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Terminologi
Vid läsning av instruktionsboken hänvisas till figuren p
å höger sida för klassifikation av riktning (fram/bak, 
vänster/höger).

Produktidentifikation
När du begär reparation eller underhåll, vänligen 
informera om chassinummer och körtiden på
timräknaren.

1.Allmänna upplysningar
1-1. Före körning av traktorn

Anmärkning

Försiktighet

Varning

Fara

Säkerhetsdekaler
- Nedan följer flera säkerhetsdekaler och deras innebörd. 
- Var vänlig och följ instruktionerna på de säkerhetsdekaler som installerats på din traktor och som finns i      

produktens bruksanvisning. 

En försiktig maskinförare är den bästa maskinföraren. För att undvika 
olyckor, läs igenom och vidta nedanstående försiktighetsåtgärder före 
körning, drift eller service av traktorn.

Varning – Detta indikerar att människor skulle hamna i potentiellt farliga 
omständigheter vilka kan leda till döden eller allvarlig skada om detta inte
undviks.
Försiktighet – Detta indikerar att människor skulle hamna i potentiellt farliga 
omständigheter vilka kan orsaka lättare personskador eller skadegörelse om 
detta inte undviks.
Anmärkning – Detta indikerar instruktionen att använda produkten på rätt sätt 
med tanke på säkerheten för människor eller egendom (produkt).

Fara – Detta indikerar att människor skulle hamna i farliga omständigheter 
vilka kan leda till döden eller allvarlig personskada om detta inte undviks.

Timräknare

Motornr. Chassinr.
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Traktorn får ej köras av personer som inte klarar av
normal körning (sjuka, alkoholpåverkade, gravida 
kvinnor, barn) 

Felaktig klädsel (löst sittande el. lång) är förbjuden 
då det är stor risk att den fastnar i maskinens rote-
rande delar. 

Bär sportskor eller låga skor istället för tofflor eller 
höga skor med tanke på säkerheten. 

Se till att ”första hjälpen”-utrustning är på plats i 
händelse av olycka eller katastrof. 

(2) Anmärkningar angående körning
Se till att kraftuttagsväljaren är i läge ”OFF” innan 
traktorn startas då den ej går att starta om väljaren 
står i läge ”Indp.” eller ”Manual”. 

(1) Före körning av traktorn
Kontrollera varje del innan körning och om problem
hittas, vidtag en lämplig åtgärd omedelbart. 

Modifiera inte godtyckligt eller använd ej för annat 
syfte än den huvudsakliga funktionen. 
För vidare information angående hantering och 
körning av traktorn, vänligen kontakta ditt ombud 
eller servicecenter. 

1-2. Säkerhetsföreskrifter
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Sänk motorvarven och kontrollera om det finns 
hinder bakåt vid backning. 

Vid start i slutet rum se till att det finns tillräcklig 
ventilation. 

Vid överfart över skyddsvallar eller risfält, sänk 
ned redskapet och kör rakt med låg hastighet i 
räta vinklar. 

Vid körning på väg ska du följa trafikreglerna. 

Vid körning på väg koppla ihop de vänstra/högra 
bromspedalerna. 

Använd ej differentialspärren vid körning på väg. 

I händelse av körning i hög hastighet är plötsliga 
svängar förbjudna. 

Vid sväng med långt redskap anslutet se till att ta 
ut svängradien ordentligt. 

Varning Möjlig risk för gasförgiftning. 
Kör ej inomhus eller på en plats
med dålig ventilation.
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Bär säkerhetsutrustning och installera säkerhets-
ramen vid arbete. 

Kör sakta med hjälp av gasreglage och broms i 
sluttningar. Tröghetsdrift genom att placera växel-
lådan i neutralläge är förbjudet. 

Backa upp för sluttningar, det finns risk för att 
traktorn välter om den körs i framåtgående position

Vid sväng på sluttning ska särskild uppmärksamhet 
fästas vid säkerheten. 

Stå ej mellan traktor och redskap vid till- eller 
frånkoppling av dessa. 

Använd lyftdragkrok eller dragbom vid bogsering. 

Vid till- eller frånkoppling av redskap och kontroll av dessa, arbeta på ett plan 
och bred yta.

Vid hopsättning eller isärtagning av hydraulkopplingen, placera tillbehören på
marken och utför arbetet efter att trycket lättats på hydraulledningen. 

Anmärkning

Före anslutning eller kontroll av redskap…
-Placera kraftuttagets omkopplare (spak) i ”OFF”-läget. 

Vid till- eller frånkoppling av redskap finns det risk för allvarlig personskada. 
-Vid till- eller frånkoppling, sätt fast redskapen och sätt fast varje låspinne. 

Vid felaktig anslutning av släp eller redskap finns risk för skadegörelse i 
händelse av att stommen välter eller redskap lossnar. 
-Vid anslutning av redskap är det nödvändigt att installera det rätt på 3-punkts-
länkage, godkänd dragbom eller lyftdragkrok. 

Varning
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(3) Angående underhåll
Vid underhåll eller reparationer, stoppa motorn och utför arbetet efter att motorn svalnat tillräckligt. 

Kylarlocket skall endast öppnas efter att motorn 
stoppats och svalnat i över 10 minuter. 

Vid underhåll, kontroll eller hantering av traktorn
bär enkla och passande kläder. 

(4) Innan körningen avslutas.
Stoppa motorn. 

Placera växelspaken i neutralläge. 

Dra åt parkeringsbromsen. 

Ta ur tändningsnyckeln. 

Använd stödpunkter vid placering i sluttning. 

Ta ej isär eller modifiera maskinen godtyckligt då det kan leda till maskinhaveri eller 
olyckor.

Färdas ej på traktorn förutom i förarsätet då det kan leda till maskinskador eller 
olyckor. 

Varning

Avlägsna ej gasfjädern inuti huven eftersom huven är tung. Om den skall av-
lägsnas, använd stöd. 

För reparationer är kunskapen hos kvalificerad expertis nödvändig. Vid hård 
underhållning eller reparation, vänligen kontakta din handlare eller ditt service-
center. 

Anmärkning

Varning Vid hantering av kylarlocket finns 
risk för brännskador på grund av 
het kylarvätska eller sprutande
ånga. 

Varning Det finns risk för allvarlig skada 
vid beröring av den roterande 
axeln.
-Rör inte den roterande axeln. 
-Avlägsna ej säkerhetsskyddet. 

I händelse av parkering med lastad släpvagn i sluttning så skall du med tanke 
på säkerheten stödja maskinen med stödpunkter och lägga i låghastighets-
växel eftersom lasten utövar tryck på fordonet även med parkeringsbromsen
åtdragen (nedåtgående sluttning -> back första växeln / uppåtgående sluttning 
-> framåt första växeln).

Anmärkning
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Varning Avgaserna kan utgöra förgiftningsfara. 
- I händelse av att motorn körs i ett slutet utrymme, förläng avgasröret och avled 
avgaserna. 
- Arbete i ett väl ventilerat utrymme. 
- Förvara ej maskinen på en plats där det finns risk att generera flammor eller gnist-
or i närheten av det bränsle som finns kvar i bränsletanken. 
- Låt motorn svalna innan traktorn förvaras i ett slutet utrymme. 

Batteriet skall avlägsnas och förvaras på en torr och sval plats där det ej fryser och 
hållas undan från barn. 

1-3. Långtidsförvaring
(1) Förberedelse

För att bevara traktorn, tvätta den ren och utför 
handlingarna nedan. ( för vidare information 
angående varje moment hänvisas till ”Kontroll 
och underhåll”. )

Applicera fett eller olja på områden där färgen 
skalats av för att undvika korrosion. 

Kontrollera smörjkapaciteten hos varje del och 
rundsmörj efter att ha haft motorn igång 5 minuter. 

Tappa ur kylarvätskan helt och hållet. Finns det 
glykol kvar så behöver du ej tappa ur denna. 
Kontrollera endast densiteten. 

Fyll upp tanken helt med bränsle. 

Förvara redskapen ovan mark. 

Förvara traktorn inomhus om möjligt. 

Avlägsna motvikten. 

Lossa på fläktremmen. 

Lossa på dräneringsskruven under kopplingshuset 
och tappa av vatten. 

Avskilj minuspolen (-) på batteriet eller förvara 
batteriet åt sidan för att förhindra eldsvåda orsakad
av elektriskt läckage under förvaringstiden. 

Använd stödpunkter för att lyfta hjulen från marken 
eller applicera ett högre däcktryck än vanligt. 

I händelse av förvaring i 2-3 månader placera lyft-
länken i dess högsta position. 

Ta ur tändningsnyckeln. 
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(2) Kontroll och underhåll under förvaring
Kör motorn en gång i veckan för att undvika intern rost och för att ladda batteriet. 

Applicera rostförebyggande lösning på delar där färgen skalats bort. 

Kontrollera olje- och vattenläckage och om ett problem hittas, reparera. 

Batteriet bör laddas en gång i månaden för att undvika urladdning. 

Innan motorn startas, fyll på kylarvätska, dra åt fläktremmen och koppla in batteriets minuspol (-). 

(3) Förberedelse för återanvändning
Vid användning efter långsiktig förvaring, kontrollera varje del innan körning. 

Fyll på kylarvätskan, dra åt fläktremmen och koppla in batteriets minuspol (-). 

Kontrollera noggrant innan körning. 

Eftersom den elektrolytiska lösningen i batteriet är en svavelsyra så är den farlig 
att få i ögonen. 
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen vid hantering av batteriet. 
- Om den elektrolytiska lösningen hamnar i ögonen, på huden eller tränger genom 
kläderna, tvätta omedelbart med vatten och kontakta läkare. 
- Batteriet avger explosiv gas och i händelse av explosion så stänker den elektro-
lytiska vätskan överallt. 
( För vidare information hänvisas till ”Kontroll och underhåll – Batterihantering”.)

Anmärkning
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Bränslenivå

Se instruktions-
boken 

Bränslefilter

Batteriladdning

Varning!

Transmissionens
oljetryck

Motorns oljetryck

Motorkylning/
vattentemperatur

Dieselmotorglöd

Stopp av motor

Differentialspärr

Kraftuttaget 
inkopplat

Kraftuttaget 
urkopplat

Kopplingsfri fram/
backväxel

Framväxel

Backväxel

4-hjulsdrift

4-hjulsdrift 
inkoppling

Långsam körning 

Snabb körning

Justering av 
motorhastighet

Justering av 
motorhastighet

Lägesreglering
(höjning)

Lägesreglering
(sänkning)

Parkeringsbroms

Halvljus

Breddljus

Helljus

Arbetsbelysning

Belysnings-
strömställare 

Vindrutetorkare

Varningsblinkers

Signalhorn

Körriktningsvisare

Körriktningsvisare

Hydraulkolv (liten) 

Hydraulkolv (stor)

Hydraulkolv 
(flytande)

Neutral växel 

Start av motor

Vindrutetorkare/
spolare (fram)

Vindrutetorkare/
spolare (bak)

Nedanstående figurer indikerar traktorns symboler och deras innebörd.

1-4. Symboler

Dragkontroll (djup)

Dragkontroll (ytlig)
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(2) Säkerhetsdekalernas placering, form och innehåll

(1) Klassifikation

1-5. Säkerhetsdekaler

De instruktioner som ges på säkerhetsdekalerna är mycket viktiga för säkerheten 
hos både maskinföraren och de som arbetar i närområdet. 
Kontrollera dekalernas placering och innehåll och se till att de inte lossnar eller 
skadas. 

Om de lossnar eller skadas, be servicecentret att fästa nya.

Om säkerhetsinstruktionerna ej följs finns risk för dödsfall eller personskada. 

Anmärkning

4

1

3

2 6

5

13

10811

9

7

12

Anmärkning

Försiktighet

Varning

Fara

Varning – Detta indikerar att människor skulle hamna i potentiellt farliga 
omständigheter vilka kan leda till döden eller allvarlig skada om detta inte
undviks.
Försiktighet – Detta indikerar att människor skulle hamna i potentiellt farliga 
omständigheter vilka kan orsaka lättare personskador eller skadegörelse om 
detta inte undviks.

Anmärkning – Detta indikerar instruktionen att använda produkten på rätt sätt 
med tanke på säkerheten för människor eller egendom (produkt).

Fara – Detta indikerar att människor skulle hamna i farliga omständigheter 
vilka kan leda till döden eller allvarlig personskada om detta inte undviks.
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10. Position : Pelare

Placering : Kylaren Placering : Ljuddämparen

9. Placering : Fläkt

5. Placering : Kraftuttagets skydd 

Placering : Ramen

6. Placering : Fjärrventil 

10. Position : Pelare

10. Position : Pelare

12. Position : Bränsletank

10. Position : Pelare

12. Position : Pelare

4. Placering : Batteriet 

1-10



2.Delarnas namn

Instrumentpanel

Ratt
Förarsäte

Bränsletank

Trappsteg

Strålkastare

Säkerhetsram
(R.O.P.S.)

(1) Ram : U43 / U47 / U52(60) / U55

Tillbehör

Säte
STD Inget armstöd

VAL Armstöd
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(2) Förarhytt : U43 / U47 / U52(60) / U55

Instrumentpanel

Ratt Förarsäte

Bränsletank

Trappsteg

Strålkastare

Förarhytt

Motorhuv

Tillbehör

Säte
STD Inget armstöd

VAL Armstöd
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Timräknare
Bränslenivåmätare

Omkopplare för 
körriktningsvisare

Handgas

Omkopplare för
kraftuttag

Spak för back/framväxel

Omkopplare för
belysning

Omkopplare för signalhorn

Omkopplare för 
varningsblinkers

3. Handhavande av och anmärkningar angående varje del
3-1. Instrumentpanel och omkopplare

(1) Delarnas namn

(2) Tändningsomkopplare
OFF – strömmen av (motorn stannar) 

ON – strömmen på & automatisk glöd 

START – motorn startar 

Efter säkerhetsomkopplaren för start kopplats in, starta traktorn efter att ha tryckt 
ned kopplingspedalen.
Om traktorn ej används så skall tändningsnyckeln vara urtagen. 

Anmärkning

Glödindikatorlampa(3) Glödindikator
Om nyckelbrytaren placeras i ”ON”-läget, så tänds 
glödindikatorlampan och efter 10 sekunder skall den
släckas och motorn startas. 

Tändningsnyckel
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(4) Hastighetsmätare
rvräknaren visar antalet varv per minut.

Om timräknaren visar t.ex. 00191 betyder det att 
traktorn körts 19.1 timmar (19 timmar och 6 min). 

Temperaturmätare för motorns kylarvätska

(5) Temperaturmätare för motorns 
kylarvätska

Denna mätare indikerar kylarvätskans temperatur 
under drift. 

Ju närmare nålen kommer ”H”, desto högre är 
temperaturen på motorns kylarvätska. 

Varning Vid öppning av kylarlocket finns risk för brännskada på grund av sprutande, het 
kylarvätska eller ånga. 

Vänta tills kylarvätskan kylts ned tillräckligt innan du öppnar kylaren. 

Om nålen på temperaturmätaren för motorns kylarvätska befinner sig i det röda 
området.
- Stoppa motorn omedelbart och kontrollera kylarvätskans nivå och fyll på om 
den är otillräcklig.
- Rengör traktorns grill om torrt gräs etc. har fastnat. 
- Om problemet återuppstår kontakta din handlare eller ditt servicecenter för 
kontroll. 

Anmärkning

Bränslenivåmätare

(6) Bränslenivåmätare
Denna mätare visar återstående mängd bränsle. 

Om nålen visar ”E”, fyll genast på nytt bränsle.

Varvräknare Timräknare
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(8) Varningslampa för motorolja
Om lampan lyser när motorn stannar så betyder detta ”normalt”. 

Om lampan lyser när motorn är igång, stanna motorn och kontrollera motorns oljenivå.
-om lampan lyser även när oljenivån är normal så betyder detta att något är fel. I detta fall, kontakta 
din handlare eller ditt servicecenter för kontroll. 

