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BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

PROFESJONELL BEITEPUSSER, TYPE
LEVANTE
MODELL

FORORD
Denne håndboken er en integrert del av maskinen.
Den må alltid følge maskinen og oppbevares tilgjengelig for brukeren.
Vedleggene som beskrives er integrerte deler av denne håndboken.
Hensikten med denne håndboken.
Denne håndboken gir informasjon om korrekt og trygg bruk av maskinen.
Eier / bruker må lese denne håndboken nøye før arbeid med maskinen.
Eiers ansvar
Eier er ansvarlig for ulykker og skader på personer eller gjenstander hvis ikke instruksjonene i denne håndboken
følges.
Hjelp til bruk av denne håndboken
Forklaringer: Kontakt forhandleren.
Dersom boken mistes eller blir slitt, eller dersom boken er ønsket på andre språk, kontakt forhandleren eller
produsenten.
Vær oppmerksom på varselmerkene
<FARE>: varsler en farlig situasjon, som hvis den ikke unngås kan føre til alvorlig personskade eller død.
<ADVARSEL>: varsler en mulig farlig situasjon, som hvis den ikke unngås kan føre til alvorlig personskade
eller død.
<FORSIKTIG>: varsler en mulig farlig situasjon, som hvis den ikke unngås kan føre til mindre til moderate skader,
eller varsler om å være forsiktig under en utrygg prosedyre.
<VIKTIG>: viser instruksjoner som må følges nøyaktig for å unngå skader på produktet, prosesser eller miljøet.
<MERK>: angir tilleggsinformasjon.
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BESKRIVELSE

FUNKSJON - BRUK
Maskinen kan brukes som beitepusser og krattknuser, avhengig av type kniver/slagjern.
Bruken av de beste tekniske løsninger benyttes for å sikre høy ytelse, minimale problemer og optimal
driftssikkerhet samt et lavt effektbehov.

YTELSER
Maskinen kobles til traktorens trepunktskobling, driften av rotorakselen skjer via en kraftoverføringsaksel.
Arbeidsbredden er fast og bestemmes ut fra valg av maskinstørrelse.
Klippehøyden er justerbar
Maskinen kan sentreres bak traktoren eller sideforskyves via en hydraulisk sleide.
Klippehøyden justeres ved hjelp av en bærevalse som går over hele maskinens bredde bak.
BEGRENSNINGER



Maks.hastighet: 5 km/t Store hastigheter kan påvirke maskinen, kvaliteten på arbeidet og førerens sikkerhet.
Maksimal effekt gjelder for girkassen: 46 Kw  5 % med 540 eller 1000 o/min. Større kraft enn det som er
angitt kan skade transmisjonen, spesielt ved tungt arbeid.

STANDARDUTSTYR
-

Standard kraftuttaksaksel kat. IV.

-

Innebygget frihjul i girkassen.

-

3-punktskobling

-

Drift via fire kilereimer.

-

3 stillinger på justerbar bærevalse.

-

Justerbare meier

MODELLER OG VALGMULIGHETER
-

Kniver.
Hammerkniver.
Hydraulisk sideregulering.
Bakre forlengelsessett.
Ekstra stålmeier.
Ombyggingssett fra 540 til 1000 o/min
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL

Hk

Rotor
o/min

KW
pund
cm

cm

cm

Antall

Antall

cm

kg

AxBxC
Cm /
tommer

o/min

FAST TREPUNKTSRAMME
LEV 160
F
LEV 190
F
LEV 220
F
LEV 250
F

80120
80120
80120
80120

6090
6090
6090
6090

LEV 160
H
LEV 190
H
LEV 220
H
LEV 250
H

80120
80120
80120
80120

6090
6090
6090
6090

160

71

95

26

52

2-12

449

990

190

75

117

30

60

2-12

487

1073

220

88

130

32

64

2-12

524

1155

250

101

143

36

72

2-12

587

1294

182x100
x100
208x100
x100
234x100
x100
260x100
x100

2380
2380
2380
2240

HYDRAULISK SIDEREGULERING – 400 mm
160

82 (52)

84 (114)

26

52

2-12

509

1122

190

96 (56)

96 (136)

30

60

2-12

550

1212

220

109 (69)

109 (149)

32

64

2-12

585

1290

250

122 (82)

122 (162)

36

72

2-12

647

1426

182x100
x100
208x100
x100
234x100
x100
260x100
x100
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2380
2380
2380
2240

