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Shelton Kedjegrävare 
Bruksanvisning 

 
Shelton kedjegrävare är utformad för att gräva slitsar, från 0-1000mm djupa, 
och från 100-170mm breda. Jorden transporteras, med hjälp av ett 3 meter 
långt transportband, direkt till en släpvagn eller en dumper som kör bredvid. 
Den bör monteras på en traktor med 45-80 hk utrustad med krypväxlar eller 
hydrostatväxellåda, som kan köra så sakta som 200 meter i timmen (0.2km/h). 
En dubbelverkande slidventil krävs för att driva hydrauliken på maskinen; 
alternativt en enda slidventil med oljereturen kopplad till “dump”. 
 
Montering av maskinen till traktorn. 
 
Backa upp traktorn till maskinens spindeldocka. Sänk ned traktorns länkarmar så att hålen 
hamnar i nivå med varandra. Sätt i den nedre armens länkbult och fäst ringsprintarna. Fäst 
sedan topplänken. 
Kraftuttagsaxeln (pto shaft) innefattar slirkopplingen och brytpinne. Säkerställ vid montering 
att slirkopplingen är ansluten till växellådans ingående axel på maskinen.  Kraftuttagsaxeln 
kan behöva kortas - se bilaga 1. Montera och säkra de medföljande kedjorna i vardera 
änden av kraftuttagets hölje, så att höljet inte roterar när axeln är inkopplad. 
Det finns två hydraulslangar med hankontakter som ska anslutas till en slidventil på 
traktorn. Säkerställ att alla delar är skinande rena innan du kopplar ihop dem. Denna 
slidventil kommer att pumpa olja kontinuerligt genom hydraulblocket som visas på bilden 
nedan, så om det är möjligt, koppla oljans returslang till en “friflödesretur” eller en 
dumpventil. Detta säkerställer att det inte finns något baktryck inuti den hydrauliska 
kretsen. Välj en slidventil med spärrläge (kontinuerligt pumpande). Annars kan en lämpligt 
placerad stropp användas för att hålla oljan flödande. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elektriska reglage  
 
Grävarmen, renskraparen och transportbandet justeras med tre elektriska omkopplare som 
är anslutna till tre eldrivna hydraulventiler. 
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Kontrollboxen bör finnas i hytten och vara ansluten till 12 volt, antingen genom 
cigarettändaruttaget eller annan adapter. Det finns tre långa kablar som har två par med 
fyrkantiga kontakter och en med en enda kontakt ansluten i ändarna (5 totalt). Dessa 
kontakter ska kopplas till motsvarande ventil på maskinen och skruvas på plats. Ventilerna 
går att vrida för att göra det enklare med inkopplingen av kontakterna.  
När alla kontakter är inkopplade till ventilerna och 12 volt är anslutet. Aktivera slidventilen 
så att den pumpar olja kontinuerligt och slå sedan på transportbandet. Försök höja och 
sänka grävarmen med motsvarande omkopplare och transportbandet påslaget, och sedan 
renskraparen. Om de rör sig i motsatt riktning jämfört med den som visas på kontrollboxen, 
skifta de fyrkantiga kontakterna på ventilerna. Om grävarmen och renskraparen inte rör sig, 
säkerställ att du har tillräckligt med motorvarvtal (1500 v/min+), eller justera 
prioritetsventilen tills den önskade rörelsen uppnås.  
 
Prioritetsventilen delar upp oljan som kommer från traktorn. Den leder olja till 
transportbandet eller hydraulcylindrarna. Att vrida på ratten till prioritetsventilen kommer 
att öka mängden oljeflöde till transportbandet - vilket ökar hastigheten och minskar 
mängden olja som går till cylindrarna – vilket bromsar cylindrarnas feedback, om ratten 
vrids i motsatt riktning blir effekten omvänd. En ytterligare flödesregulator för 
transportbandet har lagts till för att sänka eller öka hastigheten på bandet efter behov.  
 
 
 

 
 
 



Förbereda maskinen för arbete 
 
När maskinen har kopplats till traktorn, höj upp den på trepunktslyften och dra in benen på 
maskinens framsida.  
Ställ nu in bredden på tänderna för att skära den önskade slitsen. Skären kan fästas på 
kedjan i olika positioner för att uppnå olika slitsbredder, från 100 till 170mm breda. Det 
finns 19 skär på kedjan och dessa ska ordnas som vänster- och högerskär växelvis. Distanser 
krävs för att uppnå en 170mm bred slits. När grävarskären har fästs så måste en 
renskraparplatta fästas på renskraparen. Den ska vara 25mm smalare än slitsbredden. 
 

