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TILL FÖRAREN

Den här boken är avsedd som stöd och vägledning för dig, som använder LM Trac 485H
redskapsbärande miljövårdsmaskin. Boken innehåller detaljerade bruks-, kör- och serviceanvisningar. Utför serviceåtgärderna enligt programmet för intervallservice och gör det dagliga
underhållet till en vana. Detta är båda för din och maskinens bästa.
Service och reparationer som inte nämns i den här boken, kräver specialverktyg och exakta måttuppgifter. Vid behov av denna service vänd dig med förtroende till utbildad servicepersonal. De är
beredda att ge dig nödvändig service.
Använd endast LM Trac originalreservdelar. De är anpassade till maskinens konstruktion och
möjliggör bästa möjliga maskinfunktion samtidigt som du spar både tid och pengar och din maskin
får en längre livslängd. Beställ reservdelar efter de anvisningar som finns före bildförteckningen
över reservdelar.
Då Oy LAI-MU Ab kontinuerligt utvecklar sina produkter,förbehåller vi oss rätten att göra
ändringar i konstruktionen utan att meddela det i förväg. Därför kan någon enstaka detalj i din
maskin avvika från uppgifterna i den här boken.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
LM TRAC 485H redskapsbärande
miljövårdsmaskin är konstruerad med
hänsyn till säkerhetsbestämmelserna
i Skandinavien. I det följande behandlar vi allmänna säkerhetssynpunkter
som föraren måste ta hänsyn till.

9 Låna inte ut maskinen till någon
som är ovan att använda den. Utlånaren är ansvarig för de skador
som maskinen eventuellt orsakar
åt annan person.

9 Se till att ljus och reflektorer är i
ordning. Se också till att ljuset är
riktigt inställt.

9 Starta aldrig maskinen i slutet
utrymme (oventilerad lokal). Se
upp med koldioxidförgiftningen.

9 Se till att barn inte ensamma får
vistas i förarhytten eller i maskinens närhet då den är igång.

9 Håll i ratten eller i sidohandtagen,
om maskinen
INTE!

välter.

HOPPA

9 Takluckan och bakfönstret fungerar som reservutgång. Ryck loss
luckans eller fönstrets låssprint
och skjut ifrån luckan, eller öppna
fönstret.

9 Håll dig på tillräckligt långt
avstånd från kanten på grävningsstället och håll i minnet de platser
där det finns rasrisk.

9 Undvik att luta maskinen och
undvik vältrisk på sluttande mark.

9 Kom ihåg att lutningen kan
variera beroende på påmonterat
redskap eller hur maskinen är
lastad. Håll skopan så nära
marken som möjligt när du
transporterar last.

9 Sänk ner upplyft redskap och
stäng av motorn, när du lämnar
maskinen. Gör på samma sätt när
du rengör maskinen eller då du
servar den.
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9 OBS! Starta inte maskinen stående bredvid den.

9 Stäng alltid av motorn eller slå på
parkeringsbromsen, när du lämnar
förarhytten.

9 Starta inte motorn innan du sitter i
hytten..

9 Håll dörrarna stängda när du använder maskinen.
OBS!! Maskinen är ramstyrd. Om du
av någon anledning startar maskinen
stående bredvid den, se då till att du
inte hamnar mellan ramarna.

ALLMÄN PRESENTATION

ta upp svängande
rörelser.

LM TRAC 485 är en specialmaskin.
Det finns anledning för föraren att ur
effektivitetssynpunkt ordentligt sätta
sig in i maskinens funktionsprinciper.
Dra nytta av maskinens speciella
egenskaper för att kompensera den
relativt låga maskinvikten och maskinens motorstyrka. På det sättet får
man både kvantitativt och kvalitativt
goda arbetsprestationer.

Transmissionen är helt hydraulisk,
vilket möjliggör smidig automatik för
körning framåt och bakåt. De mekaniska kopplings-, växel- och gasfunktionerna sker med hjälp av en
enda pedal och en snabbväxelomkopplare. Pedalläget reglerar oljemängden, som förs vidare till respektive hjulmotor. Ju större pedaltryck,
desto större oljeström och därmed
högre hastighet. En automatisk
bromsverkan inträder, då man lättar
på körpedalen både framåt och
bakåt.

LM TRAC 485 är uppbyggd av olika
basenheter, vilket innebär att service
och reparationer sker snabbt och
enkelt. Turbodieselmotorn Lombardini LDW 2004/T med hydraulpumpar
för körning-, arbete- och styrning
utgör en enhet. Denna enhet vilar på
gummikuddar, varför motorvibrationerna inte leds till chassit och upplevs som störande i förarhytten.
Främre delen av chassit utgörs av
förarhytten, som är upphängd på
gummikuddar. Arbetsredskapen fästs
framtill på maskinen. Bakre ramdelen utgör även bränsle- och oljetankar samtidigt som den fungerar som
motorbädd.
Maskinens främre och bakre chassiram är lagrad i utbytbara glidlager.
Ramlagringen är konstruerad för att

och

vridande

LM TRAC 485 har två hastighetsområden;
lågfartsområde
0-13,5
km/h och högfartsområde 0-27 km/h.
Den 4 cylindriga turbodieselmotorn
driver en självreglerande axialkolvpump. Hydraulpumpen driver i sin tur
hjulmotorerna, som har två hastighetstyper. Varje hjul drivs av var sin
hjulmotor.
Differentialfunktionen mellan de olika
hjulen och axlarna manövreras el.
hydrauliskt. Därvid kan oljeflödet till
de fyra hjulmotorerna hållas konstant
och full dragkraft kan erhållas på alla
hjulen. Genom rätt uttnyttjande av
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maskinens körhydraulik
komligheten mycket hög.

blir

fram-

Arbetshydraulikssystemet skiljer sig
från de traditionella systemen. LM
Trac-traktorerna ger driftkraft till arbetsredskapen
hydrauliskt.
Som
kraftkälla fungerar en axialkolvpump
med variabelt flöde. Systemet har
lastavkännande automatik, som reglerar den utpumpade oljemängden
efter förekommande behov.
Maskinen är utrustad med separat
hydrostatiskt styrsystem. I detta ingår en oljepump, monterad på dieselmotorn, en hydrostatisk styrventil
med ställbar ratt samt 2 stycken
styrcylindrar. Dessa är monterade
mellan främre och bakre chassiramarna. Styrningen fungerar även
då motorn är avstängd och fungerar
då som nödstyrning. Som nödstyrning är styrningen relativt tungstyrd.
Maskinen är utrustad med lamellbromsar i oljebad som är sammanbyggda med hjulmotorerna. Dessa
fungerar som färd- och parkeringsbromsar. I praktiken används körhydrauliken för uppbromsning av
maskinen.

HUVUDKOMPONENTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Motor
Körhydraulikpump
Arbetshydraulikpump
Chassiled
Körpedal
Styr- och manöverorgan
Redskapsfäste (stativ eller
frontlastare)
8. Hjulmotorer (4 stycken)
9. Styrcylindrar (2 stycken)
10. Hydraulik pump för styrning
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Motor
1. Spridare
2. Insugningsrör
3. Glödstift
4. Insprutningspump
5. Bränslepump
6. Bränslefilter
7. Fläkt
8. Fläktrem
9. Vattenpump
10. Termostat
11. Oljefilter
12. Oljepåfyllning
13. Oljemätsticka
14. Oljetrycksgivare
15. Oljepropp
16. Flämtare
17. Växelströmsgenerator
18. Motorvärmare
19. Startmotor
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REDSKAPSSTATIV
EK 240
1.
2.
3.
4.
5.

