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Indledning og regler vedrørende generel sikkerhed

1 Indledning og regler vedrørende generel sikkerhed
1.1 Generelt

Denne værkstedshåndbog giver en fuld beskrivelse
af fejlfinding, reparation og test af havetraktoren. Den
giver også sikkerhedsinstruktioner, som personalet
skal overholde under reparationsarbejdet.

1.2 Målgruppe

1.5.1 Generelle anvisninger
Værkstedet, som reparerer havetraktoren, skal have
sikkerhedsudstyr, som er i overensstemmelse med
lokale regulativer.
Advarsler og forsigtighedsregler bruges til at påpege
specielt vigtige dele i værkstedshåndbogen.
ADVARSEL: Bruges, hvis der er risiko
for personskade eller død, hvis instruktionerne ikke overholdes.

Denne værkstedshåndbog er skrevet til personale
med generelt kendskab til reparation og servicering
af havetraktorer.
Alt personale, der reparerer eller udfører service på
produktet, skal læse og forstå værkstedshåndbogen.
Værkstedshåndbogen er også velegnet til brug ved
uddannelse af nye medarbejdere.

1.3 Revisioner

Hvis der er ændringer i produktet, introduceres de
gradvist i løbende produktion. Disse ændringer kan få
indflydelse på service- og/eller reservedele. Dette
kan forårsage, at afsnit i værkstedshåndbogen bliver
forældet. Serviceoplysninger sendes ud for hver
ændring. For at sikre, at reparations- og
serviceinstruktioner er fuldstændige og ajourførte,
skal du altid læse værkstedshåndbogen sammen
med alle serviceoplysninger, der er gældende for
havetraktoren.

FORSIGTIG: Bruges, hvis der er risiko
for materiel skade, hvis instruktionerne
ikke overholdes.
BEMÆRK: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

1.5.2 Særlige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL: Før du reparerer eller
udfører service på dette produkt, skal du
læse og forstå følgende advarsler.
•

Når du bruger trykluft, må du aldrig rette
luftstrålen mod din krop. Luft kan trænge ind i
blodcirkulationen og dræbe dig.

•

Det anvendte brændstof i dette produkt og
brændstofdampene er farlige. De kan forårsage
øjen- og hudirritation, vejrtrækningsproblemer og
er meget brandfarlige.

•

Brug ikke produktet i lukkede rum med
utilfredsstillende udluftning. Dette kan medføre
døden som følge af kvælning eller
kulilteforgiftning.

•

Brug aldrig tilbehør og/eller udfør ændringer, som
ikke er godkendt af producenten. Dette kan
forårsage personskade eller dødsfald for
brugeren eller andre personer.

•

Brug altid originale reservedele, værktøj og
originalt tilbehør.

•

Brug godkendt høreværn. Støj fra produktet kan
resultere i permanent tab af hørelsen.

•

Brug øjenværn, når du arbejder med fjedre, der
har spænding, f.eks. remstrammerfjederen.
Remspændingsfjederen kan gå i stykker og
forårsage personskade.

•

Rør ikke lyddæmperen, før den er kølet af. Risiko
for forbrændinger. Dette gælder særligt, hvis
havetraktoren er udstyret med katalysator.
Belægningen på og i katalysatorens element er
giftig ved indtagelse. Bær altid handsker, når der
arbejdes på katalysatoren/lyddæmperen.

•

Knivene er skarpe og kan forårsage snitsår. Bær
altid beskyttelseshandsker.

1.4 Værktøj

Der kræves specialværktøj til visse trin. Alt
serviceværktøj er angivet i værkstedshåndbogen.
Brug kan ses i hver sektion. Se ”3 Serviceværktøj” på
side 10 for yderligere information.

1.5 Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL: Alt personale, der reparerer
eller udfører service på produktet, skal
læse og forstå værkstedshåndbogen.
Advarselssymboler kan findes i denne
værkstedshåndbog og på produktet. Se
”1.7 Symboler på produktet” på side 4.
Påfør altid et nyt advarselsskilt, hvis et
advarselssymbol er ødelagt eller mangler på
produktet.
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1.6 Risiko for gnistdannelse

Gnister kan forekomme, når du udfører arbejde på
batteriet og de tykke kabler.
Gnistdannelse kan afstedkomme batterieksplosion,
brand eller øjenskader. Gnister kan ikke forekomme i
kredsløbet, når batteriets stelkabel (normalt det
negative sorte stelkabel) er frakoblet.
Undgå gnister og deres konsekvenser på følgende måde:

1.7 Symboler på produktet
ADVARSEL: Skødesløs eller forkert brug
kan resultere i alvorlige skader eller
dødsfald for brugeren eller andre.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt
igennem, og sørg for at have forstået
instruktionerne, inden du bruger produktet.
Roterende knive. Hold kropsdele væk fra
dækslet, når motoren er tændt.

•

Bær altid beskyttelsesbriller.

•

Sørg for, at benzindækslet er monteret og at der
ikke er brændbare væsker, der opbevares i åbne
beholdere.

•

Udfør ikke arbejde på startmotorens kredsløb i
nærheden af spildt brændstof.

•

Frakobl stelkablet fra batteriet (normalt det
negative sorte stelkabel) først, og tilslut det til
sidst.

Brug aldrig produktet, hvis der opholder
sig personer og i særdeleshed børn eller
dyr i nærheden af det.

•

Pas på ikke at forårsage kortslutninger med
redskaber.

Se bag dig, før og mens du kører bagud
med produktet.

FORSIGTIG: Bortskaf den brugte olie og
gamle oliefiltre som farligt affald.

Advarsel: roterende dele. Hold kropsdele
væk.
Pas på udslyngede genstande og
rikochettering.

Slå aldrig græs på tværs af en skråning.
Slå aldrig græs på skråninger, der hælder
mere end 10°.
Medtag aldrig passagerer på produktet
eller udstyret.
Kør bagud.
Kør fremad.
Parkeringsbremse, model RC 320Ts AWD.
Hastighedsbremse, model RC 318 T.
Dette produkt er i overensstemmelse med
gældende CE-direktiv.
Støjemissioner til omgivelserne i henhold
til EF-direktiv. Produktets emission
fremgår af kapitlet Tekniske data og af
mærkaten.
Godkendt høreværn skal altid anvendes.

Stop motoren.

Start motoren.
Forlygter.
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Motorens omdrejningstal - hurtigt.

Oliestand.
Risiko for knusningsskader.

Motorens omdrejningstal - langsomt.
Sneglen er i servicepositionen.

Risiko for knusningsskader. Hold
kropsdele væk fra udstyrets stel.

Klippeskjoldet er ikke monteret.

Varm overflade.

Opsamleren er fuld.
Opsamlerens dæksel står åbent.

Må ikke berøres.

Opsamleren er ikke sænket.
Statusindikatorlampe for sneglesystemet.

Vip og åbn opsamleren.

BEMÆRK: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav på visse
markeder.

Sænk opsamleren til driftspositionen.
Brændstof.

Maks. etanol 10 %.

Klippehøjde.
Serviceposition for klippehøjdehåndtaget.
Knivene er aktiveret.

Knivene er deaktiveret.
Serviceposition for klippeskjoldet.

Sneglen er i driftsposition.

Sneglen er i serviceposition.

Træd ikke her.

Hydrostatisk frihjul.
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2 Levering og service
2.1 Serviceplan
ADVARSEL: Udfør ikke service på motoren eller klippeskjoldet, medmindre følgende betingelser er opfyldt:
• Motoren er slukket.
• Parkeringsbremsen er aktiveret.
• Tændingsnøglen er fjernet.
Generel vedligeholdelse ikke beskrevet i denne værkstedshåndbog eller brugsanvisning.

n Beskrevet i denne værkstedshåndbog.
m

Beskrevet i brugsanvisningen.

Pleje

Dagligt eftersyn før

Mindst én
gang om
året

Serviceinterval
i timer
25

50

100 200

Sørg for, at møtrikker og skruer er strammede
Sørg for, at der ikke er brændstof- eller olielækager
Rengør chassiset
Rengør under klippeskjoldet
Rengør omkring lyddæmperen
Sørg for, at motorens luftindtag ikke er tilstoppet
Sørg for, at hydraulikoliens køler ikke er tilstoppet.
(Kun RC 320Ts AWD-model)

m
m
m
m
m

Sørg for, at sikkerhedsanordningerne ikke er
defekte.

m

Efterse og test bremserne

m
m

Sørg for, at sensoren for fuld opsamler fungerer
korrekt
Udfør en kontrol af motoroliestanden
Udfør en kontrol af oliestanden i gearkassen
Udfør en kontrol af styrekablerne
Undersøg knivene i klippeskjoldet

m
m
m
m
m

Rengør klippeskjoldet, under remafskærmningerne
og under klippeskjoldet

Skift motorolien

m
m
m
m

Skift oliefilteret

m

Efterse forlygterne
Sørg for, at dæktrykket er korrekt

m
m

Udfør en kontrol af parkeringsbremsen

Rens luftfiltret

m
n
n

Skift luftfilteret
Udskift brændstoffilteret
Udfør en kontrol af klippeskjoldets parallelitet
Smør remstrammeren
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Pleje

Efterse og justér styrekablerne

Dagligt eftersyn før

Mindst én
gang om
året

Serviceinterval
i timer
25

50

n

n
n
n

Efterse lyddæmperen og varmedeflektoren
Efterse klippeskjoldet for skader

100 200

n

Udskift tændrøret

n
n
n

Juster parkeringsbremsen
Udfør en kontrol af, og juster gaskablet
Rengør køleribberne på motoren og gearkassen
Rengør motoren og gearkassen
Udfør en kontrol af/juster rotationshastigheden for
for- og baghjulene, kun modellen RC 320Ts AWD.

n

Udfør en kontrol af remmene

n

Udfør en kontrol af batteriet

n
n
n
n

Udfør en kontrol af brændstofslangen. Udskift om
nødvendigt
Skift olien i gearkassen
Skift filter i gearkassen, kun RC 320TsAWD
Skift filteret til påskruning, servo, kun RC
320TsAWD

n
n
n

n
n
n

BEMÆRK: Hvis der er angivet mere end ét tidsinterval i tabellen, gælder det korteste tidsinterval kun for den
første vedligeholdelse.
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2.2 Montering og kontroller
2.2.1 Batteri
Produktet er udstyret med et genopladeligt lithiumjernfosfat-batteri LiFePO4. Det er produktionens
ansvar at montere batteriet.

2.2.2 Rat
1. Monter rattet med styrestangen på ratstammen.
Vælg en passende højde.

Transmissionsoliestand
Arbejd på det hydrauliske system krav renhed, og
hydrauliksystemet skal udluftes, før produktet tages i
brug. For yderligere oplysninger, se ”5.6.1 Hydraulisk
hygiejne” på side 43.
1. Fjern de 2 skruer, én på hver side, og løft
gearkassedækslet af.

2. Sørg for, at oliestanden i olietanken står mellem
de 2 vandrette linjer på tanken.

2. Skru unbrakoskruen i gevindet på ratstammen.
Bearbejd hjulet, og spænd unbrakoskruen, så
den når bunden af gevindet.
3. Monter låsemøtrikken på unbrakoskruen.

3. Påfyld olie, hvis oliestanden er under den
nederste linje, men fyld ikke op over den øverste
linje. Se ”6.1 Tekniske data” på side 73 for
anbefalet olie.
BEMÆRK: Udfør en kontrol af oliestanden, og efterfyld om nødvendigt, også efter prøvekørslen.

2.2.3 Oliestanden i motoren
Udfør en kontrol af motoroliestanden, når produktet
står vandret og med motoren slukket.

2.2.4 Dæktryk

Sørg for, at oliestanden er mellem mærkerne på
oliepinden. Hvis niveauet nærmer sig ADD-mærket,
skal der efterfyldes olie op til mærket FULL på
oliepinden.

Korrekt dæktryk er 150 kPa/1,5 bar/21,8 PSI.

Brug en motorolie med en viskositet angivet i
tabellen, klasse SF-SJ.

-20°C -10°C

-4°F

14°F
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0°C

32°F

10°C 20°C 30°C 40°C

50°F

68°F

86°F 104°F

Sørg for, at alle fire hjul har samme dæktryk.
Forskellige tryk vil gøre at knivene klipper græsset i
forskellige højder.

2.2.5 Klippeskjold
Udfør en kontrol af klippebordet, når dæktrykket er
korrekt. Se ”5.7.3 Kontrol af klippeskjoldets
parallelitet” på side 59.
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2.3 Testkørsel

•

Sørg for, at startmotoren ikke fungerer, når
klippebordet er i sænket position.

•

Sørg for, at motoren går i stå, hvis føreren rejser
sig fra sædet, når en af de hydrostatiske pedaler
trædes ned.

•

Sørg for, at klippebordet fungerer, og at ingen
usædvanlige lyde høres.

•

Sørg for, at klippehøjden kan justeres i
8 forskellige positioner ved hjælp af håndtaget.

2.3.1 Brændstof
Fyld op med benzin. Brug 85 oktan blyfri benzin (må
ikke blandes med olie). Vi anbefaler biologisk
nedbrydelig alkylatbenzin. (maks. 5 % methanol,
maks. ethanol 10 % maks. MTBE 15 %)
ADVARSEL: Brændstof er særdeles
brændbart. Vær forsigtig, og fyld op
udendørs.
ADVARSEL: Motoren må aldrig køre
indendørs, i lukkede rum eller på steder
med dårlig ventilation. Motorens udstødningsgasser indeholder giftig kulilte.