 
 

Grävarskär 
 

 
 
   Renskaparplåt    Renskraparben 
 



Att använda maskinen 
 
Kör maskinen till arbetsområdet. Sänk sedan ned maskinen till marken, så att släden rör vid 
marken. Stäng av traktorn och justera sedan topplänken så att släden körs i nivå med och 
platt på marken.  
För att sänka ned transportbandet, dra transportbandet mot maskinen med hjälp av 
vinschen och lossa sedan stödbalken från dess transportläge. När den väl släppts, börja 
sänka ned transportbandet på vinschen tills stödbalken kan fästas till arbetslägets bult och 
hållas på plats med en ringsprint. 
 
 
  Stödbalk    Vinsch 

 
 

 
 
 
  Arbetsläge     Transportläge 
 
Placera en släpvagn eller dumper under transportbandet. Maskinen är nu redo för arbete. 
Se till att det inte finns någon person inom 5 meter från traktorn eller maskinen innan 
arbetet påbörjas. Välj 540 v/min-läget på traktorns kraftuttag och koppla på det medan 
traktorn går på tomgång. När kraftuttaget väl är påkopplat ökar du traktorns motorvarvtal 
till 1700-1800 v/min, och kopplar sedan på traktorns slidventil så att den pumpar 
kontinuerligt. Höj upp renskraparen så högt det går på motsvarande hydraulreglage på 
maskinen och starta transportbandet. 
 
Sänk ned grävarmen i marken tills den har nått önskat djup med hjälp av djupmåttet. När 
rätt djup har uppnåtts lägger du i den lägsta växeln på traktorn och börjar köra framåt. Efter 
att ha kört framåt en bit sänker du ned renskraparen i slitsen bakom grävarmen tills det tar 
stopp. Fortsätt att köra framåt med en lämplig hastighet för att matcha grävförhållandena. 
Gräv alltid slitsar i raka linjer. Försök inte att svänga med traktorn med kedjegrävaren i 
marken. Om det inte är möjligt att gräva i en rak linje, lyft upp maskinen ur marken och 
flytta traktorn innan du börjar gräva igen. Om jord och stenar studsar av transportbandet 
så kan dess hastighet sänkas med flödesreglaget på hydraulblocket.  
 



När slutet på slitsen har nåtts minskar du motorvarvtalen, höjer grävarmen upp ur slitsen 
och stänger av kraftuttagsaxeln, stoppar transportbandet och placerar traktorns slidventil i 
neutralläge. Maskinen kan sedan lyftas på trepunktslyften.  
 
Maskinen kan laserstyras genom att fästa en mottagare på mätstången som sitter monterad 
på renskraparen. 
 

 
 
       Djupmått för slits    Grävarmscylinder 
 
 
Om maskinen blir blockerad av jord så kan transportbandets åtkomstdörr avlägsnas för att 
göra det lättare att ta bort det som blockerar maskinen. Se nedan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BILAGA 1. 
 
KRAFTUTTAG (pto) – MONTERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN. 
 
Kraftuttagets axel och axelhölje kan behöva kortas beroende på traktormärke och modell. 
Ha i åtanke mängden lateral och vertikal rörelse hos axeln under arbete. Säkerställ att den 
stängda och förlängda delen av både axeln och höljet har tillräcklig överlappning för att 
överföra den kraft som behövs och att axelns båda delar är kortare än de kortaste slutna 
längderna. Samtidigt får inte höljet separera när höljet är vid sin längsta arbetslängd eller 
fastna när den är vid sin kortaste. Detta uppnås om höljet är något kortare än axeln; inte 
mer än 12mm (1/2”) bör fungera tillfredsställande. Två kedjor är monterade till höljet för att 
förhindra att det roterar; säkerställ att de är säkert förankrade. 
 
BILAGA 2. 
 
*     SERVICERUTIN. 
 
1. Efter den första arbetstimmen och var 3-4:e arbetstimme: 
 

Dra åt alla bultar som håller fast skären. Kontrollera att slitaget på skären inte är 
omåttligt. Renskraparplåten ska inte löpa trångt i slitsen. Säkerställ att transportbandet 
är inriktat. 
 

2. Var 2:a-4:e arbetstimme: 
 

Smörj kuggarna på grävarmen. Ta av smörjnippelns lock med en fyrkantig hylsnyckel 
(3/8”) eller det medföljande verktyget och smörj (se nedan). Rengör locket och 
återmontera. 
 