Tiltcylinder
Lyftcylinder
Skyddsbåge
Lyftkedja
Snabbkopplingar för cylinderfunktion
6. Snabbkopplingar för motorfunktion
7. Snabbkopplingar läckageolja
8. Snabbkopplingsplatta
9. Löprulle
10. Gejdrar
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FRONTLASTARE
1. Lyftcylinder
2. Tiltcylinder
3. Snabbkopplingar för cylinderfunktion
4. Snabbkoppling för läckageolja
5. Snabbkopplingar för motorfunktion
6. Snabbkopplingsplatta
7. Snabbfästetapp, 2 stk
8. Eluttag, 12V
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I N S T R U M E N T O C H M AN Ö V E R O R G AN
1. Ratt
2. Reglage för rattstångsinställning
3. Kombinationsströmställare
- blink
- ljudsignal
4. Körpedal
5. Bromspedal
6. Differentialspärromkopplare
7. Tändningslås
8. Strömbrytare för rotationsriktning av
redskap (⇐ , OFF, ⇒)
9. Steglös stiftare för redskapsrotationshastighet
10. Strömbrytare för fläkt (0,1,2,3)
11. Värmereglage
12. Strömbrytare för framarbetsbelysning
13. Strömbrytare för arbetsljus bak
14. Strömbrytare för färd- och parkeringsbelysning

15. Vindrutetorkare och spolare
16. Differentialspärromkopplare + ljus
17. Strömbrytare för parkeringsbroms+ljus
18. Indikeringslampa för parkeringsbroms
19. Strömbrytare för hastighetsområde
20. Strömbrytare för roterande varningsljus
21. Strömbrytare för varningsblink, HAZARD
22. Manöverspakar för arbetshydraulik
23. Körriktningsväljare
- körriktning (Õ , N , Ö)
- startförhindrare (N)
24. Temperaturmätare för hydraulikolja
25. Voltmätare
26. Motortemperaturmätare
27. Bränslemätare
28. Varvtalsmätare
29. Driftstimmätare
30. Indikeringslampa för blink
31. Strypventil
32. Indikeringslampa för motoroljetryck
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33. Indikeringslampa för laddning
34. Indikeringslampa för glödgning
35. Indikeringslampa för tilltäppningen
av hydrauloljefilter
36. Centralvarningsljus
37. Indikeringslampor för körriktning
38. Radiokassettspelare
39. Eluttag 12V
40. Strömbrytare för redskap (elimpuls)
41. Flytläge för frontlastare
42. Motorhydraulic, bak
43. Cylinderhydraulic, bak (tillägsutr.)
44. Strömbrytare för redskap (elimpuls)
45. Handgas
46. Ledig
47. Huvudströmbrytare
48. Indikeringslampa för tilltäppningen
av luftfilter

Ljudsignalen
fungerar vid tryck på knappen i
spakändan
4. Körpedal
Samtliga körfunktioner styrs med körpedal (4) och snabbväxelkoppling (23).
Pedalläget reglerar oljemängden, som
förs vidare till respektive hjulmotor. Ju
större pedaltryck, desto större oljeström och därmed högre hastighet.

1. Ratt
Viktigt!
Då ratten är vriden i ändläge får den
inte konstanthållas i detta läge, utan
man måste lätta på greppet. Då undviks utnötning av säkerhetsventilen.
2. Reglage för rattstångsinställning
Rattstången kan ställas in i önskad
lutning genom att lossa på skruv nr.
2. Dra åt skruven ordentligt efter att
inställningen har gjorts.
3. Kombinationsströmställare
Blink
spak framåt = blink höger
spak bakåt = blink vänster

En automatisk bromsverkan inträder,
då man lättar på pedaltrycket och
backning sker genom omställning av
snabbväxelkopplingen på manöverspak.
5. Bromspedal
Pedalen fungerar som en ventil för
urkoppling av hålltrycket till bromskretsen. Bromshastighet och -kraft
regleras
med
pedalläget.
Med
bromspedalen i botten erhålls maximalt bromsverkan på alla hjulen.
6. Differentialspärromkopplare
Differentialspärren inkopplas genom
ett tryck med foten på pedalen. Dragkraften fördelas därmed lika mellan
främre och bakre hjulmotorerna. Genom tillslag av omkopplaren, (nr.16)
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får alla fyra hjulen lika stor dragkaft,
när fotpedalen trycks ner.
OBS! Differentialspärren får inte kopplas, när det finns stora avvikelser
mellan hjulens rotationshastigheter
7. Tändningslås
Läge P = inte i bruk
Läge 0 = huvudström avslagen,
färd- och parkeringsbelysningen fungerar,
stop-läge
Läge I = ström påslagen,
automatisk glödgning
Centralvarningstest
Läge II = (mellanläge)
Läge III = start

8. Strömbrytare för rotationsriktning
av redskap

(⇐ , OFF, ⇒)
Från kopplaren, som har 3 lägen, väljs
rotationsriktning för arbetshydraulik
(motorhydraulik). T.ex. borstvalsens rotation kopplas in medsols och alternativt kopplas rotationen in motsols.
I OFF-läge (mellanläge) är arbetshydrauliken avkopplad. Även om du har inget redskap på, ha den brytaren i OFFläge.

HYDRAULIKENS JUSTERINGSTABELL
REDSKAP

LÄGE

BORSTVALS
CYLINDERKLIPPARE
GRÄVAGGREGAT
JORDBORR
ROTORKLIPPARE
SANDSPRIDARE
SLAGHACK
SNÖSLUNGA
SPOLAGGREGAT
UPPSAMLANDE SOPMASKIN

1-8
7-9
6-7
6-8
4-8
1-6
6-8
7-8
2-7
2-6

14. Strömbrytare för färd- och parkeringsbelysning
Läge
Läge

= belysning släckt
= parkeringsbelysning
påslagen
Läge 2
= färdbelysning
påslagen
Belysningen fungerar också när tändningslåset är i läge 0.
0
1

15. Vindrutetorkare och spolare
Läge 1 = vindrutetorkare
Läge 2 = spolare (fjäderreturnering)

10. Strömbrytare för fläkt
9. Steglös stiftare för redskapets
rotationshastighet
Se i tabellen (tejpat i hytten) justeringsvärdet som motsvarar det redskap, som
används. Justeringen utförs från potentiometer (nr. 9) innan redskapet tas i
bruk. Under körning kan man utföra
finjustering. Optimihastigheten är i allmänhet halvvägs mellan max- och minvärde. Det är förbjudet att överskrida
max-värde. Överskridningen kan orsaka skador i redskapet eller upphetta
hydraulikoljan onödigt.

Fläkten har tre olika hastigheter samt
0-läge.

16. Differentialspärromkopplare

13. Strömbrytare för arbetsljus, bak

Differentialspärren kan väljas antingen
mellan axlarna eller hjulriktat. För hjulriktad differentialspärre finns signalljus i
kopplingen.
* axelriktad differentialspärre inkopplas när man oavbrutet trycker knapp nr 6.
* hjulriktad differentialspärre inkopplas när differentialspärre nr.
16 är i ON-läge och samtidigt
trycks knapp nr.6 oavbrutet. På
grund av differentialspärrens inkoppling, tänds signalljus nr.16.