2.3.2 Start af motoren
Sørg for, at produktet er i neutral position og placeret
på en plan overflade med parkeringsbremsen
sluppet.
•

Udfør en kontrol af parkeringsbremsens funktion.

2

1

•

Kør fremad (1) og i bakgear (2).

1
2

2.3.3 Omdrejningstalregulering
Undersøg motorens maksimale omdrejningstal med
en original omdrejningstæller fra Husqvarna. Sørg
for, at det maksimale omdrejningstal reguleres til
3000 ± 100 o/min.

2.4 Afsluttende eftersyn
•

Sørg for, at starteren ikke fungerer, når en af de
hydrostatiske pedaler trædes ned.

•

Sørg for, at startmotoren ikke fungerer, når
parkeringsbremsen ikke er aktiveret.

•

Sørg for, at der ikke er utætheder, heller ikke for
motorolie og brændstof.

•

Rengør produktet efter behov. Fjern spildt olie,
fingeraftryk (rat og styrefunktioner), støv og
lignende.
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3 Serviceværktøj
Det følgende specialværktøj anvendes, når du skal arbejde på produktet. Specialværktøj til motoren og
transmissionen kan findes i den relevante værkstedshåndbog.

2

1

5

3
6

4

8

7

1

Optisk omdrejningstæller

502 28 80-01

5

Aftrækker - remskive

506 66 48-01

2

Værktøj til måling af
hjulhastighed

578 92 62-01

6

Batterioplader (EU)

590 06 82-01

3

Gaffelmodhold - remskive

506 89 92-01

7

Omdrejningstæller

502 71 14-01

4

Dorn-sæt

535 41 32-01

8

Tændrørstopnøgle

589 88 32-01
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3.1 Laser-omdrejningstæller
3.1.1 Sikkerhed under brug
ADVARSEL: Læs disse instruktioner, før
du anvender laser-omdrejningstælleren.
•
•

•
•

Klasse 1 laserprodukt.
Vær forsigtig, når laserstrålen er tændt. Se ikke
direkte ind i strålen. Ret ikke strålen i retning af
øjnene på andre personer eller dyr.
Ret ikke laserstrålen mod polerede overflader,
som kan reflektere strålen i øjnene.
Ret ikke laserstrålen mod eksplosive gasser.

3.1.2 Husk ved måling
•
•

•
•

Den reflekterende overflade skal være mindre
end den ikke-reflekterende overflade.
Hvis den genstand, der skal måles, er skinnende,
skal den målte overflade dækkes med sort tape
eller males sort, før reflekstapen påsættes.
Rengør overfladen, inden du påsætter tape.
Ved måling ved lav hastighed kan du få en mere
nøjagtig visning ved at fastspænde flere stykker
tape jævnt omkring genstanden, der skal måles.
Opdel aflæsningsværdien med antallet af
tapestykker for at få det rigtige tal for o/min.

3.1.3 Mål o/min.
1. Sæt kontakten til RPM-position for at måle o/min.
eller TOT for at måle antallet af omdrejninger.
2. Sæt et lille stykke reflekstape (ca. 1x1 cm) på den
roterende genstand, der skal måles.
3. Hold laser-omdrejningstælleren vinkelret på
maksimalt 10 cm fra tapen.
4. Tryk på og hold knappen til måling inde på siden
af instrumentet. Ret laserstrålen mod genstanden
og den reflekterende tape. Displayet tændes
efter 1-2 sekunder.
5. Hold knappen til måling nede under hele
måleprocedure. Instrumentet deaktiveres, når
måleknappen slippes.

3.1.4 Læs de seneste, højeste og laveste
værdier
Instrumentet gemmer automatisk de seneste, højeste
og laveste værdier for en måling (dvs. så længe
måleknappen trykkes ned). Tryk på og hold
hukommelsesknappen (MEM) nede for at se de
gemte værdier. Aflæsningen vises på displayet efter
1-2 sekunder. Læsning vist med:
• Tryk én gang for at se den sidste aflæsning: ”LA”.
• Tryk to gange for at se den højeste aflæsning:
”UP”.
• Tryk 3 gange for at se den laveste aflæsning: ”dn”.

3.1.5 Skift batteri i laseromdrejningstælleren
Udskift batterierne, når batteriesymbolet vises.
1. Åbn batteridækslet ved at løsne den forsænkede
skrue, der holder det.
2. Fjern de gamle batterier, og udskift dem med nye.
Brug 4 X 1,5 V R6 (AA) batterier.
FORSIGTIG: Sæt batterierne i den rigtige
vej, ellers kan instrumentet blive beskadiget.

1

3. Luk batteridækslet, og lås det fast med skruen.

2

3.1.6 Vedligeholdelse
•

3

•
•

m

0c

1
ax

M

1. Hjulomdrejningsværktøj
2. Reflekterende tape

3. Lasermåler

•
•

Rengør omdrejningstælleren med en blød, fugtig
klud. Brug aldrig nogen form for
opløsningsmiddel til rengøring.
Dyp den aldrig i vand eller anden væske.
Udsæt ikke omdrejningstælleren for direkte
sollys, høje temperaturer, overdrevne mængder
af støv eller mekanisk påvirkning.
Fjern batterierne, hvis instrumentet ikke bruges i
længere tid.
Lad kun en autoriseret reparationstekniker åbne
laser-omdrejningstælleren.
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3.2 Bolte

3.3 Hydraulikkoblinger

Der bruges metriske gevind på produktet.
Nogle gevindstykker er låst med skruer behandlet
med Eslok® Nylon 180°. Skruernes gevind har en rød
belægning. Disse skruer kan monteres igen 3 gange,
før de skal udskiftes.

Når hydrauliske slanger og rør, der IKKE er angivet
på næste side, monteres, skal deres hættemøtrikker
først strammes med hånden, indtil de stopper.
Spænd derefter yderligere 1½ flade af topnøglens
greb. Dette svarer til en drejning på ca. 90°.

Spænd altid skrueled som anført i tabellen,
medmindre andet er angivet i instruktionen.
Skruenøgle- Unbrakostørrelse
nøgle

Gevind

Tilspændingsmomenter

8 mm

4 mm

M5

6 Nm (52 ft/lb)

10 mm

5 mm

M6

10 Nm (52 ft/lb)

--

3 mm

M6

10 Nm (52 ft/lb)

13 mm

6 mm

M8

24 Nm (52 ft/lb)

--

4 mm

M8

18 - 20 Nm

17 mm

8 mm

M10

47 Nm (52 ft/lb)

17 mm

--

M10 12,9 70 Nm (52 ft/lb)

1. Startpunkt

18-19 mm

10 mm

M12

81 Nm (52 ft/lb)

2. Spændt position = 1,5 flader = 90° vinkel

24 mm

--

M16

110 Nm (80 ft/lb)

30 mm

--

M20

200 Nm (52 ft/lb)

32 mm

--

--

Hydrauliske
koblinger, se
særskilt kapitel.

Visse led er skruet fast i varerne med en
gennemgående skrue og en kontramøtrik. Gevindet
er beregnet til at klare det effektive
tilspændingsmoment, og låsemøtrikken er til at sikre
forbindelsen under brug.
Derfor skal den vigtigste del af tilspændingsmomentet
- skruen - altid spændes først og derefter fastgøres
med låsemøtrikken, der strammes med mindre
tilspændingsmoment. Hvis låsemøtrikken er spændt
med for højt tilspændingsmoment, bliver skruen i
gevindet ubelastet, og gevindstykkerne vil løsne sig
under brug.
1

3

1. Skrue
2. Gevind
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3. Låsemøtrik

8095-309

2

1

8095-299

2

Serviceværktøj

3.4 Tilspændingsmoment og smøringsskema
2

2

1
1

44

11

44
66

33

Position Antal Beskrivelse

Moment

Smøring

1

5

Slangeklemmer

Ingen bestemte momentkrav

--

2

2

Slanger monteret på oliekøleren

38 Nm

Smøring 556

3

2

Rørbeslag RMU

40 Nm

--

4

4

Rørbeslag til servo og foliefilter

70 Nm

--

5

3

Rørbeslag til FMU

85 Nm

--

Generelt

14

Generelt for slanger og rør, der ikke 1-1,5 flade, se
er specificeret i skemaet ovenfor.
”3.3 Hydraulikkoblinger” på
side 12.

--
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4 Design og funktion
4.1 Serienummer

4.1.3 Gearkassens serienummer (3)

4.1.1 Produktets serienummer (1)
Produktets serienummer findes på den plade, som
sidder på højre side af stellet på produktet. Af pladen
fremgår fra oven:
•

Typebetegnelse for produkt

•

Producentens typenr.

•

Produktets serienummer

•

Vægt

Angiv typebetegnelse og serienummer, når du
bestiller reservedele.

Gearkassens serienummer sidder på en stregkode
på gearkassen.
•

Typebetegnelsen er forklaret ovenfor stregkoden
og begynder med bogstavet "K".

•

Serienummeret er angivet ovenfor stregkoden og
har præfikset "s/n".

•

Producentens typenr. er angivet under
stregkoden og har præfikset "p/n".

Angiv typebetegnelse og serienummer, når du
bestiller reservedele.

4.1.2 Motorens serienummer (2)
Motorens serienummer er angivet på en
stregkodemærkat. Placeret på motordækslet.
Af pladen fremgår:
•

Motorens serienummer (E/NO)

•

Kode

Angiv disse oplysninger ved bestilling af reservedele.

1

2

3

3
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4.2 Motor

Dette produkt har en tocylindret motor med
topventiler med tryksmøring og separat oliefilter.

4.3.1 RC 318Ts
Oversigt over knækstyringsfunktion.

Det er vigtigt, at kun originale reservedele bruges til
at reparere motoren. Hvis du benytter andre
reservedele, bortfalder garantien.
Større reparationer af motoren er ikke beskrevet i
værkstedshåndbogen. Disse oplysninger kan findes i
motorproducentens egne manualer, som indeholder
detaljerede oplysninger om justeringer og
reparationer. Manualer kan bestilles fra et autoriseret
serviceværksted eller hentes fra motorproducentens
websted. Angiv motorens serienummer ved bestilling
af håndbogen.

4.3.2 RC 320Ts AWD
Illustration af den mekaniske funktion.

4.3 Styring

Alle havetraktorer har knækstyring. RC 320Ts AWD
er udstyret med hydraulisk servostyring. Bevægelse
fra rattet overføres til den bageste vogn via kæder og
ledninger. Dette gør produktet nemt og præcist at
styre.

Illustration af den hydrauliske funktion.

Produktet slår let omkring alle forhindringer på
plænen. Et mekanisk ledsystem betyder, at forhjulene
går hurtigere, når du drejer. Takket være knækstyring
er venderadius meget lille, den uklippede cirkel ved
fuld låsning er kun 20-30 cm, afhængig af model.
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4.4 Kør

Produktet er udstyret med hydrostatisk gearkasse.
Indstillingen af hastigheden foregår variabelt ved
hjælp af pedalerne til kørsel fremad og bagud.
AWD-produkter har permanent 4-hjulstræk, så en
differentialespærre er ikke påkrævet.
Den hydrauliske pumpe og transmissionen er
monteret som en enhed.
Forakslen på AWD fra toppen. Akslen består af en
hydraulikmotor, differentiale og drivaksler.

4.5 Omløbsventiler

Hvis du vil flytte produktet med motoren slukket, skal
drivsystemet være deaktiveret. Træk drivsystemets
håndtag helt ud for at deaktivere drevet på akslen.
Skub drivsystemets håndtag helt ind for at aktivere
drevet på akslen. Brug ikke de midterste positioner.
Drivsystemets håndtag til model LC 318T er placeret
bag det venstre baghjul. Model RC 320Ts AWD har ét
drivsystemhåndtag til forakslen og ét til bagakslen.
Drivsystemets håndtag til bagakslen er placeret bag
det venstre baghjul.

Bagakslen på AWD fra toppen. Designet i samme
princip som forakslen.
Drivsystemets håndtag til forakslen til RC 320Ts AWD
er placeret på indersiden af venstre forhjul.

På AWD-produkter leverer en integreret pumpe tryk til
kraftoverførslen.

Det hydrauliske system omfatter servostyring.
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4.6 Klippeskjold

Hele Rider-serien har et frontmonteret klippeskjold
for at kunne bevæge sig effektivt selv i trange
områder.
Dette produkt leveres med et Combi 112 klippeskjold,
som kan bruges i indsamlingstilstand og ikkeopsamlingstilstand. Se brugsanvisningen for
yderligere oplysninger.

4.6.1 Løftehåndtag til klippeskjoldet
Løftehåndtaget bruges til at sætte klippeskjoldet i
enten transport- eller klippepositionen. Hvis
løftehåndtaget er trukket bagud, hæves skjoldet, og
knivene stopper automatisk med at rotere
(transportposition).

Hvis løftehåndtaget bevæges fremad, sænkes
klippeskjoldet, og knivene begynder automatisk at
rotere. (klippeposition)

Klippehøjden kan justeres i 8 forskellige positioner
ved hjælp af håndtaget til justering af klippehøjden.
Se ”5.7.5 Justering af klippehøjdeområdet” på
side 60.
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5 Reparationsinstruktioner
5.1 Chassis

Højre fodplade
Skru knappen til pedalen til bagudkørsel af, løsn de
4 skruer, og løft dækslet af.