 
 
   Smörjnippellock – smörjnippeln finns bakom detta lock 



3. Var 10:e timme 
 

Smörj huvuddrivlagren 
 

    
 
 
Smörj alla nipplar på kraftuttagets axel. Rengör glidytorna på de inre och yttre skydden 
på kraftuttagets axel. Kontrollera växellådans oljenivå och fyll på om nödvändigt med EP 
90 växellådsolja. Kontrollera att alla bultar är åtdragna. 

 
4. Kedjespänningen ska kontrolleras varje arbetsdag. För att justera kedjespänningen, 

avlägsna sidoplåten från maskinkroppen. Detta bör visa de två bultarna som håller 
grävarmen till vridstången. Lossa på dessa två bultar och justera sedan kedjespänningen 
till den nödvändiga spänningen. Det bör vara ett glapp på omkring 40mm mellan kedjan 
och kedjestången. Dra åt bultarna som håller grävarmen och återmontera sidoplåten. 

 
Kedjejusterare  Grävarmens bultar 

 

 
 



5. Efter 50 arbetstimmar - töm ur växellådsoljan och spola ur med spololja. Återfyll med EP 
90 växellådsolja upp till nivåpluggen. Byt sedan olja var 200:e timme. 

 
6. Kopplingsskivorna på drivaxeln ska inspekteras varje gång kopplingen justeras. Spräckta 

skivor MÅSTE bytas ut omedelbart. Blanda inte slitna och nya skivor. 
 

 
ANVÄND SÄKRA ARBETSRUTINER – ARBETA ALDRIG UNDER MASKINEN SÅVIDA DEN INTE ÄR 
SÄKERT UPPSTÖTTAD. STÄNG ALLTID AV TRAKTORMOTORN VID JUSTERING AV MASKINEN. 
SÄKERSTÄLL ATT ALLA SOM ANVÄNDER UTRUSTNINGEN HAR UTBILDATS FÖR DESS 
ANVÄNDNING OCH HAR LÄST BRUKSANVISNINGEN. 
 
UTFÄRDANDEDATUM november 2009  
 
Ref: R.C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS 
(HÄDANEFTER KALLAT SHELTON) 

1. ALLMÄN GARANTIPOLICY 

1.1. Shelton garanterar att alla nya produkter i sin tillverkning, när de är korrekt monterade, använda 
och underhållna, är fria från defekter i material och utförande, under en period av tolv (12) 
månader efter leveransdatum till den ursprunglige köparen. Dess skyldigheter enligt denna 
Garanti är begränsad till att ersätta den del eller de delar (exklusive normalt slitage) som skall 
ha redovisats skriftligen till Shelton inom trettio (30) dagar från och med dagen felet uppstod på 
den/dessa, återsänd (med fraktkostnaderna förbetalda) och som efter en av Shelton 
tillfredsställande granskning visat sig ha varit defekt.  

1.2. Denna Garanti är ogiltig om någon komponent som ej köpts från Shelton använts vid montering 
eller reparation, eller om produkten har ändrats, reparerats, missbrukats eller felanvänts på 
något vis som enligt Sheltons (vars beslut är slutgiltigt) bedömning har påverkat dess stabilitet 
eller tillförlitlighet, eller om några produktidentifkationsnummer har ändrats eller tagits bort. 
Shelton Sportsturf Drainage Solutions reservdelar garanteras under nittio (90) dagar från och 
med utbytesdatum eller under den återstående garantitiden på den tillämpliga 
Sheltonmaskinen, beroende på vilket som är längst.  

1.3. Shelton ger inte någon Garanti gällande sina produkter förutom den Garanti som anges ovan 
vilken uttryckligen ersätter alla andra garantier eller villkor uttryckliga eller underförstådda, 
antingen genom lag eller på annat vis, och alla andra skyldigheter eller förpliktelser på dess 
sida, inklusive utan begränsning garantier och villkor enligt Sale of Goods Act 1979 och Goods 
or Services Act 1982, och alla återskapanden eller modifikationer därav.   

1.4. Shelton tar inget ansvar för förlust eller skada på Kundens artiklar hur de än orsakats medan 
sådana artiklar är i Sheltons ägo, de ska ej heller hållas ansvariga för följdskador av något slag 
eller källa till följd av defekter i material eller utförande, felaktig hantering, som visas i 
bruksanvisningen, eller förlust av användning av någon av Shelton Trenching Systems 
produkter. Det är Kundens ansvar att säkerställa att Sheltonprodukten fungerar till hans 
belåtenhet hela tiden.  