Arbetsljuset tänds när brytare nr.14 är
minimalt i läge 1 (=parkeringsljus på).

Differentialspärren kopplas av när man
släpper på knapp nr.6.

11. Värmereglage
Maxvärme inställs genom reglaget i
uppåtläge.
12. Strömbrytare för arbetsljus, fram
Arbetsljusen tänds när brytare nr.14 är
minimalt i läge 1 (=parkeringsljus på).
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Axelriktad differentialspärre
("50%:s lås")
50% av hydraulikoljan som används
vid transamission styrs till den s.k.
framaxeln, 50% styrs till den s.k.
bakaxeln. Rotationsavvikelser mellan de vänstra och högra hjulen är
tillåtna. Buktkörning är möjligt.

20. Strömbrytare för roterande
varningsljus
Strömbrytare för roterande varningsljus (saftblandare) som finns på
taket.
21. Strömbrytare för varningsblinkers (HAZARD)

Hjulriktad differentialspärre
("Komplettlås")
25% av hydraulikoljan som används
vid transamission styrs till var sin
hjulmotor. Rotationsavvikelser mellan hjulen är inte möjliga. Buktkörning är inte möjligt.
17. Strömbrytare för parkeringsbroms
Brytarens eget och instrumentbrädans
signalljus nr.18 tänds när "handbromsen" är påslagen.
18. Indikeringslampa för parkeringsbroms
19. Strömbrytare för hastighetsområdet
Maskinen är försedd med två hastighetsområden; 0-13,5 km/h och 0-27
km/h. För högfartsområdet visar
strömställaren grönt signalljus.

Brytare bak

= körning bakåt (Ö)

OBS!! Säkerhetsfunktion! Dieselmotorn går endas att starta då snabbväxelkopplingen är i mellanläge (N).
24. Temperaturmätare för hydraulikolja

22. Manöverspakar för arbetshydraulik

25. Voltmätare

Maskinen är försedd med ett lastav
kännande
arbetshydrauliksystem
med fyrspindlig ventiluppsättning.

26. Motortemperaturmätare
27. Bränslemätare

Spak A:

Reglering av redskapsstativ och
cylinderfunktioner hos arbetsredskap.
Spak framåt: Höjning av stativ.
Spak bakåt:
Sänkning av stativ.
Spak åt sidorna: Positionering av
hydraulcylindrar
hos redskap.
Spak B:

Tiltning av redskapsstativ.
Spak framåt: Framåtlutning
Spak bakåt:
Bakåtlutning
23. Körriktningsväljare
(Õ , N , Ö)
Brytare fram: = körning framåt (Õ )
Brytare i mellanläge = friläge,
startläge (N)

- 14 -

28. Varvtalsmätare
29. Driftstimmätare
30. Indikeringslampa för blink
31. Strypventil
Man reglerar körhydrauliken så, att mer
effekt erhålls för arbetshydrauliken så
att man samtidigt begränsar effekten till
körhydrauliken. Maskinen rör sig maximalt när spaken är fram. När spaken är
bak, rör maskinen sig inte alls även
man gasar mycket.

32. Indikeringslampa för motoroljetryck
Lampan måste kopplas av när man
har startat motorn.
33. Indikeringslampa för laddning
ANM!! Gasa motoren genast efter
starten lite över tomgången för att
lampan kopplas av.
Efteråt måste lampan kopplas av
även på tomgången.

3. Returfilter av hydraulikoljan har
täppts. (indikeringslampan nr
35 har kopplat på)
4.
Motorluftfilter
har
täppts.
(indikeringslampan nr 48 har
kopplat på)

37. Indikeringslampor för körriktningen

35. Indikeringslampa för tilltäppningen av hydrauloljefilter

Indikeringslamporna visar vilken körriktning man har valt från omkopplaren (23).
FRAMÅT - ×

BAKÅT - Ø

Indikeringslampan lyser inte när brytaren är i mellanläge (friläge).

36. Centralvarningsljus
Centralvarningsljus börjar blinka om
något av följande har hänt;
1. Det finns störningar i motoroljetrycket (indikeringslampan
har kopplats på)
2. Motortemperaturen har stigit
över tillåtet gränsvärde. (mätaren nr 26 visar röd)

Tryckknapp för styrning av elektroniska redskapsfunktioner. Knappen matar strömmen till eluttag fram (till polen 54/6).

I samband med startning blinkar signalljuset tills motorn har startat. Om
signalljuset blinkar under körning, stanna motorn omedelbart och ta reda på
orsaken till felet.

34. Indikeringslampa för glödgning

I mycket kalla förhållanden kan indikeringslampan lysa innan man har nått
den normala driftstemperaturen.

40. Strömbrytare för redskap
(tryckknapp)

38. Radiokassettspelare
39. Uttag 12V
Anslutningsdonen enligt DIN ISO4165 för till exempel till radiotelefon,
laddare, arbertsbelysning osv...
Max. strömuttag 5A
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(MAADOITUS = JORDNING)

41A. Flytläge för frontlastare
(tryckknapp)
Frontlastarens flytläge kopplas på
när man trycker på knappen.
41B. Flytläge för frontlastare
(strömbrytare)
Frontlastarens flytläge kopplas också
på med det här strömbrytaren (fortsatt flytläge).
42. Motorhydraulik, bak
ON/OFF-strömbrytare för roterande
redskap, bak. Bara en rotationsriktning. Oljeflöde u. 25 ltr/min.

43. Cylinderhydraulik, bak
(extra utrustning)
ON/OFF-strömbrytare. På ON-position kan man använda bakapparater
med ”stora” spaken nr 22A. Spaken
nr 22A ska vändas vänster eller höger för att använda bakfunktioner. På
OFF-position funkar dom framdelens
funktioner normalt när man svänger
spaken nr 22 vänster eller höger.
44. Strömbrytare för redskap
Strömbrytare för styrning av elektroniska redskapsfunktioner. Knappen
matar strömmen till eluttag fram (till
polen 54/2, fortsatt ström).
(see punkt 40)
45. Handgas
Med handgasen väljs motorns varvtal
manuellt.
Justera motorns varvtal genom att
trycka in knappen på reglaget och
samtidigt dra ut reglaget till önskat
varvtal har uppnåtts. Motorns varvtal
kan finjusteras genom att vrida på
reglaget.
ANM !! Ifall Du lämnar maskinen med
motorn på högre varvtal än tomgång,
se till att parkeringsbromsen är inkopplad.
SÄNK MOTORNS VARVTAL TILL
TOMGÅNG, INNAN DU KOPPLAR
UR HANDBROMSEN.

46. Ledig
Ingen funktion.

47. Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytaren ligger på vänster sidan av bakramens framdelen vid
bränsle påfyllning. Huvudströmbrytarens nyckel kan vid behov avlägsnas
då strömmen är frånkopplad. Förvara
nyckeln i låst förarhytt under natten.