5.1.1 Afdækninger
Værktøj

Dimension

Torx

T30

Motordæksel
Vip opsamleren for at få adgang til motordækslet,
løsn de 3 skruer, og løft dækslet af.

Venstre fodplade
Løsn de 4 skruer, og løft dækslet af.

Forreste dæksel
Løsn klemmen på det forreste dæksel med det
værktøj, der er fastgjort til tændingsnøglen

Sidedæksel
Løsn de 4 skruer, og løft dækslet af.
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Koblingsdæksel
Løsn skruen, og løft dækslet af.

Chassis

5.1.2 Gaskabel
Kontrol af gaskablet

Afmontering af gaskablet
1. Tag sideafskærmningen af.

Sørg for, at motoren reagerer på gashåndtaget, og at
det korrekte omdrejningstal opnås ved fuld gas. Se
”6.1.4 Tekniske data – RC 318T / RC 320Ts AWD” på
side 75 for yderligere oplysninger.

Justering af gaskablet
Hvis en justering er nødvendig, skal du gøre følgende
på kablet.
1. Løsn klemskruen til den ydre beklædning på
kablet, og skub gashåndtaget til positionen for
fuld gas.
2. Træk kabelbeklædningen ud til højre, og tilspænd
klemskruen.
3. Træk gashåndtaget tilbage til positionen for fuld
gas, og kontrollér, at chokeren ikke længere er
aktiveret.

2. Fjern knopperne fra gaskablet.
3. Løsn kontrolkonsollen ved at fjerne skruerne.
4. Træk gashåndtaget ned gennem åbningen.
5. Skær de forreste kabelbindere over.
6. Løsn kablet fra holderen.
7. Skær de bageste kabelbindere over.
8. Løsn gaskablet fra fastgøreringshullet i den
nederste vippearm, eller løsn chokerkablet
fastgøringshullet i den øverste vippearm.

Montering
1. Monter i modsat rækkefølge.
2. Juster og kontroller efter montering.
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5.1.3 Førersæde
Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

13 mm

Sådan monteres sædet
1. Monter sædet som vist på billedet.

.

Sådan justeres sædet
Sædet kan vippes frem. Det kan også justeres i
længderetningen. Løsn håndtagene under sædet for
at justere det frem eller tilbage.
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5.1.4 Bremsekabel

3. Hægt fjederen (1) af skruen (2).

Sådan kontrolleres parkeringsbremsen
1. Parkér produktet på en hård overflade, der
skråner.
BEMÆRK: Parkér ikke produktet på en græsskråning, når du kontrollerer parkeringsbremsen.
2. Tryk parkeringsbremsepedalen ned (1)

1

3. Tryk på låseknappen (2), hold den inde, og slip
parkeringsbremsepedalen, mens knappen er
trykket ind.

1

2

2
4. Sørg for, at parkeringsbremsen slippes.
5. Juster, så der er 1 mm frigang mellem det
udvendige kabel og justerskruen, når du trækker
yderkablet.

4. Hvis produktet begynder at bevæge sig, justeres
parkeringsbremsen.
5. Tryk på parkeringsbremsen igen for at frigøre
parkeringsbremsen.
Hvis produktet ikke står stille, når parkeringsbremsen
er blevet justeret, skal parkeringsbremsekablet
udskiftes.

Justering af bremsekablet RC318T
1. Anbring produktet på en plan overflade.
2. Afmontér gearkassedækslet.

6. Spænd møtrikkerne omhyggeligt for at undgå
skader på justerskruen.
7. Sæt fjederen på igen.
BEMÆRK: Udfør en kontrol af parkeringsbremsen igen, efter at justeringer er foretaget.
ADVARSEL: En forkert justeret parkeringsbremse kan resultere i nedsat
bremseevne.
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Justering af det forreste bremsekabel RC 318T

Justering af bremsekablet RC320T AWD

1. Fjern afdækningerne.

1. Fjern den venstre skærm.

2. Sørg for, at parkeringsbremsen ikke aktiveres.
Juster bremsen.

2. Sørg for, at parkeringsbremsen ikke aktiveres.

3. Spænd låsemøtrikkerne efter justering. Spænd
møtrikkerne moderat for at undgå at beskadige
gevindet.
4. Monter afdækningerne.
BEMÆRK: Hvis du udskifter fjederen på forbremsekablet, skal du huske at udskifte fjederen på
det andet forbremsekabel samtidigt. Hvis begge
fjedre ikke udskiftes samtidigt, kan bremsekraften variere mellem venstre og højre side.

3. Juster sløret mellem huset og justerskruen til
1 mm, når man trækker i beklædningen. Dette
giver slør på pedalen på ca. 40 mm. Justér
møtrikkerne på justerskruen.

4. Spænd låsemøtrikkerne efter justering. Spænd
møtrikkerne moderat for at undgå at beskadige
gevindet.
5. Monter venstre skærm.
BEMÆRK: Udfør en kontrol af parkeringsbremsen igen, efter at justeringer er foretaget.
ADVARSEL: En forkert justeret parkeringsbremse kan resultere i nedsat
bremseevne.
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5.1.5 Hjulnav
Afmontering
1. Anbring en donkraft under produktet.

2. Hæv produktet.
3. Afmonter hjulnavet.

4. Afmonter hjulet. Pas på nøgler, afstandsstykker
og skiver.

Montering
Monter i modsat rækkefølge.
BEMÆRK: Undersøg nøglerne. Udskift efter
behov.
Danish – 23
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5.2 Fremdrift
5.2.1 Motor
1
3

2

6

7

4

5

1. Luftfilter
2. Brændstoffilter
3. Oliefilter
4. Nøgle på motorakslen
5. Motorremskive
6. Startmotor
7. Brændstoffilter
8. Oliefilter

24 – Danish

ADVARSEL: Varme komponenter, lad
motoren køle af.

8

Fremdrift

Afmontering
1. Afmontér motordækslet. Se ”5.1.1 Afdækninger”
på side 18 for at få flere oplysninger.
2. Fjern batteriet, se ”5.3.3 Batteri” på side 35.

8. Løsn udstødningsklemmen og de 4
fastgørelsesskruer på lyddæmperen. Fjern
derefter lyddæmperen og karburatorrøret.
9. Afmonter remstyringen til motorremskiven.

BEMÆRK: Hold batterikablets skruer på plads,
så elektroderne ikke udspændes.
3. Fjern kablet mellem startrelæet og starteren.
4. Markér og afmontér de elektriske stik fra
motoren.
5. Afmonter klemmerne, der holder gaskablet.
Afkobl kablet fra dets fasatgørelsee på
karburatorens beklædning.

10. Skub værktøj varenr. 506 56 76-01 ind i midten af
remskiven. Løsn og afmontér unbrakoskruen, der
holder remskiven og motoren sammen. Brug
værktøj 506 89 92-01 til modhold. Løsn
remskiven fra motorakslen.

6. Afmonter slangeklemmen på brændstofslangen
fra brændstofpumpen, og træk brændstofslangen
nedad. Afbryd slangen for at undgå
brændstoflækage.

506 56 76-01

7. Tag varmepladerne af.
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11. Brug 506 66 48-01-aftrækkeren efter behov.

Montering
Monter motoren i modsat rækkefølge.

506 66 48-01

BEMÆRK: Hold batterikablets skruer på plads,
så elektroderne ikke udspændes.
BEMÆRK: Ved montering af motoren er det
vigtigt, at rillen i remskiven (A) er i en position,
hvor den udgående aksels nøgle (B) passer ind
i rillen. Sørg også for, at både afstandsrør (C) og
nøglen (B) er korrekt tilsluttet til motorakslen.
Smør motorens aksel.

B
12. Afmontér motorbeslagene. 2 på hver side af
motoren.

C

13. Afmontér motoren.

A
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5.2.2 Magnetventilkobling
Afmontering
Værktøj

Dimension

Skruenøgle x2

--

Topnøgle med skralde

16 mm

1. Afmonter sneglen, se ”5.9.1 Afmontér sneglens
kpl” på side 69, og fjern remmen.
2. Hold imod under den magnetiske kobling med en
topnøgle.

3. Løsn skruen, og fjern kablet og
magnetventilkoblingen.

Montering
1. Monter i modsat rækkefølge.
2. Placér remskiven kilen i rillen på motorakslen.
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5.2.3 Transmissionsolieskift
Værktøj

Dimension

Torx

T30

Unbrakonøgle

10 mm

Flad skruetrækker

--

5.2.4 Udskiftning af hydrostatfilter
Filteret er placeret bag på den bageste transmission
og skal udskiftes, når olien skiftes.
1. Sæt en beholder under transmissionen.
2. Aftap olien fra den bageste transmission
(ca. 2,5 liter) gennem begge aftapningspropper.

FORSIGTIG: Overhold instruktionerne i
afsnit ”5.6.1 Hydraulisk hygiejne” på
side 43.
Transmissionens oliekapacitet er 0,9 liter helt
syntetisk motorolie SAE 10W/50 i den relevante
gearkasse. Gør det lettere at skifte olie ved
opvarmning af motoren før aftapning af olie.
1. Placer en beholder under både forreste og
bageste transmission.
2. Aftap den forreste transmission med 2 propper på
hver side af akslen.
3. Fjern låget, og træk filteret ud.

3. Aftap den bageste transmission med 2 propper,
og fjern filteret.

4. Sæt det nye filter på plads. Lirk det ind, så
gummitætningsringen i den forreste ende
kommer ind på plads. Hvis fjederen stikker frem,
så den skal trykkes sammen, før lågets gevind
har "taget fat", er filteret ikke i den korrekte
position.
5. Fastgør låget.

4. Sæt aftapningspropperne på, og påfyld ny olie.
Se ”2.2.4 Transmissionsoliestand” på side 8.
5. Udluft transmissionen. Se ”5.6.7 Udluftning af
hydrauliksystemet” på side 53.
6. Prøvekør produktet, og efterfyld med olie til det
korrekte niveau i olietanken.
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5.2.5 Udskift motoroliefilteret
ADVARSEL: Risiko for sprøjt og forbrændinger. Motoroliefilteret er meget
varmt umiddelbart efter, at motoren er
standset. Lad motoren køle af først.
ADVARSEL: Undgå kontakt med huden;
vask med sæbe og vand i tilfælde af
spild.
FORSIGTIG: Udskiftede filtre skal
bortskaffes på et egnet affaldsanlæg.
1. Drej oliefilteret mod uret for at afmontere det.

5.2.6 Udskiftning af motorolie
Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

19 mm

af først.

ADVARSEL: Motorolien er meget varm,
hvis den aftappes umiddelbart efter, at
motoren er standset. Lad motoren køle
ADVARSEL: Brugt motorolie er sundhedsskadeligt og skal altid bortskaffes
på et passende affaldsanlæg.
ADVARSEL: Undgå kontakt med huden;
vask med sæbe og vand i tilfælde af
spild.

Motorolien skal udskiftes efter de første 50 timers
drift. Følg de foreskrevne intervaller i
servicejournalen.
1. Sæt en beholder under venstre
olieaftapningsprop.
2. Åbn plasthætten på enden af
olieaftapningsproppen.
2. Smør gummipakningen på det nye oliefilter med
ny olie.
3. Monter oliefilteret ved at dreje det med uret med
hånden, indtil gummipakningen er på plads, og
spænd derefter en halv omgang mere.
4. Påfyld med ny olie.
5. Start motoren, og lad den køre i tomgang i
3 minutter. Stop den derefter, og sørg for, at
filteret ikke lækker.
6. Påfyld olie for at kompensere for den olie, der
opfanges af det nye oliefilter.
7. Udfør en kontrol af oliestanden i motoren, og
efterfyld om nødvendigt. Oliefilteret rummer ca.
0,3 liter olie.

3. Sæt en beholder under olieaftapningsproppen.
4. Gør det lettere at aftappe olien uden spild ved at
påsætte f.eks. en plastslange til enden af
olieaftapningsproppen.
5. Fjern oliepinden.
6. Drej olieaftapningsproppen mod uret, og træk
den ud for at åbne den.
7. Tøm olien ud i en beholder.
8. Skub olieaftapningsproppen ind, og drej den med
uret for at lukke den.
9. Fyld motoren med ny olie.
10. Kør motoren varm, og kontrollér derefter, at der
ikke forekommer olielækager omkring
olieproppen.
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5.2.7 Udskiftning af motorens luftfilter

5.2.8 Sådan renses/udskiftes tændrøret

1. Vip opsamleren for at få adgang til filterdækslet.

Vip opsamleren for adgang til motoren.

2. Løsn de to drejeknapper, der holder filterdækslet
fast, og løft dækslet af.

Til udskiftning af tændrør skal en specialtopnøgle
udviklet af Husqvarna bruges. Reservedelsnummer
589 88 32-01.

3. Løft luftfilteret ud.

BEMÆRK: Se ”6.1 Tekniske data” på side 73
for oplysninger om typen af tændrør.
4. Sæt et filter i.

5. Monter filterdækslet, og spænd drejeknapperne.
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5.2.9 Hydrostatisk kabel
Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

10 mm

Flad skruetrækker

Justering af hydrostatisk kabel

9. Monter kugleleddets låsefjeder.
10. Spænd låsemøtrikken til kuglesoklen på kablet.
11. Monter gearkassedækslet.
BEMÆRK: Sørg for, at låsefjederen går gennem
begge huller i kuglesoklen.

