningen skall manöverreglage
ställas in i det läget, vid vilket oavsiktlig lyftning eller sänkning är utesluten!

2 Tillkopplingskategorierna mellan traktor och redskap ska ovillkorligen stämma överens
eller bringas att stämma överens vid trepunkttillkoppling!

3 I området kring trepunktslänkaget finns risk för personskada i form av kläm- och
skärskador!

4 Stå ej mellan traktor och redskap vid fjärrmanövrering av trepunktsmonteringen
(klämningsrisk)!

5 Se till att traktor-trepunktkopplingen är tillräckligt arreterad i sidled i redskapets
transportläge!

6 Vid körning på väg med lyft redskap måste manöverspaken vara säkrad mot oavsiktlig
nedsänkning!

Pos: 10.19.7 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.19.8 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb Tr aktor @ 0\mod_1199699899350_134.docx @ 33272 @ 2 @ 1

4.8 Kraftuttagsdrivning

1 Endast av tillverkaren föreskrivna kraftöverföringsaxlar får användas!

2 Kraftöverföringsaxelns skyddsrör, skyddstratt och samtliga kraftuttagsskydd - även på
redskapssidan - ska vara monterade och i korrekt skick!

3 Beakta att föreskriven röröverlappning finns i såväl transport- som arbetsläge hos
kraftöverföringsaxlar!

4 Till- och frånkoppling av kraftöverföringsaxlarna får endast ske med frånslaget kraftuttag
och motor samt urtagen tändningsnyckel!

5 Vid användning av kraftöverföringsaxlar med överbelastnings- eller frigångskoppling, som
inte täcks av traktorns skyddsanordning, skall överlast- resp. frigångskopplingar monteras
på redskapssidan!

6 Se till att kraftöverföringsaxlar alltid monteras och säkras korrekt!.

7 Förhindra kraftöverföringsaxlarnas skyddsrör från att rotera genom att koppla kedjorna!

8 Innan kraftuttaget kopplas in ska du kontrollera att kraftuttagets rätta varvtal är inställt på
traktorn och att detta överensstämmer med redskapets tillåtna varvtal.

9 Kontrollera att ingen befinner sig inom redskapets riskområde innan kraftuttaget kopplas
in!

10 Koppla aldrig in kraftuttaget när motorn är frånslagen!

11 Ingen får uppehålla sig i närheten av kraftuttaget eller kraftöverföringsaxeln när maskinen
är igång.

12 Koppla alltid ur kraftuttaget när för stora vinklingar uppstår och då kraftuttaget inte
behövs!

13 Varning! Efter det att kraftuttaget slagits ifrån, kan maskinen fortsätta att rotera p g a
svänghjulet! Under denna tid får ingen vistas nära maskinen. Du får inte arbeta på
maskinen innan den står helt stilla och svängmassan är låst med parkeringsbromsen.

14 Rengöring, smörjning eller inställning av kraftuttagsdrivna redskap eller av
kraftöverföringsaxeln får endast utföras med urkopplat kraftuttag, avstängd motor samt
uttagen tändningsnyckel! Dra åt parkeringsbromsen på svängmassan.

15 Frånkopplad kraftöverföringsaxel ska alltid placeras i därför avsedd hållare!

16 Efter frånkoppling av kraftöverföringsaxeln ska skyddshöljet monteras på
kraftuttagstappen!

17 Åtgärda skador omedelbart; innan du arbetar med redskapet!

Pos: 10.19.9 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb Zusatz @ 2\mod_1203524761314_134.docx @ 66521 @ @ 1

Anvisning

Beakta tillverkarens anvisningar beträffande kraftöverföringsaxeln. (separat bruksanvisning!)

Pos: 10.19.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.19.11 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T /Reifen @ 0\mod_1197357995667_134.docx @ 18083 @ 2 @ 1

4.9 Däck
Pos: 10.19.12 /BA/Sicher hei t/R eifen @ 0\mod_1195646435716_134.docx @ 1354 @ @ 1

1 Vid arbeten på däckutrustningen ska redskapet vara säkert nedställt och säkrat mot
rullning (underläggskilar).

2 Montering av däck och hjul kräver kunskap och lämpliga monteringsverktyg!

3 Reparationsarbeten på däck och hjul får endast utföras av fackman med lämpliga
verktyg!

4 Kontrollera lufttrycket regelbundet! Beakta föreskrivet lufttryck!

5 Kontrollera hjulmuttrar regelbundet! Bristfällig montering kan orsaka förlust av hjulen och
leda till att maskinen välter omkull.

Pos: 10.19.13 /BA/Sicher hei t/Wartung/Wartung Swadr o @ 2\mod_1203504022126_134.docx @ 66253 @ 2 @ 1

4.10 Underhåll

1 Vid alla underhålls-, skötsel-, reparations och monteringsarbeten på maskinen samt vid
åtgärdande av funktionsstörningar skall kraftuttaget var urkopplat och motorn skall stå
stilla! - Tändningsnyckeln dras ur.

2 Muttrar och skruvar ska kontrolleras regelbundet med avseende på fastsättning och dras
efter enligt behov!

3 Vid underhållsarbeten på upplyft maskin ska säkring ske med hjälp av lämpliga
stödelement.

4 Avfallshantera oljor, fett och filter enligt gällande miljölagar!

5 Bryt strömtillförseln innan du börjar arbeta med elsystemet!

6 Kontrollera skyddsanordningar som utsätts för slitage regelbundet. Byt dem i tid om de är
slitna!

7 Strypa strömförsörjningen via batterihuvudomkopplare och koppla från generatorns och
batteriets kablar vid elektriska svetsningsarbeten på fordonet och påmonterade
redskapvia batteriets huvudströmbrytare!

8 Reservdelar ska hålla minst den standard och uppfylla de tekniska kraven som
redskapstillverkaren föreskriver! Detta uppfylls av original-KRONE-reservdelar!

Pos: 10.19.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 10.19.15 /BA/Sicher hei t/Eig enmächtiger U mbau und Ersatzteilherstellung @ 1\mod_1201937705539_134.docx @ 55753 @ 2 @ 1

4.11 Egenmäktig ombyggnad och tillverkning av reservdelar

Du får bara bygga om eller förändra maskinen efter tillstånd från tillverkaren. Original
reservdelar och tillbehör som är godkända av tillverkaren är en del av maskinens säkerhet.
Användning av andra delar fråntar tillverkaren allt ansvar för därigenom uppstådda skador.

Pos: 10.19.16 /BA/Sicher hei t/U nzul ässige Betriebsweisen @ 11\mod_1223357699923_134.docx @ 145535 @ 2 @ 1

4.12 Otillåten användning

Den levererade maskinens driftssäkerhet garanteras bara om den används på korrekt sätt enligt
kapitel "Områdesbestämd användning" i denna instruktionsbok. De gränsvärden som anges i
databladen får under inga omständigheter överskridas.

Pos: 10.19.17 /BA/Sicher hei t/Sicherheitshinweise an der Maschi ne @ 1\mod_1201937861961_134.docx @ 55791 @ 2 @ 1

4.13 Säkerhetsanvisningar på maskinen

Säkerhetsanvisningarna på maskinen varnar för restrisker i maskinen. De utgörs av
varningsskyltar och arbetssäkerhetssymboler. Alla säkerhetsanvisningar måste följas.
Säkerhetsanvisningar ska alltid hållas rena och tydligt läsbara! Beställ skadade eller obefintliga
säkerhetsanvisningar hos din KRONE-återförsäljare och sätt fast dem där de ska sitta. Läge
och betydelse beskrivs på följande sidor.

Pos: 11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 12.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Ers tinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_134.docx @ 5863 @ 1 @ 1

5 Första idrifttagning
Pos: 12.2 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Gefahr - Fehl erhafter Zusammenbau @ 1\mod_1202224212591_134.docx @ 58179 @ @ 1

Fara! - Felaktig hopmontering

Konsekvens: Livsfara, svåra personskador eller svåra skador på maskinen.

• Maskinen får endast monteras ihop av en auktoriserad fackverkstad.

• Maskinen måste monteras med största noggrannhet.

• Beakta samtidigt gällande olycksfallsförebyggande föreskrifter.

• Använd emdast säkra och tillräckligt dimensionerade lyftverktyg och fästen.