48. Indikeringslampa för tilltäppningen av luftfilter
Lampan lyser sig när motorens luftfilter är för smutsig. Stanna motoren
omgående och byta filtret för att undvika skador. Lampan lyser sig av när
det finns ett rent filter i användningen.
!!!! Använda motoren aldrig utan luftfiltret.
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FÖRARSTOLSREGLAGE
1. Höjdreglage för förarstol
2. Svankstödsjustering av förarstol
3. Avståndsreglage för förarstol
Genom att dra i spak 1 kan förarstolen förskjutas framåt och bakåt.
Svankstödet med spak 2. Stolhöjden
inställs med spak 3.

BRUKS- OCH
KÖRANVISNINGAR
Bekanta dig ordentligt med manöveroch maskinfunktionerna, innan du
startar din nya maskin. Sätt dig in i
de anvisningar som ges i denna bok.
Läs även de säkerhetsanvisningar
som finns i början av boken och håll
dem i minnet under arbetet.
Kontrollera alltid innan du börjar köra, att alla instrument, varningslampor och manöverorgan är i ordning och att de fungerar utan anmärkning också under körning.
Utför den dagliga servicen enligt serviceprogrammet, innan du börjar
köra.
MASKINENS ANVÄNDNING UNDER
DE 50 FÖRSTA KÖRTIMMARNA
En smidig användning och en varierande belastning av maskinen bidrar
till att ge den en ekonomisk och lång
livslängd. Det finns anledning att
fästa särskild uppmärksamhet vid
inkörning av en ny maskin, eftersom
det på ett avgörande sätt påverkar
maskinens livslängd.
− Undvik snabba inbromsningar och
ändringar av körriktning.
− Undvik höga motorvarvtal och segdragning av maskinen.

OBS! Håll kontroll på att skruvar och
muttrar är åtdragna (hjul, avgasgrenrör mm.)
ATT STARTA, KÖRA IGÅNG OCH
STANNA
Både dieselmotorn och den hydrauliska kraftöverföringen kräver att föraren är uppmärksam på starttemperaturen. Vid temperatur under 0°C
rekommenderas bruk av motorvärmare. Både motorn och oljan måste
värmas upp före igångkörning.
Start
1. Ställ körriktningsväljaren i friläge.
2. Koppla av hydrauliska arbetsredskap samt elektriska redskap.
3. Koppla in strömmen. Automatglödgning kopplas på och signalljus tänds
i instrumentbrädan.
4. Starta motorn när signalljuset har
slocknat. Startmotorn får hållas
igång max 30 sekunder åt gången.
Släpp nyckeln när motorn går igång.
Vänta ca 30 sekunder innan du gör
ett nytt försök.

Åtgärder då motorn är igång
Kör motorn till normaltemperatur före
tung motorbelastning under kyliga
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temperaturförhållanden. Motorn slits
mer vid körning under kylig väderlek
än under normaltemperatur. Låt motorn gå med en hastighet av ca 1500
r/min. 1-10 minuter beroende på väderlek.
Under denna tid ser hydraulsystemets matarpump till att oljan cirkulerar och värmer oljan. Om man försöker köra igång maskinen med alltför
kall olja, hörs ett missljud och pumpen kaviterar och riskerar att skadas.
OBS! Använd alltid motorvärmare i
mycket kalla förhållanden.
Belasta aldrig kall motor hårt.
Igångkörning
− Välj hastighet med omkopplaren för
olika fartområden:
1 = lågfartsområde (0-13,5 km/h)
2 = högfartsområde (0-27 km/h)
(Omkopplingen kan ske även under
körning, om varvtalet är inte mer än
1500 r/min.)
− Välj körriktning.
OBS! Omkoppling skall ske med
dieselmotorn på tomgång.
− Tryck på körpedalen Ö maskinen
går igång.
− Stanna maskinen genom att
släppa upp körpedalen och ställ
snabbväxelbrytaren i friläge (N).
− Kontrollera indikeringslampor och
mätarna under körningen.

Att stanna

Användning av hjälpbatteri vid start

− Stanna aldrig motorn genast efter
ansträngande körning utan låt
temperaturen utjämnas några minuter.
− Ställ snabbväxelbrytaren i friläge.
− Lägg ner redskapet.
− Koppla på parkeringsbromsen
− Stanna motorn med tändningsnyckeln.
Fyll på bränsletanken efter avslutad
arbetsdag för att undvika kondensbildning i tanken.

− Se till att hjälpbatteriet har samma
spänning som traktorns eget batteri.
− Koppla inte in ett fulladdat batteri till
ett urladdat, pga risk för en kraftig
strömurladdning som kan leda till en
explosion.
− Koppla hjälpbatteriets pluspol (+) till
startmotorns pluspol (+).
− Koppla sedan in den andra kabeln
från hjälpbatteriets minuspol (-) till
chassit.
− Då motorn går igång, lösgör först
minuskabeln mellan hjälpbatteriet
och chassit och lossa sen pluskabeln.
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BOGSERING

MAN FÅR
ALDRIG BOGSERA
TRAKTORN
HUVUDREGEL:
När skador har hänt, är det inte
tillåtet att bogsera traktorn. Om
man måste flytta på traktorn, skall
det ske med transport flak.

ARBETSANVISNINGAR
ALLMÄNT
För att förflytta LM TRAC 485 används körpedalen. Körriktning väljs
genom snabbväxelomkopplaren. Genom att trycka ned körpedalen, ökas
dieselmotorns varvtal och därmed
oljeflödet till hjulmotorerna. Hjulmotorerna kommer då att starta rotera
och fordonet öka hastighet. Körpedalen reglerar steglöst maskinens
hastighet. Hydraulsystemet för körhydrauliken är lastavkännande och
hydraultrycket till hydraulmotorerna
ökas eller sänks automatiskt i förhållande till behovet, dvs. ju större kraft
som behövs att driva fordonet, desto
större hydraultryck är det fram till
hjulmotorerna.
Körpedalen fungerar alltså både som
gas och steglös växel.
Körhydraulikens styrautomatik regleras med hjälp av strypventilen så, att
större effekt erhålls ur dieselmotorn
för arbetshydraulik.

Då trycket mot körpedalen avtar,
begränsas den från motorerna utströmmande oljemängden, medan
samtliga hjul har automatisk bromsverkan.
Ju snabbare körpedalen släpps, desto kraftigare är bromseffekten. Samma pedal fungerar alltså som bromspedal. Vid arbete med maskinen får
alla arbetsredskap drivkraften från
arbetshydrauliken. Maskinen är standardutrustad med lastavkännande
hydraulpump och ett hydraulblock
med riktningsventiler varav tre är cylinderfunktioner och en hydraulmotorfunktion.
Med handgas kan man välja lämpligt
varvtalet för dieselmotorn när maskinen står still.
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INKOPPLING AV ARBETSREDSKAP
Maskinens redskapsfäste är utrustat
med en kopplingsramp som arbetsredskapen fästs i mekaniskt. Den
hydraulolja som erfordras för att driva arbetsredskapen erhålls genom
att koppla upp hydraulikslangarna till
rampens snabbkopplingar.
Den mekaniska inkopplingen sker
genom att snabbanslutningens överkant på lyftanordningen sänks med
ca 20-30 mm så att den hamnar
under arbetsredskapets gripklo och
genom att köra fram maskinen emot
arbetsred-skapet. Därefter lyfts kopplingsrampen ca 20-40 mm, varvid
arbetsredskapet hakar fast. Arbetsredskapet säkras med hjälp av två
låssprintar.