Det hydrostatiske kabel kan kræve justering.
1. Fjern de to skruer, der holder gearkassedækslet
fast, og løft dækslet af.

2. Sørg for, at det forreste kugleled på stangen er
monteret i det andet hul fra toppen på den
bageste styrepind.
3. Adskil kugleleddet til det hydrostatiske kabel,
dette er sikret med en låsefjeder.

4. Kontroller, at frempedalen trædes helt i bund.
5. Bøj armen til maks. position, og kontrollér, at
kuglen og kuglesoklen i kugleleddet passer
sammen.
6. Juster kuglesoklen på kablet, så den passer
præcist over kuglen på vippearmen.
7. Skru kuglesoklen ind yderligere 2 omgange.
8. Monter kugleleddet.
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5.2.10 Hjulhastighed
Forreste og bageste hjuldrev skal indstilles, så
hastigheden mellem for- og baghjul er korrekt ved
kørsel om hjørner. For at forhindre målefejl på grund
af tilbagekørsel på differentialehjulene skal 2 af
hjulene på produktet have kontakt med jorden. For
animation af denne procedure se:
https://youtu.be/fNHbRn6N-y8
Sørg for, at rattets position ikke ændres under
arbejdets forløb.
Mål med Husqvarnas optiske omdrejningstæller.
Forreste hjulhastighed skal være 0,95-1,0 af
baghjulets hastighed. Bemærk, at variationen mellem
hjulhastigheder er forskellig ved levering. Se
nedenstående tabel.

Synkronisering af forreste og bageste
hjuldrev
Værktøj

Dimension

Torx

T30

Værktøj til måling af
hjulhastighed

--

Lasermåler

--

Reflekterende tape

--

Ring- og gaffelnøgle

14 mm x 2

Ring- og gaffelnøgle

15 mm

Ring- og gaffelnøgle

17 mm x 2

Tid

Handling

Værdi

Produktion

--

0,92-0,95

8 timer

Marker

0,95-1,0

25h

Marker

0,95-1,0

For hver 25h

Marker

0,95-1,0

1. Kontrollér, at den nederste synkronisering er
monteret i det øverste hul som vist på
illustrationen.

2. Sæt rattet i midterposition. Brug en lige kant eller
lignende.
3. Løft og blokér produktet med hjulene på den ene
side på jorden og hjulene på den anden side i
luften. Sørg for, at rattets position ikke ændres.
4. Markér de frit kørende hjul med reflekterende
tape.

5. Vær opmærksom på risikoen for
udstødningsgasser. Mål og notér baghjulenes
hastighed ved fuld hastighed. Mål nu
hastigheden på forhjulene. Den skal være
mellem 0-5 % lavere end baghjulenes hastighed.
6. Kontrollér, at rattets position ikke har ændret sig
under den følgende test. Start motoren, og lad
den køre varm ved fuld hastighed, til den har
stabiliseret sig. Kontroller med
omdrejningstælleren.
7. Stop motoren.
8. Juster synkroniseringen af hjulhastigheden ved
hjælp af reguleringstangen. Løsn først
låsemøtrikkerne.
9. En længere stang giver en højere hastighed på
forhjulene.
10. En kortere stang giver en højere hastighed på
baghjulene.
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11. Kontrollér, med samme ratposition som før, at
justeringen giver det ønskede resultat. Hvis ikke,
gentages fra markering af dækkene.
12. Når justeringen er foretaget, strammes
låsemøtrikkerne på reguleringstangen.
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5.3 Elektrisk system

19
1

2

3

4
5
6

18
17

15

7

16
14 13
12 11
10

9

8

5.3.1 Oversigt over det elektriske system

1. Sneglens rotationssensor

11. Sikringer

2. Kontakt til vipning af opsamleren

12. Batteri

3. Microswitch, sæde

13. Summer

4. Timetæller

14. Sneglens styrekontakt med LED-indikatorer

5. Microswitch, serviceposition for snegl

15. Strømudtag (12 V)

6. Forlygter

16. Tændingslås

7. Microswitch, parkeringsbremse

17. Microswitch, opsamlerposition

8. Microswitch, klippeskjold er oppe

18. Microswitch, opsamlerdæksel

9. Sikkerhedsafbryder til løftehåndtag

19. Microswitch, opsamler fuld

10. Relæ
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5.3.2 Sneglens styrekontakt

5.3.3 Batteri

Afmontering

Afmontering

1. Fjern dækslet i højre side, se ”5.1.1 Afdækninger”
på side 18.

1. Vip opsamleren.

2. Frakobl kablet fra sneglens styrekontakt, og slip
kontakten op gennem panelet.

3. Afmontér batterikablerne.

2. Løsn batteriets fastgørelsesrem.
a. Afmonter altid MINUSPOLEN først.
b. Afmonter derefter PLUSPOLEN.
4. Fjern batteriet.

Montering
1. Monter i modsat rækkefølge.
2. Sæt batteriet i batterirummet.
3. Monter batterikabeltilslutningerne.
a. Monter altid PLUSPOLEN først.
Tilspændingsmomentet er 4 Nm.
b. Monter derefter MINUSPOLEN.
Tilspændingsmomentet er 4 Nm.
4. Fastgør batteriet vha. holderemmen.
5. Luk motorafdækningen.
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5.3.4 Sikringer

Sådan oplades batteriet
1. Vip sædet fremad.

Sikringerne er placeret under dækslet i højre side.

2. Fjern gummihætten (1) fra magnetventilen, der er
forbundet til det røde kabel fra batteriet.
3. Tilslut det røde kabel (+) fra batteriopladeren til
magnetventilen (2).

–

3

1

En overbrændt sikring angives via en brændt
forbindelse. Træk sikringen ud af holderen for at
udskifte den.
Sikringen har til formål at beskytte det elektriske
system. Hvis den brænder over igen umiddelbart
efter udskiftningen, skyldes det en kortslutning, som
skal afhjælpes, inden produktet kan tages i drift igen.

1

2
+

2
3
4

FORSIGTIG: For at undgå kortslutning skal
du sørge for, at det røde kabel fra batteriopladeren er forbundet til magnetventilen.
4. Tilslut det sorte kabel (-) fra batteriopladeren til en
zinkbelagt metaldel som vist på tegningen.
ADVARSEL: Batteriet og det elektriske
system kan blive beskadigede og medføre
personskade, hvis der bruges en forkert
type oplader. Brug kun den oplader, der er specificeret af Husqvarna, til denne batteritype. (LiFePO4 )
5. Start batteriet.
BEMÆRK: Hvis batterispændingen er for lav,
skifter batteriet til beskyttelsestilstand. Batteriopladeren kan ikke registrere batteriet og oplader ikke. Hvis dette sker, skal du trykke og holde
nulstillingsknappen på batteriopladeren nede i
10 sekunder, indtil den begynder at oplade. Læs
mere i de instruktioner, der følger med batteriopladeren.
6. Når batteriet er ladet op, skal du stoppe
opladeren og koble den fra batteriet.
7. Sæt gummihætten (1) på magnetventilen igen.

36 – Danish

Sikringerne er forbundet til beskyttelse af følgende
kredsløb:
FU1 = Tænding 15 A
FU2 = Sneglestyring 7,5 A
FU3 = Aktuator 30 A
FU4 = Strømudtag 12 V 7,5 A

Elektrisk system

5.3.5 Sikkerhedssystem

5.3.6 Udskiftning af pærer

Motoren kan kun startes, når følgende betingelser er
til stede:

Se ”6.1 Tekniske data” på side 73 for oplysninger
om typen af pære.

•

1. Løsn skruerne på dækslet, og løft det af.

Klippeskjoldet er løftet, og parkeringsbremsen er
aktiveret.

Motoren skal standse, når en af følgende tilstande er
til stede:
•

Klippeskjoldet er sænket, og føreren rejser sig fra
sædet.

•

Klippeskjoldet er løftet, parkeringsbremsen er
ikke aktiveret, og føreren rejser sig fra sædet.

For at kontrollere sikkerhedskredsløbet skal du
forsøge at starte motoren, mens en af ovenstående
betingelser ikke er opfyldt. Sørg for at udbedre
situationen, og prøv igen. Udfør denne kontrol
dagligt.

Microswitch pedalbærer
1. Fjern dækslet over tunnelen.

2. Frakobl kablerne fra den ødelagte pære.
3. Udskift pæren, og tilslut kablerne til den.
4. Monter dækslet, og spænd skruerne.

2. Justér microswitchen så den klikker, når
parkeringsbremsen er trykket ned ca 40 mm.
BEMÆRK: Fjederen på parkeringsbremsekablet
kan løftes af for at forbedre adgangen.
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5.3.7 Tændingslås

5.3.8 Timetæller

Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

18 mm

Torx

T30

Skruenøgle

--

Afmontering
1. Vip sædet.

Afmontering
1. Fjern højre sideafskærmning. Se
”5.1.1 Afdækninger” på side 18.
2. Frakobl kablet fra tændingsnøglen.

2. Frakobl kablerne fra timetælleren.
3. Fjern timetælleren ved at trykke beslaget
sammen og trykke det ud gennem rattets konsol.

Montering
Monter i modsat rækkefølge.
3. Fjern tændingsnøglen.
4. Afmontér skiven og møtrikken under
tændingsnøglen.
BEMÆRK: Sørg for, at stikket går i den rigtige
position (kliklås).
5. Slip tændingsnøglen ved at skubbe den ned
gennem panelet.

Montering
1. Monter i modsat rækkefølge.
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5.3.9 Kontakt til vipning af opsamleren

5.3.11 Sensor for fuld opsamler

Afmontering

Sådan justeres sensoren for fuld opsamler

1. Tag sideafskærmningen af. Se ”5.1.1
Afdækninger” på side 18.

Hvis opsamlerdækslet åbnes, eller sneglen stopper,
før opsamleren er fuld, er det nødvendigt at justere
sensoren for fuld opsamler. Sensoren for fuld
opsamler har 4 positioner.

2. Frakobl kablet fra kontakten.
3. Løft kontakten op gennem panelet.

Sørg for, at sensoren er fri for græs.

5.3.12 Åbn opsamleren med et afladet
batteri
Hvis batteriet er afladet, og det er nødvendigt at vippe
posen, skal du gøre følgende:
1. Fjern låseringen og tapbolten på aktuatoren.

Montering
Monter i modsat rækkefølge.

5.3.10 12V udtag
1. Tag sideafskærmningen af. Se
”5.1.1 Afdækninger” på side 18.
2. Frakobl kablet fra udtaget.
3. Fjern møtrikken under panelet.

2. Vip opsamleren manuelt.

4. Løft udtaget op gennem panelet.

Montering
Monter i modsat rækkefølge.
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5.4 Brændstofsystem

5.4.1 Brændstoftank

3. Afmonter tankholderen, og løft tanken væk.

Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

13 mm

Torx

T30

1. Pres slangen sammen med en tang, og afmonter
slangeklemmen og slangen fra brændstoffilterets
tilslutning i bunden. Sørg for at holde enden af
slangen over niveauet i brændstoftanken fra nu
af.
2. Fjern venstre vingedækdel.
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5.4.2 Udskiftning af brændstoffilter
Værktøj

Dimension

Fladtang

–

Slangetang

–

Sådan udskiftes brændstoffilteret
1. Vip opsamleren for at få adgang til
brændstoffilteret.
2. Anvend en fladtang til at flytte slangeklemmerne
væk fra filteret.
3. Træk filteret fri af slangeenderne.

4. Tryk det nye filter ind i enderne af slangerne.
Påfør flydende rengøringsmiddel på enderne af
filteret for at gøre samlingen nemmere.
5. Skub slangeklemmerne tilbage.

Danish – 41

Kølesystem

5.5 Kølesystem
5.5.1 Udskiftning af oliekøleren
Afmontering
Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

10 mm

Ring- og gaffelnøgle

19 mm

1. Vip opsamleren.
2. Frakobl det elektriske stik.
3. Markér hydraulikslangerne, så de gentilsluttes
korrekt.
4. Rengør grundigt som beskrevet. For yderligere
instruktioner henvises til ”5.6.1 Hydraulisk
hygiejne” på side 43.
5. Frakobl hydraulikslangerne. Monter
forseglingspropper for at undgå lækage og
forurening.
6. Afmonter skruerne, 2 på hver side af køleren.
7. Løft oliekøleren ud.

Montering
Monter i modsat rækkefølge.
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5.6 Hydrauliksystem
5.6.1 Hydraulisk hygiejne
Hold hydrauliksystemet rent. Husk:
•

Rengør grundigt, inden du åbner
påfyldningsdækslet eller frakobler noget.

•

Anvend rene beholdere til efterfyldning af olie.

•

Brug kun ren olie, som skal opbevares i lukkede
beholdere.

•

Genbrug ikke aftappet olie.

•

Skift olie og filter i overensstemmelse med de
foreskrevne intervaller i serviceplanen.