(9) Varningslampa för laddning
Om motorn startas, så släcks lampan. 
Om lampan lyser medan motorn är igång så betyder det att något är fel med laddningssystemet. 
I detta fall, kontakta din handlare eller ditt servicecenter för kontroll och reparation. 

(10) Varningslampa för fukt i bränslefiltret
Om bränslefiltrets lampa lyser, avlägsna fukten i bränslefiltret. 

Om varningslampan lyser när motorn är igång, kontrollera varje del enligt nedan. 
-Varningslampa för motorolja, lampa för funktionsoduglighet i batteriladdnings-
systemet, varningslampa för fukt i bränslefiltret 

Kontrollera instrumentpanelen och utför den dagliga kontrollen.

Anmärkning

(7) Omkopplare för körriktningsvisare
Denna omkopplare används när du ska svänga till 
vänster eller höger.
När omkopplaren vrids medsols så blinkar lampan för 
högersväng. 

- När omkopplaren vrids motsols så blinkar lampan för 
vänstersväng. 

Direction 
indicating lamp
switch

Vid byte av färdriktning på väg, använd 
körriktningsvisare för att informera andra 
fordon om din kommande sväng. 

Anm
Vänstersväng

Högersväng

Varningslampa för 
fukt i bränslefiltret

Varningslampa för
motorolja

Felindikatorlampa för batteriets
laddningssystem
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Motorn startar bara när ON/OFF-omkopplaren för kraftuttaget är ställd i OFF-läget för säkerhet. 

Efter att motorn startats så skall drift av kraftuttaget utföras enligt följande
1. Ställ in lägesomkopplaren för kraftuttaget till ”AUTO” eller ”MANUAL”. 

När lägesomkopplaren är ställd i ”AUTO”-läge och du trycker ned kopplingens huvudpedal eller om 
kontrollspaken för hydraulisk positionering flyttar upp den arrangerade positionen under drift så kom
mer inte kraftuttagets axel att rotera. Om den placeras i ”MANUAL”-läge så kommer kraftuttagets 
axel att rotera. 

2. Tryck ned och vrid på kraftuttagets ON/OFF-omkopplare för att koppla till kraftuttaget. 

3. Om du vill stanna temporärt medan kraftuttagets axel fortfarande är i drift, tryck på kraftuttagets ON/
OFF-omkopplare och den kommer att återvända till ”OFF”-läget. 

4. Vid växling av kraftuttaget, se alltid till att ställa kraftuttagets ON/OFF-omkopplare i ”OFF”-läget. 
Efter att ha växlat kraftuttaget, tryck ned och vrid på ON/OFF-omkopplaren till ”ON”-läget. 

När du väljer PTO auto eller manual så skall ”PTO indikatorlampan” på instrumentpanelen lysa och 
när du väljer ”OFF” så skall lampan vara släckt.

ON/OFF-omkopplare
för kraftuttaget

(11) Oberoende kraftuttagsdrift och start av motor

Spak för
hydraulisk
läges-
reglering

Innan anslutning eller kontroll av kraftuttagsdriven utrustning,
- Ställ alltid kraftuttagets ON/OFF-omkopplare i ”OFF”-läget och kraftuttagets väljar-
spak i neutralläge. 

Koppla ej till kraftuttaget när motorn går på hög tomgång. Plötslig tillkoppling kan 
orsaka skador på vissa redskap. Koppla till kraftuttaget på lågt varvtal och höj sedan 
motorhastigheten till de anvisade varvtalen. 

Varning

Spak för växling
av kraftuttag
(tillbehör)

Lägesomkopplare 
för kraftuttaget
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Belysnings-
omkopplare 

Omkopplare 
för signal-
horn

(12) Belysningsomkopplare
OFF – Instrumentpanel och lampa AV 

-Instrumentlampa och breddljus PÅ

-Instrumentlampa, breddljus, strålkastare

(halvljus) PÅ

-Instrumentlampa, breddljus, strålkastare

(helljus) PÅ

Vid möte av andra fordon i motsatt färdriktning kvällstid, skifta till halvljus för att inte 
störa den kommande bilen. 

Anmärkning

(13) Omkopplare för signalhorn
Om du trycker ned omkopplaren för signalhornet så ljuder 
signalhornet. 

Nödomkopplare

(14) Nödomkopplare
Denna används för att varna i händelse av nödläge
Om du trycker ned triangelomkopplaren så skall 
alla körriktningsvisare (främre/bakre,vänster/höger)
blinka. 

Om du använder nödlampor en 
längre tid så kan det leda till en 
ökad elförbrukning. Använd inte 
nödlampor en längre tid. 

Anmärkning

(15) Omkopplare för arbetsbelysning    
(främre, bakre)
Denna är till för att sätta på den främre/bakre arbets-
belysningen. 

ON – Tryck ned den övre delen av omkopplaren och 
belysningen skall tändas. (”B” på bilden) 

OFF – Tryck ned den nedre delen av omkopplaren
och arbetsbelysningen släcks. (”A” på bilden) 

Omkopplare 
för främre ar-
betsbelysning Omkopplare

för bakre ar-
betsbelysning 

Vid körning på vägen kvällstid låt 
ej den bakre arbetsbelysningen 
vara tänd. Den kan vara stör-
ande för bakomvarande bilar. 

Anmärkning
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Denna omkopplare används för att manövrera den
främre och bakre vindrutetorkaren. 
”A” på bilden visar omkopplarens neutrala läge. 
Om du trycker ned ”B” så fortsätter vindrutetorkaren 
att arbeta och om du trycker ned ”C” så skall vind-
rutetorkaren och utsprutad spolarvätska samverka
för att tvätta fönstret. 

Använd spolarvätska för bilar och använd under
vintertid tvättlösning för vinter. 

Manövrering av vindrutetorkare utan spolarvätska
kan orsaka skador på vindrutetorkarens motor och
därför kräver den spolarvätska. 

Försiktighet

(17) Eluttag (endast förarhytt)
Detta är kontakten till eluttaget för laddning av 
cigarettändare eller mobiltelefon. 

I händelse av att det används som cigaretttändare  
(tillbehör)
-Om du trycker in cigarettändaren så hettas tändar-
ytan upp och kan användas istället för en vanlig
tändare.

I händelse av att det används som strömförsörjning 
-Denna skall användas som en enkel strömkälla
(12V) inuti förarhytten. 
-Använd en mobilladdare på mindre än 10A. 

Försiktighet Vid användning av cigarett-
ändare, se till att ej vidröra 
den heta tändarytan.
Värmen som genereras av
tändarytan är mycket hög
och riskerar att orsaka
brännskador. 

Omkopplare 
främre

vindrutetorkare

Omkopplare
bakre

vindruteorkare

Strömuttag

Innebelysning

(18) Innebelysning (endast förarhytt)
Detta är en lampa för att belysa insidan av förarhytten

Om den högra knappen är nere, så skall innebelys-
ningen vara PÅ, och om den högra knappen är uppe 
så skall innebelysningen vara AV. 

(19) Kassettbandspelare (endast 
förarhytt)

Läs kassettbandspelarens bifogade instruktionsbok.

För säkert drift, sänk kassettbandspelarens volym så pass lågt att du kan höra
ljud utanför traktorn. Försiktighet

(16) Omkopplare för vindrutetorkare (främre, bakre)
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Gaspedal

BromspedalFram/backspak

Kopplingspedal

GSP (tillbehör)

Handgas
Spak för 
fyrhjulsdrift

Huvudväxelspak
Parkeringsbroms

Pedal för 
differentialspärr

3-2. Manöverspakar och pedaler

(1) Fram/backspak
Denna används för att välja framåtgående eller
backläge. 

Om du trycker spaken framåt, så kör traktorn framåt
och om du trycker spaken bakåt så backar traktorn. 

Sänk motorvarven vid backning och efter att ha
stannat helt, kontrollera den bakre säkerheten. 

Manövrering av fram/backspaken skall ske efter att traktorn stannat helt och
hållet. Manövrera ej spaken medan traktorn kör. Försiktighet

Forward

Backward

Hastighets-
områdesskiftare

Spak för växling 
av kraftuttaget Krypväxelspak
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(2) Handgas
Om du drar i spaken så ger det ”hög fart” och om 
du trycker den framåt så ger det ”låg fart”. 

Spaken skall endast användas vid arbete och är 
inte tillåten att använda vid körning. 

.

Tryck ned kopplingspedalen snabbt och släpp den långsamt.

Då omkopplare för startsäkerhet är installerad för förarsäkerhet och du ej
trycker ned kopplingen helt så startar inte traktorn. 

Försiktighet

Fotgas

(3) Fotgas
Denna pedal används vid körning på väg.

Vid körning med fotgas så skall handgasen vara i
läget för ”låg fart”. 

(4) Kopplingspedal
Denna används för start av motor, växling och för 
att stanna. 

Tryck ned pedalen helt och hållet för att inaktivera 
kopplingen. Om kraftuttagsväljaren är i ”Indp.”-
läge, så kommer kraftuttagets axel att stanna. .

Kopplingspedal
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(5) Bromspedal
Vid separation av vänster/höger pedal och bara den
ena sidans pedal trycks ned så kommer motsvar-
ande bakhjul att bromsas. 

Vid stopp, tryck ned kopplingspedalen. 

Vid arbete, avlägsna bromspedalernas låssprint och
använd vänster/höger pedal oberoende av varandra 
och svängradien begränsas. Vid svängning, bromsa 
tills hjulet stannar helt. 

Försiktighet

Vid körning på väg, se till att bromspedalerna är sammankopplade med hjälp
av låssprinten. 
-Om bara den ena bromsen används vid körning finns risk att traktorn välter.

Vid körning, ta bort foten från kopplings- och bromspedalen.
-Vid ett läge där de trycks ned så kan fel uppstå.

(6) Parkeringsbroms
Om du kopplat samman vänster/höger bromspedal,
tryck ned pedalerna hårt samtidigt som du drar 
parkeringsbromsen uppåt. Parkeringsbromsen är 
nu ilagd. 

Använd parkeringsbromsen vid tillfällig parkering 
eller stopp. 

För att lossa parkeringsbromsen, tryck in knappen 
på spaken och dra den nedåt. 

.

Låssprint för broms

Bromspedal

(7) Huvudväxelspak
Huvudväxelspaken arbetar inom 4 varvtalsområden. Om hastighetsområdesskiftaren används till-
sammans med fram/backspak så finns det totalt 16 växlar tillgängliga både framåt och bakåt. 
Huvudväxelspakens växel 1-4 finns tillgängliga för att ändra hastigheten under körning med hjälp av 
kopplingspedalen. 

Manövrera huvudväxelsaken med 
en”H”-rörelse. Om den manövreras 
diagonalt kan fel uppstå.

Anm
1

2

3

4

1

2

3

4

Parkeringsbroms

Huvud-
växelspak

1 

2 

3 

4 
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(8) Hastighetsområdesskiftare
4 hastighetslägen är tillgängliga.

Framåt är för 1:a och 2:a växeln, mitten för neutral-
läge och bakåt för 3:e och 4:e växeln.

Hastighetsområdesskiftaren skall manövreras efter 
att traktorn stannat helt och hållet. 

(9) Krypväxelspak (extra utrustning)
Om du drar denna spak uppåt så kopplas krypväx-
eln (ON), om du drar den tillbaka nedåt så kopplas 
krypväxeln ur (OFF).

Eftersom rotationskraften hos hjulaxeln 
är väldigt hög vid användning av krypv-
äxel finns det risk att maskinen inte 
stannar trots att bromspedalen trycks 
ned. 

Om detta sker så tryck ned kopplings-
pedalen för att kapa driften och tryck 
ned bromspedalen igen. 

Försiktighet

Hastighetsområdesskiftare

2:a

3:e

Neutral

4:e

1:a

Krypväxelspak

Krypområde

Standard

(10) Spak för växling av kraftuttaget
3 hastighetslägen är tillgängliga. Spak för väx-

ling av kraft-
uttaget
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Spak för
fyrhjuls-
drift

(11) Spak för fyrhjulsdrift (4WD)
Om du drar spaken bakåt så blir framhjulen drivande.

Vid framhjulsdrift, pressa ned kopplingspedalen och 
stanna traktorn helt och hållet och manövrera sedan 
spaken. 

Fyrhjulsdrift är väldigt effektivt i följande lägen.

-När bärgningskraft behövs såsom vid körning i slutt-
ning, vid fuktigt väglag, vid drag av släp, användning 
av frontlastare, plogarbeten etc. 
-I händelse av arbete på sandigt område.
-För att förhindra att jord etc. studsar upp vid arbete 
med jordfräs i hård mark.
-Vid körning över gångstig.

Pedal för 
differential-
spärr

(12) Pedal för differentialspärr
När framåtgående rörelse ej är möjlig tack vare att 
ett hjul slirar, tryck ned pedalen för differentialspärr. 

Mer effektivt i följande fall. 
- Våt mark
- Plöjningsarbete 

När denna pedal trycks ned är så är riktad sväng-
ning ej möjlig eftersom båda bakhjulen drar till-
sammans. 

När pedalen släpps skall spärren koppla ur auto-
matiskt. Om den ej gör detta så tryck ned broms-
pedalen ett ögonblick och släpp den sedan. 

Sväng ej genom att trycka ned pedalen för differentialspärr. 

Använd ej vid körning på väg.

Om det är stor skillnad i svängning hos hjulen, tryck ned kopplingen en gång och
manövrera pedalen. 

Varning
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3-3. Hydraulsystem

Spak för lägesreglering

Spak för dragkraftsreglering

(2) Manöverspakarnas handhavande
Det hydrauliska lyftsystemet manövreras med hjälp av lägesreglering och dragkraftsreglering.

Om motorn stannar blir ratten tyngre att manövrera på grund av att enheten för hydraul-
styrning inte fungerar. Detta innebär dock inte att fel uppstått. 

Om du vill återerställa ratten efter drift så ska du återföra den igen.

Anm

(1) Styrning
Eftersom LS-traktorns styranordning har en hydraulenhet är den mycket lättare att styra än andra 
traktorer. Därför är det ej nödvändigt att använda kraft för att manövrera ratten. Och ett blockerings-
system för hjulen tillhandahålls som undviker att ratten rör sig då hjulen kommer i kontakt med hårt 
underlag. 

Uppmärksamma följande instruktioner vid manövrering av styranordningen. 

1. Om det är för tungt lastat i frontlastaren så kan det vara svårt att manövrera ratten. 
Om detta inträffar, reducera lasten eller vrid ratten fram och tillbaka. 

2. Försök ej att vrida ratten ytterligare efter att ha vridit den fullt ut åt ena hållet. Traktorns livslängd 
kan förkortas genom användandet av onödig kraft. Manövrera ej ratten kraftfullt om ett hjul kört fast i
ett dike. Detta leder till skador på fälgen. 

3. Om onormala ljud uppstår när ratten manövreras så betyder det att det finns luft i hydraulkretsen. 
I händelse av detta, vrid ratten fullt ut till vänster eller höger sida och håll den där 5 sekunder så bör 
luften tömmas ut och det onormala ljudet upphör. Om ljudet ändå återkommer, kontakta ditt service-
center för reparation.

4. Vid start i kallt väder så kan onormala ljud uppstå. I händelse av detta, låt motorn bli varm innan 
användning så att oljans viskositet har ökat. 

5. Om maskinen används en längre tid med ratten vriden fullt ut så höjs oljans temperatur vilket kan 
leda till förkortad livslängd eller fel hos hydraulenheten. 
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(3) Lägesreglering
Detta läge ställer fritt in redskapets position med hjälp 
av en lägesregleringsspak. Detta läge används van-
ligtvis för jordfräsar, gödselspridare, gräsklippare, 
kratta etc. Om så är fallet, manövrera spaken enligt
följande.

1. Tryck lägesregleringsspaken framåt och redskapet 
faller ned mot marken med hjälp av sin egen vikt. 

2. Om lägesregleringsspaken är i slumpmässigt läge 
så kommer redskapet att stanna vid den höjd som 
motsvarar spakens läge. 

3. För att hålla redskapet kvar på den önskade höjden
stoppa lägesregleringsspaken vid den lägsta 
önskade punkten med hjälp av det justerbara stopp-
et (A). 