1.5. Shelton tar inget ansvar för egendom, artiklar eller komponentdelar som ej är av dess 
tillverkning. Vid händelse av anspråk gällande sådana föremål så kommer de att returneras till 
den ursprungliga leverantören för granskning och deras beslut är slutgiltigt. När det är möjligt 
kommer Shelton sträva inom all rimlighet att förmedla förmånen av den garanti de lyckas få från 
sin leverantör. Alla sådana föremål som byts ut kommer att debiteras i väntan på den 
ursprungliga leverantörens beslut och eventuella underordnande fordringar kommer att hållas 
under avvaktan på detta beslut.  

2. GARANTIPOLICY och FÖRFARANDEN  

2.1. Garantins Giltighetstid (maskiner)  

Giltighetstiden för garantin på nya maskiner är 12 månader från leveransdatum till den första 
kunden, under villkoret att enbart reservdelar och utbytesdelar tillhandahållna från oss används. 
Användning av delar tillverkade av andra ogiltigförklarar garantin.  

2.2. Garantins Giltighetstid (delar monterade under garanti)   

Shelton Sportsturf Drainage Solutions reparationsdelar som monteras på en Sheltonprodukt 
under garanti är garanterade under en period av nittio (90) dagar från fakturadatum till 
slutkunden eller under den giltiga garantitiden för maskinen, beroende på vilken period som är 
längst.   

 

Garantins Giltighetstid (delar monterade utanför garanti) 

Shelton Sportsturf Drainage Solutions nya delar och tillbehör som monteras på maskiner utanför 
garanti är också garanterade under en period av nittio (90) dagar från fakturadatum till kunden. 
Garantitäckningen inkluderar ej arbetskostnader.  



2.3. Kravförfarande    

Alla krav måste lämnas in skriftligen trettio (30) dagar från det datum felet uppstod, (och under 
alla omständigheter inom trettio dagar efter utgången av den relevanta garantitiden), annars kan 
ingen hänsyn tas.  Defekta delar måste returneras inom trettio (30) dagar efter reklamation 
såvida ej skriftligt tillstånd om motsatsen erhållits från Shelton. Varje del måste märkas.   

2.4. Allt material måste rengöras och packas tillräckligt när de skickas till Shelton, och kan skrotas 
eller på annat sätt avyttras efter inspektion.  

2.5. Garantidelar   

Varje del eller delar som levereras för montering som ersättning för påstådda felaktiga delar 
kommer att faktureras på vanligt vis. Fakturanummer måste anges vid alla garantianspråk. Vid 
mottagande och godkännande av fordran kan en kreditnota utfärdas mot fakturan.  

Betalning av fakturor i samband med garantianspråk bör ej hållas tillbaka i avvaktan på 
resultatet av fordran. Kredit kommer endast att ges mot betalda fakturor och endast för 
montering av äkta Sheltondelar.  

2.6. Garanti på Slitdelar   

När ersättning skall ges för fel på normala slitdelar så kommer ett avdrag att göras för den 
mängd slitage, som avgörs av Shelton och dess rimliga åsikt, som har inträffat före fordran.   

3. BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN  

3.1. Shelton Sportsturf Drainage Solutions Garantipolicy täcker fel under användning. Den täcker ej 
fel eller förlust som ett resultat av följande: 

a) Reparationer utförda av en icke auktoriserad person eller leverantör.  
b) Skador som uppkommit tack vare montering av delar som ej tillhandahållits av Shelton.  
c) Normala slitagepunkter, t.ex. olja, lampor, säkringar, bälten, fästelement, ledningar, 

grävhjul, skrapor, plogjärn, däck, skär, etc.   
 
3.2 Shelton Sportsturf Drainage Solutions Garanti täcker ej: 

a) Skador vid transport. 
b) Felaktig inställning av utrustningen – felaktig användning, missbruk, felaktig drift eller 

användning för något annat ändamål är den som utrustningen utformats för eller vid 
driveffekter eller arbetsbelastningar utanför de specifikationer som angetts vid försäljning, 
underhåll eller i bruksanvisningen.  

c) Otillräcklig förvaring eller skydd mot väder.  
d) Följdskador av något slag eller källa till följd av defekter i material eller arbete och/eller 

förlust av användning av någon produkt från Shelton Sportsturf Drainage Solutions. 
e) Ersättning av kompletta enheter när enskilda felaktiga komponenter kan ersättas.  
f) Skador uppkomna tack vare användning av utrustningen av personer som ej utbildats i 

dess användning.  
g) Någon som helst form av underhåll utanför säsong.  
h) Lackskador på grund av underlåtenhet. 
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