Der kræves et system, der er kontaminationsfrit, for
at levere et fungerende hydrauliksystem uden
nedbrud. Partikler genereres under drift, som kan
medføre både slitage og fejl. Systemet har filtre til at
adskille disse partikler. Filteret er dimensioneret til at
tilbageholde de genererede partikler, men hvis snavs
kommer ind i systemet udefra, vil filtrene hurtigt
tilstoppe, så de ikke fungerer efter hensigten. Hvis
der er snavs i systemet, vil yderligere forurenende
stoffer blive genereret, hvilket skaber en ond cirkel.
Dette vil resultere i nedbrud og behov for omfattende
ressourcer til rengøring af systemet.
De partikler, der skader mest, er af samme størrelse
som spillet mellem de bevægelige dele og
komponenterne. Normalt spil i pumper og ventiler er
fra 3-5 µm og op (1 µm = en tusindedel af en mm). I
forbindelse med dette kan det oplyses, at en
bestanddel af størrelsen 40 µm kun lige netop kan
ses med det menneskelige øje.
Hver partikel af snavs har slibende egenskaber, der
genererer flere urenheder, som med tiden vil
resultere i permanent beskadigelse. Antallet af
partikler vil øge hver gang hydrauliksystemet åbnes.
Efter et par timer i drift er de fleste af de partikler, der
er kommet ind, i klemme i filtrene. Derfor skal du ikke
åbne hydraulikanlægget, uden det er virkelig
nødvendigt, fordi hver intervention øger risikoen for
kontaminering, selv når arbejdet udføres på en
professionel måde.

Afhjælp olielækager
Kavitation forårsaget af luftindtrængning kan medføre
interne skader på pumper og motorer. Luft kan
trænge ind i det system, hvor der er olielækage.
Derfor er det så vigtigt, at oliespild udbedres så
hurtigt som muligt.

Hold væsken i hydrauliksystemet rent
Når du åbner en dåse med olie til det hydrauliske
system, skal du være helt sikker på, at området
omkring påfyldningsdækslet er helt frit for støv,
snavs, bomuldsfnug og vand. Hvis der kræves en
beholder, tragt eller en slange for at fylde systemet,
skal du sikre, at de er rene.
Brug kun den type olie, der er angivet i
smøringsskemaet. Sørg for, at oliestanden
kontrolleres ved faste intervaller og vedligeholdes
korrekt.

Arbejdsmetoder
Renlighed gælder også for komponenter, der er
afmonteret eller skal monteres. Husk, at en udskiftet
komponent sandsynligvis vil blive undersøgt med
testudstyr på et værksted. Det er vigtigt, at
komponenten er i samme tilstand, når den
undersøges, som den var, da den blev taget ud af
produktet. Ellers kan den faktiske fejl ikke etableres,
og testudstyret vil blive forurenet. Det er også muligt,
at den indsendte komponent ikke er årsag til fejlen og
derfor returneres uden handling.
Nedenstående punkter bør være rutinemæssige
procedurer ved arbejde på hydrauliksystemer:
•

Rengør efter behov.

•

Beskyt området, hvor arbejdet skal udføres, mod
støv og andre urenheder i luften. Plastklude og
lignende kan bruges.

•

Vask meget grundigt med mineralsk terpentin
eller lignende. Det er ikke tilstrækkeligt kun at
vaske dele, der kommer i direkte berøring. Selv
områder, hvor snavs kan falde på
indførselsstedet under arbejdets forløb, skal
rengøres, og det samme gælder det værktøj,
som benyttes. Brug en egnet børste til vask, tør
og vask herefter igen om nødvendigt. Skyl til sidst
området der afmonteres, slangeforbindelser og
lignende med ren mineralsk terpentin.

•

Anvend passende beskyttelse umiddelbart efter,
at alle rør og slanger er blevet fjernet.
Komponenter (også udskiftede) samt slanger og
rør skal beskyttes.

•

Alle komponenter, som indgår i rørbeslagene,
skal udskiftes eller rengøres i ren mineralsk
terpentin og blæses rene med trykluft, før de
genmonteres.

•

Oprethold renlighed ved trykmåling. Skyl begge
dele af lynkoblingerne med mineralsk terpentin
før tilslutning. Sørg for, at enhver beskyttelse er
ren, før den returneres.
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Hydrauliske koblinger, rør og slanger
Hydraulikrør skal altid løsnes i begge ender ved
afmonteringen.
Det er yderst vigtigt at anvende 2 værktøjer, hvoraf
det ene bruges som modhold, både ved at løsning og
stramning af slanger, så slangen ikke udsættes for
belastning eller rotation ved tilspænding. Vinkelnipler
kan få fejl, eller der kan opstå revner, hvis der løsnes
eller spændes uden modhold.
Ved montering af hydrauliske ledninger skal der først
spændes, indtil konusser får kontakt, dvs. så længe
der nemt kan spændes. Spænd derefter yderligere
halvanden flade. Undgå at spænde yderligere.
Sørg altid for at kontrollere, og vær opmærksom på,
hvordan slange, ledninger, rør osv. er spændt i hele
produktet, før du løsner eller afmonterer. De skal altid
monteres igen sammen med det samme
tilspændingsmoment.
Kontroller altid ved montering af slanger og ledninger,
at de kommer væk fra steder, hvor de kan blive udsat
for gnavning og slitage.
Kontroller altid efter genmontering af slanger,
ledninger, rør osv., at der ikke er olielækager. Tryk til
hydrauliksystemet leveres af pumpen i drivsystemet.
En trykbegrænsningsventil begrænser det maksimale
systemtryk til omkring 30 bar/435,114 PSI.
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Der er et filter i hydraulikolietanken til sugerøret til
pumpen.
Et hydraulisk oliefilter til påskruning bruges til at
filtrere urenheder.
Styreventilen er en glideventil. Håndtaget findes i
håndtagshuset bagtil og er forbundet med skyderen.
Trykforsyning og udstødning sker via ventilblokken.
Hydraulikolie til løftecylinderen sker via 2 slanger.
Slangens nippel til cylinderens stempelside er
udstyret med et gashåndtag. Mellem skyderen og
gashåndtaget er der en mekanisk styret kontraventil.
Formålet med den bageste ventil er at holde olien
inde, så klippeskjoldet ikke sænkes, når håndtaget
ikke er aktiveret.
Løftecylinderen er en dobbeltvirkende
hydraulikcylinder og er forbundet med akslen på
håndtagshuset.
Servostyringen er beskrevet i ”4.3 Styring” på
side 15.

Hydrauliksystem

5.6.2 Komponenternes placering

E

6
F

2

G
H

G

F

3
5

A

B
1

C

A

H
D
C

D

4

E

B

Position

Beskrivelse

1

Olietank

2

Oliekøler

3

Filter til påskruning

4

RMU

5

FMU

6

Styre-orbitrol
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5.6.3 Bageste transmission

Værktøj

Dimension

Torx

T20

Ring- og gaffelnøgle

14 mm

Ring- og gaffelnøgle

16 mm

Ring- og gaffelnøgle

17 mm

Ring- og gaffelnøgle

22 mm

Ring- og gaffelnøgle

32 mm

Ring- og gaffelnøgle

15 mm

Ring- og gaffelnøgle

17 mm

Ring- og gaffelnøgle

18 mm

Ring- og gaffelnøgle

22 mm

Ring- og gaffelnøgle

27 mm

Unbrakonøgle

3 mm

Unbrakonøgle

10 mm

Momentnøgle

–
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Afmontering
1. Løft produktet og støt det under rammen. Se
illustrationen til det tilladte område.

6. Fjern de 4 skruer, som holder den bageste
transmission, og sænk den.
Venstre side

Højre side.
2. Afmontér baghjulene.

3. Tøm olien af. Se ”5.2.3 Transmissionsolieskift” på
side 28.
4. Frigør hydraulikslangerne fra undersiden af
bageste transmission. Monter
beskyttelsespropperne. De hydrauliske slanger
kan blive forvekslet. Markér slangerne, så de er
gentilkobles på de korrekte tilslutninger.

Montering
1. Transmissionen samles i modsat rækkefølge af
afmontering. Lejet på højre side drejes, så
smøreniplen peger bagud. Spænd det højre leje.
2. Stopskruerne til lejet på højre side spændes, når
de 4 skruer, der holder transmissionen, er blevet
strammet.
3. Smør aksler til beskyttelse mod rust inden
hjulene monteres.
4. Fyld op med olie, og udluft hele
hydrauliksystemet, se ”5.6 Hydrauliksystem” på
side 43.

5. Frigør hydraulikrøret fra oversiden af bageste
transmission. Monter beskyttelsesproppen.

5. Undersøg og juster hastighedskoordineringen
mellem for- og baghjulene, se ”5.2.10
Hjulhastighed” på side 32.
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5.6.4 Forreste transmission RC 320Ts AWD

Værktøj

Dimension

Nottang

–

Ring- og gaffelnøgle

18 mm

Ring- og gaffelnøgle

22 mm

Ring- og gaffelnøgle

27 mm

Ring- og gaffelnøgle

32 mm

Unbrakonøgle

10 mm

Momentnøgle

–

Ring- og gaffelnøgle

22 mm

Ring- og gaffelnøgle

27 mm
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Afmontering
1. Fjern klippeskjoldet, se ”Fjern klippeskjoldet” på
side 58.
2. Løft og understøt produktet.

5. Tøm olien af. Se ”5.2.3 Transmissionsolieskift” på
side 28.
6. Frigør hydraulikrørene fra undersiden af
transmissionen. Monter beskyttelsespropperne.

7. Fjern venstre forvinge.
8. Frigør hydraulikrøret fra oversiden af
transmissionen. Monter beskyttelsesproppen.

3. Fjern forhjulene.

9. Frigør parkeringsbremsekablet.

4. Slip det forreste synkroniseringsled til hastighed
fra den forreste transmission.

Danish – 49

Hydrauliksystem

10. Fjern de 5 bolte, som holder transmissionen, og
sænk den.

Montering
Monter forakslen i modsat rækkefølge af
afmonteringen. Lejet på venstre side drejes, så
smøreniplen peger bagud.
1. Saml først alle skruerne på forakslen og lejerne
løst for at hjælpe med at styre akslerne til den
bedste position. Derefter spændes de
3 M12‑skruer i forakslen og derefter hjullejerne.
Kontrollér, at akslerne kan dreje frit.
2. Stopskruerne til det højre leje spændes efter de
4 skruer, der holder hjullejerne, er blevet
strammet.
3. Smør aksler med korrosionsbeskyttelse inden
montering af hjulene.
4. Fyld hydrauliksystemet med olie.
5. Kontrollér og justér parkeringsbremsekablet.
6. Kontrollér og justér hastighedskoordinering
mellem forhjulene og baghjulene som beskrevet i
”5.2.10 Hjulhastighed” på side 32.

11. Løsn skruerne (2), og fjern lejet i højre side.
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5.6.5 Pakningsudskiftning udgående
aksel
1. Afmonter hjulene. Pas på ikke at tabe den nøgle,
der sidder mellem hjulet, navet og akslen.

5. Vikl isolerbånd rundt om den udgående aksel fra
begyndelsen af notrillen og udad, indtil gevindene
på låseringen er dækket med tape. Dette gøres
for at beskytte den nye pakning mod skader.

6. Smør akslen og den indvendige side af den nye
pakning med smørelse, så pakningen glider på
jævnt.
2. Rengør den udgående aksel og området omkring
pakningen for al snavs og rust.
3. Tag låseringen af.

BEMÆRK: Sørg for, at metalfjederstrammeren på
pakningen er placeret på den side af pakningen,
der vender mod transmissionen, før pakningen
monteres.
Anbring pakningen på akslen med metalfjederen
indad, og tryk den forsigtigt ind. Brug den tynde ende
af en 1/4" forlænger til at slå pakningen forsigtigt ned,
indtil den sidder i bunden af akselhuset. Bank kun på
stålhuset på pakningen. Bevæg forlængeren i en
cirkel omkring pakningen, så den trykkes ned jævnt
hele vejen rundt og slutter tæt mod akslen.

4. Indsæt en skruetrækker mellem pakningen og
akslen, og vrid pakningen fra akselhuset med en
vridende bevægelse.
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5.6.6 Styrecylinder
Sådan fjernes servostyringen

7. Fjern skruerne, der holder servostyringsbeslaget
i servostyringens hus.

1. Fjern klippeaggregatet.
2. Løsn styrekablernes bageste beslag.

8. Træk servostyringen opad, og flyt den nederste
del bagud for at fremtvinge styrekæden.
3. Afmonter rattet og ratstammen ved at løsne
låsemøtrikken og skrue stopskruen løs. Løft
rattet og ratstammen opad.
4. Fjern de 2 skruer på dækslet, og løft det op.
Frakobl kablerne fra lampen.

Sådan monteres servostyringen
1. Følg anvisningerne i modsat rækkefølge for at
monteres servostyringen. Sørg for, at rattet er i
midterpositionen, når baghjulene er centrerede.
Sæt kæden på igen på servostyringens
kædehjul, eller justér det bagerste ophæng til
styrekablerne efter behov.
2. Udluft hydrauliksystemet for eksisterende luft.

5. Fjern låseringen og lejerne oven på
servostyringen.
6. Løsn de hydrauliske slanger fra servostyringen.
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5.6.7 Udluftning af hydrauliksystemet
BEMÆRK: Udvis renlighed. Brugt olie må ikke
genbruges. Se ”5.6.1 Hydraulisk hygiejne” på
side 43.

Afmontering
1. Afmontér gearkassedækslet.

6. Når produktet begynder at bevæge sig, øges
gassen til høj motorhastighed.
7. Gentag hurtig opstart og nødstop, indtil
transmissionen reagerer korrekt.
8. Drej rattet flere gange, indtil styresystemet
fungerer uden ryk og stopper.
9. Prøvekør produktet.
10. Kontrollér oliestanden i den hydrostatiske
gearkasse, og fyld eller tøm olietanken efter
behov.
11. Genmonter gearkassedækslet.