(4) Dragkraftsreglering
Detta läge upprätthåller konstant belastning från red-
skapet genom att dragkraftsbelastningen känns av 
och vidarebefordras till hydraulventilen. Vanligtvis 
används detta läge för redskap som utsätts för drag-
kraftsbelastning. Om så är fallet, manövrera spaken 
enligt följande. 

1. Avlägsna fixeringsspaken för hydraulsensorn på
topplänkens vinkeljärn.

2. För lägesregleringsspaken fullt framåt (Ned) och red-
skapet faller mot marken med hjälp av sin egen vikt.

3. Mängden belastning som redskapet utsätts för 
bestäms med hjälp av läget på dragkraftsreglerings-
spaken. Med andra ord, ju längre spaken förs bakåt 
(uppåt), desto mer höjer sig redskapet vid endast lite 
dragmotstånd. 

4. Om du vill lyfta redskapet, använd lägesreglerings-
spaken istället för dragkraftsregleringsspaken. 

Vid arbete med 
dragkrafts-
reglering

Vid arbete med djupreglering

Fixerings-
spak för 
sensor

(5) Kombinerad reglering
Detta läge använder både lägesreglering och dragkraftsreglering. I detta fall så styrs redskapets läge
med lägesregleringsspaken och dragkraftsbelastningen kontrolleras med hjälp av dragkraftsregler-
ingsspaken. 

Stopp A

Upp

Stopp B

Upp

Ned

Spak för
dragkrafts-
reglering

Spak för
läges-
reglering

Ned

3-13



(6) Sänkhastighetsreglering
Vrid ventilreglaget till höger för att sänka ned red-
skap sakta och till vänster för att höja nedsänk-
ningshastigheten. Om reglaget vrids helt och hållet 
åt höger så blir det hydraultrycket konstant och 
redskapet sänks inte ned även om kontrollspaken 
dras nedåt. 
Vid arbete med jordfräs : Låg nedsänkningshastighet 
Vid plöjning : Snabb nedsänkningshastighet 
Vid arbete på hård mark, använd låg nedsänknings-
hastighet för att undvika att redskapen studsar. 

Vid körning på väg, vrid hydraulreglaget för sänkhastighetsreglering något till höger 
för att låsa detta.

Vid byte av knivar på jordfräs eller avlägsnande av gräs eller torrt gräs, stoppa 
motorn och vrid hydraulreglaget för sänkhastighetsreglering något till höger för att 
justera hydraultrycket (ventilreglaget kan vridas två gånger).

Varning

(7) Hantering av frontlastare
Vid arbete med frontlastare, koppla på jordfräs baktill på traktorn för att upprätthålla främre och bakre 
balans. I annat fall kan den främre axeln ansträngas av tyngden från laster i skopan. 

Vid arbete med frontlastare, placera den tillkopplade jordfräsen i dess högsta läge och lås den där. 

Vid installation av frontlastare, manövrera ej inställningarna hos säkerhetsventilen 
slumpmässigt. Det kan leda till skador på eller förkortad livstid hos hydraulenheten. 

Anm

(8) Yttre hydraulik
Vid användning av den yttre hydraulikens manöverventiler så styrs redskapet (dvs. dumpersläp, 
plöjningsredskap med hydraulkonvertering etc.) av hydraultryck.
Tryck kontrollspaken för yttre hydraulik framåt och hydraultrycket verkar på den övre hydraulkopp-
lingen. I detta fall så skall den nedre hydraulkopplingen vara kopplad till utloppet. 
Kontrollspakarna för inre och yttre hydraulik manövreras oberoende av varandra och den spak som 
tar emot minst kraft börjar arbeta först. 

Inre spak
(dubbelverkande)

Yttre spak
(enkel/dubbelverkande)

Tryck

Dra

< Vy från den bakre delen av traktorn>

Sänkhastighetsreglering

Snabb Långsam

Spak 

Spak 

Tryck

Dra
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(9) Joystickfunktioner
Joystickspaken gör hanteringen av frontlastare 
bekväm. 

Vid inkoppling av hydraulslangarna, följ instruk-
tionerna nedan. 

lastare upp - öppning 
lastare ned - öppning 
skopa upp - öppning 
töm skopa - öppning 

Standardöppningen för hydrauliken är PS3/8”. 

Använd adaptern för hydraulisk förbindelse. 

Joysticken kan manövreras i 4 riktningar, enligt 
bilden till höger. 
Om du rör joysticken diagonalt så manövreras 
lastaren och skopan samtidigt. 
Om du vill använda skopan i flytande läge, sänk 
ned lastaren och tryck spaken framåt för flytläge. 
Efter avslutat arbete, dra i spaken och placera 
den i neutralläge. 

För att undvika olyckor, tryck in och lås joystickspärren när joysticken ej används.

Placera ej joystickspaken i flytläge när lastaren är i upprest position.
Varning

Spärrspak för
joystick

Joystickspak

Lastare upp

Lastare ned

Skopa upp

Töm skopa

Skopa flytandeSymbolernas betydelse

Lås Lås upp
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Vid körning på väg, använd lägesregleringsspaken för att lyfta redskap. 

Gå ej i närheten av redskap som lyfts upp eller sänks ned med hjälp av omkopp-
laren för autolyft. 

(10) Autolyftreglering
Genom att manövrera omkopplaren för autolyft vid 
backning eller sväng så kan redskapet lyftas upp 
snabbt utan att använda lägesregleringsspaken. 

Efter förflyttningen (backning eller sväng) så faller 
redskapet tillbaka till den nivå som ställts in genom 
att trycka på omkopplaren för återgång. 

Lägesregleringsspaken går ej att manövrera när 
omkopplaren för autolyft är i övre läget. 

När omkopplaren för autolyft placeras i det övre 
läget så stannar kraftuttagets axel om omkopplaren
för kraftuttaget står i ”AUTO”-läge. 

Upp

Ned

Varning
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(11) Schema över hydraulssystem

. Hydrauliskt oljefilter

2. Hydraulpump

3. Styrcylinder 

4. Enhet för servostyrning
(P/S-enhet)

5. Hydraulisk lyftpump 

6. Reglerventil för lastare

(tillbehör)     

7. Oberoende ventil för kraft-
uttag

8. In-line filter (tillbehör)

9. Ventil för automatisk nivå-
reglering (tillbehör)

10. Yttre reglerventil

11. Reglerventil för sänkhastighet

12. Reglerventil för hydraullyft

13. Säkerhetsventil

14. Hydraulisk lyftcylinder

15. Oljetank (Transmissionshus
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(11) Schema över hydraulsystem

1. Hydrauliskt oljefilter

2. Hydraulpump

3. Styrcylinder

4. Enhet för servostyrning
(P/S-enhet)

5. Reglerventil för lastare

(tillbehör)

6. Oberoende ventil för kraft-
uttag

7. In-line filter (tillbehör)

8. Ventil för automatisk nivå-
reglering (tillbehör)

9. Yttre reglerventil

10. Reglerventil för sänkhastighet

11. Reglerventil för hydraullyft

12. Säkerhetsventil

13. Hydraulisk lyftcylinder

14. Oljetank (Transmissionshus
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(12) Horisontell kontrollenhet (tillbehör)
Detta är ett system med automatisk nivåreglering som håller redskapet horisontellt eller i en angiven 
vinkel även om traktorn lutar åt ena sidan på ojämn mark. 

Sammansättning och beskrivning av systemet
Den horisontella kontrollenheten består av en hydraulventil, en hydraulcylinder och en universal-
sensor som har elektroniska kretsar och MyCom inbyggt. Varje kontrollkomponent är placerad enligt 
beskrivningen nedan: 

Lutningssensor

Cylinder för auto-
matisk nivåreglering

Enhet för automatisk 
nivåreglering

Sensor för
lägesändring

Hydraul-
ventil
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Användarinstruktioner
De mest passande regleringsförhållandena erhålls genom att använda kontrollpanelens omkopplare 
och visartavla. 

Funktion hos kontrollpanelens omkopplare och
visartavla.

Systemet startar alltid i “Manual “-läge. Använd omkopplaren för att byta läge (Auto leveling /
Slope selection-läge). Varje gång du trycker på omkopplaren så byter den läge.

Upp/ned-omkopplaren används endast i “Manual”-läge. Använd denna när du arbetar med ett
redskap I en fixerad vinkel.

Omkopplaren för redskapsvinkel används endast i “Auto leveling / Slope selection”-läge.
Använd denna då du arbetar i “Auto leveling / Slope selection”-läge och där redskapets vinkel 
justeras. (Om markens lutning är mindre än 5o, använd “Auto leveling” . Om lutningen är mer än 5o,
så är “Slope selection” det mest passande läget.)

Känslighetsomkopplaren har 3 faser (Hög / Normal / Låg) och när upp/ned-omkopplaren används
efter att “Hög” ställts in så kan vissa vibrationer uppstå.

Redskapet kommer för säkerheten automatiskt att hållas horisontellt med maskinens kropp då
redskapet lyfts över den angivna höjden. I detta läge så är inte “Auto leveling” eller “Slope selection”-
läget operativt. När redskapet sedan sänks ned så återgår det automatiskt till “Auto leveling” eller 
“Slope selection”-läget.

Byte av högtrycksfilter
Om ett högtrycksfilter för horisontell reglering blir 
igensatt så fungerar inte den horisontella regler-
ingen smidigt

Byt filterelementet då färgen på filtrets bytesindi-
kator ändrats till röd. 

Säkerställ att du ändrar till “Manual”-läget vid körning på väg.

Använd ej i “Manual”-läget då redskap är installerat.

Gör inga egna förändringar av trepunktslänkaget. Det kan orsaka horisontell 
obalans.

Försiktighet

Filtrets
bytesindikator

Element

N A M N FUNKTION

M o d e
S e l e c t i o n Manual/Auto leveling/slope selection-läge

Sens i t i v i ty 
S e l e c t i o n

The sensitivity selection of an implement’s 
control movement (High / Norm / Low) 

Implement’s 
A n g l e

Inställning för att hålla redskapet i angiven
vinkel mot horisonten. 
Det installerade redskapets vinkel – räckvidd: 
-15o ~ +15o

U p / D o w n Upp/ned-omkopplare för redskap
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3-4. Säkerhetsanordningar

(1) Säkerhetsbälte
Använd säkerhetsbälte vid körning av traktorn och justera bältet så att det passar föraren. 

Varning
Försumlighet vid användande av säkerhetsbälte kan leda till allvarliga person-
skador i händelse av olycka. 
- Det skall vara ett krav att använda bältet vid körning av traktorn. 
- Efter att bältet satts på, ställ in det så att det passar den aktuella föraren. 

(2) Säkerhetsram (R.O.P.S.-typ)
Instruktioner för fällning av säkerhetsram 

1. Lossa på säkerhetsskruvarna , (båda sidor) 
så dom sitter löst (skruva ej ur dom helt). 

2. Lossa på sprintarna (båda sidor) något och vik 
ramen. Iakttag försiktighet så att inte huvud, händer
eller axlar skadas på grund av plötslig fällning av 
ramen som ett resultat av dess vikt. 

3. Montera sprinten i hålet för att fixera säkerhets-
ramen.

4. Fixera den helt genom att dra åt skruvarna ,
ordentligt.

Efter att ha rest upp säkerhetsramen igen, dra åt 
skruvar och muttrar ordentligt. 

Skruv 

Sprint

Skruv 

Varning Ändra eller ta ej isär säkerhetsramen på eget bevåg.

Om säkerhetsramen inte är korrekt monterad kan den orsaka allvarliga olyckor vid 
händelse av att traktorn välter. 

- Säkerställ att säkerhetsramen är helt upprest och att fästsprintarna är korrekt mon-
terade.

Om ramen behöver fällas
- Se till att minst 2 personer assisterar vid fällning eller uppresning av säkerhets-
ramen då den är tung.

- Iakttag försiktighet vid fällning och uppresning av säkerhetsramen då den plötsligt 
kan fällas tack vare sin höga vikt.

- Bär ej säkerhetsbälte vid fällning eller nedmontering av säkerhetsramen. 

- Res upp ramen igen så fort arbetet är avslutat.
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(3) Förarhytt

Varning

Eftersom förarhytten är en mycket viktig struktur med tanke på förarens säkerhet 
så skall den ej slumpmässigt modifieras eller plockas isär. 

Stå ej på stänkskärmen vid underhåll av förarhyttens tak.
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1. Lägg i parkerings-
bromsen. 

2. Placera huvudväxelspaken och 
fram/backspaken i neutralläge (OFF). 

3. Dra handgasen till
dess mellersta position. 

4. Ställ tändningsomkoppla-
ren på ”Drive(RUN)” och 
kontrollera om varnings-
lampan för olja, varnings-
lampan för batteriladdning 
och glödindikatorlampan är 
på ON. 

5. Vänta tills glödindikator-
lampan släcks (ungefär 10 
sekunder). 

6. Tryck ned kopplingsped-
alen helt och hållet och vrid 
tändningsomkopplaren till 
”START”-läget. Efter att 
motorn startat, släpp tänd-
ningsomkopplaren så åter-
går den automatiskt till 
”RUN”-läget. 

7. Kontrollera att varnings-
lamporna för olja och ladd-
ning är släckta. Om någon 
av dessa lyser, stanna mot-
orn och kontrollera.

8. Varmkör motorn under 5 
minuter med ett motorvarv 
på 1500 v/min.

4. Instruktioner för körning och drift
4-1. Start och stopp av motor

(1) Start

Försiktighet

Kontrollera varje del innan motorn 
startas. 

Säkerställ att platsen är tom på folk 
innan start.

Placera spaken och omkopplaren i 
neutralläge (N) eller i stoppläge (OFF). 

Gaspedal

Bromspedal
Fram/backspak

Kopplingspedal

Spak för fyrhjulsdrift
Handgas

Hastighetsområdes-
skiftare

HuvudväxelspakParkeringsbroms

Pedal för differentialspärr

Spak för växling 
av kraftuttaget

Krypväxelspak
(Tillbehör)

GSP
(Tillbehör)
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Temperatur ( )

Motorolja

-20 -10 0

10W-30 SAE 20 SAE 30

10W-30

(2) Start i kallt väder (vintertid)
Dra upp handgasen till maxläge.

Om motorn startar, varmkör traktorn under cirka 10 minuter med ett varvtal på 1500 v/min.

Om motorolja används enligt nedan så skall det vara lättare att starta motorn.

(3) Stopp av motor
Tryck handgasen framåt för att minska motorvarven och ställ tändningsomkopplaren i ”ENGINE 
STOP”-läget för att stoppa motorn.

Använd dieselolja ämnad för vintertid under vintern eller perioder med sträng kyla.

Försiktighet Start skall utföras genom att trycka ned kopplingen och ställa transmissionen i 
neutralläge från förarsätet.
Starta ej genom kortslutning av startmotorn.

Vid start med ilagd växel finns risk för allvarliga personskador på grund av den 
plötsliga starten. 

Låt motorn stå och gå på låga motorvarv under 5 minuter efter avslutat arbete. 

Om motorn stoppas plötsligt kommer dess livslängd att förkortas.
Anm

Försiktighet

Om kopplingspedalen ej trycks ned helt och hållet så startar inte motorn även 
om tändningsomkopplaren står i ”START”-läget, tack vare den inbyggda säker-
hetsomkopplaren. 

Tiden för start av motorn bör vara under 10 sekunder och om den ej startar ta en 
paus på 1-2 minuter och försök igen. 

Ställ kraftuttagets omkopplare i ”OFF”-läge innan start.

Vrid ej tändningsomkopplaren till ”START”-läget när motorn redan är igång, det 
kan leda till att startmotorn havererar.

Varmkör motorn i kallt väder. Om maskinen används i ett tillstånd där motorn 
inte uppnår normal arbetstemperatur så kommer dess livslängd att förkortas. 

Batteriet skall förvaras på ett svalt och torrt ställe där det ej fryser och där det är oåtkom-
ligt för barn.

När traktorn förvaras i kallt väder så skall batteriet kopplas bort och förvaras på en varm 
plats.