SIKKERHETSREGLER

GENERELLE INSTRUKSJONER











Arbeid kun i dagslys.
For å hindre skader på grunn av gjenstander eller kniv/hammer som kan løsne og slynges ut, påse at det ikke
er personer eller dyr innen en radius på 50 meter fra maskinen før du starter arbeidet.
Bruk lange bukser og kraftige sko.
Beskyttelsene er en integrert del av maskinen: Bruk alltid beskyttelsene.
Påse at det ikke er steiner, stolper, ståltråd osv i arbeidsområdet.
Vær oppmerksom ved bruk av maskinen i bakker: Kjør mot og med bakken – aldri sideveis.
Stans motoren og koble ut kraftuttaket på traktoren før du forlater førersetet.
Kontroller maskinen etter sammenstøt med faste gjenstander.
Kontroller maskinen med en gang hvis det er unormale vibrasjoner.
Skift ut defekte deler med en gang.



FORSIKTIG – ADVARSEL:

Gearkassen har innebygget frihjul, etter at kraftuttaket er koblet fra fortsetter rotoren å
dreie i minst 30 sekunder. Vent til den har stanset før du nærmer deg den!


ADVARSEL!

For å unngå skade på kraftuttaket og girkassen: Koble inn kraftuttaket langsomt og
forsiktig.
SIKKERHETSREGLER
Barn og maskiner som ikke er kjent med disse instruksjonene må ikke få tillatelse til å bruke maskinen.
Lokale regler kan begrense bruken av maskinen ut fra alderen.

INNKJØRING


En ny maskin trenger innkjøring. Ved første bruk: Koble maskinen til traktoren, koble til kraftuttaket, still inn en
stubbehøyde på15 centimeter, og start deretter kraftuttaket og øk turtallet gradvis til 540 o/min. Kjør i ca. 15
minutter. En viss pipelyd i støttesonen er normalt på grunn av støttebeskyttelsen, lyden skal opphøre etter en
tid.
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VARSELMERKER PÅ MASKINEN

I denne delen vises og forklares sikkerhetsmerkene på maskinen.

1
1.
2.
3.
1.
4.
5.

2

3

4

5
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Les bruksanvisningen.
Ta ut startnøkkelen før det utføres vedlikehold eller reparasjoner.
Hold trygg avstand fra knivene når maskinen går.
Fare for at det slynges ut steiner og annet. Hold trygg avstand.
Hold trygg avstand fra knivene når maskinen går.
Hold trygg avstand fra knivene når maskinen går.

Varselmerkene på maskinen må alltid være leselige.
Hvis varselmerker er skadet må de erstattes.
Ved skifting av maskinkomponenter som opprinnelig har varselmerker, må nye merker monteres.

Levering av nye varselmerker og beskrivelse av montering.
Kontakt din forhandler for å skaffe nye varselmerker med beskrivelse av monteringen.
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KONTROLL AV LENGDE PÅ KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

1. Etter å ha koblet maskinen til trepunkten, sjekk at den er plassert i en horisontal og sentral posisjon i
forhold til traktoren ved hjelp av justeringsmulighetene.
2. Sett på kraftoverføringsakselen mellom traktorens og maskinens kraftuttakstapp.
3. Kontrollèr lengden på kraftoverføringsakselen.
4. Lengden på kraftoverføringsakselen er korrekt hvis minimumslengden i arbeidsposisjonen mellom

innerrøret og ytterrøret ikke er mindre enn 180 mm, og hvis samtidig kraftoverføringsakselen kan takle
en bevegelse på 25 mm.
5. Hvis minimumslengden er mindre enn 180 mm, betyr det at kraftoverføringsakselen er for kort og må
byttes med en som er lengre.
6. Hvis kraftoverføringsakselen i minimumsutvidelse ikke kan forlenges så mye som 25 mm er den for lang
og må forkortes.
7. ADVARSEL! Å forkorte kraftoverføringsakselen er ganske komplisert. Les først instruksjonene i kapitlet

nedenfor for ikke å skade kraftoverføringsakselen.
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HVORDAN Å FORKORTE KRAFTOVERFØRINGSAKSELEN

Fig. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flytt maskinen så nær som mulig til traktoren ved å bevege trepunktsløft og toppstag.
Når du er i denne stillingen, stans bevegelsen og stans motoren.

Ta akslingen fra hverandre.
Sett inn "hundelen” (det vil si røret med størst diameter) på traktorens kraftuttaktapp.
Sett inn "handelen” (det vil si røret med minst diameter) på maskinens kraftuttaktapp.
Plasser hver del av kraftoverføringsakselen parallelt med den andre. Deretter bruker du en permanent
markør for å markere skjærepunktet som vist i figuren "1".