5.6.8 Filter til påskruning
1. Drej oliefilteret mod uret for at afmontere det.

2. Kontrollér olieniveauet i den hydrauliske
transmission. Olietanken kan, i denne position,
være overfyldt.

2. Smør gummipakningen på det nye oliefilter med
ny olie.
3. Monter oliefilteret ved at dreje det med uret med
hånden, indtil gummipakningen er på plads, og
spænd derefter en halv omgang mere.
3. Kontrollér konstant oliestanden i tanken.
4. Start motoren, og indstil speederen til tomgang.
5. Aktivér og deaktivér koblingen gentagne gange
ved skiftevis at trykke på fremad- og
bagudgående pedaler.
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5.7 Klippesystem

5. Sænk stellet med det mekaniske håndtag. Sæt
en lille skruetrækker gennem kæden, så den ikke
kan glide ind i tunnelen. Slæk kæden fra stellet.

5.7.1 Værktøjsramme
Værktøj

Dimension

Ring- og gaffelnøgle

13 mm

Ring- og gaffelnøgle

18 mm

Ring- og gaffelnøgle

19 mm

Torx

T30

Afmontering
1. Fjern klippeaggregatet. For yderligere
instruktioner henvises til ”5.7.2 Klippeskjold” på
side 55.
2. Tryk ned på stellet, og slip låsen.
6. Fjern de bageste styreskruer i stellet. For at
sænke stellet helt i venstre side skal det først
trækkes tilbage.

3. Kontrollér målingen på placeringen af
justeringsdelens position. Notér værdierne, og
brug som indledende værdier ved monteringen.
7. Træk stellet ud.

8. Løsn remmen fra værktøjsrammen.
4. Løsn justeringsskruerne helt, så fjedrene slipper.
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først trække den tilbage.
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Montering
1. Skub værktøjsrammen ind. Sørg for, at
højdejusteringsstoppet indsættes i stellet.

5. Sænk sneglens styrehåndtag for at løfte sneglen
til servicepositionen.

2. Sæt fjedrene på værktøjsrammen.

6. Løsn klemmen på det forreste dæksel med det
værktøj, der er fastgjort til tændingsnøglen, og
løft dækslet af.
3. Monter værktøjsrammen i modsat rækkefølge af
afmontering.
4. Justér jordtrykket. Se ”5.7.7 Kontrol og justering
af jordtryk” på side 61.

5.7.2 Klippeskjold
Serviceposition til klippeskjold
For at sikre god tilgængelighed til rengøring,
reparation og vedligeholdelse indstilles klippeskjoldet
i serviceposition.
I serviceposition er klippeskjoldet hævet og låst i
lodret position.
1. Parkér produktet på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Indstil klippehøjdehåndtaget til
servicepositionen.
4. Træk klippeskjoldets løftehåndtag bagud til den
låste position for at løfte klippeskjoldet.

7. Træk fjederhåndtaget (1) mod højre og ud fra
fjederholderen for at løsne drivremspændingen.
8. Hold fjederhåndtaget med venstre hånd, og løft
drivremmen af med højre hånd.
9. Sæt drivremmen i remholderen (2).
10. Sæt fjederhåndtaget i holderen, så fjederen ikke
falder ned.
11. Løft klippehøjdens støtte, og sæt den i
støtteholderen (3).

3
2

1
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12. Hold den forreste kant af klippeskjoldet med
begge hænder, og træk det fremad, til det
stopper.

FORSIGTIG: Drivremmen kan komme i
klemme og gå i stykker, hvis den sætter
sig fast under klippeskjoldet. Træk i
drivremmens løkke i remholderen for at
strække drivremmen, før du trykker klippeskjoldet ind.
4. Løft klippehøjdestøtten fra støtteholderen, og sæt
den ind i hullet (1).
1
2

13. Løft klippeskjoldet op til lodret position, indtil du
hører et klik. Klippeskjoldet låses automatisk i
lodret position.

3

5. Hold fjederhåndtaget, og løft drivremmen ud af
holderen.
6. Sæt drivremmen omkring spændingshjulet (2).
Sørg for, at drivremmen kører som illustreret
nedenfor.

Retur fra serviceposition
1. Hold den forreste kant af klippeskjoldet med
venstre hånd.
2. Slip låsen med højre hånd.
7. Træk fjederen i fjederholderen (3).
8. Træk sneglens håndtag til driftspositionen.

3. Fold klippeskjoldet ned, og skub det ind, indtil det
stopper.
9. Monter det forreste dæksel.
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Montering af klippedækket
ADVARSEL: Drivremmens spændingsfjeder kan gå i stykker og forårsage
personskade. Bær sikkerhedsbriller, når
du monterer eller fjerner klippeskjoldet.

8. Skub stellet ned. Løft servicelåsen til lodret
stilling.

1. Placer produktet på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Indstil klippehøjdehåndtaget til servicepositionen.
4. Indstil klippeskjoldets løftehåndtag til
klippepositionen.

5. Sænk håndtaget til sneglens serviceposition for
at løfte sneglen til servicepositionen.

ADVARSEL: Fingre kan blive alvorligt
kvæstet i låsemekanismen. Sæt servicelåsen i helt lodret stilling, og hold den
forreste kant af klippeskjoldet med to
hænder, når du fortsætter til næste trin, for at
forhindre skader.
9. Løft den forreste kant af klippeskjoldet, og rul det
mod stellet. Tapperne på klippeskjoldet, én på
hver side, skal sættes ind i rillerne på stellet.
Servicelåsen udløses automatisk.

6. Løsn klemmen på det forreste dæksel med det
værktøj, der er fastgjort til tændingsnøglen, og
løft dækslet af.

10. Løft klippehøjdestøtten fra støtteholderen, og
sæt den ind i skærestophullet (1).

1
7. Læg drivremmen som vist for at sikre, at den ikke
kommer i klemme, når klippeskjoldet monteres.

2

3
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11. Sæt drivremmen omkring spændingshjulet (2).
Sørg for, at drivremmen kører som illustreret.

1

4. Træk drivremmen bagud under produktet. Sæt
den ikke i remholderen (2).
5. Sæt fjederhåndtaget i fjederholderen, så fjederen
ikke falder ned.
6. Løft klippehøjdens støtte, og sæt den i
støtteholderen (3).

2

3

3

2

1
7. Grib den forreste kant af klippeskjoldet med
begge hænder, og træk det fremad, til det
stopper.

12. Sæt fjederen i fjederholderen (3).
13. Indstil klippeskjoldets løftehåndtag til den låste
position. Klippeskjoldet løftes op.

8. Løft servicelåsen til lodret stilling.
14. Træk håndtaget for sneglens serviceposition til
den øverste position.

15. Klik fordækslet på.

Fjern klippeskjoldet
1. Udfør trin 1-6 i montering af klippeskjoldet.
2. Træk fjederhåndtaget mod højre og ud fra
fjederholderen for at løsne drivremspændingen
hjul (1).
3. Hold fjederhåndtaget med venstre hånd, og løft
drivremmen af med højre hånd.
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ADVARSEL: Fingre kan blive alvorligt
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forreste kant af klippeskjoldet med to
hænder, når du fortsætter til næste trin, for at
forhindre skader.
9. Løft den forreste kant af klippeskjoldet, indtil
servicelåsen berører stellet, og træk
klippeskjoldet ud.
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5.7.3 Kontrol af klippeskjoldets
parallelitet

5.7.4 Sådan justeres klippeskjoldets
parallelitet

Paralleliteten og klippehøjden skal justeres, når et nyt
klippeskjold monteres.

1. Fjern frontdækslet og den højre skærm.

1. Sørg for, at lufttrykket i dækkene er 150 kPi
(1,5 bar / 21,8 PSI).

2. Fjern skruerne, der holder remafskærmningen
fast, og løft remafskærmningen af.

2. Parkér produktet på en plan flade.
3. Sænk klippeskjoldet til klippepositionen.
4. Mål afstanden mellem jorden og for- og
bagkanten af klippeskjoldet, og sørg for, at
bagkanten er 4-6 mm højere end forkanten.

3. Løsn møtrikkerne på løftestiveren.

4. Drej løftestiveren for at forlænge eller forkorte
stoppet. Forlæng støtten for at løfte
afskærmningens bagkant. Forkort stoppet for at
sænke afskærmningens bagkant.

5. Spænd møtrikkerne på løftestiveren, når
justeringen er fuldført.
6. Monter remafskærmningen, og spænd skruerne.
7. Monter den højre skærm og frontdækslet.
BEMÆRK: En ny justering af parallelitet og
klippehøjde skal foretages, når klippeskjoldet
udskiftes.
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5.7.5 Justering af klippehøjdeområdet
1. Fjern venstre sideafskærmning.

5.7.6 Udskiftning af remmen på
klippeskjoldet
ADVARSEL: Brug beskyttelseshandsker,
når du udfører arbejde på knivene.
Klemningsfare ved arbejde på remmen.
For animation af denne procedure se:
https://youtu.be/HgC88mNe-zI
På klippeskjold med sikre knive drives knivene af en
kilerem.
1. Afmonter frontdækslet på klippeskjoldet, se
”5.7.2 Klippeskjold” på side 55.
2. Afmonter venstre sidedæksler.

2. Hæv eller sænk hele klippeskjoldet ved at skrue
møtrikkerne op og ned. Juster således, at
afstanden mellem jorden og kanten af
klippeskjoldet på fordækslet er 25 mm.

3. Tryk remstrammeren mod remskiven, og fjern
remmen.

3. Spænd møtrikken.
4. Kontrollér, at paralleliteten ikke er ændret. Hvis
dette er tilfældet, skal paralleliteten efterjusteres.
5. Kontrollér og justér om nødvendigt jordtrykket på
klippeskjoldet.

Montering af remmen
1. Sæt drivremmen omkring spændingshjulene.
Sørg for, at drivremmen kører som illustreret
nedenfor.
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5.7.7 Kontrol og justering af jordtryk
For at få de bedste klipperesultater er det vigtigt at
have det korrekte tryk fra klippeskjoldet på
underlaget.
1. Sørg for, at lufttrykket i dækkene er 150 kPa
(1,5 bar / 21,8 PSI).
2. Parkér produktet på en plan flade.
3. Sænk klippedækket til klippepositionen.
4. Sæt to badevægte under forkanten af
klippeskjoldet.

5. For at sikre dig, at støttehjulene ikke bærer
vægten, skal du sætte en blok mellem stellet og
vægtene.
6. For at justere jordtrykket skal du dreje
justeringsskruerne, som sidder bag forhjulene på
højre og venstre side.
7. Drej skruerne mod højre eller venstre, indtil
jordtrykket er mellem 12 og 15 kg.
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5.7.8 Knive
Sådan efterses knivene
Indstil klippeskjoldet til servicepositionen. Kig på
knivene for at se, om de er beskadiget, og om det er
nødvendigt at skærpe dem. Spænd knivboltene med
tilspændingsmomentet 60 Nm i den retning, pilene på
illustrationen viser.

FORSIGTIG: Beskadigede eller forkert
afbalancerede knive forårsager ubalance, der kan beskadige produktet. Udskift
beskadigede knive. Lad et autoriseret serviceværksted hjælpe dig med at skærpe og afbalancere sløve knive.

Sådan udskiftes knivene
FORSIGTIG: Bolthovederne kan blive
beskadiget, hvis du forsøger at løsne
dem i den forkerte retning.
1. Indstil klippeskjoldet til servicepositionen.
2. Lås kniven med en træblok.

3. Løsn og fjern knivbolten, spændskiverne og
kniven. Løsn knivboltene i den retning, pilene på
illustrationen viser.

4. Monter den nye kniv, så de vinklede ender vender
op i retning af klippeskjoldet.
5. Monter kniven med spændskiven og bolten med
tilspændingsmomentet 60 Nm.
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5.7.9 Sådan fjernes knive med lejer
Afmontering

6. Fjern beskyttelsesskiven. Pas på ikke at tabe
kilen.

1. Afmontér dækslerne på klippeskjoldet.
2. Fjern remmene.
3. Fjern skruerne, der holder remskiven. Lås kniven
med en træklods. Pas på ikke at tabe den nøgle,
der sidder mellem remskiven og akslen. Tag
remskiven af. En aftrækker kan være påkrævet.

7. Marker den ene ende på akslen. Tryk akslen ud
med en aftrækker. Slå lejet ud, og afmonter
afstandsstykket.

4. Løsn de 4 skruer, der holder knivlejet, og
afmontér hele lejeenheden fra klippeskjoldet.

Du køber hele enheden komplet med akselhus,
aksel, afstandsstykke og lejer.

5. Placer lejehuset i en skruestik, og fjern kniven og
skiverne.

Montering
Monter i modsat rækkefølge af afmonteringen. Sørg
for, at akslen er monteret i samme retning, som da
den blev afmonteret, ellers passer nøglerne ikke i
rillerne.
Spænd knivlejerne med et tilspændingsmoment på
20-25 Nm.
Tilspænd kniven med et tilspændingsmoment på
60 Nm.
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5.7.10 Slibning og afbalancering af knive
1. Afmonter klingerne. Se ”5.7.8 Knive” på
side 62.
2. Fastgør skiven i en skruestik, og slib den med en
fil.

3. Afbalancér kniven ved at fastgøre en dorn
vandret i en skruestik som vist. Træk hullet i
midten af kniven over dornen, og sørg for, at
kniven er ligeligt vægtet. Illustrationen viser en
kniv, der skal justeres, den skal slibes mere for at
opnå den rette balance (ved pilen).