Anm
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1. Dra den hydrauliska lägesregler-
ingsspaken bakåt och lyft upp red-
skapet. 

2. Fixera motorvarven vid 1500 v/min. 

3. Tryck ned kopplingen helt och hållet. 

4. Placera varje växelspak (huvudväxel, 
hastighetsområdesskiftare, fram/back-
spak) i önskat läge.

5. Tryck ned bromspedalen och släpp 
efter på parkeringsbromsen. 

6. Släpp upp kopplingen sakta och trak-
torn börjar rulla.

Spak för läges-
reglering

4-2. Instruktioner för körning och hur man stannar

(1) Instruktioner för körning

Släpp upp kopplingspedalen långsamt.
Om du släpper upp kopplingspedalen för hastigt så förkortas växellådans livslängd och 
det finns risk för plötslig start av traktorn. 

Anm

Gaspedal

Bromspedal
Fram/backspak

Kopplingspedal

Spak för fyrhjulsdrift
Handgas

Hastighetsområdes-
skiftare

Huvudväxelspak
Parkeringsbroms

Pedal för differentialspärr

Spak för växling 
av kraftuttaget

Krypväxelspak
(Tillbehör)

GSP
(Tillbehör)
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1. Tryck handgasen framåt för att reducera 
motorvarven.

1. Placera fram/backspaken och huvudväx-
elspaken i neutralläge och släpp upp kopp-
lingspedalen. 

3. Lägg i parkeringsbromsen och släpp upp 
bromspedalen långsamt.

Parkeringsbroms2. Vrid tändningsomkopplaren till ”ENGINE 
STOP”-läget. 

(2) Transmission

Tryck ned kopplingen helt och hållet och manövrera 
växelspaken för transmission.

(3) Stanna (under körning)

(4) Stopp av motor

Försiktighet

För att undvika personskador eller skadegörelse på egendom är det förbjudet 
att starta eller stoppa traktorn om inte parkeringsbromsen är ilagd, även om 
transmissionsväxeln är placerad i neutralläge.
I neutralläget (N) så kan hjulen börja rulla.

Du skall lägga i parkeringsbromsen när du parkerar eller stannar tillfälligt.Anm

Fram/backspak

Handgas

Bromspedal

Kopplingspedal

Huvudväxelspak
Hastighetsområdes-
skiftare Spak för växling 

av kraftuttaget

2. Tryck ned kopplingspedalen och 
bromsen samtidigt för att stoppa traktorn. 
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(5) Köra traktorn
Vid körning i nedförsbacke, motorbromsa och placera ej växelspaken i neutralläge.

Vid körning på oasfalterad väg med redskap anslutet till 3-punktslänkaget använd låg hastighet och
lyft ej lägesregleringsspaken till högsta läget. Vid körning med högsta läget så kan redskapen or-
saka vibrationer som är skadliga för hydraulenheten (i detta fall är det rådbartför säkerhetens skull 
att placera lägesregleringsspaken i ¾ höjt läge). 

Anmärkning angående körning

Koppla ihop vänster/höger bromspedal innan körning.

Plötslig start, hastig inbromsning och plötsliga svängar är inte tillåtna. 

Det är ej tillåtet för passagerare att åka med, placera bagage eller redskap på
traktorn. 

Koppla ifrån fyrhjulsdrift (använd 2WD).

Ställ lägesomkopplaren för kraftuttaget i neutralläge (N).

Använd ej differentialspärren.

Vid körning med trepunktslänkage och redskap tillkopplade stabilisera de vän-
stra/högra dragstängerna helt och hållet med hjälp av begränsningslänkarna 
för att undvika skakningar.

Kör långsamt och ta ut svängarna vid körning med redskap tillkopplade.

Placera inte foten på kopplings- eller bromspedalen vid körning.

Manövrera ej diverse redskap såsom jordfräs, lastare etc. vid körning.

Försiktighet

Spak för lägesreglering
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Lås

Släpp

Spak för
rattlutning

(6) Justering av förarsäte (modell med förarhytt)
Justera förarsätets höjd så det passar förarens kroppsstorlek innan drift.

Justera fjädringen efter förarens vikt.

(8) Parkering
Välj en plan yta att parkera på. 

Lägg i parkeringsbromsen och placera alla trans-
missionsspakar i neutralläge (N).

Vid parkering i sluttning, använd stöd för hjulen.

(7) Rattlutning
Manövrera spaken för rattlutning för att ställa in 
rattens vinkel så att den passar föraren.

Efter justering dra spaken för rattlutning nedåt för 
att låsa fast ratten i den aktuella vinkeln.

Justering är endast tillåtet i stillastående läge och 
efter justering utförts skall föraren kontrollera att 
ratten är säkert fixerad.

Försiktighet I händelse av parkering i sluttning med släpvagn tillkopplad så ka
n
rullning uppstå trots att parkeringsbromsen är ilagd. I detta fall skall stöd an-
vändas för hjulen och en låg växel läggas i.
(nedåtgående sluttning backväxel 1 steg / uppåtgående lutning framåt-
växel 1 steg )

Försiktighet

Justera ej rattlutningen under körning.Försiktighet

Det är ej tillåtet att föra in handen under sätet medan du sitter i det eftersom
stolens fjädringssystem kan orsaka kroppsskada.Försiktighet
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4-3. Checklista för ny traktor (hantering av ny traktor)

(2) Anmärkningar angående hantering av ny traktor
Följ dessa instruktioner för att säkerställa optimal prestanda

- Undvik plötslig start och hastiga stopp.

- Utför inte tunga arbeten eller varva upp motorn 
plötsligt. 

- Trots att det är varm utomhustemperatur skall 
motorn varmköras under 5 minuter (och med 
1500 v/min) efter att motorn startats. 

(1) Kontrollpunkter
Även om traktorn genomgick tillräcklig kvalitetssäkring, inspektion och justering av varje del på
fabriken så skall följande kontrolleras med jämna mellanrum.

Kontroll av utseende
- Har det uppstått skador vid transport?

Kontroll av motorns kylarsystem
- Finns det glykol i kylaren? Finns det något läckage?

Kontroll av bränslesystem
- Finns det något bränsleläckage i bränslesystemet?

Kontroll av oljenivå
- Är det optimal oljenivå i alla delar?

Kontroll av styrenheter
- Finns det problem med manövrering av styrenheter?

Kontroll av det elektriska systemet
- Finns det brott på ledningarna? Några andra problem?
- Finns det några problem med manövrering av instrumenten?
- Är batteriets laddning tillräcklig?

Efter att ha använt traktorn de första 50 timmarna,

- Byt ut smörjmedel och filter enligt instruktionerna i ”Smörjning och periodiskt byte av smörjmedel”. 
(För mer information, se ”5. Kontroll och underhåll”.) 

- Kontakta din återförsäljare eller servicecenter för kontroll.
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(1) Trepunktslänkage

1. Lyftlänk (höger) 3. Dragstång 5. Toppstång 
2. Begränsningslänk 4. Lyftlänk (vänster) 6.Lyftlänksbult

4-4. Tillkoppling av utrustning

Vid körning utan tillkopplade redskap, utför följande.
1. Fäst toppstången till säkerhetskroken som är belägen ovan de yttre hydrauluttagen.
2. Koppla begränsningslänkar till dragstängerna så att dessa ej svänger till vänster eller höger 
sida.

Vid arbete utan att använda trepunktslänkaget såsom arbete med släp, avlägsna trepunktslänkaget 
enligt instruktionerna nedan. 
1. Avlägsna toppstången 
2. Dra ut lyftlänksbultarna (vänster, höger) 
3. Koppla loss den fixerade delen av begränsningslänkens kropp (vänster, höger) 
4. Koppla loss den fixerade delen av dragstångens kropp (vänster, höger) 

Trepunktslänkaget skall vara fixerat i en lämplig position i enlighet med vikten på redskapen som 
skall kopplas till detta. 

Innan tillkoppling eller kontroll av redskap…
- Placera omkopplaren (spaken) för kraftuttaget i ”OFF”-läget.
- Placera hastighetsväljarspaken för kraftuttaget i neutralläge.

Anmärkning

Försiktighet Vid till- eller frånkoppling av redskap finns risk för allvarliga personskador.
- Vid till- eller frånkoppling, dra åt redskapen noggrant och montera fixerings-
bulten efter tillkoppling. 

Om släp eller redskap inte ansluts korrekt så kan det leda till att traktorn välter 
eller att redskapen faller isär vilket kan riskera allvarliga personskador.
- Vid installation av redskap så är det ett krav att installera trepunktslänkage, 
godkänd dragbom eller lyftdragkrok på ett korrekt sätt. 

4-8



Justeringsområde

Klassifikation

Vänster

Right

Lyftlänk

510~580 mm (3 steg)

475~580 mm

Toppstång

458 ~ 720 mm

(2) Lyftlänkarnas och toppstångens verkningsområde

(3) Specifikation för installation av redskap

19 0
-0.084

A B C G H J L N

CAT.1

CAT.2

19.3 +0.21
0

25.7 +0.21
0

(Max.)

683 1.5

825 1.5

12

12

39(51)

49(61)

35 0
-0.2

45 0
-0.2

22.4 +0.33
0

28.7 +0.33
0

22 0
-0.21

28 0
-0.21

44.5

52

69

86

76

93

44

51

Enhet : mm

D
(Min.)

E
(Max.)

F
(Min.)

K
(Min.)

25.4 0
-0.13
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Lyftdragkrok

Låssprint

Anslutningstapp

(4) Specifikation för kraftuttagets axeltapp

(5) Kraftuttagets skydd och kåpa
Sätt fast kraftuttagsskyddet vid användning av kar-
danknut.

När kraftuttaget ej används, smörj det och installera
skyddskåpa över kraftuttagets axeltapp. 

Kraftuttagsskydd

Skyddskåpa för
kraftuttagets axeltapp

(6) Lyftdragkrok
Använd lyftdragkroken vid bogsering. Om du an-
vänder andra delar finns risk att traktorn välter.

Varning Kontakt med den roterande axeltappen kan orsaka allvarlig kroppsskada.
- Rör ej axeltappen när den roterar.
- Avlägsna ej kraftuttagsskyddet.
- Använd enkel och passande klädsel så det ej finns risk för att fastna.

Kraftuttagsväxel

Kraftuttag / motorvarv

Rotationsriktning

Kraftuttagsaxelns 
marknivå

(Enhet : mm)

1 2 3

540 / 2409 v/min 750 / 2375 v/min 1000 / 2381 v/min

Höger, sett framifrån med kraftuttagets axeltapp riktad emot dig

U43 : 625

Dimensioner hos

kraftuttagets axeltapp

(Enhet : mm)

U47 : 670 U52 / U55 : 688

( U43 / U47 / U52 / U55 gemensamt)
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4-5. Körhastighet

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2600 v/min, dynamisk belastningsradie 590 mm

Traktorns körhastighet och varvtalet hos kraftuttaget är beroende av arbetets art och aktuella mark-
förhållanden.
För säkerhetens skull, kör med den lämpligaste hastigheten.

Tabell för körhastighet (enhet: Km/h)

Hastighetsomr.

Huvudväxel 1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

Framåt

Back

1.12 1.32 1.55 2.08 2.52 2.99 3.52 4.71 5.58 6.62 7.78 10.42 14.4417.13 20.1326.96

0.92 1.09 1.28 1.71 2.08 2.46 2.90 3.88 4.95 5.45 6.40 8.57 11.8914.10 16.5622.19

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2500 v/min, dynamisk belastningsradie 640 mm

U43

U55

U47

1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

1.16 1.38 1.62 2.17 2.63 3.12 3.67 4.92 5.82 6.90 8.11 10.8715.07 17.87 20.9928.12

0.96 1.14 1.33 1.79 2.17 2.57 3.02 4.05 4.79 5.68 6.68 8.94 12.40 14.70 17.2823.14

Hastighetsomr.

Huvudväxel

Framåt

Back

1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

1.15 1.37 1.61 2.15 2.61 3.10 3.64 4.87 5.77 6.84 8.04 10.7714.93 17.71 20.8127.88

0.95 1.13 1.32 1.77 2.15 2.55 2.99 4.01 4.75 5.63 6.62 8.86 12.29 14.57 17.1322.94

Hastighetsomr.

Huvudväxel

Framåt

Back

1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4Hastighetsomr.

Huvudväxel

Framåt

Back

1.21 1.43 1.69 2.26 2.74 3.25 3.82 5.11 6.05 7.18 8.44 11.3015.67 18.58 21.8329.25

1.00 1.18 1.39 1.86 2.25 2.67 3.14 4.21 4.98 5.91 6.94 9.30 12.89 15.29 17.9724.07

U52

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2600 v/min, dynamisk belastningsradie 610 mm

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2600 v/min, dynamisk belastningsradie 640 mm
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Körhastighet (Enhet: Km/h) – Krypväxel  (Tillbehör)

U43

U47

Hastighetsomr.

Huvudväxel 1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

Framåt

Back

0.18 0.22 0.25 0.34 0.41 0.49 0.57 0.77 0.91 1.08 1.27 1.70 2.36 2.79 3.28 4.40

0.90 1.06 1.25 1.68 2.03 2.41 2.83 3.79 4.49 5.33 6.26 8.39 11.63 13.79 16.20 21.70

P
Å

Framåt

Back

1.12 1.32 1.55 2.08 2.52 2.99 3.52 4.71 5.58 6.62 7.78 10.42 14.44 17.13 20.13 26.96
A
V

0.90 1.06 1.25 1.68 2.03 2.41 2.83 3.79 4.49 5.33 6.26 8.39 11.63 13.79 16.20 21.70

Hastighetsomr.

Huvudväxel 1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

Framåt

Back

0.19 0.22 0.26 0.35 0.43 0.50 0.59 0.79 0.94 1.12 1.31 1.76 2.44 2.89 3.39 4.55

0.93 1.10 1.29 1.73 2.10 2.49 2.93 3.92 4.64 5. 51 6.47 8.67 12.02 14.26 16.75 22.44

P
Å

Framåt

Back

1.15 1.37 1.61 2.15 2.61 3.10 3.64 4.87 5.77 6.84 8.04 10.77 14.93 17.71 20.81 27.88
A
V

0.93 1.10 1.29 1.73 2.10 2.49 2.93 3.92 4.64 5. 51 6.47 8.67 12.02 14.26 16.75 22.44

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2600 v/min, dynamisk belastningsradie 590 mm

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2600 v/min, dynamisk belastningsradie 610 mm
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U52

U55

Hastighetsomr.

Huvudväxel 1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

Framåt

Back

0.20 0.23 0.28 0.37 0.45 0.53 0.62 0.83 0.99 1.17 1.38 1.84 2.56 3.03 3.56 4.77

0.97 1.16 1.36 1.82 2.20 2.61 3.07 4.12 4.87 5.78 6.79 9.10 12.61 14.96 17.58 23.54

P
Å

Framåt

Back

1.21 1.43 1.69 2.26 2.74 3.25 3.82 5.11 6.05 7.18 8.44 11.30 15.67 18.58 21.83 29.25
A
V

0.97 1.16 1.36 1.82 2.20 2.61 3.07 4.12 4.87 5.78 6.79 9.10 12.61 14.96 17.58 23.54

Hastighetsomr.