• Maskinen får först tas i drift när alla skyddsanordningar är monterade .

• Förändringar som användaren egenmäktigt genomför på maskinen utesluter varje ansvar
mot tillverkaren för därvid uppkomna skador.

Pos: 12.3 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Eins tell arbeiten / Eins tell ungenGefahr - Eins tellar beiten angebaute M aschinen @ 6\mod_1214455875276_134.docx @ 94258 @ @ 1

Fara! - Oväntad maskinrörelse

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn

• Dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra traktorn mot oavsiktlig rullning.

Pos: 12.4 /BA/Sicher heit /Schwader/Gefahr - Ballastier ung Swadr o ang ebaute Schwader @ 5\mod_1213191009105_134.docx @ 87366 @ @ 1

Fara! - Köregenskap ej säkerställd

Konsekvens: Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

Tillkopplingen av redskap framme eller bak får inte medföra överskridande av tillåten totalvikt,
av tillåtna axelbelastningar och av traktordäckens bärförmåga. Traktorns framaxel måste, även
vid baktill tillkopplat redskap, alltid vara belastad med minst 20 % av traktorns tomvikt. Övertyga
Er, innan körning påbörjas, att dessa förutsätningar är uppfyllda.

Pos: 12.5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 12.6 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/Schwader/Allgemein @ 4\mod_1213184450542_134.docx @ 87302 @ 2 @ 1

5.1 Allmänt

Före från- eller tillkoppling av redskap till trepunktsupphängningen skall trepunktslyftens reglage
ställas in så att oavsiktlig lyftning eller sänkning är utesluten!
Vid till- och frånkoppling av redskap till eller från traktorn skall speciell försiktighet iakttas!
I området kring trepunktslänkaget finns risk för personskada i form av kläm- och skärskador!

Pos: 12.7 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Ers tmontage @ 1\mod_1202226261982_134.docx @ 58278 @ 2 @ 1

5.2 Nymontering
Pos: 12.8 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/Erstmontage @ 1\mod_1202224111998_134.docx @ 58198 @ @ 1

Den nymonteringen beskrivs i det bifogade dokumentet "Monteringsanvisning".
Pos: 12.9.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vorberei tungen am Traktor @ 2\mod_1202363643678_134.docx @ 58702 @ 2 @ 1

5.3 Förberedelser på traktorn
Pos: 12.9.2 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterl enker eins tell en @ 6\mod_1214454896135_134.docx @ 94194 @ 3 @ 1

5.3.1 Dragarmar ställs in
Pos: 12.9.3 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/Schwader/Swadr o 807_810_907/Bild_Aushubvorrichtung Traktor @ 2\mod_1202364384960_134.docx @ 58797 @ @ 1

KS-0-030

Fig. 4
Pos: 12.9.4 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/Schwader/Swadr o 807_810_907/Vor bereitung an Traktor_Text KAT I und II @ 2\mod_1202363818163_134.docx @ 58740 @ @ 1

Maskinen är försedd med kopplingsanordning för anslutning till trepunktshydraulik av kategori I
och II.

Pos: 12.9.5 /BA/Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahme/Schwader/Swadr o 807_810_907/Hi nweis Unterl enker @ 2\mod_1202364126303_134.docx @ 58759 @ @ 1

Anvisning

Dragarmarna på traktorn skall alltid vara så inställda, att kopplingspunkterna på dragarmarna
alltid har samma avstånd till marken. Dragarmarna skall blockeras med begränsningskedjor
eller stag, så att maskinen vid transport resp. arbete ej svänger ut åt sidan.

Pos: 12.10 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 12.11 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_134.docx @ 34047 @ 2 @ 1

5.4 Tillkoppling till traktorn
Pos: 12.12 /BA/Inbetri ebnahme/Schwader /Anbau an den Traktor/Anbau an den Traktor angebaute Schwader @ 4\mod_1213186434823_134.docx @ 87344 @ @ 1

KS300117

2 3 4

1

Fig. 5

• Dragarmarna monteras och säkras.

• Toppstången (1) monteras och säkras med bultar (2), bricka (3) och viksprint (4).

Anvisning

Vid tillkoppling av maskinen skall alltid tillses att bulten (2) med bricka (3) och viksprint (4) är
säkrade.

• Ställ ned maskinen på stödbenet.

Pos: 12.13 /BA/Bedienung /Schwader/Hinweis H eckscheibe der Traktor kabi ne muss geschl ossen sein @ 5\mod_1213261872888_134.docx @ 87975 @ @ 1

Anvisning

Tillse före lyftning av den bakre hydrauliken att traktorhyttens bakruta är stängd. Genom
maskinens skyddsram kan eljest bakre rutan skadas.

Pos: 12.14 /BA/Bedienung /Schwader/Hinweis Absenkgeschwi ndig keit @ 5\mod_1213261744670_134.docx @ 87955 @ @ 1

Anvisning

Sänkningshastigheten hos den bakre hydrauliken måste medelst inställning av sänkstrypningen ske
på så sätt att maskinens chassi sätts ned långsamt på marken.

Pos: 12.15 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 12.16.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/F-J/Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_134.docx @ 34550 @ 2 @ 1

5.5 Kraftöverföringsaxel
Pos: 12.16.2 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 3/K-O/Längenanpassung @ 1\mod_1201687632810_134.docx @ 53597 @ 3 @ 1

5.5.1 Längdanpassning
Pos: 12.16.3 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Schwader/Längenanpassung Bil d Schwader 35_38_42_46 @ 5\mod_1213193271511_134.docx @ 87385 @ @ 1

KS-0-016

1 2

Fig. 6
Pos: 12.16.4 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Schwader/Hi nweis Materialschäden Gel enkwelle ausheben @ 5\mod_1213767920013_134.docx @ 88884 @ @ 1

Anvisning

Risk för för skador på utrustning!

Lyft ej maskinen förrän kraftöverföringsaxelns längd har anpassats!

Pos: 12.16.5 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Schwader/Längenanpassung_ohne Wei twinkel Text_Schwader @ 6\mod_1214455245729_134.docx @ 94216 @ @ 1

Kraftöverföringsaxeln (1) måste längdanpassas.

• Drag isär kraftöverföringsaxeln.

• Montera respektive del (1) och (2) på traktorns resp maskinens axeltappar.

• Placera rotorsträngläggaren i den för kraftöverföringsaxeln kortaste positionen.
(Trepunktskopplingen slås in helt)

• Tillvägagångssättet för kontroll och kapning finns beskrivet i bruksanvisningarna från
kraftöverföringsaxel-tillverkaren

Anvisning

Kontrollera kraftöverföringsaxelns rörelseområde och fria utrymme! Skador kan uppstå om
kraftöverföringsaxeln kommer i kontakt med traktor eller redskap (t ex draganordning,
trepunktsstativ).

Pos: 13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 14.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inbetri ebnahme @ 0\mod_1196327075811_134.docx @ 6383 @ 1 @ 1

6 Idrifttagande
Pos: 14.2 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Schwader /Gefahr - An-/ Abbau der Maschi ne gezogene Schwader @ 2\mod_1202363265522_134.docx @ 58683 @ @ 1

Fara! - På-/avmontering av maskinen

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Personer får inte befinna sig mellan traktor och maskin.

• Ingen får upphålla sig inom rotorarmarnas rörelseområde eller inomrotorsträngläggarens
arbetsområde!

• Arbeten under eller på upplyft maskin får endast genomföras när den har ett säkert stöd.

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn

• Ta ur tändningsnyckeln.

• Blockera maskinen mot rullning.

Pos: 14.3 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 14.4 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_134.docx @ 34047 @ 2 @ 1

6.1 Tillkoppling till traktorn
Pos: 14.5 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Hinweis M aschine befindet si ch i n Tr ansportstellung @ 2\mod_1202388231928_134.docx @ 59058 @ @ 1

Anvisning

I den efterföljande beskrivningen förutsätts att
strängläggaren (efter slutmontage) är i transportläge.

Pos: 14.6 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Anbau an den Tr aktor/Anbau an den Tr aktor ang ebaute Schwader @ 4\mod_1213186434823_134.docx @ 87344 @ @ 1

KS300117

2 3 4

1

Fig. 7

• Dragarmarna monteras och säkras.

• Toppstången (1) monteras och säkras med bultar (2), bricka (3) och viksprint (4).