ADVARSEL: Hvis knivene har revner kan
de knække under drift. Risiko for beskadigelse af knive øges, hvis knivene ikke
er afbalanceret.
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5.8 Remme
5.8.1 Udskiftning af bageste drivrem

5. Afmontér remmen fra den hydrostatiske
transmissions remskive med en skruetrækker og
en topnøgle.

For animation af denne procedure se:
https://youtu.be/I5vxMMRGFkY

Afmontering
1. Løft klippeskjoldet.
2. Afmontér gearkassedækslet.

6. Afmonter motorens aftrækkerdæksler på begge
sider af maskinen.

3. Fjern ventilatoren ved at skrue møtrikken af.

7. Afmonter remstyringen til den midterste rem.

.
4. Hægt fjederen på remstrammeren af.

8. Afmontér den primære drivrem fra remskiven og
fold den op, så den ikke kommer i vejen.
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9. Træk remmen af remskiven, og flyt den under
motorremskiven.

10. Træk remmen ud gennem åbningen under
drejelejet og forbi remstrammerskiven.

Montering
1. Træk remmen gennem åbningen under drejelejet
og ud på ydersiden forbi remstrammerskiven.
2. Træk remmen under remskiven, og monter den
på motorremskiven.
3. Montér remmen på den hydrostatiske
transmissions remskive.
4. Monter køleventilatoren.

5. Kontrollér, at den primære drivrem er korrekt
monteret på den forreste remskive, og monter
den midterste rem på remskiven.
6. Monter remstyringen til den midterste rem.
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7. Fastgør fjederen (A).
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5.8.2 Udskiftning af den primære rem

5. Fjern beskyttelsesafdækningen.

For animation af denne procedure se:
https://youtu.be/-btymwX2ml8

Afmontering
1. Fjern remskivedækslerne, fjern remafdækningen
og løft den primære drivrem fra remskiven (se
"Udskiftning af bageste drivrem", trin 6 - 8).
2. Fjern frontdækslet.
6. Fjern den primære rem fra remskiven, så den kan
trækkes ud fra den anden ende.

3. Løsn fjederen.
7. Løsn remskivens skruer på den modsatte side af
maskinen, så remmen kan komme igennem.

4. Fjern koblingsremmen.

8. Træk remmen igennem.

Montering
Følg trinene til afmontering i omvendt rækkefølge.
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Remme

5.8.3 Udskift udstyrsremmen
For animation af denne procedure se:
https://youtu.be/7pYo7RFpXtA

Afmontering
1. Afmonter frontdækslet.

2. Fjern remafdækningen til klippeskjoldet.

3. Slæk remspændingen ved at løsne
fjederspændingshåndtaget (3). Afmonter remmen
fra klippeskjoldets remskive.
1
2

3

4. Afmontér frontdækslet, løsn fjederen, fjern
koblingsremmen og løft den primære drivrem af
(se "Afmontering af den primære rem", trin 4 - 8).
5. Træk udstyrsremmen ud.

Montering
Følg proceduren for fjernelse i omvendt rækkefølge.
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5.9 Snegl

6. Placér remmen som vist på billedet.

5.9.1 Afmontér sneglens kpl
For animation af denne procedure se:
https://youtu.be/w2TZHmF_YnU

Afmontering
1. Træk håndtaget for sneglens serviceposition til
IKKE-serviceposition.
7. Hæv værnet op, og lås det med en skrue/split.

2. Vip sædet og opsamleren.
3. Kobl kablet fra stikket, og fjern plastdækslet.

8. Tag sneglen af.

4. Løft remmen fra remskiven med begge hænder.

5. Fjern remmen af magnetventilkoblingen.

Montering
Udfør ovenstående instruktioner i modsat
rækkefølge.
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1

2

4

3

5.9.2 Fjern sneglen fra sneglens kpl
Afmontering
1. Afmontér sneglens kpl fra produktet, se
”5.9.1 Afmontér sneglens kpl” på side 69.
2. Fjern skruen, og løft remafdækningen af. (1)
3. Fjern remmen og remskiverne, se ”5.9.3 Sådan
afmonteres valsedrivremmen og gearhjulene” på
side 71.
4. Fjern de 4 skruer, og løft beslaget af. (2)
5. Fjern skruen. (3)
6. Afmonter sneglen. (4)

Montering
Udfør ovenstående instruktioner i modsat
rækkefølge.
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2

3

1

4

5.9.3 Sådan afmonteres valsedrivremmen
og gearhjulene
For animation af denne procedure se:
https://youtu.be/YjwHxijkfYo

Afmontering
1. Vip opsamleren.
2. Fjern skruen, og løft remafdækningen af (1).
3. Afmonter den øverste skrue (2), og løft remmen
og gearhjulet af (3).
4. Afmonter den nederste skrue og gearhjul.
5. Afmonter nøglerne (4).

Montering
Udfør ovenstående instruktioner i modsat rækkefølge.
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5.9.4 Sådan fjernes en tilstopning fra
sneglen
Hvis symbolet på sneglens knap er rødt, og produktet
bipper vedvarende, er sneglen tilstoppet.
Tilstopningen skal fjernes manuelt.
1. Vip opsamleren.
2. Træk sneglens vedligeholdelsesværktøj fri fra
bunden af opsamleren.

4. Hold sneglens vedligeholdelsesværktøj, og drej
sneglen 5 hele omdrejninger mod uret. Årsagen
til tilstopningen sendes nedad og ud af sneglen.
5. Træk sneglens vedligeholdelsesværktøj ud, og
sæt det tilbage i holderen i bunden af
opsamleren.
6. Sænk opsamleren til driftsposition, og start
motoren.
7. Hvis symbolet på sneglens knap er rødt, og
produktet bipper, når motoren startes, skal
motoren standses.
8. Sæt klippeskjoldet i serviceposition, og fjern
tilstopningen fra sneglens indløb manuelt.
9. Sæt klippeskjoldet i klippeposition, og start
motoren.
10. Hvis symbolet på sneglens knap er rødt, og
produktet bipper, når motoren startes, skal
motoren standses. Fjern sneglen, og fjern det,
som blokerer skruen.

3. Sæt sneglens vedligeholdelsesværktøj ind i hullet
på den øverste del af sneglen.
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BEMÆRK: Når tilstopningen er fjernet, starter
produktet i ikke-opsamlingstilstand, og du skal
vælge opsamlingstilstanden igen.
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6 Specifikationer
6.1 Tekniske data
6.1.1 Tekniske data - lyd- og vibrationsniveauer
RC 318T

RC 320Ts AWD

Lydeffektniveau, målt i dB(A)

99

102

Lydeffektniveau, garanteret dB(A)

100

100

85

85

2,4

2,4

0,5

0,5

Støjemissioner (se note 1)

Støjniveauer (se note 2)
Lydtrykniveau ved brugerens øre, dB(A)
Vibrationsniveauer (se note 3)
Vibrationsniveau i rattet, m/s2.
Vibrationsniveau i sædet, m/s

2

NOTE 1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til
Rådets direktiv 2000/14/EF.
NOTE 2: Lydtryksniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for lydtryksniveau
har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB (A).
NOTE 3: Vibrationsniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for
vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 0,2 m/s2
(rat) og 0,8 m/s2 (sæde).

6.1.2 Tekniske data - væsker
Motorolie
Brug en motorolie med en viskositet angivet i
tabellen, klasse SF-SJ.

-20°C -10°C

-4°F

14°F

0°C

32°F

10°C 20°C 30°C 40°C

50°F

68°F

86°F 104°F

Danish – 73

Specifikationer

6.1.3 Tekniske data - mål

D

G
C
A
B

A

2394 mm

B

2090 mm

C

903 mm

D

1284 mm

E

1176 mm

F

1032 mm

G

110 mm

H

1000 mm
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6.1.4 Tekniske data – RC 318T / RC 320Ts AWD
RC 318T

RC 320Ts AWD

Længde uden klippeskjold, mm

2089

2089

Bredde uden klippeskjold, mm

1030

1030

Længde med klippeskjold, mm

2394

2394

Bredde med klippeskjold, mm

1176

1176

Højde, mm

1284

1284

Vægt uden klippeskjold, med tomme tanke, kg

326

327

Vægt med klippeskjold, med tomme tanke, kg

389

390

Akselafstand, mm

903

903

Sporvidde, forrest, mm

860

860

Sporvidde, bagest, mm

670

670

Dækstørrelse

16*6.50*8

16*6.50*8

Dæktryk, bagdæk-fordæk, kPa/bar/PSI

150 / 1,5 / 21,8

150 / 1,5 / 21,8

Maks. hældning, grader

10

10

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Endurance 7200 TWIN

Endurance 7220 TWIN

12,6

12,6

Slagvolumen, cm3

656

656

Motorens maks. omdrejningstal, o/min

3000 +/- 100

3000 +/- 100

Maks. hastighed fremad, km/t

8,5

8,5

Brændstof, min. oktantal blyfri

85

85

Tankens kapacitet, liter

12

12

Olie

Klasse SF, SG, SH eller
SJ SAE40, SAE30,
SAE10W-30,
SAE10W-40 eller
SAE5W-20

Klasse SF, SG, SH eller
SJ SAE40, SAE30,
SAE10W-30,
SAE10W-40 eller
SAE5W-20

Olietankens kapacitet inkl. filter, liter

1,9

1,9

Startmotor

Elektrisk start 12 V

Elektrisk start 12 V

Mål og vægt

Motor
Mærke
Model
Normal motoreffekt, kW

1

NOTE 1: Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en
typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J349/ISO 1585. Motorer fra masseproduktionen
kan afvige fra denne værdi. Den faktiske effekt på motoren, som monteres i det færdige produkt, vil afhænge af
driftshastigheden, miljøhensyn og andre værdier.
Gearkasse
Mærke

Tuff Torq

Tuff Torq

Forreste transmission

–

KTM 10T

Bageste transmission

K66 AT

K664

Olie, klasse SF-CC

SAE 10W/40

SAE 10W/50 syntetisk
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Elektrisk system
Type

12 V, negativ stel

12 V, negativ stel

Batteri

LiFePO4

LiFePO4

Maks. batteriopladningsstrøm, A

3,0

3,0

Tændrør

XC92YC

XC92YC

Elektrodeafstand, mm

0,75

0,75

Lygte

LED GU5.3 12V
4,5-6,5 W

LED GU5.3 12V
4,5-6,5 W

Klippeskjold

Combi 103

Combi 112

Klippebredde, mm

1030

1120

Klippehøjde, 8 positioner, mm

25-75

25-75

Vægt, kg

63

63

Knivlængde venstre og højre kniv, mm

510

555

Knivlængde midterste kniv, mm

243

243

Venstre kniv artikelnummer

590 74 94-10

588 82 43-10

Højre kniv artikelnummer

590 74 94-20

588 82 43-20

Midterste kniv artikelnummer

588 82 44-10

588 82 44-10

Maks. batteriopladningsspænding, V

14,4

14,4

Knive

ADVARSEL: Hvis du bruger et klippeskjold, der ikke er godkendt til produktet,
kan det forårsage, at genstande slynges ud med høj hastighed og forårsager
alvorlig personskade. Brug ikke andre klippeskjold end dem, der er angivet i
denne værkstedshåndbog.
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7 Appendikser og planer
7.1 Ledningsdiagram
ELECTRICALRC
RC318T
318T
ELEKTRISK

ELECTRICALRC
RC320TS
320TsAWD
AWD
ELEKTRISK
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Blå

Gul

Timetæller

Blå
Sort

Sort
Blå
Blå

Kabelside

Sort

Kabelside

Hvid

Brun

Grøn
Grøn
Brun

Sort

Blå
Gul

Rød
Sort

Grøn

Sort

Grå

Sort

Sort

Rød

Rød

Grøn

Blå

Blå

Gul

Sort
Gul

Sort
Gul

Rød/grå

Grøn
Brun

Sort

Grøn

Grøn

Sort

Sort

Sædekontakt

Blå

Pedalpladestik

P-stopkontakt

Lygter

Hæve-/sænkekontakt

Blå

Gul

Sort

Gul

Rød

Batteri

Sort

Oliekøler

Sikring 4 (7,5 A)

Gul

Sort

Gul

Gul

Kabelside

Nøglekontakt

Gul

Blå

Sort

Sikring 3 (30 A)

Kabelside

Posetømmekontakt

Brun

Rød/grå

Sort

Sikring 2 (7,5 A)

Rød

Kabelside

Lineær aktuator

Sort

Sort

Rød

Sikring 1 (15 A)

Strømudtag

Rød

Rød

Rød

Gul

Sort

Rød

Grå

Sikringsholder

Sort

Rød

Relæ X31

Rød

Sort

Relæ X30

Gul

Strømrelæ

Brun

Rød

Sort
Sort

Gul

Kabelside

Snekkestyring
ledningsnet

Rød

Brun

Starter

Kabelside

Motor
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7.1.1 Ledningsføring snegl