Huvudväxel 1 2 3 4

1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

Framåt

Back

0.19 0.23 0.26 0.35 0.43 0.51 0.60 0.80 0.95 1.13 1.32 1.77 2.46 2.91 3.42 4.59

0.94 1.11 1.31 1.75 2.12 2.51 2.95 3.96 4.69 5.56 6.53 8.75 12.13 14.38 16.90 22.64

P
Å

Framåt

Back

1.16 1.38 1.62 2.17 2.63 3.12 3.67 4.92 5.82 6.90 8.11 10.87 15.07 17.87 20.99 28.12
A
V

0.94 111 1.31 1.75 2.12 2.51 2.95 3.96 4.69 5.56 6.53 8.75 12.13 14.38 16.90 22.64

Körhastighet (Enhet: Km/h) – Krypväxel  (Tillbehör)

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2600 v/min, dynamisk belastningsradie 640 mm

Anmärkning) Motorns nominella varvtal 2500 v/min, dynamisk belastningsradie 640 mm
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5. Kontroll och underhåll
5-1. Kontroll av varje del

(1) Delar att kontrollera
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(2) Schema för kontroll och underhåll   

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Del att kontrollera

Bränsletank

Bränslefilter

Motorolja

Motoroljefilter

Kylarvatten

Kylargaller

Luftrenare

Batteri

Fläktremmens spänning

Spelrum för ventil

Insprutningstryck 
munstycke

Hydraulfilter

T/M olja
(huvudtransmission)

Framaxelolja

Styrcylinder (v/h)

Kopplingsp. bussning

Bromsp. bussning

Lyftlänk (v/h)

Kopplingspedal, spelrum

Bromspedal, spelrum

Funktion hos varje spak

Instrument, tillbehör

Skruvar, muttrar

Däcktryck

Bogsering

Elledningar

Typ

Diesel

Element

CC, CD klass

Element

Mjukt vatten

Motorolja

LS T/M &
HYD. OLJA

Transm.olja

Smörjolja

Smörjolja

Smörjolja

Smörjolja

Anslutnings-
skador

Kapacitet &
dimension

60

7.0 

0.5 

Torr

Ge efter 10~12 mm

0.25 mm

Lämplig mängd

Lämplig mängd

Lämplig mängd

Lämplig mängd

20~30 mm

40~50 mm

0~5 mm

Kontrollintervall (tid)

400Dagl. 50 100 200

Första bytet Byt ut Kontroll, justering och komplettering Rengöring

U43,47,52 U55

9.5 

9 10.8 

U43,47:150
U52:120

47

10

180
+10

0
+10

0

+10
0

1.0 
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Kontroll

- Kontrollera före start av motor eller 5 minuter efter 
att ha stannat..

- En olljenivå mellan “L” och “H”-markeringarna är 
normal.

- Utför endast kontroll med motorn stoppad.

Säsong Temperatur Oljenr.

Vinter 0 ~-20 SAE 10W 30

Vår/höst 0 ~20 SAE 10W 30, SAE20

Sommar Över 20 SAE 20W /40

Kontroll av hjulbultar 
och andra muttrar

och skruvar

Huvudtrans-
missionens

oljenivå

Funktion hos
koppling &
bromsar

Föroreningar
i bränsle-

filtret

Påfyllning
kylarvatten

Skador på körriktnings-
visare, strålkastare

och signalhorn

Bränsle-
nivå

Batteriets
status

Motorolje-
nivå

Skador på
varnings-
lampor

Däcktryck och
skador

(1) Motorolja
Oljekapacitet : 7.0 (U43, 47, 52)

9 (U55)

Olja
- Motorolja för dieselmotorer (API-CC, CD-klass)  
Välj efter temperatur enligt referenstabellen. 

Kontrollera följande punkter innan körning för att undvika att feluppstår.

5-2. Kontroll före körning (dagligt underhåll)
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Tempe-
ratur Över (-15 ) Under (-15 )

Bränsle
100% diesel
på vintern

20% fotogen
tillsatt

(2) Bränsle

Tankens kapacitet : 60 

Bränsle
Använd diesel med låg svavelhalt. 

Om vatten eller damm blandas med bränslet så
kan det leda till allvarligt motorhaveri. Förvaring 
av bränsle bör ske i faciliteter som är utrustade 
enligt bilden. Om möjligt så är påfyllning av 
bränsle direkt vid bensinstation att föredra. 

Hantering av diesel vintertid
Vanlig diesel har en tendens att generera botten-
satser av paraffin vintertid vilket kan orsaka svårig-
heter att starta. Därför är användandet av diesel 
för vintertid att föredra under vinterhalvåret.

Under mitten av vintern bör dieseln blandas med 
vit lampolja enligt tabellen till höger. 

Kontroll
Kontrollera bränslenivåmätaren och fyll på bränsle om nivån är låg.

Föroreningar

Om motorn stannar efter utfört arbete, fyll upp tanken och förvara den separat.
Då temperaturen sjunker så kondenseras fukten i bränsletanken och kan blandas med 
bränslet. 

Anm

Varningslampa för motoroljaVarningslampa för batteriladdning

(3) Varningslampa
Ställ tändningsomkopplaren i ”RUN”-läget och kontrollera om varningslampan för motorolja och 
batteriladdning lyser.

5-4
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Lampa Specifikation

Strålkastare (halv-/helljus) 12V  55W / 60W

Lampa för körriktningsvisare / breddljus (fram) 12V  21W / 5W

Lampa för körriktningsvisare (bak) 12V  21W

Bromslampa / baklykta 12V  21W / 5W

Arbetsbelysning 12V  35W

Lampa för instrumentpanel LED

Varningslampa för instrumentpanel LED

Innebelysning (modell med förarhytt) 12V  10W

(4) Belysning, lampa för körriktningsvisare, kontroll av ljudsignal 
Kontrollera funktionen hos belysning, körriktningsvisare, ljudsignal etc.

Använd lampor med rätt specifikationer.

Används lampor utöver de som beskrivs ovan så finns det risk att det uppstår fel i 
det elektriska systemet.

Anmärkning

(5) Kontroll och byte av strålkastar- och indikatorlampor. 
Om en lampa är släckt trots att omkopplaren för strålkastare eller indikatorlampa är på,

1. Kontrollera dess motsvarande säkring i säkringsdosan.

2. Om det inte finns något problem med säkringarna, kontrollera själva lampan och byt ut den om 
nödvändigt 

Omkopplare för strålkastare Omkopplare för ljudsignal

Omkopplare för
körriktningsvisare
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Om en säkring för en viss funktion ofta går sönder, kontakta din LS-återförsäljare 
för kontroll istället för att använda substitut såsom tråd eller aluminiumfolie.

Om alternativa säkringar används istället för den angivna kapaciteten finns risk för 
eldsvåda som kan leda till skador på traktorn eller personskador.

Anmärkning

< Säkringsdosans hölje>

(6) Kontroll och byte av säkringar
Hur du byter säkringar

1. Hur du byter säkringar.

2. Kontrollera varje säkring och avlägsna de som 
skadats. 

3. Byt ut den skadade mot en likadan ny. 

Säkringarnas kapacitet och funktion beskrivs i 
säkringsdosans hölje. 

Smältlänk

(7) Kontroll och byte av smältlänk
En smältlänk är kopplad till elledningarna på motorns 
högra sida.

Om en smältlänk är skadad, avlägsna kontakten från 
elledningarna.

En smältlänk är en anordning vars uppgift det är att 
skydda de elektriska enheterna och elledningarna. 
Om den skadas, kontrollera om det finns problem 
med det elektriska systemet och byt om nödvändigt 
ut dessa tillgenuina LS-produkter.

Om en smältlänk bryts ofta, kontakta din LS-återförsäljare för kontroll.

Om substitut används istället för den angivna smältlänken och dess kapacitet 
finns risk för eldsvåda som kan leda till skador på traktorn eller personskador.

En direktkoppling till batteriets uttag kan orsaka eldsvåda.

Anmärkning

< Förarhyttens säkringsdosa (modell med förarhytt) >

5-6



(8) Kylvatten

Kapacitet : 9.0 (U43,47,52), 10.8 (U55)

Kontroll
Kontrollera kylvattnets nivå i kylaren och extratanken.

Öppna ej kylarlockat förutom för att kontrollera kyl-
vattnet eller för påfyllning.

Varning Vid hantering av kylarlocket finns 
risk för brännskador på grund av 
hett kylvatten eller ånga. 

Vänta tills kylvattnet svalnat till-
räckligt innan du tar av kylarlocket. 

Påfyllning
Använd rent, mjukt vatten vid påfyllning av kylvatten.
Om inte så kan vattenmanteln gå sönder eller rosta.

Drainage cork

Byte av kylvatten
Öppna avtappningspluggen på undersidan av kyl-
aren  för att tömma motorn eller kylaren på kyl-
vatten.

Använd en påfyllingstratt och fyll upp vatten till kyl-
arens inlopp. Om det finns extra en extra tank, fyll 
upp denna med lämplig mängd vatten.

Glykol har fyllts på vid försäljningstillfället. Efter att 
den första vintern passerat efter inköpet, byt ut 
kylvattnet.

Kontakta din återförsäljare för mer information. 
Dräneringspluggen skall endast öppnas efter att 
motorn svalnat. 

Glykol
Om mängden glykol i kylvattnet är för låg finns risk för att vattnet fryser och motorn eller kylaren 
skadas. 

Använd alltid glykol och i händelse av att det saknas, töm ur kylvattnet vintertid. (dräneringsuttag: 
kylare – avtagningsplugg, motor – avtappningsplugg för kylvatten)

Tvätta ur kylaren eller vattenmanteln 2-3 gånger med rent vatten innan glykolen fylls på. 

Mängden glykol beror på temperatur and mängden kylvatten.

Låt motorn gå 5 minuter efter att glykol fyllts på så att den blandas ordentligt med vattnet.

Kylarlock

Kylare
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(9) Luftrenare

Torrluftrenare

Rengöring av filterelement
Avlägsna locket och dra ut det huvudfilterelement 
och rengör det enligt instruktionerna nedan (Fig.1)

Vid rengöring av filterelementet på arbetsområdet, 
slå lätt mot det med handen för att avlägsna 
dammet.

Slå ej filterelementet mot hårda ytor 
vid rengöring.

Om filterelementet är sprucket, byt u
t det.

Anm

Om dammet inte kan avlägsnas genom att slå lätt 
mot filterelementet så kan tryckluft (mindre än 500 
kPa (5 bar, 72 psi)) blåsas uppifrån och ned, inifrån 
och ut, enligt ”Fig.2” för att avlägsna damm och 
främmande partiklar. Rengör insidan av elementet 
med en våt trasa. 

Montera ej ett vått filterelement.

Torka ej filterelement med hjälp av tryckluft

Starta ej motorn om inte huvudfiltret monterats.

Anm

< Fig.2 >

(Tryckluft)

Montering av filter
Efter rengöring eller byte av filter, montera det genom att trycka det djupt ned i filterhuset.

Kontrollera följande innan filterelementet monteras

- Använd en ljuskälla för att kontrollera om det finns skador inuti filtret. Vid förekomst av små sprickor, 
små hål eller om packningen är skadad så skall filtret bytas ut.

Starta ej motorn eller stäng motorhuven i händelse av att filter ej monterats.Anm

<Fig.1>

Lock

Huvudfilter-
element
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10~12mm

10kgf

Justeringsplåt
Skruv

Generator 
remskiva Pump-

remskiva
för kyl-
vatten

Vevaxelns remskiva

(10) Justering av fläktremmens spänning
Om spänningen hos fläktremmen överskrider stan-
dardvärdet, lossa på skruven och justera spänning-
en.
- Remspänning: vevaxelns remskiva – generator-
remskiva
- Standardvärde: cirka 10-12mm
(vid tryck på 10 Kgf)

Vid justering av spänningen,

1. Lossa generatorns två fixeringsskruvar och placera 
en hävstång mellan vevhuset och dra i denna för 
att applicera tryck på remmen.

2. När korrekt spänning uppnåtts, dra åt skruven 
som sitter på generatorns justeringsplåt.

3. Om remmens spänning uppnår standardvärdet, 
dra åt generatorns fixeringsskruv.

(12) Däcktryck och skador på däck

Kontroll
Kontrollera däcktryck och titta efter skador på däcken
Byt ut skadade däck..

Kylarnät Kylare

(11) Rengöring av kylare
Avlägsna eventuellt damm och torrt gräs som fastnat 
i kylaren eller kylarnätet och rengör dagligen.

Spruta vatten från fläktsidan vid rengöring.

Om mycket främmande material eller torrt gräs sitter fast i kylaren eller om fläk
t-en är skadad eller modifierad så kommer kyleffektiviteten att minska och det 
finns risk att motorn överhettas.
Kylaren får endast rengöras då motorn stoppats.

Försiktighet

Lågt
Tryck

Korrekt
Tryck

För högt
Tryck

Det är ej tillåtet att på eget bevåg avlägsna/sätta fast eller byta däck. Utför ar-
betet på ett servicecenter för däckbyte med hjälp av expertis och specialverktyg.Försiktighet
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Standarddäcktryck

(13) Åtdragning av skruvar och muttrar, alla delar
Kontrollera om skruvar eller muttrar lossats och om så är fallet, dra åt dem igen.

(14) Justering av broms och koppling
Kontrollera spelet hos broms- och kopplingspedalerna.

Spel för bromspedal : 40-50 mm
(När bromspedalen trycks ned så får den ej överskrida 50 mm. Om så är fallet, justera staven.)

Om kopplingspedalens spel är för litet eller för stort, justera detta genom kopplingsstavens led. 
Det rätta spelet skall vara 20-30mm.

Kopplingspedal

Led

20~30mm

Justeringsmutter
Bromspedal

40~50mm

Led

Justeringsmutter

Byt ut motoroljan och motorns oljefilter. ( se Underhåll med 200 timmars intervall)

Byt ut hydraulfiltret. ( se Underhåll med 200 timmars intervall)

Byt ut framaxeloljan, huvudtransmissionsoljan och bakaxeloljan.. ( se Underhåll med 400 timmars
intervall)

Efter de första 50 timmarnas körning, kontakta din återförsäljare eller ditt servicecenter för att kontroll
era om det finns problem.

5-3. Underhåll efter dom första 50 timmarna

Klassifikation Modell Typ Lufttryck

Fram

U43 8.3 ~ 20 (6PR) 2.2 kfg/cm2

U47 9.5 ~ 20 (6PR) 2.2 kfg/cm2

U52 11.2 ~ 20 (8PR) 2.4 kfg/cm2

U55 11.2 ~ 20 (8PR) 2.4 kfg/cm2

Bak

U43 12.4 ~ 28 (6PR) 1.6kfg/cm2

U47 13.6 ~ 28 (6PR) 1.6kfg/cm2

U52 14.9 ~ 28 (8PR) 1.8kfg/cm2

U55 14.9 ~ 28 (8PR) 1.8kfg/cm2
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Påfyllningshål för olja

Avtappningsplugg

(2) Byte av motoroljefilter
Montera isär oljefiltret med hjälp av filternyckeln.

Avlägsna olja som fastnat på vevhusets oljefilter ge
nom att blåsa bort den.

Vid montering av det nya oljefiltret, kontrollera att 
gummipackningen är ordentligt fastsatt i spåret.

Applicera motorolja på packningen.

Vid montering av oljefiltret till dess fästyta, sätt fast 
det så att det går att vrida ¾-1 varv efter packning-
en och filterhuset fått kontakt.

(3) Påfyllning av motorolja
Montera avtappningspluggen och dra åt den till rätt 
vridmoment (normalt vridmoment : 4.0 0.5Kg.m) 

Fyll på olja genom påfyllningshålet till normal nivå.

Motorns oljekapacitet : 7.0 ----- U43/ U47/ U52

9.0 ----- U55

Kontrollera oljeläckage genom att starta motorn 
och låta den gå på tomgång i flera minuter. Om 
läckage upptäcks, dra åt filtret ännu en gång.

Efter att motorn stoppats, kontrollera oljenivån igen 
efter 30 minuter. Om oljenivån befinner sig mellan 
den övre och undre gränsen på oljestickan så är 
det ”normalt”.

Om metalldelar finns anslutna till oljefiltrets element, 
kontakta din handlare.

Påfyllningshål för olja

Avtappningsplugg

Om du tömmer ur oljan när motorn 
fortfarande är varm så följer föroren-
ingar med ut helt och hållet.

Anm

(1) Tömning av motorolja
Efter att motorn stoppats och oljan fortfarande är 
varm, lossa på avtappningspluggen och töm ur 
oljan helt och hållet. 

5-4. Underhåll med 200 timmars
intervall

Stäng

Öppna

Packning
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(4) Byte av hydraulfilter
Om hydraulfiltret är igensatt så fungerar inte hyd-
rauliken som den ska. Vid byte av transmissions-
olja, byt ut hydraulfiltret helt och hållet.