BELASTNINGSSCHEMA
Från bilden nedan klargörs tillåten last
i var sin distans mätt från framaxeln
så, att minst 20% av lastens

totalvikt ligger på styrhjulen.
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SERVICE OCH UNDERHÅLL
En av de viktigaste förutsättningarna
för att säkerställa maskinens drift är
att maskinen ges riktig service vid
rätt tidpunkt.
Service- och underhållskostnaderna
är små jämfört med reparationskostnader till följd av slarv med underhållet.
Det viktigaste underhållet består
av det som föraren själv utför på
sin maskin. I underhållsåtgärderna
ingår all smörjning samt kontroller och justeringar.
Råd om den intervallservice som ges
i detta avsnitt gäller körning under
normala förhållanden. Vid tyngre
körning måste maskinen ges service
oftare.

SERVICE OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER
Vidta inga underhållsåtgärder
motorn är igång.

då

Rengör traktorn med trycktvätt före
underhållsarbete.
Rengör omgivningarna runt öppningarna före tankning och oljepåfyllning.
Kontrollera alltid den gamla oljans
smutsgrad före oljebyte och i anslutning till byte av oljefilter. En stor
mängd skräp (t.ex. ett igenslammat
filter) kan tyda på ett fel, som
omedelbart måste åtgärdas för att
inga större skador ska inträffa.
Maskinen måste stå i horisontalläge
vid kontroll av oljemängden så att
mätstickan ska kunna visa rätt oljemängd.
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Det är bra att kontrollera oljemängden på morgonen, då oljan är kall
(+20°C) och har runnit ner i oljetråget.

Smörjning av nipplar
− Rengör nippelhuvudet innan du
smörjer.
− Fortsätt att trycka in fett tills det
överflödiga fettet är rent (om inget
annat sägs).
− Torka av överflödigt fett.

Program för intervallservice
Intervallservicens periodisering börjar
räknas från 0 på driftstimmätaren.
300 timmars service utförs vid mätaravläsningar 600h, 900h, 1200h osv.

SERVICESCHEMA
UNDERHÅLLSOBJEKT

DAGLIGEN

1. Kontrollera signalljus
2. Kontrollera motorns oljemängd
3. Kontrollera kylvätskan
4. Kontrollera luftfilterindikatorn
5. Kontrollera hydrauloljemängden
6. Kontrollera vätskemängden för vindrutespolare
7. Smörj nipplar (varje vecka eller var 50. timme)
8. Kontrollera punkterna 1-7
9. Kontrollera fläktremsspänningen
10. Kontrollera vätskemängden i batteriet
11. Byt motoroljefiltret
12. Byt motoroljan
13. Kontrollera hjulboltspänningen
14. Rengör kylarna
15. Rengör filtret av hyttens inkommande luft
16. Byt luftfiltret (motor)
17. Byt bränslefiltret och rengör vattenavskiljare
18. Kontrollera oljeläckage, anslutningar, slangar och spänningen av anslutningar och
spänn vid behov
19. Kontrollera ringtrycket
20. Kontrollera bromsfunktionen
21. Byt returfiltret av hydraulikolja (2stk)
22. Byt hydraulikoljan
23. Rengör bränsletanken
24. Rengör hydraulikoljetanken
25. Mätning av körhydraulikens inmatningstryck och ev. behov av justering
26. Mät differensen mellan arbetshydr. maxtryck tryckdifferens och ev. justeringsbehov
27. Kontrollera och rengör spridaren
28. Rengör kylsystemet
29. Kontrollera generatorn
30. Kontrollera startmotorn

300 h

600 h

1200 h

2400 h

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DAGLIGEN
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150 h

X
X
X
X
X
X
(X)

150 h

300 h

600 h

1200 h

2400 h
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MAX
MIN

DAGLIG SERVICE
1. Kontroll av signalljus

3. Kontroll av vätskemängden i
kylaren

2. Kontroll av oljemängden

Kylvätskan måste vara kall under syning. Vätskenivån bör ligga mellan
MIN och MAX markering. Om behövs,
fyll på vätskan direkt till expansionkärlan. Om västkan kan inte ses i expansionkärlan, kolla och fyll på vätskan om behövs också direkt till kylaren. Korken måste öppnas varsamt,
om systemet är varmt och har övertryck!
Kolla också samtidigt tätningar av kylarens kork. En skadad kork måste
förnyas.

Vid kontroll av oljemängden i motorn
bör maskinen stå i horisontalläge.
Oljenivån bör hålla sig mellan markeringarna på mätstickan. Om ytterligare olja fylls på, ska oljenivån nå
upp till övre markering. Låt maskinen
stå med avslagen motor i några minuter, innan oljan kontrolleras, så att
all olja hinner sjunka ned till botten.
Den olja som fylls på ska vara av
samma kvalitet som den som tidigare påfyllts. Se oljekvaliteter, tabell
på sidorna 39 och 43.
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Kylvätskans köldbeständighet
Mät kylvätskans köldbeständighet innan vintersäsongen börjar. Fyll på
glykol efter behov. Vätskebyte rekommenderas vart annat år.
ANVÄND ALDRIG ENBART VATTEN
SOM KYLVÄTSKA.
4. Kontrollera luftindikatorn
Kolla funtionen av indikator vid motorens tomgång. Sätta en hand eller en
styv platta försiktigt över luftinsug.
Indikeringslampan nr 48 måste börja
lysa då. Om det här händer inte, kontakta befullmäktigad LM Trac service.

5. Kontroll av hydrauloljemängden
Mätglaset sitter i till vänster i oljetanken. Oljetanken rymmer 110 liter och
avståndet mellan strecken på mätstickan markerar 9 liter.
OLJA SOM FYLLS PÅ SKA VARA
AV SAMMA KVALITET SOM DEN
SOM ANVÄNTS TIDIGARE!!.
Vid mätning av oljemängden ska
maskinen stå i horisontalläge och
oljan ska vara avsvalnad. Oljemängden måste absolut hålla sig mellan
strecken. Hydrauloljan fylls på med
hjälp av en pump som regleras från
en nippel som sitter framtill i förarhytten. Rengör både nippeln och
pumpslangens nippel noggrant innan
dessa ansluts.

Se oljekvaliteter, påfyllningstabell sidan 39.

7. Smörjning (veckovis eller med 50
timmars intervaller)

6. Kontroll av vindrutespolarens
vätskemängd

1. Chassiled
2. Stryrcylindrar
3. Redskapsfäste
Mast + glidytor
Frontlastare
4. Tiltcylindrar (för mast)
5. Körautomatik leder

SMÖRJSTÄLLE

Se alltid till att det finns tillräckligt
med vätska i behållaren. Tillsätt spolarvätska i vatten. Behållarkapaciteten är 1,2 litern.
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ANTAL NIPPLAR

2+2
2+2
7
11
2+2

Se sidan 40, tabellen om smörjkvaliteter.

SERVICE MED 150 TIMMARS
INTERVALLER

8. Kontrollera punkterna 1-7
Checka punkterna 1-7 enligt sidorna 24
och 25.

9. Kontroll av fläktrems spänning

10. Kontroll av batterivätskan

Spänningen är lagom, då drivremmen kan tryckas ned med tummen ca
10mm emellan remhjulen.