Anvisning

Vid tillkoppling av maskinen skall alltid tillses att bulten (2) med bricka (3) och viksprint (4) är
säkrade.

• Ställ ned maskinen på stödbenet.

Pos: 14.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 14.8 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Gelenkwelle monti eren @ 2\mod_1202398342788_134.docx @ 59261 @ 2 @ 1

6.2 Montage av kraftöverföringsaxeln
Pos: 14.9 /BA/Sicher heit /Gelenkwelle/Gefahr - Sich dr ehende Gel enkwell e_2 @ 0\mod_1199781692950_134.docx @ 34531 @ @ 1

Fara! - Roterande kraftöverföringsaxel

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• På- och avmontering av kraftöverföringsaxeln endast vid avstängd motor och utdragen
tändningsnyckel.

• Säkra traktorn mot oavsiktlig rullning!

• Se till att kraftöverföringsaxeln är korrekt påkopplad (axelns spärr måste vara ihakad).

• Se till att alla skyddsanordningar är korrekt fastsatta.

• Använd aldrig en kraftöverföringsaxel vars skyddsanordningar inte är fastsatta.

• Skyddsanordningar som är skadade ska omedelbart bytas ut.

• Sätt fast kraftöverföringsaxelns låskedja så att skyddsröret inte roterar samtidigt med
axeln.

Pos: 14.10 /BA/Sicherheit/Gel enkwell e/Gefahr - Antri ebsdr ehzahl 540 beachten @ 3\mod_1205316518245_134.docx @ 73603 @ @ 1

Fara! - Beakta drivningens varvtal

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador

• Denna maskin drivs med max. 540 varv/min kraftuttagsvarvtal.

Pos: 14.11 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 14.12 /BA/Inbetri ebnahme/Schwader /Anbau Gel enkwelle/Anbau Gel enkwelle angebaute Schwader @ 5\mod_1213195228933_134.docx @ 87449 @ @ 1

KS-0-017
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Fig. 8

• Stäng av motorn och dra ut tändningsnyckeln.

• Montera först kraftöverföringsaxeln (1) på maskinsidan.

• Fäll upp hållaren för kraftöverföringsaxeln (2).

• Skjut därefter kraftöverföringsaxeln på traktorns kraftuttag. Se till att länkdelens stift hakar
i korrekt.

• Länkaxelns skydd säkras mot rotation med hållkedjan (3).

Pos: 15 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 16 /BA/Di ese Seite is t bewusst fr eigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_134.docx @ 54451 @ @ 1

Denna sida har medvetet utelämnats!
Pos: 17 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 18.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fahr en und Transport @ 0\mod_1196330049217_134.docx @ 6561 @ 1 @ 1

7 Körning och transport
Pos: 18.2 /BA/Sicher heit /Fahren und Transport /Mitfahr en Straßenfahrt/Gefahr Straßenfahrt , Mitfahren SW 35_38_42_46 @ 13\mod_1225987933676_134.docx @ 165386 @ @ 1

Fara! - Körning på allmän väg, medåkning, köregenskaper

Konsekvens: Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

• Maskinen måste vara komplett och korrekt påkopplad

• Maskinen måste vara i transportläge.

• Maskinens sidobyglar måste vara infällda.

Se till att

• låsbultarna på skyddsramen till höger/vänster i transportläge har hakat i korrekt.

• de fällbara fjäderarmarna är svängda i transportläge (180 grad).

• vridsäkringen låser den markerade fjäderarmen korrekt.

• Det är förbjudet att åka med som passagerare på maskinen.

• Vid körning på allmän väg ska föreskrifterna i vägtrafikordningen beaktas (belysning,
skyltning.)

• Innan du kör igång ska du kontrollera att siktförhållandena på och runt traktorn samt
maskinen är OK.

Pos: 18.3 /BA/Fahren und Tr ansport/Schwader /Hinweis Bel euchtungs-Anbausatz @ 5\mod_1213246054857_134.docx @ 87516 @ @ 1

Anvisning

Vid transport på allmän väg, både dag och natt, skall föreskrivet positionsljus vara monterad
och övriga säkerhetsåtgärder vidtas.

Belysnings-påbyggnadssats kan erhållas genom Din KRONE-återförsäljare. De
standardiserade hållarna finns monterade på maskinen.

Pos: 18.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 18.5 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Tr ansportvorbereitung @ 5\mod_1213247130420_134.docx @ 87578 @ 2 @ 1

7.1 Transportförberedelser
Pos: 18.6 /BA/Fahren und Tr ansport/Schwader /Vorbereitung für den Transpor t Swadro 35_38_42_46 @ 13\mod_1225981817723_134.docx @ 165231 @ @ 1

KS300121
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3x Swadro 35
3x Swadro 38
4x Swadro 42
4x Swadro 46

2x Swadro 35
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3x Swadro 46

3

Fig. 9

Skjut in strängformaren helt.
Gör så här:

• Lossa klämspaken (1)

• Skjut in strängformaren helt.

• Dra åt klämspaken (1).

• Vrid rotorn så pass mycket tills vridsäkringen (4) korresponderar med rotorns markerade
fjäderarm (A).

• Öppna låsningen (2) genom att dra i linan (5).

• Fäll upp skyddsramen och låt den haka i.

Anvisning

Vid uppfällning av skyddsramen svänger vridsäkringen (4) automatiskt nedåt och låsbultarna
(2) höger/vänster hakar automatiskt in i transportläge (se bild KS300121).

• Kontrollera före varje transportkörning att låsbultarna (2) höger/vänster har hakat in
korrekt i transportläge.
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• De infällbara fjäderarmarna måste ställas om (se kapitel Drift "Svänga fjäderarmarna i
transportläge").

Anvisning - Swadro 35, Swadro 38

Se till att

• de fällbara fjäderarmarna (3)(3 fjäderarmar i körriktning till vänster och 2 fjäderarmar till
höger) alltid är fällda i transportläge under transporten.

• rotorn är säkrad med vridsäkringen (A).

Anvisning - Swadro 42, Swadro 46

Se till att

• de fällbara fjäderarmarna (3)(4 fjäderarmar i körriktning till vänster och 3 fjäderarmar till
höger) alltid är fällda i transportläge under transporten.

• rotorn är säkrad med vridsäkringen (A).

•Dra upp stödbenet och säkra med bult i översta positionen. Ta inte bort stödbenet.
Pos: 19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_134.docx @ 34833 @ 1 @ 1

8 Manövrering
Pos: 20.2.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Überlas tsicher ung @ 2\mod_1202465560433_134.docx @ 59575 @ 2 @ 1

8.1 Överbelastningsskydd
Pos: 20.2.2 /BA/Bedi enung /Schwader/Ü berl astsicherung/Überlas tsicherung Bild Swadr o 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213248766904_134.docx @ 87639 @ @ 1

KS-0-036RM

Fig. 10
Pos: 20.2.3 /BA/Bedi enung /Schwader/Ü berl astsicherung/Überlas tsicherung Text SW 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213249009857_134.docx @ 87660 @ @ 1

Kraftöverföringsaxeln är utrustad med en överbelastningskoppling. Överlastkopplingen skyddar
traktorn och redskapet mot skador. Överbelastningskopplingens inställningsmoment får inte
ändras. Maskinens garanti bortfaller därför om överbelastningskopplingen manipuleras på så
vis att det inställda vridmomentet ändras.

Vid överbelastning begränsas vridmomentet och överförs pulserande när kopplingen löser ut.

Pos: 20.2.4 /BA/Bedi enung /Schwader/Ü berl astsicherung/Hinweis Ü berl astsicherung Verschl eiß ver mei den @ 5\mod_1213249551154_134.docx @ 87681 @ @ 1

Anvisning

För att undvika slitage i överbelastningskopplingen skall kraftöverförinigsaxeln kopplas ur
omgående, om överbelastningskopplingen löser ut.

Pos: 20.2.5 /BA/Bedi enung /Schwader/Ü berl astsicherung/Hinweis Ü berl astsicherung Drehmoment vergleichen @ 5\mod_1213249640420_134.docx @ 87702 @ @ 1

Anvisning

Jämför det instansade värdet av vridmomentet RM på överbelastningskopplingen med
nedanstående tabell. Kontakta Din Krone-återförsäljare om värdena inte korresponderar.