Hydraulfilter

(5) Kontroll av framaxelns oljekapacitet
Öppna inspektionshålets plugg och kontrollera om 
det finns oljeläckage.

Om oljenivån är låg, fyll på genom påfyllningshålet.
(kontrollera genom att titta i inspektionshålet 5-10

minuter efter påfyllning)

För oljeanvändning, se kapacitetstabellen.

Normal kapacitet : 10

Inspektionshål olja

(6) Kontroll av huvudtransmissionens     
oljenivå
Om oljenivån är i höjd med påfyllningen så är det 
‘rätt nivå’.
Stoppa motorn vid kontroll av oljenivå.
För oljeanvändning, se kapacitetstabellen.

Oljesticka

Varning Vid kontroll eller reparation av hydraulenheten så kan högtrycksolja orsaka person-
skada.
-Vid reparation, justering eller avlägsnande av hydraulenheten skall motorn stoppas
-Om läckage upptäcks eller reparation utförs, bär skyddsutrustning för ögon och 
händer.
-Om olja penetrerar huden, kontakta läkare.

Parkera traktorn på en plan yta innan oljenivån kontrolleras.

Om oljan förorenas så kan det leda till att maskinen slits ut för tidigt och att hydrau
l-
enheten havererar. Se till att området runt påfyllningshålet för olja är rent innan 
locket öppnas.

Varning

Påfyllningshål

Inspektionshål

H

L
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(7) Justering av motorns ventilspel
Be handlaren att kontrollera motorns ventilspel.
normalt : 0.25mm
Om mellanrummet är för stort så kommer oljud att 
generas och om det är för litet blir det svårt för mot
orn att komprimera vilket resulterar i sämre pre-
standa.

(8) Justering av trycket hos insprutningsmunstycke
Be handlaren justera detta.

Normalt injektionstryck : 150     Kg/ ----- U43, U47 

120     Kg/ ----- U52

180     Kg/ ----- U55

0.25mm

(2) Byte av huvudtransmissionens
olja
Lossa på kopplingen eller avtappningspluggen 
under axelhuset och töm ur oljan helt och hållet.

Ta bort järnpulver från avtappningspluggen.

Montera kopparpackning och dra åt avtappnings-
pluggen helt och hållet.

Fyll på olja så att nivån hamnar mellan den nedre 
och övre gränsen.
Normal kapacitet för transmissionsolja : 47 

Påfyllningshål

Avtappningsplugg

5-5. Underhåll med 400 timmars intervall
(1) Byte av framaxelolja

Lossa på de vänstra/högra avtappningspluggarna 
och töm ur oljan.

Förse de vänstra/högra avtappningspluggarna med 
teflontejp och dra åt dem helt och hållet.

Fyll på ny olja genom påfyllningshålet.
Normal kapacitet : 10 

Om nivåreglering används och frontlastare monterats på traktorn finns det risk för 
oljebrist. Kontrollera därför oljenivån efter att ha kopplat till redskap.Varning

Avtappningsplugg

Påfyllningshål
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(3) Byte av bränslefilterelement
1. Avlägsna filtret med hjälp av en filternyckel.

2. Smörj det nya elementets o-ring med lite bränsle.

3. Montera det nya elementet.

4. Efter elementet monterats, lufta systemet.

Fyll ej det nya elementet med bränsle. Det kan orsaka skada på elementet då
osynliga smutspartiklar hamnar i insprutningspumpen.Varning
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5-7. Justering av varje del

(2) Justering av bromspedal
Rekommenderat pedalspel är 40-50mm och om 
det är större än 50mm skall det justeras enligt in-
struktionerna nedan.

1. Lossa på justeringsmuttern.

2. Dra åt eller lossa på leden. I detta fall gäller att 
om leden dras åt så minskar pedalens spel och 
om den lossas så ökar det.

3. Dra åt justeringsmuttern efter att ha justerat pe-
dalen. Kontrollera att pedalspelet är likadant för 
vänster/höger pedal enligt instruktionerna nedan.

Höger/vänster spel
är olika

Normal
Kontroll av bromsspelet.

1. Koppla samman vänster/höger bromspedal.

2. Kör i normal hastighet och kontrollera att broms-
verkan är densamma för båda hjulen.

3. Om det visar sig att vänster/höger pedalspel är 
olika så som bilden visar, justera bromsstången 
igen.

Kopplingspedal

Led

20~30mm

Justeringsmutter

Bromspedal

40~50mm

Led

Justeringsmutter

(1) Justering av kopplingspedal
Rekommenderat pedalspel är 20-30 mm och om 
det är större än 30mm skall det justeras enligt in-
struktionerna nedan.

1. Lossa på justeringsmuttern och justera via leden.

2. I detta fall gäller att om leden dras åt så minskar 
pedalens spel och om den lossas så ökar det.
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(3) Spårviddsinställning

Framhjul
Framhjulens spårvidd

1336 10 ~ 1644 10 (U43,47)

1408 10 ~ 1742 10 (U52,55)

Bakhjul
Bakhjulens spårvidd

1256 10 ~ 1558 10 (U43) : 6 steg

1326 10 ~ 1718 10 (U47) : 5 steg

1426 10 ~ 1666 10 (U52,55) : 4 steg

Vid justering av spårvidden, upp-
märksamma däckmönstrens riktning.

Om de visar en “/\”-form sett bakifrån 
så är det “normalt”.

Anm

U43/47
U52/55

1408

1434

1500

1542

1608

1634

1742

1326

1392

1504

1606

1718

1256

1266

1450

1460

1548

1558

1538

1572

1666

U47
U43

U52/55

1426
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5-7. Att lufta bränslesystemet

(1) Luftningsprocess (U43/U47/U52)
Luft i bränslet kan orsaka svag injektion eller problem vid start och stopp av motor. För att undvika 
detta så skall bränslesystemet luftas efter underhåll.

Insprutningsmunstycke Insprutningsledning
Bränslereturledning

Bränsleinsprutningspump
Flödning Pump

Bränslefilter

Bränsletank

< Bränslesystem>

Vid byte av bränslefilter så är det ej nödvändigt att lufta från högtrycksröret.Anm

(2) Att lufta bränslesystemet

U43/ U47/ U52

Att lufta bränslefiltret
1.Lossa på bränslefiltrets luftningsplugg med en 

skruvnyckel.

2.Tryck ned handpumpen flera gånger medan du 
håller en tygbit mot bränslefiltrets luftningshål. 
När bränslet som flödar ut inte längre innehåller 
luftbubblor så är processen klar.

3.Dra åt luftningspluggen.

Luftningsplugg

Handpump

Om det finns damm i ventilen så kan denna avlägsnas med tryckluft. Skruva loss luft-
ningspluggen och bränsleröret från bränslefiltret och blås dessa rena från damm.

Anm
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U55

Luftning av bränslefilter
1. Lossa på luftningsskruven ( ).

(ungefär 1.5 varv)

2. Lossa på flödningspumpens kolv ) och 
manövrera pumpen.

3. När ingen luft flödar från skruven, återmontera
flödningspumpens kolv och skruva fast bränslefilt-
rets luftningsskruv.

Luftning av bränsleinsprutningspump
1. Lossa på luftningsskruven ( ).

(ungefär 1.5 varv)

2. Lossa på flödningspumpens kolv ) och 
manövrera pumpen.

3. När ingen luft flödar från skruven, återmontera
flödningspumpens kolv och skruva fast bränslefilt-
rets luftningsskruv.

Att lufta bränsleinsprutnings-
pumpen

1. Placera tändningsomkopplaren i “ON”-läge.

2. Lossa på luftningsskruven och avlägsna luften.

3. Om inga bubblor är synliga I bränslet som flödar ut ur
luftningsskruven, placera tändningsomkopplaren i 
“OFF”-läge och dra åter fast luftningsskruven.
Åtsittande vridmoment : 200~300 Kgf.cm

Luftningsskruv

Fånga upp bränslet som tränger ut vid luftning så att det ej hamnar på andra motordelar.Anm

Fånga upp bränslet som tränger ut vid luftning så att det ej hamnar på andra motordelar.Anm
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5-8. Hantering av och anmärkningar angående batteriet

(1) Kontroll av batteri
En indikator visar batteriets status.

- ”Grönt” indikerar ”normal” status.

- Även om ”Grönt” lyser så kan batteriets livstid vara förbrukat och batteriet måste bytas ut för att 
motorn ska kunna starta.

- ”Vitt” indikerar att batteriet måste laddas.

- Rött” indikerar att batteriets livstid är slut eller att den elektrolytiska lösningen torkat upp genom 
överladdning och därför är det nödvändigt att byta ut batteriet efter en kontroll av fordonet.

Om batteriets anslutningsterminal lossats, dra åt den ordentligt.
Om anslutningsterminalen fungerar dåligt, rengör den med varmt vatten och smörj den med fett.

Försiktighet

Batteriet genererar explosiv gas och det finns risk att elektrolytlösningen stänker 
omkring vid en explosion.
- Använd ficklampa istället för tändsticka, tändare eller cigarett etc vid kontroll a
v
batteriindikatorn.
- Koppla aldrig batteriets anslutningsterminal till metall vid kontroll av dess ladd-
ning. Använd istället en voltmeter.

Den elektrolytiska lösningen inuti batteriet består av svavelsyra vilket kan orsak
a
brännskador, skador på kläder eller förlorad syn om det hamnar i ögonen.
- Plocka aldrig isär batteriet.
- Om elektrolytlösningen stänker på huden, tvätta området omedelbart under 20 
minuters tid. Vid händelse av förtäring av lösningen eller att någon får den i ögo
nen kontakta omedelbart läkare.

Vid reparation av den elektriska enheten är det viktigt att koppla ifrån minuspol-
ens (-) anslutning annars kan batteriet haverera eller allvarlig olycka uppstå på
grund av gnistor (flamma) från batteriet.
- Koppla ifrån batteriets minuspol (-) vid reparationer av den elektriska enheten.
- Koppla ifrån batteriets minuspol (-) först och vid återanslutning skall minuspol-
en kopplas till sist.

Vid byte av batteri skall äkta LS traktorprodukter användas eller ett batteri med 
samma kapacitet.
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< When detaching >

< When attaching >

< Koppling till batteriladdare>

(2) Till- och frånkoppling av batteri

Varning Vid till- eller frånkoppling av batteri skall motorn stoppas och tändningsnyckeln stäl
l-as i ”ENGINE STOP”-läget.

Vid kontroll av batteriet skall dess minuspol (-) kopplas bort först och vid återanslut-
ning skall den kopplas in sist.

Vid frånkoppling av batteriet, lossa på minuspol-
ens (-) anslutning först. 
Om inte och t.ex. ett verktyg får samtidig kontakt 
med pluspolens (+) anslutning och traktorkropp-
en så kan gnistor (flamma) genereras.

Vid tillkoppling skall pluspolen (+) anslutas först 
och minuspolen (-) anslutas sist.

(3) Laddning av batteri med separat laddare
Följ noggrant följande instruktioner vid laddning, då vätgas kan genereras.

1. Koppla ifrån batteriet från traktorn.

2. Vänta tills batteriet uppnått samma temperatur som omgivningen.

3. Koppla laddarens klämmor korrekt till batteriets plus- (+) och minuspol (-).
Pluspol (+) : Röd
Minuspol (-) : Svart

4. Anslut laddarens nätsladd till vägguttaget.

5. Ladda batteriet långsamt.

6. Koppla ur laddarens nätsladd och avlägsna 
anslutningsklämmorna från batteriet.

7. Montera batteriet i traktorn.
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< Ingen laddning då batteriet belastas>

< Kopplingsordning för startkablar>

Motor
Normal Urladdat

Röd kabel

Svart kabel

Försiktighet

Koppla ur batteriet ur traktorn 
vid laddning.

Dra ur laddarens nätsladd inna
n du ansluter eller kopplar ifrån 
laddarens anslutningsklämmor 
till/från batteriet.

Ladda på en väl ventilerad plats.

Ladda ej ett fruset batteri.

Använd en laddare med 12V-5A.

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan laddning av batteri.

Anmärkning

(4) Att använda startkablar
Om batteriet som sitter monterat i traktorn laddats ur och behöver kopplas till ett annat batteri för att 
traktorn skall starta, så bör instruktionerna nedan följas.

Anslutning av startkablar
Kontrollera följande innan startkablarna ansluts.
- Är anslutningsklämmans fjäder funktionell?
- Finns det brott på kabeln eller anslutningsklämman?

1. Om extrabatteriet är monterat i traktorn, stoppa motorn.

2. Anslut den röda kabeln till pluspolerna (+) på båda 
batterierna. (urladdat batteri - , extra batteri- )

3. Anslut den svarta kabeln till minuspolen (-) på det 
extra batteriet( ) och till motorblocket för att starta
( )

4. Starta motorn.
Om motorn ej fungerar, starta traktorns motor med 
det extra batteriet monterat och försök sedan att 
starta igen.

Försiktighet
Batteriet genererar gas som kan vara explosiv.
Anslut ej det extra batteriets minuspol (-) till minuspolen (-) på traktorbatteriet 
för att starta motorn. (anslut till motorblocket)
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Säkerställ att du ej förväxlar plus-
(+) och minuspolen (-) då du laddar 
eller byter ut batteriet. 
I händelse av en felkoppling så kan 
skador uppstå på både elsystemet 
och elledningarna och batteriets 
polaritet kan ändras vid överladdning.

Anm

< Avlägsningsordning av startkablar>

MotorNormal

Röd kabel

Svart kabel

Urladdat

KLASSI-
FIKATION ÅTGÄRD ANMÄRKNING

K
O

N
TR

O
LL

Koppla in laddningskabeln 
innan laddaren sätts på

KO
PP

LA
TI

LL
 / 

FR
Å

N
FÖ

R
VA

R
IN

G

BESKRIVNING

Indikator
“vit”

Indikator
“röd”

Om batteriet byts ut
för reparation

Varningslampan för
batteriladdning lyser

Byte av batteri
för reparation

Ladda

Anslutningsterminal

Användbart

Förbrukat

Ladda

Byt ut

Ladda

Avlägsna laddningskabeln 
efter laddaren stängts av

Lösgör jordkabeln först och 
anslut den sist.

Förvara på torr plats, undan
direkt solljus och oåtkomligt

för barn.