Sort

Rød

Gul

Snekkestyring
ledningsnet

Sort

Sort

Sort

Sort

Rød

Brun

Grøn

Sort til ben 3

Blå til ben 1

Brun til ben 1

Nærhedssensor

Sort

Blå

Brun

Kabelside

Sort

Sort

Blå
Lilla

Sort

Rød

Sort

Fejlfindingsstik

Blå

Blå

Blå

Grøn

Sort

Sort

Rød

Orange

Grå

Blå

Blå

Blå

Grøn

Sort

Rød

Stift 2

Gul

Blå

Kontakt for fuld pose

Posedørkontakt

Hæve-/sænkekontakt

Ledningsføring pose

Orange

Blå

Blå

Elektrisk kobling

Kontakt til
klippeskjold

Ledningsføring frontramme

Stift 1

Orange

Grå

Blå

Blå

Rød

Gul

Gul

Rød

Orange

Sort

Rød

Sort

Lilla

Lilla

Rød

Sort

Sort

Pose ned-kontakt

Lilla

Blå

11=
12= Dæk monteret
13= PTO slukket
14=
15= Posedør
16= Fejlfinding
17=
18= Stel
19= Nærhedssensor
20=

Rød

Rød

Summer

7.1.2 Ledningsføring snegl

Sneglens servicekontakt

1= Pose fyldt
2= Pose på plads
3= PTO tændt
4= Servicetilstand
5= Stel
6=
7=
8=
9=
10= Motor RPM/kill

Snekkestyring
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Grå

Grøn

Orange

Gul

Grøn

Gul

Orange

Lilla

Blå

Sort
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7.2 Hydraulikdiagram

HYDRAULIKDIAGRAM RC320TsAwd
0 - 13 cc/rev.
(REFERENCE)

TILBAGE
Flow 28,8 ~ 34,9 lpm
Ved indgang 3400o/min.
Olietemp 40 - 60°C
Aksel uden belastning
Fuld håndtag

EKSPANSIONSBEHOLDER

FREMAD
Flow 29,9 ~ 36,6 lp
Ved indgang 3400o/min.
Olietemp 40 - 60°C
Aksel uden belastning
Fuld håndtag

VFMU
KTM10

KAMPLADE FORBINDELSESLED

10 cc/rev.
(REFERENCE)

HYDRAULIKFILTER
10 µm

OLIEKØLER

OVERTRYKSVENTIL
IMPLEMENTER
OVERTRYKSVENTIL
4,5 ±0,5 MPa

STYREMOMENTFORSTÆRKER (CSU)

4 cc/rev.
(REFERENCE)

TILBAGE

FREMAD

0,25 MPa

0-10 cc/rev.
(REFERENCE)

RMU
K664
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7.3 Fejlsøgningstabel

Kontroller kabler og stik:

Mål spænding:

•

Kabelbrud

•

Slidte kabelkapper

•

Kabelfastgøring i terminaler

•

Renlighed af terminaler

•

Beskadigede terminaler

Brug et multimeter i spændingstilstand. Hold den
røde måleprobe mod målepunkt og den sorte
måleprobe mod et jordforbindelsespunkt (f.eks.
batteriets minuspol), og aflæs spændingen på
multimeteret.

Ved kontrol af kabler skal du se efter følgende:

Mål modstand:
Brug et multimeter i modstandstilstand. Hold de røde
måleprober på målepunkterne, og aflæs værdien på
multimeteret. Ved berøring skal værdien være lav
(< 1 ohm). Ved afbrudt berøring, skal værdien være
høj (< 500 ohm).
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Fejl

Mulig årsag

Trin

Fejlfinding

Produktet
starter ikke
start
motoren,
når nøglen
er tændt.

Dæk aktiveret.

1

Sørg for, at løftehåndtaget er i øverste position.

Parkeringsbremse ikke
aktiveret.

2

Kontrol af P-bremse.

Aktivér parkeringsbremse.

Batterispænding.

3

Sørg for, at 15 A-sikringen er intakt.

Udskift sikringen.

4

Mål batterispændingen, >12,0 v.

Oplad batteri.

5

Mål spændingen af det røde kabel til tændingskontakten. Spændingen skal være den samme
som batterispændingen.

Reparer kablet, eller
udskift kablerne.

6

Kontrollér den tynde brune ledning mellem
tændingskontakten og startrelæet.

Reparer kablet, eller
udskift kablerne.

7

Kontrollér det sorte kabel mellem startrelæet og
batteri -.

Reparer kablet, eller
udskift kablerne.

8

Mål spændingen af det tynde brune kabel til
startrelæet. Når nøglen er drejet til START, skal
der være batterispænding i kablet.

Udskift tændingsnøglen.

9

Mål modstanden på relæet. Den bør være
3,7-4,2 ohm.

Udskift startrelæet.

Parkeringsbremse
kontakt.

10

Kontrollér parkeringsbremsens microswitch.

Udskift microswitchen.

Kontakt til
løftehåndtag.

11

Kontrollér, at microswitchen ændrer stilling, når
løftehåndtaget løftes.

Udskift microswitchen.

Fejl i ledningsføringen.

12

Mål modstanden mellem den tynde sort ledning Gå til punkt 13.
til startrelæet og den negative batteripol. Hvis
P-bremsen er aktiveret og løftehåndtaget hævet,
skal der være lav modstand.

13

Mål modstanden mellem det sorte kabel til
Reparer kablet eller
startrelæet og kontakt til ledningerne til pedalpla- udskift kablerne.
den ben 1. Der skal være lav modstand.

14

Mål modstanden mellem ledningsnettet til
pedalpladen ben 5 og den negative batteriklemme. Der skal være lav modstand.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

15

Mål modstanden mellem ledningsnettet til
pedalpladen ben 2 og den negative batteriklemme. Hvis løftehåndtaget er hævet, skal der være
lav modstand.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

16

Kontrollér, at jordforbindelsespunktet på motoren Spænd jordkablet.
er strammet.

Produktet vil Fejl i ledningsikke starte
føringen.
selvom
startmotoren arbejder.

17

Kontrollér, at det gule kabel til motoren får
spænding fra batteriet, når tændingsnøglen er i
tændingspositionen.

18

Kontrollér, at jordforbindelsespunktet på motoren Reparer kablet eller
er strammet.
udskift kablerne.

Produktet
Fejl i sædekonstopper, når takt.
P-bremsen
er deaktiveret.

19

Mål modstanden mellem det sorte kabel til motor
og stel. Når ingen sidder i sædet, skal modstanden være lav, og den skal være høj, når der er
nogen i sædet.

Startrelæ.
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Handling

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

Kontrollér sædekontakten og stikket, og
udskift det om
nødvendigt.
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Fejl

Mulig årsag

Produktet
stopper, når
føreren
forlader
sædet med
P-bremsen
aktiveret.

Fejlfinding

Handling

Løftehåndtaget 20
i sænket stilling.

Kontrollér, at microswitchen ændrer stilling, når
løftehåndtaget løftes.

Udskift microswitchen.

Defekt parkeringsbremsekontakt.

21

Kontrollér parkeringsbremsens microswitch.

Udskift microswitchen.

Produktet
stopper
ikke, når
føreren
forlader
sædet uden
at slippe
parkeringsbremsen.

Defekt parkeringsbremsekontakt.

22

Kontrollér parkeringsbremsens microswitch.

Udskift microswitchen.

Defekt sædekontakt.

23

Se punkt 19.

Kontrollér sikkerhedskontakten og stikkene, og udskift dem om
nødvendigt.

12-V-stikkontakten
fungerer
ikke.

Batterispænding.

24

Sørg for, at nøglekontakten er i positionen ”ON”.

Drej nøglekontakten
til ”ON”.

25

Kontrollér 15 A og 7,5 A-sikringerne.

Udskift sikringen.

26

Kontroller, at den gule ledning er tilsluttet til ( +)
og den blå til ( - ).

Ændr placeringen af
kablerne.

27

Kontrollér det gule kabel til 12 V-stikket. Spændingen skal være den samme som batterispændingen.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

28

Mål modstanden mellem det blå kabel til
12V-stikket til batteri. (-).

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

Fejl i ledningsføringen.

Pæren
virker ikke.

Begge
lamper
fungerer
ikke.

Trin

Defekt del.

29

Udskift 12 V-stikket.

Overbrændt
pære.

30

Forsøg at udskifte pærer eller installer en ny.

Udskift pæren.

Fejl i ledningsføringen.

31

Kontrollér de grå kabler og stik til den defekte
pære.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

Batterispænding.

32

Sørg for, at kontakten til lygterne er aktiveret.

Aktiver kontakten.

33

Mål spændingen på J2 (stikben 3) med nøglen i
positionen "ON". Spændingen skal være den
samme som batterispændingen.

Kontroller trin 3-6.

Fejl i ledningsføringen.

34

Kontrollér det orange og blå kabel og stik fra J2
til kontakten til lygterne.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

36

Kontrollér det blå kabel og stik fra J3 (ben 3) på
betjeningspanel til stikket før P-bremsen.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.
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OPSAMLING
Fejl

Mulig årsag

Trin Fejlfinding

Handling

Sneglen
aktiveres
ikke, når
klippeskjoldet sænkes.

Opsamling
inaktiveret.

1

Sørg for, at sneglens styrekontakt lyser grønt.

Tryk på knappen,
indtil den ændrer
farven og et kort bip
lyder.

Sprunget
sikring.

2

Mål spændingen på J6 (stikben 3) med nøglen i
positionen "ON". Spændingen skal være den
samme som batterispændingen.

Udskift sikringen.

Kontakt til
løftehåndtag.

3

Kontrollér, at microswitchen ændrer stilling, når
løftehåndtaget løftes.

Udskift microswitchen.

Magnetventilkobling.

4

Mål modstanden mellem stikbenene på magnetventilkoblingen. Modstanden skal være ca. 3
ohm ved stuetemperatur.

Reparér magnetventilkoblingen.

Fejl i ledningsføringen.

5

Mål modstanden mellem ben 7 i stikket til
sneglens styrekontakt og det røde kabel i stikket
til magnetventilkoblingen. Modstanden skal
være tæt på 0 ohm.

Gå til trin 7.

6

Mål modstanden mellem det jordede punkt og
det sorte kabelstik til magnetventilkoblingen.
Modstanden skal være tæt på 0 ohm.

Gå til trin 8.

7

Frakobl det forreste ledningsnetstik. Mål modstanden mellem ben 7 i stikket på sneglens
styrekontakt og ben 1 forreste ledningsnetstik.
Modstanden skal være tæt på 0 ohm.

Hvis modstanden er
høj, skal du udskifte
frontrammens
ledningsnet. Hvis
modstanden er høj,
skal du udskifte
sneglestyringens
ledningsnet.

8

Frakobl det forreste ledningsnetstik. Mål modstanden mellem det jordede punkt og ben 2 på
det forreste ledningsnetstik. Modstanden skal
være tæt på 0 ohm.

Hvis modstanden er
lav, skal du udskifte
frontrammens
ledningsnet. Hvis
modstanden er lav,
skal du udskifte
sneglestyringens
ledningsnet.

9

Mål spændingen af sneglens styrekontakt, når
løftehåndtaget er sænket.

Udskift sneglens
styrekontakt.

Sneglens
styrekontakt.
Produktet
bipper (3
Hz) når
klippeskjoldet sænkes.

Sikkerhedsaf10
bryder aktiveres
ikke.

Undersøg kontakten vist i panelet.

Udskift kontakten.

Fejl i ledningsføringen.

11

Kontrollér ledningsføringen fra sneglens styreenhed til den respektive sikkerhedsafbryder.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

Produktet
bipper
konstant
når klippeskjoldet
sænkes.

Sneglen roterer
ikke.

12

Kontrollér, at skruen kan rotere frit.

Fjern alt affald fra
sneglerøret.

Rotationssensoren virker
ikke.

13

Kontrollér, at sensoren er tæt nok på (ca. 1 mm)
remskiven og at signalet er pulserende, når
hullerne passerer sensoren.

Flyt / udskift sensoren.

Fejl i ledningsføringen.

14

Kontrollér ledningsføringen fra sneglens styrekontakt til rotationssensoren.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

Kontakt til
løftehåndtag.

15

Kontrollér kontakten.

Gå til trin 3.
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Fejl

Mulig årsag

Trin Fejlfinding

Handling

Posetømning virker
ikke.

Batterispænding.

16

Mål spændingen mellem batteriklemmerne.

Oplad batteriet.

Sprunget
sikring.

17

Kontrollér 30 A og 7,5 A-sikringerne.

Udskift sikringen.

Posetømmekontakten
ødelagt.

18

Kontrollér posetømmekontakten.

Udskift posetømmekontakten.

Sneglens
styrekontakt.

19

Mål spændingen på den grønne ledning, der går Udskift sneglens
til posetømmekontakten. Spændingen skal være styrekontakt.
12-14 V, når dækket er i hævet position.

Sensoren for
fuld pose
justeret forkert.

20

Kontrollér, at græsset når sensoren.

Juster sensoren.

Sensoren er
defekt.

21

Kontrollér at symbolet på betjeningspanelet
lyser, hvis sensoren er aktiveret.

Udskift microswitchen.

Fejl i ledningsføringen.

22

Kontrollér ledningsføringen fra sneglens styrekontakt sensoren for fuld pose.

Reparer kablet eller
udskift kablerne.

Indikatoren
for fuld
pose
fungerer
ikke.
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7.4 Diagram for remposition
7

6

1

3
2

5

4
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1

Motorremskive til gearkassetrisse

2

Motorremskive til mellemliggende remskive

3

Mellemliggende remskive til klippebord

4

Klippeskjold

5

Mellemste remskive til elektrisk kobling

6

Elektrisk kobling til snegl

7

Tandrem på snegl
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