Pos: 20.2.6 /BA/Bedi enung /Schwader/Ü berl astsicherung/Überlas tsicherung Drehmoment-Tabelle SW_35_38_42_46 @ 5\mod_1213249772170_134.docx @ 87724 @ @ 1

Typ Vridmoment (RM)

Swadro 35

550 NmSwadro 38

Swadro 42

Swadro 46

Pos: 20.3 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.4 /BA/Bedi enung /Schwader/Hi nweis Bil d Heckschei be der Tr aktor kabi ne muss geschlossen sei n @ 5\mod_1213262001185_134.docx @ 87995 @ @ 1

KS300102

Fig. 11
Pos: 20.5 /BA/Bedi enung /Schwader/Hi nweis Heckschei be der Tr aktor kabine muss geschlossen sein @ 5\mod_1213261872888_134.docx @ 87975 @ @ 1

Anvisning

Tillse före lyftning av den bakre hydrauliken att traktorhyttens bakruta är stängd. Genom
maskinens skyddsram kan eljest bakre rutan skadas.

Pos: 20.6 /BA/Bedi enung /Schwader/Hi nweis Absenkg eschwindigkeit @ 5\mod_1213261744670_134.docx @ 87955 @ @ 1

Anvisning

Sänkningshastigheten hos den bakre hydrauliken måste medelst inställning av sänkstrypningen ske
på så sätt att maskinens chassi sätts ned långsamt på marken.

Pos: 20.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.8 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Von Transpor t in Ar beitsstellung @ 2\mod_1202466185276_134.docx @ 59670 @ 2 @ 1

8.2 Omställning från transport till arbetsläge
Pos: 20.9 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Schwader /Gefahr M aschine absenken @ 5\mod_1213694805078_134.docx @ 88782 @ @ 1

Fara! – Sänka ned maskinen i arbetsläge!

Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

• Sänk maskinen först när du är säker att varken personer, djur eller föremål befinner sig
inom maskinens rörelseområde.

• Koppla först till kraftuttaget när maskinen är i arbetsläge, de fällbara fjäderarmarna är
svängda i arbetsläge och skyddsbyglarna är nedfällda.

Pos: 20.10 /BA/Bedienung /Schwader/Schwader absenken Grundei nstellung SW 35_38_42_46 @ 5\mod_1213251633920_134.docx @ 87764 @ @ 1

KS-0-014

Fig. 12

Sänk ner strängläggaren långsamt! Manöverspaken för dragarmarna lämnas i ”sänk”-läge resp.
bringas till lägsta positionen (flytläge). Stativets löprulle skall ligga an mot änden av
trepunktstativets styrning. Ställ in traktorns toppstång så att rotorn är i våg eller lutar något
framåt och så att fjädrarna berör marken lätt.

Pos: 20.11 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.12 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/U-Z/Zi nkenar me in Arbeits tell ung schwenken @ 2\mod_1202709358751_134.docx @ 59881 @ 2 @ 1

8.3 Fälla ut fjäderarmarna till arbetsläge
Pos: 20.13 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Ei nstellar beiten / Ei nstellungenGefahr - Ei nstellar beiten angebaute Maschi nen @ 6\mod_1214455875276_134.docx @ 94258 @ @ 1

Fara! - Oväntad maskinrörelse

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn

• Dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra traktorn mot oavsiktlig rullning.

Pos: 20.14 /BA/Bedienung /Schwader/Zinken / Zinkenar me/Zi nkenarme i n die Ar beitsstellung schwenken SW 35_38_42_46/SW 1010 @ 5\mod_1213252163732_134.docx @ 87783 @ @ 1
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Fig. 13

• Ta av viksprinten (1).

• Bulten (2) dras ur.

• Fjäderarmarna (3) svängs till arbetsläge.

• Bulten (2) sätts in och säkras med viksprint (1).

Anvisning

Bulten (2) sticks alltid in uppifrån när fjäderarmen är i rotorns främre område (fjädrarna kommer
i kontakt med marken). Se till att viksprinten (1) alltid hakar i korrekt (viksprintens ring måste
alltid befinna sig i skaftspåret).

Pos: 20.15 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.16.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/P-T/Schutzbügel i n Ar bei tsstellung bri ngen @ 2\mod_1202972231499_134.docx @ 63401 @ 2 @ 1

8.4 Sätta skyddsbygeln i arbetsläge
Pos: 20.16.2 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Wartnung - Quetschg efahr @ 2\mod_1202971999343_134.docx @ 63382 @ @ 1

Varning! - Klämrisk

Konsekvens: Skador på händerna

Ta inte i skyddsbygeln inom området för vridpunkterna för att svänga.

Pos: 20.16.3 /BA/Bedienung /Schwader/Schutzbüg el/Schutzbügel i n Ar bei tsstellung bringen Bild SW 35_38_42_46 @ 5\mod_1213253611216_134.docx @ 87847 @ @ 1

KS300115
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KS300114

1

Fig. 14
Pos: 20.16.4 /BA/Bedienung /Schwader/Schutzbüg el/Schutzbügel i n Ar bei tsstellung bringen Text Ei nkreiselschwader @ 5\mod_1213253817873_134.docx @ 87868 @ @ 1

Fäll ut skyddsbyglarna till höger (2) och vänster (3) i arbetsläge. Vid nedsvängning av vänster
skyddsbygel svänger vridsäkringen (1) uppåt.

Pos: 20.17 /BA/Bedienung /Schwader/Schwadfor mer herauszi ehen Arbeitss tell ung @ 5\mod_1213711137860_134.docx @ 88854 @ 2 @ 1

8.5 Dra ut strängformaren

KS300106

1

Fig. 15

• Klämspak (1) lossas

• Strängformaren bringas i önskat läge (närmare informationer se kapitel inställningar
"Stränformare").

• Dra åt klämspaken (1).

Pos: 20.18 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.19 /BA/Bedienung /Schwader/Ar bei tsti efe ei nstellenEins tellen der Ar bei tsti efe Ei nkreiselschwader @ 5\mod_1213255373029_134.docx @ 87893 @ 2 @ 1

8.6 Inställning av arbetsdjup

KS300108

1

Fig. 16

Inställningen av arbetshöjd sker medelst handvev (1).

Ställ först in arbetshöjden så att fjäderspetsarna endast nuddar marken lätt. Vid behov måste
inställningen korrigeras under körningen.

Följande grundregler gäller:

Vid för hög inställning blir inte allt material uppsamlat.

Vid för låg inställning kan skador uppstå på grund av nedsmutsning av materialet, skador på
återväxten samt stor förslitning av de dubbla fjäderarmarna.

Pos: 20.20 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.21 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/A-E/Arbeitseinsatz @ 5\mod_1213258631763_134.docx @ 87915 @ 2 @ 1

8.7 Arbetsinsats
Pos: 20.22 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Schwader/Gefahr Arbeitseinsatz angebaute Ger äte @ 5\mod_1213261151763_134.docx @ 87935 @ @ 1

Fara! - Arbetsinsats

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Vid upplyftning och nersänkning får ingen vistas mellan traktor och maskinen. Stor risk
för olycksfall!

• Se till att ingen vistas i maskinens riskområde innan kraftuttaget startas. Risk för olycksfall!

• Se till att alla skyddsanordningar är monterade enligt föreskrifterna under drift och vid
körning på allmän väg! Montera belysning och kontrollera funktionen.

• Lämna inte traktorns förarplats under drift!

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn, ta ur tändningsnyckeln och säkra traktorn mot rullning.

Pos: 20.23 /BA/Sicherheit/Gel enkwell e/Gefahr - Antri ebsdr ehzahl 540 beachten @ 3\mod_1205316518245_134.docx @ 73603 @ @ 1

Fara! - Beakta drivningens varvtal

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador

• Denna maskin drivs med max. 540 varv/min kraftuttagsvarvtal.

Pos: 20.24 /BA/Bedienung /Schwader/Fahrgeschwi ndig keit und Antriebsdr ehzahl @ 2\mod_1202743688330_134.docx @ 60975 @ 2 @ 1

8.8 Körhastighet och varvtal

Körhastighet och varvtal vid strängutläggning är beroende av följande:

• Fodermängden

• Markförhållanden

• Fodrets fuktighet

Riktvärden:

• Kraftuttagets varvtal ca 450 v/min.