Regelbunden laddning
(mer än en gång i månaden)

Fråga återförsäljaren

Se ‘ladda’

Se ‘förbrukat’

Gnista

Ladda på väl 
ventilerad plats

Kontrollera laddningsströmmen
& elektrolytens temperatur

Gnista

Gnista

Kassera

ELEKTRO-
LYT

EXPLO-
SION

Avlägsnande av smuts

Byt ut om ytförändringar finns
Ytkontroll

Dra åt om lösa

Rengör vid dålig funktion
Kontrollera anslutningar Gnista

(5) Korrekt hantering av och anmärkningar angående batteriet

Avlägsnande av startkablar
Avlägsna startkablarna enligt ordningen i figuren
“Avlägsningsordning av startkablar”.
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5-9. Fel och åtgärder

PROBLEM HUVUDORSAKER ÅTGÄRDKLASSI-
FIKATION

MOTOR

Startmotorn går ej runt
fast tändningsnyckeln
vrids om

Startmotorn går men vrids
ej runt

Startmotorn vrids runt
men startar ej

Motorvarven är ojämna

Motorvarven är högre än
maxhastigheten

Motorn stannar plötsligt
under körning

Kopplingspedalen tar inte

Felplacering av kraftuttag-
ets omkopplare

Kraftuttaget är ej i “OFF”-
läge

Batteriet urladdat

Anslutning har lossats

Fel på omkopplare

Fel på startmotorn

Batteriet är svagt

Dålig jordning

Fel viskositet hos motoroljan 

Luft i bränslesystemet

Bränslefiltret igentäppt

Avvikande motorkropp

Flottör stängd

Luft i bränslesystemet

Bränslefiltret igentäppt

Injektionsmunstycket stängt

Bränsleläckage

Ojämn bränsleinsprutning

Föroreningar i regulatorn

Bränslebrist

Dåligt munstycke

Brist på motorolja, dåligt smörjmedel 
eller trasig verkande del

Press the clutch pedal
up to maximum

Ställ kraftuttagets omkopp-
lare i “OFF”-läge

Ställ kraftuttagets omkopp-
lare i “OFF”-läge 
Ladda eller byt ut

Dra åt

Reparera eller byt ut

Reparera eller byt ut

Ladda eller byt ut

Dra åt jordningen

Byt ut mot lämplig olja

Lufta systemet

Rengör eller byt ut filtret

Reparera eller byt ut

Dra åt klämman, byt ut röret 
eller kopparpackningen.
Reparera

Reparera

Lufta systemet efter på-
fyllning av bränsle

Reparera eller byt ut

Reparera

Lufta systemet

Rengör eller reparera 
filtret

Reparera

Öppna flottör

Varning
Vid kontroll av startmekanismen, undvik personskada tack vare plötslig start av motor
n genom att lägga i parkeringsbromsen och neutral växel.
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PROBLEM HUVUDORSAKER ÅTGÄRDERKLASSI-
FIKATION

MOTOR

Motorn överhettas

Vit rök

Dålig motoreffekt

Varningslampa för motor-
olja AV

Varningslampa för laddning
lyser under drift

Svart rök

Brist på kylvatten

Felspänd eller trasig drivrem

Skräp fastnat i kylaren

Luftrenaren igentäppt

För mycket motorolja

Dålig bränsletillförsel

Insprutningsmunst. igentäppt

Brist på tryckuppbyggnad

Sotackumulation 
Felaktigt ventilspel

Undermålig insprutningstidpunkt

Dålig bränsletillförsel

Luftrenaren igentäppt

Brist på motorolja

Låg viskositet hos motoroljan

Fel på varningslampan 

Fel på oljepump

Oljefiltrets element igensatt

Felaktig eldragning

Dålig funktionalitet
Dåligt batteri

Dåligt spänd  eller trasig drivrem

Fyll på

Justera eller byt ut drivrem

Clean

Rengör elementet

Justera till lämplig nivå

Reparera

Fyll på

Byt till passande olja

Byt ut

Reparera

Byt ut elementet

Kontrollera anslutningsterm-
inalens jordning, reparera

Reparera

Byt ut batteriet

Justera eller byt ut drivrem

Reparera

Reparera

Reparera

Justera

Reparera

Kontrollera bränslesystem

Kontrollera/reparera element

Dålig bränslekvalitet

För mycket bränsle

Dåligt munstycke

Använd högkvalitativt bränsle
Reparera

Reparera

Motorn dör vid låga varv

Undermålig insprutningspump

Ventilspelet stämmer ej

Undermåligt munstycke

Reparera

Justera spelet

Reparera

Kopplingen slirar

Kopplingen släpper inte

Felaktigt pedalspel

Friktionsbelägg slitet eller trasigt

Justera
Byt ut

Belägget sitter fast

Felaktigt pedalspel

Reparera eller byt ut

Justera

KO
PP

LI
N

G
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PROBLEM HUVUDORSAKER ÅTGÄRDERKLASSI-
FIKATION

B
R

O
M

S
H

YD
R

AU
LI

SK
 S

TY
R

EN
H

ET
H

Y
D

R
A

U
LE

N
H

E
T

Bromsen fungerar ej eller
så fungerar bara den ena
sidan

Bromspedalen återförs
ej efter användning

Lyftlänken går ej att höja

Oljeläckage

Lyftlänken går ej att
sänka ned

Hydraulenheten fungerar
ej

När spak placeras i höjt 
läge så uppstår det ljud i 
säkerhetsventilen

Pedalspelet är stort

Belägget slitet eller trasigt

Höger/vänster pedalspel är
olika

Returfjädern är skadad

Brist på smörjmedel i verk-
ande delar

Brist på transmissionsolja

Luft i sugledningen

Hydraulfilter igentäppt

Fel på hydraulpump

Fel på reglerventil

Cylinder eller relaterade delar 
trasiga

Anslutningsdel har lossnat

Trasig oljetätning

Pipe binding

Reglerventil för nedsänknings-
hastighet låst

Fel på reglerventil

Skadad cylinder

Lyftaxelns vriddel utsliten

Justera

Byt ut

Justera

Byt ut fjädern

Avlägsna rost, smörj

Dra åt

Byt ut

Byt ut

Manövrera (öppna)

Reparera

Byt ut

Reparera

Fyll på

Dra åt filtret eller byt ut
O-ring  mellan anslut-
ningsdelar
Rengör eller byt ut filtret

Reparera

Reparera

Byt ut

Pump sliten eller skadad del

Reglerventil har fastnat, skad-
ats eller slitits ut

Oljeläckage på grund av att

styrcylinderns pistong skad-
ats eller slitits ut

Skadad tätning

Oljeläckage på grund av
skada på ledning

Reparera, byt ut
Reparera, byt ut

Reparera

Byt ut

Reparera eller byt ut

Ändring av stoppläge Justera läge
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PROBLEM HUVUDORSAKER ÅTGÄRDERKLASSI-
FIKATION

Svårt att manövrera
ratten

Ratten styr omvänt

Oljeläckage i styrenheten

1. Axel
(spole, foder, utanpå-
liggande delar) 

2. Anslutande sida
(hus, glapp i rotorns 
ändskydd)

Svårt att  manövrera
cylindern för att vrida
på ratten

Oljud

Reglerventil (styrenhet)
- Reglerventil och justerratt ej I läge

- Utsliten på grund av att främmande
material tagit sig in I spolen eller styr-
hylsan.

- För hård åtdragning av ändskyddets
fixeringsskruv

Pumpen
- Rör sig ej
- Utsliten, trasig

Säkerhetsventil
- Dålig funktion (trasig)
- Låg tryckinställning

Dålig hopsättning av reglerventilens
timing för styrenheten

Dålig hopsättning av hydraulrör
(4PORT)

Modifiera

Modifiera

- Reparera (antagligen har låssprint
gått av)
- Byt ut

-Dra åt med standard moment 

- Reparera
- Byt ut

- Byt ut
- Återställ (justera)

Oljetätning utsliten

Operation leakage polluted

O-ring skadad

Byt ut, reparera

Byt ut oljan

Byt ut

Luft har trängt in i styrenheten på
grund av längre tids inaktivitet

Luft  har trängt in i cylindern
Skadad kolvtätning (cylinder)

Lufta

Lufta

Byt ut

Brist på olja

Sugmotstånd överskrids

Fyll på

Reparera, byt ut det som är
igensatt såsom pump, 
ledning eller filter etc. 

H
YD

R
AU

LI
SK
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TY

R
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H
ET
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PROBLEM HUVUDORSAKER ÅTGÄRDERKLASSI-
FIKATION

EL
EK

TR
IS

K 
A

PP
A

R
A

TU
R

Batteriet är inte laddat

Signalhorn fungerar ej

Körriktningsvisare 
fungerar ej

Strålkastare lyser svagt

Glödindikatorlampan
fungerar ej

Strålkastare fungerar ej

Andra belysnings- eller
varningslampor fungerar
ej

Felaktig elinstallation

Generatorfel
Dålig spänning eller skada på

drivrem
Undermålig batterifunktion

Omkopplaren trasig

Felaktig elinstallation

Signalhornet trasigt

Byt ut

Reparera

Reparera eller byt ut

Kontrollera anslutningar och
jordning
Reparera eller byt ut
Reparera eller byt ut

Dra åt anslutningarna, byt ut
batteriet

Lampans glödtråd trasig

Dålig kontakt

Trasig säkring

Byt ut
Dra åt anslutningarna
Byt ut efter att ha kontrollerat

orsaken

Dålig batterikapacitet
Undermålig elinstallation eller 

dålig kontakt

Ladda eller byt ut
Kontrollera och dra åt uttagets

jordning

Dåligt glödrelä

Dålig glödtimer

Dålig kontakt hos glödplugg-
arnas kablar

Byt ut

Byt ut

Dra åt

Glödlampans tråd trasig
Trasig säkring

Byt ut
Byt ut efter att ha kontrollerat

orsaken

Trasig säkring

Trasig glödtråd

Byt ut efter att ha tagit reda 
på orsaken

Byt ut
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Allmän modell (Ram) U43

5-10. Dimensioner

(Accept additional weight)
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Modell med förarhytt U43
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5-10. Dimensioner

Allmän modell (Ram) U47
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Modell med förarhytt U47
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Allmän modell (Ram) U52 / U55
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Modell med förarhytt U52 /U55
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D
Ä
C
K

Fram

Bak

Allmän modell

8.3-20 (6PR)

KLASSIFIKATION U43

1995Kg

Typ

Hastighetsreglering

M
O
T
O
R

Modell

Typ

Antal cylindrar

Diameter / slaglängd

Förskjutning (cc)

Nominellt varvtal (rpm)

Maximum (rpm)

Motorkraft

Bränslefilter

Luftrenarfilter

Injektionsordning

Typ

Pump

Filter

Filtreringsmetod

Typ

Pump

Temperaturkontroll

S4S-D

4-takt, vertikal, vattenkyld typ

4

88 x 103mm

3331cc

2500rpm

2680      rpm

55ps / 2500rpm

In-line

Centrifugaltyp

Utbytbar filterpatron

1-3-4-2

Tryckcirkulation

Trochoid-modell

Utbytbar filterpatron

All olja renas

Tryckcirkulation

Termostat

Typ
(huvudkoppling, kraftuttag) Torrkoppling singel, våtkoppling multi

Driftläge
(huvudkoppling, kraftuttagskoppling)

Pedal, omkopplare

Returfjäder Membran

94 x 120mm

2505cc

2600rpm

2780 20 rpm

43ps / 2600rpm

Distributionstyp (rotary)

Torrfilter

Centrifugaltyp

Modell med hytt 2200Kg

KAROSS VIKT
(Kg)

U47 U52 U55

9.5-20 (6PR)

1995Kg

2200Kg

11.2-20 (8PR)

2165Kg

2370Kg

11.2-20 (8PR)

2265Kg

2470Kg

13.6-28 (6PR) 14.9-28 (8PR) 14.9-28 (8PR)12.4-28 (6PR)

S4Q S4QT

47ps / 2600rpm 52ps / 2600rpm

+40
02750 20 rpm 2750      rpm+30

-10
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Huvudväxel

Gear 
type Underväxel

Gear
type

Trans
mission
ssteg

Fram / back

Huvudväxel

Underväxel

Huvudväxel

Underväxel

DIFFER
ENTIAL 
SPÄRR

Växeltyp

Differentialspärrsenhet

Typ

Antal hastigheter (standard)

3-punktslänkage

lowering speed control and 
cylinder fixing device

Oljetank

Pump

Kraftuttag (rpm) / motor (rpm)

Antal ventiler

Ventilernas driftläge

Antal uttag

Krypväxel

Krypväxel

Krypväxel

Lastavkänning

Antal manöveruttag för frontlastare

Snedkugg

Rakkugg / Snedkugg

Synkroniserad

Konstant ingrepp

4 steg

4 steg

Full shuttle-typ

Vinkelväxel

Mekanisk pedalmanövrering

Oberoende

3 steg

1:a steget :  540 rpm / 2409 rpm
2:a steget :  750 rpm / 2375 rpm
3:e steget : 1000 rpm / 2381 rpm

CAT1

Låsventil

T/M-hus för vardagligt bruk

Växeltyp, motordriven

2 (tillval 1,3)

Dubbelverkande

4 (tillval 2,6)

Konstant ingrepp

1 steg (AV / PÅ) 

Toppstång

4

KLASSIFIKATION U55U43  /  U47  /  U52

CAT1, 2

Växelt
yp

Växelt
yp

Snedkugg

5-35



7 Steg

4 Steg

SPÅR
VIDD

ANDRA

Strålkastare (övre / nedre)

Blinkers / Sidolykta (Fram)

Stopplykta / Bakljus

Arbetsbelysning

Justeringssteg
Fram-

hjul
Justeringsområde

Bak-
hjul

Position

Typ

Min. svängradie
(vid användning av broms)

Olja

Instrumentidikatorlampa, 
varningslampa

KALLSTARTSANORDNING

Justeringssteg

Justeringsområde

START-
MOTOR

Effekt

Driftläge

BATT-
ERI

Spänning

Kapacitet

GEN
ERA
TOR

Märkeffekt

Spänningsreglering

12V  21W / 5W

12V  35W

7 Steg

1336 10~1644 10

6 Steg

Centralt

Helhydrauliskt

3.0m

Transmissionsolja

LED

Modell med glödplugg

12V  55W / 60W

12V  21W / 5W

Solenoidtyp

2.2KW

12V

100AH

Inbyggd (IC-typ)

12V, 0.6KW(50A)

Blinkers (Bak) 12V  21W

Instrumentlampa LED

Innebelysning (förarhytt) 12V  10W

KLASSIFIKATION U55U43 U47 U52

1408 10~1742 10

1426 10~1666 101256 10~1558 101326 10~1718 10

5 Steg

3.2m 3.3m 3.3m
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1 Motor (vevhus)

NR SMÖRJPUNKT
SMÖRJINTERVALL (TIMMAR)

Dagl. 50 100 200 400

2 Huvudtransmission

3 Framaxel

4 Styrcylinderbult

5 Framaxelfäste

MOTSVARANDE DEL KAPACITET LÖSNING REKOMMENDERADE
ARTIKLAR

Kylvatten 9 , 10.8 (U55) Mjukt vatten

Bränsle 60
Högkvalitativ

diesel

Huvudtransmission
(gemensam olja för 

hydraulik, 
hydraulisk styrenhet) 

47 ISO VG 46/68

LSTH570
( Bara för LS Traktor )

Tillverkare : Total Isu oil 
GS Caltex

Framaxel 10 SAE 80W

Smörjnippel Lämplig mängd NLG 1 or 2

Motor

(vevhus)
7.0 - U43,47,52

9 - U55

CC, CD-klass

Vinter : 10W/30

Sommar : 20W/40

GS Caltex RPM

Dello 200

EPK 80W90
Tillverkare : Total Isu oil 

5-12. Smörjning och intervall för byte av smörjmedel
Kontrollera, fyll på eller byt ut smörjmedel enligt smörjtabellen nedan.

: Första bytet     : Byt ut     : Kontrollera och fyll på
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6. HANTERING AV LUFTKONDITIONERINGS-
SYSTEMET
6-1. Värme- och ventilationssystemets delar

Förångarenhet för värmare

Värmeledning

Kompressor

Kondensor

Torkfilter

Kylledning

Snabbkoppling

Demontering eller reparation av kylarkomponenter  (kompressor, torkfilter, kondensor, 
kylledningar, kylarenhet), skall utföras på verkstad avsedd för detta.

Anm
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Omkopplare för
luftkonditionering Fläktreglage Kontrollreglage

för värmare

Utblås för luftrecirkulation

Utblås

Luftriktare

(Vrid)

6-2. Att använda värmare och luftkonditionering

(1) Hantering av värmare och luftkonditionering
Omkopplare för luftkonditionering
- Används för att aktivera luftkonditioneringen. Om strömbrytarknappen trycks in så skall “ON”-
lampan lysa och luftkonditioneringen gå igång.    

Fläktreglage
- Fläkten styrs genom 3 steg och när fläktreglaget ställs på “0” så stannar den.     

Kontrollreglage för värmare
- Denna används för att välja varm och kall luft. Om du vrider reglaget medsols (blått) så blåser kall
luft och om du vrider den motsols (röd) så blåser varm luft.

(2) Justering av blåsriktning
Det är möjligt att kontrollera vindriktningen genom att vrida på utblåset eller genom att justera 
luftriktaren.

För luftrecirkulation, öppna recirkulationsutblåset.

Öppna alltid utblåset då du använder luftkonditioneringen eller värmaren.

Sov aldrig i förarhytten med luftkonditioneringen eller värmaren gående.
Detta kan leda till kvävning.

Vid längre arbetspass i förarhytten, cirkulera med yttre luft emellanåt.
Försiktighet
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6-3. Kontroll av luftkonditionering

(1) Kontroll av kylmedlets kapacitet
Det  är möjligt att kontrollera bubbelflödet (kylmedlets kapacitet) genom att titta i torkfiltrets 
kontrollfönster.