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bruk en baufil for å kutte plastrøret på markørlinjen som du allerede har trukket på en av delene.
Rett inn delen av røret som du allerede har kuttet på bunnen av og kutt det av.

Gjenta de samme operasjonene på den andre delen.
Bruk en fil til å jevne rørets ytterkant.

Rengjør og smør de to metallrørene og sett inn den første delen inn i den andre.
Sett på kraftoverføringsakselen mellom traktoren og maskinen, og kontroller lengden en gang til.
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INSTRUKSJONER FOR BRUK

1.

FØR OPPSTART

a) Juster meiene på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Løsne de 2 skruene “A” og "B" og ta dem ut.
Still inn meien.
Sett skruene "A” og “B" på plass og lås dem deretter.
Gjenta det samme på den andre siden av maskinen, pass på at begge meiene er justert likt.
Løsne skruen "C", løsne deretter skruen "D" og ta dem ut.
Juster bærevalsens posisjon, skru igjen "D" på plass og skru deretter skruene "C" og "D".
Gjenta det samme på den andre siden av maskinen, pass på at begge støttene er justert likt.
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b) Monter maskinen på traktoren på følgende måte:
1. Ta av selepinnene og ta ut boltene i de nedre festene for trekkstengene på maskinen.
2. Monter trekkstengene fra traktoren i de nedre festene på maskinen, sett i boltene og lås dem med
selepinnene.
3. Fest toppstaget fra traktoren i toppen av trepunktsrammen på maskinen (koblingstrekanten), sett i bolten
og lås med selepinnene.
c) Kjør til arbeidsområdet med maskinen løftet.
d) Koble kraftoverføringsakselen mellom traktoren og maskinen.
e) Kontroller at sikkerhetskjettingen for kraftuttaksakselen er festet for å hindre at vernerøret roterer.
2.

FØR OPPSTART

a) Hold mennesker og dyr i en avstand på minst 30 meters radius rundt maskinen.
b) Senk ned maskinen til knivene berører bakken.
c) Start kraftuttaket og øk turtallet gradvis til 540 o/min.
d) Senk maskinen helt ned og start arbeidet.
3.

ETTER ARBEIDET

a) Stans traktoren og vent minst 30 sekunder til rotoren står i ro.
b) Løft maskinen til knivene letter fra bakken.
c) Stopp kraftuttaket.
d) Koble fra kraftoverføringsakselen fra traktoren.
e) Løft maskinen helt opp.
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VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

På tabell "A" er vedlikeholdet angitt med intervall for maskinen.
Hvis ikke de angitte intervallene følges kan det svekke maskinens funksjoner, og i dette tilfellet gjelder ikke
garantien lenger.
TABELL “A” VEDLIKEHOLDSSKJEMA

FØRSTE
START

ETTER
10. timer

MASKINEN

Smøring

GIRKASSE
SKRUER
VERKTØY
REIMER

Oljenivå

Oljenivå
Skruer

Sjekk

Sjekk

HVER
30. time

HVER
500. time

Smøring
Oljenivå
Skruer
Sjekk

SESONGSLUTT
Rengjøring
Smøring

START
ARBEID

ETTER
ARBEID
Rengjøring

Sjekk

Sjekk

Sjekk

Skift olje

Utskifting

ADVARSEL!
Drivreimene “setter” seg under den første driftsttiden.
For å forhindre for tidlig slitasje på grunn av overdreven sluring: Etter kort tids bruk, sjekk strammingen, se punkt
4 på side 13.
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1. SMØRING
I henhold til smøretabellen "A", smør de 7 punktene "A" "B", "C", "D", "E", "F".
Smørepunktet er utstyrt med en smørenippel av type "A" UNI 7663.
Bruk kun Litiumbasert universalfett Type NLGI 2 til smøring.
2. SJEKK OLJENIVÅ – OLJESKIFT I GIRKASSE
Ved angitt intervall ifølge tabell "A", kontroller eller skift olje i girkasse.
Bruk kun oljetype SAE 140 EP ved fylling.
Olje i girkasse: 1,5 l
a) For å kontrollere oljenivået i girkasse, gjør som følger:
1. Med maskinen plassert helt plant, ta av dekslet fra forsiden av girkassen, skru ut pluggen "TL" og
kontroller at oljen flukter nederste kant i hullet.
2. Hvis nivået er OK, skru i pluggen "TL".
3. Hvis nivået er lavt, skru ut plugg "TR" og fyll på olje.
4. Når nivået er OK, skru i pluggene "TL" og "TR".
b) For å skifte olje i girkasse, gjør som følger:
1. Ta av dekslet fra forsiden av girkassen, skru ut pluggen "TL", "TR" og tappepluggen "TS", vent til all olje
er tappet av.
2. Skru inn tappepluggen "TS" og fyll deretter olje fra plugg "TR".
3. Når nivået er ok, skru inn pluggene "TL" og "TR" og monter på igjen dekselet.
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3.