− Vätskenivån bör ligga ca 5 till 10
mm ovanför cellerna.
− Fyll på rent batterivatten vid behov.
− Fyll inte på syra själv under några
förhållanden och använd absolut inte öppen eld vid kontrollen.

Justering:
− Lossa fästskruvarna på generatorn.
− Vrid generatorn i fästet tills lagom
spänning erhållits.
− Spänn skruvarna.
Kontrollera remkonditionen. Om remmen är för lös, sliten eller oljig, kan
det leda till laddnings- eller avkylningsstörningar. Se alltid till att du
har en reservrem till hands.
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Håll batteriytan ren och torr. Skydda
batterianslutningarna och kabelskorna med fett.
OBS! Det är viktigt på vintern, att
traktorn används någon tid efter att
batteriet har fyllts med vatten. Annars finns det risk för att vatten inte
hinner blanda sig med batterisyran,
utan fryser.

11. Byte av motoroljefilter
och
12. Byte av motoroljan ( 6,5 L )
Motoroljans oljefilter byts varje gång i
samband med oljebyte.
Töm motoroljan enligt instruktioner, varefter man kan utföra byte av filter.
Tömning:

Öppna pluggen i botten på oljetråget
med varmkörd motor och töm ut oljan i
ett kärl. Skruva på den rengjorda pluggen, då oljan har slutat att rinna.
Byte av filter:

−
−
−
−

Gänga ur det begagnade filtret.
Torka av överflödig utrunnen olja.
Olja in tätytorna på det nya filtret.
Gänga filtret på plats för hand. Använd inga verktyg.

Påfyllning:

13. Kontroll av hjulbultar

Fyll på ny olja i vevhuset genom påfyllningsöppningen tills oljenivån når till
övre markering på mätstickan.

Spänn vid behov hjulens fästningsbultar. Spänningsmoment är 240 Nm.

OBS!
Oljan rinner snabbare genom motorn till
tråget, om du avlägsnar eller lossar
mätstickan.

14. Rengöring av kylarcellen

Kör motorn en stund efter oljepåfyllning
och kontrollera oljenivån på nytt.
Oljenivån uppgår till 6,5 l (inkl. filter).
Se oljekvaliteter i tabellen s. 39.
OBS!!!
Se till att spilloljan destrueras sakligt.
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Rengör kylarcellen på utsidan från
smuts och skräp med tryckluft. Använd
ej trycktvätt och rengör ej heller cellen
mekaniskt. Lossa vid behov oljekylaren
från sina fästen under rengöringen.

SERVICE MED 300 TIMMARS
INTERVALLER
15. Rengöring av värmeaggregatets
luftfilter

17.Rengöring av vattenseparatorn
och byte av bränslefiltret

Lossa filtret, lyft upp det och blås rent
med lufttryck från den rena sidan. Byt
ut ett trasigt eller igenslammat filter.

Rengöring av vattenseparatorn:

− Öppna pluggen i botten på filtret och
töm filtret.
− Stäng pluggen.

16. Byte av luftfilter

Byte av filter:

Slå av motorn vid filterbyte. Ett igenslammat filter ger ett ändrat motorljud eller ökad rökutveckling och med
effektminskning som följd.
Avlägsna det gamla filtret och sätt det
nya på plats ordentligt.

− Öppna fästningsskruven på filtret
(vid behov håll fast i fästningsmuttern på undersidan) och avlägsna
det gamla filtret.
− Rengör delarna före montering.
− Installera det nya filtret och förtätningarna.
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− Filtrets luftning sker genom luftningsskruven på locket samtidigt
som man pumpar med bränslepumpens handspak.
18. Kontroll av oljeläckage, anslutningar, slangar, och spänning
av anslutningar smat spänn vid
behov

SERVICE MED
INTERVALLER
19. Kontroll av ringtrycket
Maskin LM Trac 485H kan användas
för många olika slags arbetsuppgifter
och det är fördelaktig att anpassa
ringtrycket beroende på den arbetsuppgift traktorn för tillfället används
till. Intervallet ligger mellan 0,9 bar
och 3,3 bar. Vanligen har man 2,6
bar både fram och bak som ett slags
"allmänt tryck", om inget annat anges
vid användning av något särskilt
redskap.

20. Kontroll av bromsfunktionen
Kontrollera att både bromspedalens
och handbromsens kopplingar fungerar. Maskinen bör hållas tryggt på plats
vid 20%:s sluttning.

Se sidan 39, däckalternativ med uppgifter om ringtrycket.
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600

TIMMARS

21. Byte av returfiltret för hydraulikoljan (2 st)
− Stäng av motorn.
− Lossa returfiltrets lock
( 3 skruvar/ filter).
− Avlägsna den gamla filterpatronen.
− Rengör delarna och förtätningsytorna.
− Installera nya filterpatroner och Oringförtätningar.
− Sätt filtrets lock på plats.
− Starta motorn och kontrollera möjliga läckage.

SERVICE MED 1200 TIMMARS
INTERVALLER
22. Byte av hydraulikoljan (110 L)
Tömning:

− Värm oljan genom att belasta hydrauliken.
− Dra ur pluggar som sitter i tankbotten
− Fäst bottenpluggarna. Om du använder teflontejp vid tätningen, se till
att inte tejpbitar hamnar i behållaren.
OBS!!!
Se till att spilloljan destrueras sakligt.

Påfyllning:

−Fyll på ny olja så att oljenivån hamnar
mellan markeringarna på mätstickan
(ca 110 liter). Påfyllningen sker genom kopplingsstycket på framsidan av
traktorn varefter ny olja styrs till tanken via returfiltren.
−Kör maskinen med redskapsstativet
en stund och kontrollera oljemängden
på nytt. Kontrollera att inget läckage
förekommer vid bottenpluggarna. Fyll
på olja vid behov.
23. Rengöring av bränsletanken
Det finns anledning att rengöra
bränsletanken före vintern. På det
sättet undviker du störningar i bränslesystemet, som orsakas av vatten.
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Det bästa sättet att undvika kondenssvårigheter är att hålla tanken så full
som möjligt.
− Töm tanken genom att lossa på bottenproppen.
− Skölj proppen. Om du använder teflontejp vid tätningen, se till att inte
tejpbitar hamnar i behållaren.
− Fyll tanken med nytt, rent bränsle.
VARNING!
Det är ABSOLUT FÖRBJUDET AT
ANVÄNDA SPRIT I BRÄNSLET under alla förhållanden, eftersom det
kan leda till tätningsskador i bränslefiltret och försämrar brännoljans
smörjningsegenskaper.

OBS! Vi rekommenderar att låter
serviceverkstaden utföra åtgärderna
24,25,26, och 27.
24. Rengöring av hydraultank
Värm upp hydraulikoljan genom att belasta traktorn t.ex. genom att köra eller
lyfta och sänka på masten. Oljetanken
töms. Lösgör tankens lock och slangen som förbinder oljetankens underdel.
Torka av tankbotten med för ändamålet avsett specialtyg eller -papper,
som ej luddar, doppat i bränsle. Rengör därefter de lösgjorda delarna och
fäst dem på plats ordentligt.