• Körhastighet ca 8 - 10 km/h

Varvtalet och körhastigheten måste anpassas efter rådande förhållanden.
Pos: 20.25 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.26 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/U-Z/Von Arbeitsstellung in Tr ansportstellung @ 2\mod_1202466246542_134.docx @ 59689 @ 2 @ 1

8.9 Från arbetsläge till transportläge
Pos: 20.27 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Ei nstellar beiten / Ei nstellungenGefahr - Ei nstellar beiten angebaute Maschi nen @ 6\mod_1214455875276_134.docx @ 94258 @ @ 1

Fara! - Oväntad maskinrörelse

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn

• Dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra traktorn mot oavsiktlig rullning.

Pos: 20.28 /BA/Bedienung /Schwader/Schwadfor mer ei nschieben Transports tell ung @ 5\mod_1213263082279_134.docx @ 88078 @ 2 @ 1

8.10 Skjut in strängformaren.

KS300106

1

Fig. 17

• Klämspak (1) lossas

• Skjut in strängformaren helt.

• Dra åt klämspaken (1).

Pos: 20.29 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1



42

Pos: 20.30.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/P-T/Schutzbügel i n Transpor tstellung bring en @ 2\mod_1202975248858_134.docx @ 63524 @ 2 @ 1

8.11 Sätta skyddsbyglarna i transportläge
Pos: 20.30.2 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Wartnung - Quetschg efahr @ 2\mod_1202971999343_134.docx @ 63382 @ @ 1

Varning! - Klämrisk

Konsekvens: Skador på händerna

Ta inte i skyddsbygeln inom området för vridpunkterna för att svänga.

Pos: 20.30.3 /BA/Bedienung /Schwader/Schutzbüg el/Schutzbügel i n Transpor tstellung bring en SW 35_38_42_46 @ 5\mod_1213262369373_134.docx @ 88056 @ @ 1
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Fig. 18

• Vrid rotorerna så pass mycket tills vridsäkringen (4) korresponderar med rotorns
markerade fjäderarm (A) (4 fjäderarmar framme och 3 fjäderarmar bak).

• Låsningen (2) låses upp genom dragning vid linan (3).

• Fäll upp skyddsramen (2,3) och låt den haka i.

Anvisning

Vid uppfällning av skyddsramen svänger vridsäkringen (4) automatiskt nedåt och låsbultarna
(2) höger/vänster hakar automatiskt in i transportläge (se bild KS300119).

• Kontrollera före varje transportkörning att låsbultarna (2) höger/vänster har hakat in
korrekt i transportläge.

Pos: 20.31 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.32 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/U-Z/Zi nkenar me in Transports tell ung @ 2\mod_1202719789158_134.docx @ 60207 @ 2 @ 1

8.12 Svänga fjäderarmarna i transportläge
Pos: 20.33 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Ei nstellar beiten / Ei nstellungenGefahr - Ei nstellar beiten angebaute Maschi nen @ 6\mod_1214455875276_134.docx @ 94258 @ @ 1

Fara! - Oväntad maskinrörelse

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn

• Dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra traktorn mot oavsiktlig rullning.

Pos: 20.34 /BA/Bedienung /Schwader/Zinken / Zinkenar me/Zi nkenarme i n Tr ansportstellung schwenken SW 35_38_42_46 @ 13\mod_1225986413301_134.docx @ 165334 @ @ 1
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Fig. 19

• Vrid rotorn så pass mycket tills vridsäkringen (4) korresponderar med rotorns markerade
fjäderarm (A).

Anvisning

Swadro 35, Swadro 38

Se till att det finns 3 fällbara fjäderarmar i körriktning till vänster och 2 fällbara fjäderarmar till
höger.

Swadro 42, Swadro 46

Se till att det finns 4 fällbara fjäderarmar i körriktning till vänster och 3 fällbara fjäderarmar till
höger.

• Dra i viksprinten (1).

• Dra ut bulten (2).

• Sväng fjäderarmarna (3) till transportläge.

• Sätt in bulten (2) och säkra med viksprinten (1).

Pos: 20.35 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 20.36 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/A-E/Abstellen @ 0\mod_1199801980622_134.docx @ 35328 @ 2 @ 1

8.13 Parkering
Pos: 20.37 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Schwader/Gefahr - M aschine abs tell en angebaute Geräte ohne H ydrauli k @ 6\mod_1214458085073_134.docx @ 94280 @ @ 1

FARA! – Oväntad maskinrörelse

Konsekvens: Livsfara, svåra personskador

• Inga personer får befinna sig i riskområdet.

• Parkera maskinen på fast mark.

• Losskoppling endast vid avstängd motor och utdragen tändningsnyckel.

• Vid på- och avmontering av redskap till eller från traktorn måste särskild försiktighet
iakttas! Föreskrifterna om förebyggande av olycksfall måste alltid följas.

• Säkra traktorn mot oavsiktlig rullning.

Pos: 20.38 /BA/Bedienung /Schwader/Abbau/Abbau vom Trakto Bild SW 35_38_42_46 @ 5\mod_1213353799090_134.docx @ 88253 @ @ 1

KS3001121

2

Fig. 20
Pos: 20.39 /BA/Bedienung /Schwader/Abbau/Abbau vom Traktor Text SW 35_38_42_46 @ 5\mod_1213354259605_134.docx @ 88274 @ @ 1

• Välj plant, torrt och tillräckligt bärkraftigt underlag.

• Stödben (1) släpps ned och säkras med bult.

• Sänk ner maskinen helt och se till att den står säkert.

• Demontera kraftöverföringsaxeln (2) och häng upp den i avsedd hållare.

• Avlasta och koppla loss toppstången.

• Koppla loss dragarmarna

Pos: 21 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 22 /Ü berschriften/Überschriften 1/A-E/Ei nstellungen @ 0\mod_1199868783862_134.docx @ 36149 @ 1 @ 1

9 Inställningar
Pos: 23.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kr eiselfahr wer k ei nstellen @ 2\mod_1202882031680_134.docx @ 62113 @ 2 @ 1

9.1 Inställning av chassi
Pos: 23.2 /BA/Eins tell ung en/Schwader/Kreiselfahr wer k/Kr eisel fahr wer k Bild Swadro 35_38_42_46 @ 5\mod_1213355213402_134.docx @ 88316 @ @ 1

KS300103

1
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I
II

Fig. 21
Pos: 23.3 /BA/Eins tell ung en/Schwader/Kreiselfahr wer k/Kr eisel fahr wer k Quer neigung Einkr eiselschwader @ 5\mod_1213591088687_134.docx @ 88363 @ @ 1

Sidolutning:

För att få ett optimalt arbetsresultat kan sidolutning ställas in (i körriktning) hos rotorn vid
tandemaxlarna (1) (vänster och höger).

Pos: 23.4 /BA/Eins tell ung en/Schwader/Kreiselfahr wer k/Kr eisel fahr wer k vorgehensweise Einkr eiselschwader @ 5\mod_1213591987125_134.docx @ 88384 @ @ 1

Varning! - Oavsiktlig sänkning eller lyftning av rotorn.

Konsekvens: Skaderisk
Ingen får vistas under den upplyfta rotorn.

• Rotorsträngläggaren ska endast lyftas så mycket att omställningsarbeten kan
genomföras.

• Tandemaxeln vänster och höger demonteras och monteras åter i önskad pos. med
omställningslaskan.

Anvisning

Med tungt och kraftigt material - chassit ställs in så lågt som möjligt på strängskärmsduk-sidan!

Pos: 24 /BA/Einstell ung en/Schwader/Kreiselfahr werk/Hinweis schweres Futter - Fahr wer k i nnen möglichst niedrig ei nstellen @ 4\mod_1213084838226_134.docx @ 86165 @ @ 1

Anvisning

Vid tungt material - ställ in chassit inuti så lågt som möjligt!

Pos: 25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 26 /Ü berschriften/Überschriften 2/P-T/Schwadfor mer @ 7\mod_1215506811417_134.docx @ 102684 @ 2 @ 1

9.2 Strängformare
Pos: 27 /BA/Einstell ung en/Schwader/Schwadformer SW 35:38_42_46 @ 5\mod_1213596061921_134.docx @ 88429 @ @ 1

KS300104

34

5

Fig. 22

Strängformarens avstånd till rotorn är steglöst ställbart för att erhålla smalare eller bredare
strängar samt för anpassning till materialmängden.