UTSKIFTING AV KNIV/KNIVHAMMER

a) For å skifte kniver:
1. Skru av mutteren "B" og ta ut skruen “C”.
2. Ta av knivene "A" og "B" med avstandsstykker. Hvis verktøyet er en knivhammer "A", er det ingen
avstandsstykker.
3. Sett på ny kniv.
4. Sett inn skruen "C" og skru deretter på mutteren.
5. OBS: Alle kniver må være av samme type.
6. OBS: Etter å skiftet kniver må rotoren avbalanseres.

4. JUSTERING OG SKIFTING AV REIMER
a) For å justere eller skifte reimene, gjør som følger:
1. Ta av dekslet "D" ved å løsne de 3 skruene "A, “B” og “C".
2. Skru løs låsemutteren "F" og løsne de to skruene "L", skru skruen "G" inn for å øke eller skru utfor å
redusere strammingen. Strammingen er riktig når reima gir seg noen få millimeter ved å trykke med
tommelen.
3. Etter bruk skru på igjen låsemutteren "F" og de 2 skruene "L" deretter dekselet "D".
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b) For å skifte reimene, gjør som følger:
1. Ta av dekslet "H" ved å løsne de 7 skruene “I".
2. Skru løs låsemutteren "F", løsne de 2 skruene "L" og skru skruen "G" helt ut.
3. Ta av de 4 slitte reimene "E".
FORSIKTIG: For å unngå problemer må reimene byttes ut med originale, se DELELISTEN.
4. Sett på 4 nye reimer.
5. Skru "G" til rett stramming er oppnådd. Strammingen er riktig når reima gir seg noen få millimeter ved å
trykke med tommelen.
6. Etter bruk skru på igjen låsemutteren "F" og de 2 skruene "L" deretter dekselet "H".
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5. MONTERING AV EKSTRA L STÅLMEIER

a) For å montere de ekstra meiene, gjør som følger:
1
2
3
4

Fest meien "D" til meien "E"
Sett inn de 2 skruene "A" i hullene
Trekk til skruen "A" med mutteren "B" og skiven "C"
Foreta den samme operasjonen på den andre siden på maskinen.
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6. MONTERING AV 1000 O/MIN-SETT

For å montere ombyggings-sett fra 540 til 1000 o/min, må drivlinjen demonteres og enkelte komponenter må
skiftes ut.
a) Følg instruksjonene nedenfor:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ta av dekselet "M"
Ta av beskyttelsen "A".
Løsne skruen "B" på strammeren, ta av mutteren og skiven.
Skru ut de to mutrene "C" og ta av de 2 skivene "D"
Løsne 2 "E"
Ta av remskivene "F" og "G" og de 4 reimene "H"
Ta av reimstrammeren "I", inkludert rullen "L"
Ta av seegerringen «N" og løsne rullen "L" fra akselen.

b) Montering av komponentene:
1
2

Bytt ut det gamle dekselet "M" med det nye "P" som følger med settet
Bytt ut det gamle huset "I" med det nye "Q" som følger med settet

c) Følg instruksjonene nedenfor for remontering:
1

Følg punktene fra 8 til 1 i avsnittet (a) i omvendt rekkefølge.
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7. MONTERING AV FORLENGER FOR BAKRE BÆREVALSE
a) For å montere settet med forlenger:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skru helt ut de to skruene "A" og ta av mutrene og skivene
Foreta den samme operasjonen på den andre siden på maskinen.
Ta av valsen "B" med tilhørende støtter
Monter høyre forlengelse "F" på høyre aksel på valsen "B" med skruene "A" som ble tatt av tidligere
Foreta den samme operasjonen på den andre siden på maskinen.
Sett på forlengelsen, med valsen allerede montert med de 2 meiene.
Sett inn de 2 skruene "E", med tilhørende skiver "C" og "D" i de tilsvarende hullene.
Trekk til de 2 skruene "E"
Foreta den samme operasjonen på den andre siden på maskinen.
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FEILSØKING

PROBLEM

ÅRSAK OG LØSNING
-Rotor ikke balansert – kontakt forhandler.