Innan kontroll,
(a) Låt motorn stå och gå på mer än 1600 v/min.
(b) Placera fläktreglaget i läge ‘3’.
(c) Placera luftkonditioneringens omkopplare på ‘ON’ och dra ned värmarens reglage helt och hållet.

(2) Tabell för kontroll av kylmedlets kapacitet
KYLAR-

TILLSTÅND

Hög/lågtrycks-
ledningarnas
temperatur

Kontrollfönst-
rets tillstånd

Ledningarnas
tillstånd

Kylartillstånd

INGA  PROBLEM PROBLEM

Högtrycksledningen
är het och lågtrycks-
ledningen är kall.
Temperaturskillnaden

är uppenbar.

Högtrycksledningen
är varm och lågtrycks-
ledningen är något kall.
Ingen temperatur-

skillnad

Det är knappt någon
temperaturskillnad
mellan hög- och låg-
trycksledningen.

Högtrycksledningen
är het och lågtrycks-
ledningen är något
kall men det finns en
temperaturskillnad

Det visar nästan
transparenta bubblor
och blir helt transparent
genom att sänka eller
höja motorvarven.

Ett flöde av bubblor
är synligt.
Det kan vara transpa-

renta eller vita bubblor.

Ett dimlinkande flöde
är synligt.

Inga bubblor synliga
då fläkten ställs i 
maxläge (3) eller
genom tomgångskör-
ning.

Inget problem.
Viss föreorening av
olja.

Allvarlig förorening
av olja.

Tillräckligt med kylmedel
och inga problem.

Kylmedlet börjar sina
något.

Kylmedlat har nästan
sinat.

För mycket kylmedel.

Kontrolltabellen ovan beror på om det är mitt i sommaren eller mitt i vintern.

Vanligtvis är det lättare för bubblor att genereras på sommaren och svårare på vintern. 
Anm
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V-rem

(3) Kondensor, kylarnät
(a) Avlägsna kylarnätet  och tvätta bort lera och främmande material med hjälp av vatten.
(b) Tvätta bort lera eller främmande material från kondensorn med hjälp av en mjuk borste eller 
vatten. 
(c) Då böjda kondensorflänsar minskar radiatoreffekten så bör dom rätas ut med hjälp av en 
spårmejsel eller kondensorkam.

(4) Spänning av V-rem
Kontrollera att V-remmen har rätt spänning och 
justera vid behov med hjälp av kompressorns 
justeringsskruv.

Spänning : ungefär 8 ~ 10 mm
(när den trycks ihop  med 10 kg kraft)

(5) Anslutningsrör
Kontrollera alla anslutningspunkter på luft-
konditioneringens ledningar och titta efter 
oljefläckar, främmande material eller damm etc.

Om det finns rikligt med oljefläckar, främmande
material eller damm så betyder det att det finns
en kylmedelsläcka. Kontrollera därför kylmedlets 
kapacitet.
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6-4. Regelbundet underhåll

KONTROLLDEL KONTROLL-
INTERVALL KONTROLLPUNKT ÅTGÄRD

K
O

M
PR

ES
SO

R

LAGER

AXELTÄTNING

VENTIL

SMÖRJMEDEL

Kontrollera oljud.

Kontrollera oljeföroreningar på
kompressorns magnetkoppling

Kontrollera tryckskillnader,
balansera hög/lågtryck med
hjälp av tryckmätarens mini-
hållare.

Plocka isär kompressorn och
sök efter föreoreningar i oljan.

Byt ut lagret.

Om läckage hittas,
reparera axeltätningen.

Om problem hittas, ta isär
kompressorn för underhåll.

Demontera kompressorn.

12 månader

KONDENSOR 6 månader
Kontrollera föroreningar på framsidan
av kondensorn eller om den har
böjda flänsar.

Rengör, reparera eller räta
ut deformerade flänsar.

KY
LE

N
H

ET

12 månader
Kontrollera “ON-OFF”-omkopp-
larens tillstånd och motorns
ljud.

Byt ut om problem hittas.

FÖRÅNGARE 12 månader Kontrollera om förångaren förorenats
av främmande material. Rengör eller reparera.

LEDNINGS-
ANSLUTNINGAR 6 månader Kontrollera oljeföroreningar i

ledningarnas anslutningsdelar.

Dra åt mer för att förhindra
läckage av kylmedel.
Byt ut delen om problem
uppstår.

SLANG 12 månader Kontrollera skador och åldring. Byt ut om problem hittas.

KYLMEDLETS
KAPACITET 6 månader Titta i kontrollfönstret och 

bekräfta kylmedlets kapacitet.

Om problem hittas, kontrollera
kylmedelsläckage i kylsystemets
alla delar och fyll på kylmedel
till lämplig nivå.

OMKOPPLAR-
MOTOR

LE
D

N
IN

G

24 månader

V-DRIVREM Byt ut om problem hittas.6 månader
Kontrollera med hjälp av hörseln
skador och slitage och med hjälp
av synen skador eller åldring.

TILLBEHÖR Dra åt om de är lossade.
Byt ut om skadade.6 månader

Kontrollera med hjälp av en skift-
nyckel att maskinens skruvar ej är 
lossade eller skadade.
(om de är lossade så kan de
generera oljud)
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6-5. Fel och åtgärder

DEL PROBLEM MÖJLIGA
ORSAKER KONTROLLPUNKT ÅTGÄRD

Fläktmotorn
snurrar ej

Trasig säkring

Kabelbrott eller dålig
koppling

Trasig fläktmotor

Fel på resistor

Trasig fläktomkopp-
lare

Kontrollera säkring.

Kontrollera motorns jordning 
eller om kablar fattas.

Kontrollera motorns huvudkabel
via ett kretstest.
(Om detta ej fungerar så finns
det ett motorproblem)

Kontrollera resistorns kablar.
(Vid fel så fungerar ej motorn)

Kontrollera fläktens rotation genom
att gå igenom fläktomkopplarens
olika lägen.

Byt ut

Reparera kabelbrottet
eller koppla rätt.

Byt ut

Byt ut

Byt ut

Fläktmotorn
fungerar men
luftmängden är
liten.

Hinder på insug-
ningssidan.

Kontrollera föreoreningar i förångaren
eller värmarens kärna och ledningarnas
tillstånd.

Avlägsna, rengör,
byt ut eller justera
hindren.

Dålig termostat Kontrollera om förångaren frusit. Byt ut

I händelse av att
den avgivna luft-
mängden är normal
men luftkonditioner-
ingen är otillräcklig 
trots kontinuerlig 
drift av kompressorn

Otillräcklig kylmedels-
kapacitet

Rör vid hög/lågtrycksledningen
5-10 minuter efter drift. Medan
du gör det, observera flödet av
kylmedel genom kontrollfönstret
och kontrollera kapaciteten.
(Se tabellen för kontroll av kyl-
medlets kapacitet)

Brist på kylmedel

Det är ingen temperaturskillnad
mellan högtryck och lågtryck. 
Flöde av bubblor kan observeras
genom kontrollfönstret och det
är dimliknande.

Reparera den läck-
ande delen. Fyll upp 
kylmedlet till normal 
kapacitet.

1

2

3

För mycket kylmedel

Trots ökning av tryck och ned-
kylning av kompressorn med 
vatten så passerar inga bubblor
genom kontrollfönstret.
(Se tabellen för kontroll av kyl-
medlets kapacitet)

Tappa ur kylmedlet
lite i taget tills bubblor
uppträder I kontroll-
fönstret.

6-6



DEL PROBLEM MÖJLIGA
ORSAKER KONTROLLPUNKT ÅTGÄRD

3

Kan bero på trycket
i kondensorns in-
lopp/utlopp.

Trycket i kylmedlets
lågtryckssida är för 
högt.

Dålig termostat

Normalt tryck
•Hög P : 13 ~ 15 kgf/ G
•Låg P : 1.5~2.0 kgf/ G
Temperatur i förarhytt :30~50
motorvarv : 1600 rpm

Om trycket I höggtryckssidan är
för högt så kommer trycket I låg-
tryckssidan också att bli för högt.

Om fallet är sådant att endast
lågtryckssidan har för högt tryck,
kontrollera tryckmätarens mini-
hållare.

Innan den avgivna luftens temp-
eratur sjunker så skall magnet-
kopplingen vara AV.

Justera eller byt ut
termostaten och
om kapillärledning
är kopplad till för-
ångaren – justera
till normalt läge.

Dålig packning i 
kompressor eller
dålig ventil

När magnetkopplingen är AV så
skall tryckmätaren för hög/låg-
tryck balanseras omedelbart.

Byt ut eller reparera
kompressorn

Expansionsventilen
är för öppen.

Trycket ändras ej trots in- och ur-
koppling av avfuktningslådan
till / från ledningen.

Justera

Trycket i kylmedlets
lågtryckssida är för
lågt.

Kontrollera tryckmätarens mini-
hållare.

I händelse av att
den avgivna luft-
volymen är normal
men luftkondition-
eringen är otillräck-
lig trots kontinuerlig
kompressordrift.

Brist på kylmedel

Expansionsventilen
är igensatt

Se “brist på kylmedel”-

Inloppet till expansionsventilen
är kall och det har bildats frost.

Rengör filtret eller
byt ut expansions-
ventilen

Torkfiltret är igensatt
Temperaturskillnaden mellan
tankens inlopp/utlopp är stor.
Frost i tanken.

Byt ut torkfiltret

Kylmedelsläckage
i avfuktningslådans
expansionsventil
(skada på kappilär-
ledningen)

In-/utloppet på expansionsvent-
ilen är ej kallt och lågtrycks-
mätaren bildar vakuum.

Byt ut expansions-
ventilen
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DEL PROBLEM MÖJLIGA
ORSAKER KONTROLLPUNKT ÅTGÄRD

3

I händelse av att
den avgivna luft-
volymen är normal
men luftkondition-
eringen är otillräck-
lig trots kontinuerlig
kompressordrift.

Ledning igensatt eller
deformerad

I händelse av att ledning sätts
igen så kan lågtrycksmätaren
sjunka och flyttryck uppstå.

Rengör eller byt ut
ledningen.

Förångaren har frusit.

Högtrycksdelens
tryck är för högt

Kontrollera med mätarens mini-
hållare.

Dålig kompressor-
kylning

Föreoreningar i radiatornnätet
eller kompressorn eller dålig
rotation hos kylfläkt.

Rengör, justera
fläns eller byt ut

För mycket kylmedel Se “för mycket kylmedel”.

Lufttillströmning
i systemet Se “för mycket kylmedel”.

Dra valuum och
fyll på kylmedlet
igen.

Justera eller byt utDålig termostat

Högtrycksdelens
tryck är för lågt

Kontrollera med mätarens mini-
hållare.

Otillräckligt med
kylmedel Se “otillräckligt med kylmedel ”.

4

Kompressorn
vrider sig ej
eller har svårt
att rotera.

Rem har lossats Hög remvibration. Justera spänningen

Internt fel i kompressorn. Remmen slirar. Reparera eller byt ut

Magnetkopplingens relation

Batteriets spänning
sjunker Slirning vid rotation. Ladda batteriet

Kortslutning av spole Slirning vid rotation. Byt ut magnet-
kopplingen

Förorening av olja
vid kopplingssidan

Det är lortigt och halt kring mag-
netkopplingen.

Rengör eller byt
ut kopplingen

Spelet mellan kopp-
lingspedalen och 
kopplingsblecket är
för stort.

Ändra pedalspel
eller byt ut
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DEL PROBLEM MÖJLIGA
ORSAKER KONTROLLPUNKT ÅTGÄRD

4

Kompressorn
fungerar ej eller
har svårt att 
arbeta

Brott på spolen

It is not absorbed and the 
scale does not move despite
of applying the circuit tester
to lead wire of outlet of 
compressor.

Byt ut

Kabelbrott eller dåliga
kontakt i t.ex. 
jordningen.

It is not absorbed despite of
manual operation.
Kontrollera jordningen eller an-
slutningsdelen.

Reparera

Kontrollera delarnas
kabeldragning

Utför ett ledningstest på t.ex.
Luftkonditioneringens omkopp-
lare, termostat, relä etc.

Kontrollera funk-
tionen i krets-
schemat och om
problem hittas –
byt ut

Mängden varm-
vatten är liten.

Kontrollera radiatorns vatten-
nivå.
Kontrollera om ledningarna är
igensatta eller deformerade.
Kontrollera vattenventilens
funktionalitet.

Fyll på

Modifiera

Modifiera

5 Det kommer
ingen varmluft
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6-6. Jämförelsetabell, fel och orsaker
FÖ
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K
YL

M
ED

EL

Tillräckligt med kylmedel
Otillräckligt med kylmedel
Inget kylmedel
Blandat med luft
Blandat med fukt
Omgivningstemperaturen är för hög
Aluminiumfläns är igensatt
Fläkten snurrar ej
Omgivningstemperaturen är för låg
Aluminiumfläns är igensatt
Frost
Luftfiltret är igentäppt av damm
Problem med fläkten
Läckage
Läckage i sugventilen
Trasigt eller avlägsnat lager
Komprimerad lösning
För mycket olja
För lite olja

KO
ND

EN
SO

R
K

O
M

PR
ES

SO
R

EX
PA

N
SI

O
N

S
V

E
N

TI
L

Dålig funktionalitet
Dåligt montage av avfuktningslåda
För mycket öppen
För mycket stängd
Damm eller främmande material
Torkfiltret igensatt
Manöverventil igensatt
Lågtrycksanslutning igensatt
Högtrycksanslutning igensatt
Lossad V-drivrem

KY
LK

R
ET

S
AN

NA
T

Ledningsläckage, överresistans
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6-7. Flödesschema

Förångare för värmare

Fläktmotor

Förångare – kärna

Värmare - kärna

H
et

t v
at

te
n

Kontrollpanel

Motor

Kompressor

Fläkt

Radiator

Kondensor

Snabbkoppling

Torkfilter

Värmeledning

Kylledning

Ledning

Expansionsventil
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6-8. Luftkonditionerings kopplingsschema
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KLASSIFIKATION SPECIFIKATION ANMÄRKNING

Luftkonditionering (kcal/h) 2800 10 %

Uppvärmning (kcal/h) 3800

Max. luftvolym (m³/h) 350

Märkspänning DC 12 V

Temperaturkontroll TERMOSTAT

Luftvolymskontroll Styrs av luftkontrollspak

PÅ : 32 2 kgf/cm²

AV : 6 2 kgf/cm²

PÅ : 2.1 0.3 kgf/cm²

AV : 2.0 0.2 kgf/cm²

Tryckvakt

Arbetstryck

Högt
tryck

Lågt
tryck

DKV - 11C (VANE ROTARY)

110.5 cc/rev

125

Modell : ASRN60PD - M16

R-134a, 850 ~ 900 g

Modell

Utgångsvolym

Remskivans diameter

Torkfilter

Kylmedel

6-9. Dimensioner
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GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades snabbt till att bli en 
av landets ledande leverantörer av maskinutrustning för skötsel av 
gröna sportytor. Företaget har alltid satt en stolthet i att agera både 
som kunskapsförmedlare och samarbetspartner till användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av tjänster inom 
drift, renovering och anläggning av gröna sportytor till golf- och 
idrottsplaner börjat växa fram. Inom just dessa områden, 
entreprenad, har GML Sport genom offensiva satsningar snabbt 
tagit en ledande position. Företaget befinner sig i en stark 
expansion på tjänstesidan och räknar med att antalet uppdrag och 
medarbetare kommer att öka kraftigt under de kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar för 
alla idrotter som utövas på gröna sportytor – både när det gäller 
tjänster och maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha den 
kunskap och erfarenhet inom Sports Turf Management som du 
möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre storstadsområdena 
men åtar oss naturligtvis uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är certifierade enligt båda kvalitet ISO 9001 och 
miljö 14001.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig!

Om GML Sport

GML SPORT AB
Garvaren, SE-341 60 Ljungby

+46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se 
www.gmlsport.se
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