Strängskärmens avstånd till rotorn anpassas till materialmängden.

Mycket material = stort avstånd

Lite material = litet avstånd

Därtill:

• Klämspak (3) lossas

• Strängformaren bringas i önskat läge

• Dra åt klämspaken (3) igen.

Strängskärmen kan även ställas in i längdled i 8 olika positioner. Inställningen erfordras om t ex
material faller ut framför strängformaren.

Tag bort skruvarna (5), flytta strängformaren i önskad position och montera skruvarna (5) igen.
Pos: 28 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_134.docx @ 36693 @ 1 @ 1

10 Underhåll
Pos: 29.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezi elle Sicher heitshi nweise @ 0\mod_1196660495760_134.docx@ 9142 @ 2 @ 1

10.1 Speciella säkerhetsanvisningar
Pos: 29.3 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Ladewag en/Gefahr Wartung allgemei n @ 0\mod_1199884069862_134.docx @ 36712 @ @ 1

Fara! - Vid reparationer, uderhålls- och rengöringsarbeten eller tekniska ingrepp på
maskinen kan drivkomponenter komma i rörelse.

Konsekvens: Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

• Stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra maskinen och traktorn mot rullning.

• Stäng av kraftuttaget och koppla loss

• Efter att reparationerna, underhålls- och rengöringsarbetena eller de tekniska ingreppen
avslutatsska alla skyddshöljen och –anordningar åter monteras på korrekt vis.

• Undvik hudkontakt med olja, fett, rengörings- och lösningsmedel.

• Om du skadas av olja, rengörings- eller lösningsmedel, måste du omedelbart söka
läkare.

• Följ även alla andra säkerhetsanvisningar för att undvika skador och olyckor.

Pos: 29.4 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Probelauf @ 0\mod_1196782963921_134.docx @ 14916 @ 2 @ 1

10.2 Provkörning
Pos: 29.5 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/M ähwer ke/Gefahr - Ver wendung von nicht zug elassenen Ersatzteilen @ 0\mod_1196783037140_134.docx @ 14954 @ @ 1

Fara! - Användning av ej godkända reservdelar.

Konsekvens: Livsfara, svåra personskador eller förlust av garantin samt frånsägande av ansvar

• Använd endast KRONE-original reservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren.
Användningen av reservdelar, tillbehör och extraredskap som KRONE inte har tillverkat,
kontrollerat eller godkänt medför att KRONE frånsäger sig allt ansvar för skador som
orsakats därigenom.

Pos: 29.6 /BA/Wartung/Hi nweis Verschleiss verring ern @ 0\mod_1199953505303_134.docx @ 37212 @ @ 1

Anvisning

För att säkerställa fullgod drift och för att minimera slitaget på maskinen måste underhåll och
skötsel utföras med bestämda intervall. Till detta hör även bland annat rengöring, smörjning
med fett och olja av maskinens olika komponenter.

Pos: 29.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.8 /BA/Wartung/M uttern und Schr auben (50h) anziehen @ 0\mod_1196949864530_134.docx@ 15301 @ @ 1

Anvisning

Muttrar och skruvar ska kontrolleras regelbundet med avseende på fastsättning (var 50:e
timme) och dras efter vid behov!

Pos: 29.9 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anzugsdr ehmomente @ 45\mod_1277103093968_134.docx @ 410978 @ 2 @ 1

10.3 Åtdragningsvridmoment
Pos: 29.10 /BA/War tung/Drehmomente / Anzugsmomente/Dr ehmomente @ 45\mod_1277102920578_134.docx @ 410953 @ @ 1

Åtdragningsmoment MA i Nm (om ej annat
anges).

A = Gängstorlek
(hållfasthetsklassen anges på skruvhuvudet)

A
Ø

5.6 6.8 8.8 10.9 12.9

MA (Nm)

M 4 2,2 3 4,4 5,1

M 5 4,5 5,9 8,7 10

M 6 7,6 10 15 18

M 8 18 25 36 43

M 10 29 37 49 72 84

M12 42 64 85 125 145

M14 100 135 200 235

M14x1,5 145 215 255

M 16 160 210 310 365

M16x1,5 225 330 390

M 20 425 610 710

M 24 730 1050 1220

M 24x1,5 350

M 24x2 800 1150 1350

M 27 1100 1550 1800

M 27x2 1150 1650 1950

M30 1450 2100 2450

ANVISNING

Tabellen ovan gäller ej för sänkskruvar med innersexkant om sänkskruven dras åt över
innersexkanten.

Pos: 29.11 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.12 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/A-E/Anzugsdrehmomente über Innensechskant @ 45\mod_1277106415765_134.docx @ 411238 @ 2 @ 1

10.4 Åtdragningsvridmoment (sänkskruvar)
Pos: 29.13 /BA/War tung/Drehmomente / Anzugsmomente/Dr ehmomente über Innensechskant @ 45\mod_1277106232328_134.docx @ 411213 @ @ 1

Åtdragningsmoment MA i Nm (om ej
annat anges).

A = Gängstorlek
(hållfasthetsklassen anges på skruvhuvudet)

A
Ø

5.6 8.8 10.9 12.9

MA (Nm)

M 4 2,5 3,5 4,1

M 5 4,7 7 8

M 6 8 12 15

M 8 20 29 35

M 10 23 39 58 67

M 12 34 68 100 116

M 14 108 160 188

M 16 168 248 292

M 20 340 488 568

A

BM 400 0234

ANVISNING

Tabellen ovan gäller endast skruvar med försänkt huvud, invändigt sexkantshål och metrisk
gänga, om skruven dras åt med den invändiga sexkanten.

Pos: 29.14 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.15 /Ü berschriften/Ü berschrif ten 2/P-T/Pr üfen der Schrauben an den Zinken @ 36\mod_1262853041703_134.docx @ 338303 @ 2 @ 1

10.5 Kontroll av skruvarna på fjädrarna
Pos: 29.16 /BA/War tung/Schwader/Zi nken / Zi nkenarme/Prüfen der Schrauben an den Zi nken SW 35_38_42_48 @ 5\mod_1213613992781_134.docx@ 88469 @ @ 1

KS300107

1

Fig. 23

Fjädrarnas fästskruvar (1) måste efterdras med angivet åtdragningsmoment efter första
användningen.

Pos: 29.17.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/P-T/R eifen @ 0\mod_1197357995667_134.docx @ 18083 @ 2 @ 1

10.6 Däck
Pos: 29.17.2 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/War nung - Falsche R eifenmontage @ 0\mod_1197358162433_134.docx @ 18140 @ @ 1

Varning! - Felaktig däckmontering

Konsekvens: Personskador eller skador på maskinen.

• Montering av däck förutsätter tillräcklig kunskap och lämpliga monteringsverktyg!

• En felaktig montering kan medföra att däcken brister när de pumpas upp. Detta kan
medföra svåra personskador. Låt därför däcken monteras av en KRONE-återförsäljare
eller en kvalificerad däckverkstad om det saknas tillräcklig kunskap.

• När däcken monteras på fälgarna får det av däcktillverkaren rekommenderade
maximitryck aldrig överskridas, annars kan däcken eller till och med fälgarna
explosionsartat brista.

• Om inte ringvulsten sitter ordentligt vid inpumpat maxtryck, skall luft släppas ut. Räta
däcken, smörj ringvulsten och pumpa upp däcken igen.

• Detaljerat informationsmaterial om däckmontering på lantbruksfordon kan fås hos
däcktillverkaren.

Pos: 29.17.3 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.17.4 /BA/Wartung/Reifen/R eifen- Luftdr uck allgemein @ 0\mod_1199956852616_134.docx @ 37373 @ 3 @ 1

10.6.1 Lufttryck i däcken

Kontrollera lufttrycket regelbundet och justera vid behov. Däckstrycket beror på däckens storlek.
Värdena framgår ur tabellen.