25. Mätning av körhydraulikens inmatningstryck och ev. behov av
justering
OBS!!!!!
Iakttag säkerhetssynpunkterna vid
alla slags mätningar (av avgaser, riskerna vid vistelse under maskinen
etc.)
Mätning av körsystemets maxtryck
och belastningsindikator, mätare
nr.1
Tryckmätaren (nr.1, 0-400bar) fästs
enligt bilden. Kör fram maskinen emot
en vägg, koppla på parkeringsbromsen samt hastighetsområde II. Koppla in körriktning vettande mot väggen
och belasta maskinen genom ett
snabbt tryck i botten. Mätaren går
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temporärt upp i maxtryck 320 bar och
sjunker därefter till 300 bar genom
reglering av det automatiska överbelastningsskyddet dvs. Belastningsindikatorn.
Mätning av skölj- och matningstryck, mätare nr. 2
Hydrauloljan värms till +50°C genom
att köra maskinen och belastning av
arbetshydrauliken. Mätare nr. 2 (0-40
bar) fästs såsom bilden visar. Snabbväxelkopplingen inställs i friläge och
dieselmotorn på 1500r/min. Mätaren
visar ett maximalt matningstryck (börvärde 25-28bar.) Kör fram traktorn
emot en vägg och koppla in hastighetsområde II och med parkeringsbromsen åtdragen. Ställ in körriktningen vettande mot väggen och rusa

upp motorvarvtalet till 1500 r/min.
Mätaren visar då max sköljtryck, som
skall understiga det maximala matningstrycket med 3 bar. Vid behov
kan sköljtrycket regleras från den
justeringsskruv som finns i sköljventil
(ett skruvvarv motsvarar en förändring på ca 2 bar.)
26. Mätning och justering av arbetshydraulikens
max-tryck
och
tryckdifferens
Vid samtliga följande mätningar skall
hydrauloljan ha en temperatur av +50
°C.

Mätning och justering av arbetshydraulikens max tryck.
Tryckmätaren (0-250bar) fästs såsom bilden visar. Dieselmotorn startas och ett varvtal på 1500 r/min inställs. Arbetshydrauliken belastas
t.ex. genom att luta redskapsstativet
bakåt och genom att manöverspaken
kontinuerligt hålls i samma ställning.
Mätaren visar maxtrycket (börvärde
är 190 bar).
Vid behov kan trycket justeras med
justeringsskruv nr. 2 som sitter i
pumpreglaget (ett skruvvarv motsvarar en förändring på ca 40 bar).
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Mätning och justering av tryck och
tryckdifferens av arbetshydraulikpumpens reglage.
OBS! Vidrör ej arbetshydraulspakarna under mätning. (Risk för att tryckmätaren går sönder).
Tryckmätaren (0-40 bar) fästs såsom
bilden visar. Dieselmotorn startas
och varvtalet ställs in på 1500 r/min.
Mätaren visar tryckdifferensen (börvärde är 17 bar).
Trycket kan regleras vid behov med
justeringsskruv (nr.1) som sitter i
pumpreglaget (ett skruvvarv motsvarar en förändring på ca 8 bar.)

27. Kontroll och rengöring av spridare
En perfekt motorfunktion förutsätter
att spridarna är i ordning. Det finns
anledning att låta en expert utföra
service och rekonditionering av dessa.
Hur kan man konstatera att spridarna är
smutsiga eller defekta?

− Knackningar är ett tecken på att spridarna fungerar dåligt och kan höras
då moton är kall eller går på tomgång,
men om de även hörs vid normaltemperatur, sitter felet troligen i spridarna.
Luft i bränslesystemet kan också leda
till knackningar.
− Rökutveckling är ett tecken på att
munstycket fungerar dåligt (om rökutvecklingen inte beror på någon annan
orsak t.ex. ett igenslammat luftfilter).

SERVICE MED 2400 TIMMARS
INTERVALLER
28. Rengöring av kylsystemet
Kylsystemet rengörs grundligt enligt
följande:
− Töm kylsystemet.
− Fyll kylsystemet med vätska bestående av 10 liter vatten och ca 500 g
soda.
− Låt motorn gå några minuter och
skölj systemet väl innan det fylls på
med ny kylarvätska.
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Tömning
− Öppna kylarlocket, tömningskranen
och cylindergruppens tömningstapp
och lossa på värmeaggregatsslangarna. Töm ut vätskan i ett kärl.
− Töm ut allt ur kylvätskepumpen genom att rulla motorn 2-3 sekunder
med startmotorn.
OBS!!!
Se till att spillvätskan destrueras sakligt.
Påfyllning
− Fyll kylaren med en blandning av
kylvätska och vatten (50/50). Slut
påfyllningstappen tätt till. Fyll vätska också i expansioskärlet mellan
min- och max-markering. Den kalla
kylarvätskan bör vara mellan min-

MAX
MIN

och max-markeringen på expansionskärlet.
− Låt motorn gå tills normal drifttemperatur har nåtts och fyll vid behov
vätska i expansionskärlet.
− Kylvätskan ska spädas ut enligt tillverkarens anvisningar.
Änvänd inte enbart vatten eller
outspädd kylvätska som kylvätska.
Kylsystemets kapacitet är 12 liter.

29. Kontroll av generator
Kontrollera att generatorsledningarna
är hela och anslutningarna rena.
Smutsiga anslutningar kan leda till
laddningsstörningar.

30. Kontroll av startmotor
Kontrollera ledningarnas kondition
och att anslutningarna är rena. Reparera vid behov.

VARNING!
Häll inte på kallt vatten i en het
motor. Locket måste öppnas varsamt
om systemet är överhettat och har
övertryck!
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SPECIALANVISNINGAR
Motor
Luftning av bränslesystemet
Bränslesystemet har en automatisk
luftning t.ex. när bränslet håller på att
ta slut. Man måste använda manual
luftning vid byte av bränslefiltret. Se
åtgärd 17 sidan 28.
Luftfilter
Luftfiltret hindrar damm och annan
smuts från att tränga in i motorn med
insugningsluften. Motorslitaget beror
i hög utstäckning på hur ren insugningsluften är. Det är därför viktigt, att luftfiltret kontrolleras regelbundet.

Underhåll av luftfilter

Svetsning

Kontrollera i samband med rengöring, att filtret och tätningarna är
oskadade. Ett skadat filter måste
alltid bytas ut mot ett nytt. Rengör
dammkåpan ordentligt dagligen.

När du svetsar maskinens ram eller
andra delar, koppla alltid huvudströmbrytaren av (OFF). Om maskinen har inte huvudströmbrytaren, lös
gör då alltid batterikablar vid svetsningen.
Maskinen innehåller mycket elektronik som är beredd för skador när
man svetsar och möjligen förursakar
spänningstaggar. Undvika taggarna
att nå elektrisk donen.

OBS!
Ta inte loss eller rengör filtret i onödan. Det finns alltid risk att smuts
tränger in i motorns insugningssystem i samband med när filtret tas
loss.

Redskapsanvändning
Elsystemet
Säkringar
Säkringarna sitter under instrumentpanelen på höger sida. De är lätta att
hitta och kontrollera efter att man har
öppnat förarhyttens högra dörr. Håll
säkringskåpan stängd och ren. När
du har bytt en säkring, lokalisera
alltid orsaken till varför säkringen har
brunnit. Det finns skäl att alltid hålla
höger dörr låst.