Unormale vibrasjoner

- Tap av en eller flere kniver / hammere – sett inn nye
- Skadde lager – Skift
-Skadet kniv / hammer – Skift

Ujevnt eller dårlig snitt

-Valg av kniver / hammere – Bytt ut med en annen
type.
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TRANSPORT
Når maskinen ikke er i bruk, kan maskinen flyttes i frakoblet og stående stilling.
<Viktig>: Hold lav hastighet for å unngå hull og ujevnheter i terrenget.
<Viktig>: Før maskinen flyttes må du påse at sikkerhetslåsene står i riktig stilling.
<OBS: Følg trafikkregler. Sørg for at alle varselmerker er synlige. Følg alle gjeldende lover og regler.

LAGRING
Oppbevar maskinen på en tørr og støvfri plass.
.

INFORMASJON OM RESIRKULERING

Når maskinen ikke kan brukes lenger, må den leveres for resirkulering, og det må kun gjøres til et
godkjent mottak, i henhold til gjeldende nasjonale miljøforskrifter. Du må derfor skaffe deg informasjon fra de
lokale myndigheter om hvordan dette skal gjøres. Redskapet er i hovedsak laget av stålmaterialer og lakk.

GARANTI

Maskinen dekkes av produsentens garanti i 24 måneder.
Garantien gjelder ikke når:
a) Vedlikeholdet er ikke utført korrekt.
b) Maskinen er brukt til noe annet enn den er beregnet for.
c) Maskinen er ombygd eller modifisert uten produsentens skriftlige godkjenning.
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ARBEIDS- OG VEDLIKEHOLDSLOGG
Hver bruker skal registrere bruken av maskinen på dette arket (både arbeid og vedlikehold), for å bekrefte
tilstanden.

DATO

ARBEIDSTIMER

VEDLIKEHOLD

MERK

FØRER

20

RESERVEDELER OG ALTERNATIVER

21

PLATER

22

MEKANISMER

23

TREPUNKTSRAMME

24

HYDRAULIKK

25
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Dichiarazione CE di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE
CE declaration of conformity under the Machinery Directive 2006/42/CE
Déclaration CE de conformité conforme a la Directive Machine 2006/42/CE

INNHOLD

Eg konformitätserklärung im Sinne der Eg Vorschrift Maschine 2006/42/CE

TOC

E L M O R I N O S. R. L.”
- Via Caroni di Sotto n. 19 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AREZZO) ITALIA “D

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina : “TRINCIA» è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della
salute di cui alla “Direttiva Macchine 2006/42/CE.”
Per la verifica delle conformità alla direttiva sopramenzionata sono state consultate le norme armonizzate UNI EN ISO
12100:2010; 13857:2008; 4524-1:2010; 4254-12:2010.

På eget ansvar erklæres at maskinen "FLAIL MOWER” (Beitepusser) overholder sikkerhets- og helsekrav (HMS) til
maskindirektiv 2006/42 / CE.
For å verifisere samsvar med ovennevnte direktiv, gjelder de harmoniserte standardene UNI EN ISO 12100:2010;
13857:2008; 4524-1:2010; 4254-12:2010.
Déclarons sous notre responsabilité que la machine “BROYEUR” est conforme aux prescriptions en matière de sécurité et de
santé stipulée dans la directive machine 2006/42/CE.
Pour le contrôle des conformités des directive citées ont été consultées les règles unifiées UNI EN ISO 12100:2010;
13857:2008; 4524-1:2010; 4254-12:2010.
Erklärt hiermit in eigener Verantwortung dass der maschine “HÄCKSELMASCHINE” Die Schutzanforderungen und den
Gesundheitsschutz, gemäß der 2006/42/CE einhalt.
Für Überprüfung der Konformität der oben genannten Vorschriften wurden Vorschriften konsultiert UNI EN ISO 12100:2010;
13857:2008; 4524-1:2010; 4254-12:2010.
TYPE

MODELL
LEVANTE
C

LEVANTE
M

160
160 H
190
190H
220
220H
250
250 H

Matr. n° : __________________ Caprese Michelangelo li : ______________________
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Custode del Fascicolo Tecnico
: Dott. A. Del Morino, Via Caroni di Sotto 19, 52033 Caprese Michelangelo Arezzo Italy.
Teknisk ansvarlig: Dott. A. Del Morino, Via Caroni di Sotto 19, 52033 Caprese Michelangelo Arezzo Italy.
Dépositaire du dossier technique
: Dott. A. Del Morino, Via Caroni di Sotto 19, 52033 Caprese Michelangelo Arezzo Italy.
Verwalter der technischen Unterlagen : Dott. A. Del Morino, Via Caroni di Sotto 19, 52033 Caprese Michelangelo Arezzo Italy.