Pos: 29.17.5 /BA/Wartung/Reifen/Schwader/R eifen-Luftdruck Tabelle Schwader 35_36_42_46 @ 5\mod_1213616853750_134.docx @ 88517 @ @ 1

Typ Däckbeteckning Däcktryck [bar]

Tandemaxel 16x6,50-8 4PR 1,0

Stödhjul fram (option) 1,0

Pos: 29.17.6 /BA/Wartung/Muttern und Schrauben (50h) anzi ehen @ 0\mod_1196949864530_134.docx @ 15301 @ @ 1

Anvisning

Muttrar och skruvar ska kontrolleras regelbundet med avseende på fastsättning (var 50:e
timme) och dras efter vid behov!

Pos: 29.18 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.19.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/A-E/Austausch der Zi nkenarme (i m R eparatur fall) @ 36\mod_1262854646297_134.docx @ 338328 @ 2 @ 1

10.7 Utbyte av fjäderarmarna (i fall av reparation)
Pos: 29.19.2 /BA/Wartung/Schwader/Zi nken / Zi nkenarme/Austausch der Zinkenarme (i m R eparaturfall) Bil d außer SW 907_1000 @ 3\mod_1204871743515_134.docx @ 73433 @ @ 1

SW700041
6

3

1
2

Fig.24
Pos: 29.19.3 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.19.4 /BA/Wartung/Schwader/Zi nken / Zi nkenarme/Kleben der Zi nkenarme @ 3\mod_1204276891493_134.docx @ 70242 @ @ 1

Vid reparation kan fjäderarmarna bytas ut individuellt genom demontage.

• Skruvarna (1) för fjäderarmarna demonteras.

• Skruvarna (2) för fjäderarmarna före och efter lossas.

• Fjäderarmen (3) dras ut och defekta komponenter byts ut.

Anvisning

Fjäderarmarma (3) är ihoplimmade med styrarmsaxlarna (4). För att komponenterna ska kunna
lossas från varandra, måste anslutningsstället värmas upp ( ca 300 grader).

• Vid montering av en ny fjäderarm (3) /styrarmsaxel (4) måste dessa limmas ihop med ett
starkt lim före monteringen.

• Applicera lim (starkt) (beställningsnummer 939 042 0) framme på styrarmsaxeln (4).

• Montera fjäderarmen (3) och säkra den med spännhylsor (5).

• Vid montering av fjäderarmen, se till att styrrullen monteras korrekt i kurvbanan.

Anvisning

Styrrullen är säkert införd i kurvbanan, om knappast något spel märks när man flyttar
fjäderarmen.

• Alla skruvar dras åt med erforderligt vridmoment (105 Nm).

Varning!

Vrid rotorn 1x 360 grader för hand. Rotorn måste kunna vridas lätt. Om detta ej är fallet, är
fjäderarmarna ej korrekt monterade. Felet måste avhjälpas, så att rotorn kan vridas lätt.

Pos: 29.20 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.21 /BA/War tung/Schwader/Zi nken / Zi nkenarme/Zi nken tauschen (im Reparaturfall) @ 139\mod_1354699792713_134.docx @ 1241526 @ 2 @ 1

10.8 Byta ut fjäder

7

6

5

1
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3

4

SWN1400036

8

9

Fig. 25

1) Sexkantsskruv M12 x 110 -10.9 2) Räfflad bricka SKB 12

3) Bricka 13x35x8 4) Fästklämma

5) Underlägg 6) Bricka 13x24x2,5

7) Låsmutter M12 8) Fjädrar

9) Fjäderarm Lim (starkt) (best.-nr. 938 627 0)

• För att demontera den brutna fjädern så måste du demontera alla fjädrar framför den.

• Demontera den brutna fjädern.

Montera ny fjäder

• Skjut på fästklämman på fjädern.

• Skjut på fjädern på fjäderarmen.

• För på sexkantsskruven med den räfflade brickan och brickan nerifrån genom
fästklämman och fjäderarmen.

• Applicera lim (starkt) på skruvens utstickande gängor.

• Montera underlägg, bricka och låsmutter, lyft upp fjädern i fjäderslutet och dra åt muttern
med vridmoment (85 Nm).

Fortsätt med alla fjädrar på samma sätt.
Pos: 29.22 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.23.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 1/U-Z/Wartung - Schmierpl an @ 0\mod_1197359304198_134.docx @ 18240 @ 1 @ 1

11 Underhåll - smörjschema
Pos: 29.23.2 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/P-T/Speziell e Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_134.docx @ 9142 @ 2 @ 1

11.1 Speciella säkerhetsanvisningar
Pos: 29.23.3 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Ladewagen/Gefahr War tung allgemein @ 0\mod_1199884069862_134.docx @ 36712 @ @ 1

Fara! - Vid reparationer, uderhålls- och rengöringsarbeten eller tekniska ingrepp på
maskinen kan drivkomponenter komma i rörelse.

Konsekvens: Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

• Stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra maskinen och traktorn mot rullning.

• Stäng av kraftuttaget och koppla loss

• Efter att reparationerna, underhålls- och rengöringsarbetena eller de tekniska ingreppen
avslutatsska alla skyddshöljen och –anordningar åter monteras på korrekt vis.

• Undvik hudkontakt med olja, fett, rengörings- och lösningsmedel.

• Om du skadas av olja, rengörings- eller lösningsmedel, måste du omedelbart söka
läkare.

• Följ även alla andra säkerhetsanvisningar för att undvika skador och olyckor.

Pos: 29.23.4 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/F-J/Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_134.docx @ 34550 @ 2 @ 1

11.2 Kraftöverföringsaxel
Pos: 29.23.5 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmi erenAbschmier en Gelenkwelle Schwader SW 700_800_900 @ 78\mod_1313496485928_134.docx @ 691608 @ @ 1

Fig. 26

Smörj kraftöverföringsaxlarna med universalfett enligt intervallerna i bilden.
Kraftöverföringsaxeltillverkarens bruksanvisning skall beaktas.

Pos: 29.23.6 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.23.7 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/P-T/Schmi erpl an @ 0\mod_1197361829026_134.docx @ 18503 @ 2 @ 1

11.3 Smörjschema
Pos: 29.23.8 /BA/Wartung/Hinweis aus Gr ünden der Ü bersicht @ 2\mod_1202799283498_134.docx @ 61461 @ @ 1

Anvisning

För att ge bättre överskådlighet är smörjställena endast avbildade på maskinens ena sida. På
den andra maskinsidan finns motsvarande smörjställen (spegelvänt).

Pos: 29.23.9 /BA/Wartung/Schwader/Schmi erpl an/Schmier plan Swadr o 35_38_42_46 @ 5\mod_1213618685015_134.docx @ 88581 @ @ 1

50 h

20h

KS300110

20h

(2x)

Fig. 27
Pos: 29.24 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 29.25.1 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 1/U-Z/Wartung - Getriebe @ 2\mod_1203058202823_134.docx @ 64503 @ 1 @ 1

12 Underhåll - Växellåda
Pos: 29.25.2 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/F-J/Füll mengen und Schmier mit tel bezeichnungen der Getriebe @ 0\mod_1196951094046_134.docx @ 15343 @ 2 @ 1

12.1 Påfyllningsmängd och smörjmedelsbeteckning för växellådor
Pos: 29.25.3 /BA/Wartung/Tabellen/Schwader/Techni sche D aten Betri ebsstoffe Füllmengen Schwader 35_38_42_46 @ 5\mod_1213619031578_134.docx @ 88623 @ @ 1

Påfyllningsmängd Raffinerade oljor Oljebyte Bio-smörjmedel

[liter] Märkesbeteckning Märkesbeteckning

Rotor-växellåda
0,5 l Flytande fett GFO 35

Livslängd
fettsmörjning

På förfrågan

Pos: 29.25.4 /Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 2/K-O/Kreiselgetri ebe/Kreiselgehäuse @ 36\mod_1262855959516_134.docx @ 338353 @ 2 @ 1

12.2 Rotorväxellåda / Rotorhus
Pos: 29.25.5 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Schwader/Kr eiselg etriebe/Kr eiselgetriebe/Kr eiselgehäuse SW 35_38_42_46 @ 5\mod_1213618316656_134.docx@ 88560 @ @ 1

KS300109
2

1

Fig. 28

Rotorväxellåda (1) och rotorhus (2) är underhållsfria.
Pos: 29.26 /BA/War tung/Öl kontroll e_Wechsel/Altöl ordnungsgemäß entsorgen @ 0\mod_1197008117002_134.docx@ 15558 @ @ 1

Anvisning

Förbrukad olja skall omhändertas korrekt

Pos: 30 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 31.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Sonder ausstattung @ 2\mod_1202808469779_134.docx @ 61657 @ 1 @ 1

13 Extrautrustning
Pos: 31.2 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Eins tell arbeiten / Eins tell ungenGefahr - Eins tellar beiten g ezog ene M aschinen @ 0\mod_1199717011038_134.docx @ 33988 @ @ 1

Fara! - Oväntad maskinrörelse

Konsekvens: Livsfara eller svåra personskador.

• Justeringsarbeten får endast göras när drivningen är urkopplad och motorn står stilla!

• Stäng av motorn

• Ta ur tändningsnyckeln.

• Blockera maskinen mot rullning.

Pos: 31.3 /BA/Sonder ausstatung/Schwader/Zinkenverl ustsicherung @ 2\mod_1202806976420_134.docx @ 61600 @ 2 @ 1

13.1 Fjädersäkring

KS-0-098

3

2

4
1

5

Fig. 29

Montering av fjädersäkring

Fjädersäkringen dubbelfjädrarna består av:

• en lina

• 2 st linklämmor med

• vardera två st vagnsbultar med brickor och låsmuttrar

Fäst linan (1) med linklämmorna (2) på rotorfjädrarna (3).

Anvisning

Linan ska placeras bakom rotorfjädern i förhållande till rotationsriktningen. Linklämmornas
muttrar (4) skall vändas utåt.
Extra fjädersäkring best. nr. : 153 479 0

Pos: 31.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 31.5 /BA/Sonder ausstatung/Schwader/Stützrad optional @ 5\mod_1213620706765_134.docx @ 88669 @ 2 @ 1

13.2 Stödhjul option
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Fig. 30

Stödhjulet (5) måste alltid användas efterföljande!

Montering av stödhjul

• Flänsplattan (1) monteras på tvärstaget (2) och trepunktstativets fläns (3).

• Stödhjulhållaren (4) monteras på flänsplatta (1).

• Stödhjul (5) sätts in i stödhjulhållaren (4) och säkras med bultar (6) och fjädersprintar (7).

• Klämring (11) monteras så, att bulten (8) med bricka (10) och fjädersprint (9) blir
monterbar. Klämring (11) säkras med gängstift.

• Toppstången monteras med bult (8) i långhål i toppstångsplattorna och säkras med
fjädersprintar (9) och bricka (10).

Höjdinställning:

Inställningen av arbetsdjupet sker genom omställning av stödhjulet (5) i stödhjulhållaren (4).

Anvisning

För transport på allmän väg skall styv toppstång användas!

Pos: 32 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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Pos: 33.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Ei nlag erung @ 0\mod_1197385459120_134.docx @ 19974 @ 1 @ 1

14 Förvaring
Pos: 33.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezi elle Sicher heitshi nweise @ 0\mod_1196660495760_134.docx@ 9142 @ 2 @ 1

14.1 Speciella säkerhetsanvisningar
Pos: 33.3 /BA/Sicher heit /Gefahr enhi nweise/Ladewag en/Gefahr Wartung allgemei n @ 0\mod_1199884069862_134.docx @ 36712 @ @ 1

Fara! - Vid reparationer, uderhålls- och rengöringsarbeten eller tekniska ingrepp på
maskinen kan drivkomponenter komma i rörelse.

Konsekvens: Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

• Stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra maskinen och traktorn mot rullning.

• Stäng av kraftuttaget och koppla loss

• Efter att reparationerna, underhålls- och rengöringsarbetena eller de tekniska ingreppen
avslutatsska alla skyddshöljen och –anordningar åter monteras på korrekt vis.

• Undvik hudkontakt med olja, fett, rengörings- och lösningsmedel.

• Om du skadas av olja, rengörings- eller lösningsmedel, måste du omedelbart söka
läkare.

• Följ även alla andra säkerhetsanvisningar för att undvika skador och olyckor.

Pos: 33.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 33.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Am Ende der Er ntesaison @ 0\mod_1197385501276_134.docx @ 19993 @ 2 @ 1

14.2 Vid slutet av skördesäsongen
Pos: 33.6 /BA/Einl agerung/Schwader/Einl ager ung allgemei n @ 2\mod_1202808984326_134.docx @ 61677 @ @ 1

Före vinterförvaringen skall du rengöra maskinen grundligt in- och utvändigt. Om härtill används
en högtryckstvätt. Rikta inte vattenstrålen direkt mot lagringar. Smörj alla smörjnipplar efter
rengöringen. Du skall inte torka bort utträngande fett vid lagerplatsen. Fettringen bildar ett
ytterligare skydd mot fuktighet.

Kontrollera att alla rörliga komponenter som brytrullar, leder, spännrullar etc. rör sig lätt. Vid
behov skall du demontera, rengöra, smörja in och montera dem igen. Byt ut vid behov till nya
delar.

Använd endast original-KRONE-reservdelar.

Dra isär kraftöverföringsaxelns halvor från varandra. Smörj de inre rören och skyddsrören med
fett. Smörj smörjnipplarna på kardanknuten och skyddsrörens lagringar.

Bättringsmåla lackskador och olja in alla blanka delar med rostskyddsmedel.

Ställ maskinen på en torr plats, dock inte i närheten av konstgödsel eller stall. Bättringsmåla
lackskador och olja in alla blanka delar med rostskyddsmedel.

Varning!

Om du skall palla upp maskinen får du bara använda en lämplig domkraft. Se till att den
uppallade maskinen står stabilt.

Palla upp maskinen för att avlasta däckutrustningen. Skydda däcken mot yttre påverkan av olja,
fett, solstrålning etc.

Låt nödvändiga underhållsarbeten utföras direkt efter skördesäsongen. Sammaställ en lista
över de reservdelar du behöver beställa. Du underlättar därmed för din KRONE-återförsäljare
att bearbeta dina beställningar, och du blir säker på att din maskin blir driftklar inför den nya
säsongen.

Pos: 33.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx@ 4173 @ @ 1
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Pos: 33.8 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vor Beginn der neuen Saison @ 0\mod_1197386024448_134.docx @ 20089 @ 2 @ 1

14.3 Före start av den nya säsongen
Pos: 33.9 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezi elle Sicher heitshi nweise @ 0\mod_1196660495760_134.docx@ 9142 @ 2 @ 1

14.4 Speciella säkerhetsanvisningar
Pos: 33.10 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Ladewagen/Gefahr War tung allgemein @ 0\mod_1199884069862_134.docx @ 36712 @ @ 1

Fara! - Vid reparationer, uderhålls- och rengöringsarbeten eller tekniska ingrepp på
maskinen kan drivkomponenter komma i rörelse.

Konsekvens: Livsfara, personskador eller skador på maskinen.

• Stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln.

• Säkra maskinen och traktorn mot rullning.

• Stäng av kraftuttaget och koppla loss

• Efter att reparationerna, underhålls- och rengöringsarbetena eller de tekniska ingreppen
avslutatsska alla skyddshöljen och –anordningar åter monteras på korrekt vis.

• Undvik hudkontakt med olja, fett, rengörings- och lösningsmedel.

• Om du skadas av olja, rengörings- eller lösningsmedel, måste du omedelbart söka
läkare.

• Följ även alla andra säkerhetsanvisningar för att undvika skador och olyckor.

Pos: 33.11 /BA/Ei nlag erung/Schwader/Vor der Saisaon @ 2\mod_1202809277951_134.docx @ 61697 @ @ 1

• Smörj in maskinen grundligt. Därigenom kan man få bort kondensvatten som eventuellt
samlats i lagren.

• Kontrollera oljenivån i växellådan/-lådorna och fyll på vid behov.

• Kontrollera att hydraulslangarna och -ledningarna är täta. Byt dem vid behov.

• Kontrollera lufttrycken i däckutrustningen. Fyll på luft vid behov.

• Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Dra åt dem vid behov.

• Kontrollera alla elförbindelsekablar och belysningen. Reparera eller byt ut vid behov.

• Kontrollera alla inställningar på maskinen. Korrigera inställningarna vid behov.

• Repetera innehållet i instruktionsboken.

Anvisning

Använd vegetabiliskt baserade smörjmedel!

Pos: 34 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 4173 @ @ 1
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