- 35 -

När du använder redskapen, måste
du ta hänsyn till följande;
Om reskapen har magnetventiler,
kolla att det finns en taggavskrivningsdiod eller motsvarande i ledningen av rullen.
Dioden tar bort spänningstaggar som
går mot basmaskinen.

SÄKRINGAR
KOD

OBJEKT

SPÄNN.

KOD

OBJEKT

F1

Varningsblink / Radio /
Innerljus

10 A

K4

Glödrelä

F2

Färdbelysning

10 A

K5

Blinkrelä

F3

Arbetsbelysning, bak

7,5 A

F4

10 A
Arbetsbelysning, fram
Parkeringsbelysning, vänster/
3A
arbetsbelysning, signal
Parkeringsbelysning, höger /
3A
mätarbelysning
Roterande varningsljus /
10 A
Vindrutetorkarens returnering

F5
F6
F7

OBS !!!!!!!
Montering av diod

RELÄER

F8

Släpvagnspropp/Tillsattspropp 10 A

F9

Fläkt

F10

K6

Arbetsbelysningsrelä

K8

Starthämningsrelä

K9

Körriktningsrelä (back)

K10

Körriktningsrelä (framåt)

K11

Ström

DIODER
KOD

OBJEKT

10 A

D1-D4

Centralalarm

Ljudsignal /Mätare /Signalljus

7,5 A

D5-D6

Starthämning

F11

Blink / Vindrutetorkare

10 A

F12

Eluttag, fram

15 A

F13

Körriktningsväljare

10 A

F14

Parkeringsbroms/Bakhydraulik 7,5 A

F15

Differentialspärr / Arbetshydr.

F16

Glöd / Körriktningsreläer

3A

F17

Motorstopp, magnetventil

3A

F18

Lastarens flytläge

10 A

F20

Huvudström

50 A

F21

Huvudström

50 A

F22

Glöd

50 A
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7,5 A

Försiktighetsåtgärder att
vid service av elsystemet

beakta

− Lossa batteriets (-) kabel före andra
kablar.
− Anslut batteripolerna rätt och fäst,
(+) kabeln kopplas först.

OBS!
Det är absolut förbjudet att röka eller
göra upp öppen eld i omedelbar närhet
av batteriet.

Justering av körbelysning

TRAKTORNS FÖRVARING

Det är viktigt att körbelysningen är
rätt inställd, i synnerhet då man kör
på allmänna vägar. Ljusen kan lätt
och snabbt ställas in på servicestationer och verkstäder med hjälp av
en optisk anordning. Om ingen sådan finns till hands, kan ljusen ställas in enligt vidstående bild.

Under 2 månader
Inga särskilda åtgärder behövs om:
− traktorn har underhållits regelbundet
− traktorn är rengjord
− kylvätskans köldbeständighet har
uppmätts
− bränsletanken är full
− åtgärder har vidtagits för batteriförvarning.

− Kontrollera före justeringen att maskinen är normalbelastad och har rätt
ringtryck.
− Kör maskinen till jämn mark framför
en vägg.
− Rita två kors på väggen mitt för
strålkastarna.
− Backa ut maskinen 5 meter från
väggen.
− Slå på halvljusen, då ska ljuskäglans centrum hamna 50 mm nedanför korsen som ritats på väggen.
− Ställ in rätt höjd- och sidled vid
behov.

Mått
L = 5m
B = strålkastarnas centrumavstånd
H = strålkastarnas höjd över
marken minus 50 mm

Ljuskäglans överkant ska vara på nivå H, då traktorn befinner sig på avstånd L. Justera vid behov strålkastarriktningen.
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Mer än 2 månader
− Åtgärda yttre rengöring och allmän
smörjning.
− Rengör bränsletanken.
− Häll i bränsletanken 5 liter skyddspreparat eller 1,5% olja.
− Fyll tanken med bränsle.
− Rengör vattenseparatorn.
− Byt motoroljan och -filtret.
− Mät upp kylvätskans köldbeständighet samt batteriets laddningskapacitet.
− Låt motorn gå så att den når normaltemperatur och kör ett tag.
− Lyft upp redskapsstativet i ändläge.
− Lossa spritsdysan och häll ca
0,5dl skyddsolja i varje cylinder.

Drifttagande av maskin efter avställning
− Rulla motorn med startmotor en kort
tid (stoppsspaken som ligger i maskinrummet måste vara i STOP-position).
− Fäst spritsdysorna, använd nya tätningar.
− Avlägsna batteriet, rengör det och
förvara det på en sval, torr plats
med jämn temperatur. Ladda batteriet med ca 2 månaders intervaller.
− Lätta på fläktremmen.
− Skydda rostbenägna delar med rostskyddsolja (CRC eller motsvarande).
− Skydda luftfilter- och avgasröröppningar med plastfilm.

Efter avställning kortare tid än två
månader

Efter avställning längre tid än två
månader

− Installera ett laddat batteri.
− Kontrollera olje- och bränslemängderna och ringtrycket
− Allmän smörjning
− Lufta bränslesystemet vid behov.
− Rulla motorn med startmotor tills
motorns oljetryckvarningsljus slocknar (stoppsspaken som ligger i
maskinrummet måste vara i STOPposition).
− Starta motorn utan att rusa den.
− Provkör för att kontrollera att allt
fungerar ordentligt.

− Kontrollera ringtrycket.
− Avlägsna skyddtäckningen/presseningar.
− Snurra försiktigt på fläktbladen fram
och tillbaka, så att en ev.fastnad
tätning i kylarpumpen lossnar.
− Avlägsna skyddfettet.
− Spänn fläktremmen.
− Lossa ventillocket och smörj ventilmekanismen med motorolja.
− Kontrollera olje- och bränslemängderna.
− Lufta bränslesystemet vid behov.
− Installera det laddade batteriet på
sin plats.
− Rulla motorn med startmotor tills
motorns oljetryckvarningsljus slocknar (stoppsspaken som ligger i
maskinrummet måste vara i STOPposition).
− Starta motorn utan att rusa den.
− Provkör för att kontrollera att allt
fungerar ordentligt.
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TEKNISK DATA
Däck

Dimensioner
Längd

3000 mm

Bredd

1640 mm

Höjd, vid hytttaket

2100 mm

Höjd, transport

2230 mm

Hjulbas

1450 mm

Spårvidd

1340 mm

Vändradie, inre

900 mm

Vändradie, yttre

2640 mm

Markfrigång

280 mm

Vikt
Egen vikt
Framaxeltryck

2080 kg
830 kg

Bakaxeltryck

1260 kg

Maximalt tillåtet framaxelstryck

3500 kg

Maximalt tillåtet bakaxelstryck

3500 kg

Maximalt tillåten totalvikt

3500 kg

Däckalternativ
31x11,5 - 15/6
31x13,5 - 15/4

Ringtryck
1,5 - 3,5 bar
0,8 - 3,0 bar

Ringtrycket kan variera beroende på användningssätt. Det
allmänna ringtrycket är 2,6 bar, om inget annat anges i anslutning till visst redskap.
Tankvolymer och rekommendationer
Volym

Rekommenderad
kvalitet

Vid första
installationen

Bränsletank

58 L

Kylsystem

12 L

Motorolja

6,5 L

gasolja
(för vinter)
vatten/glykol
50/50
15W40
API
CE

gasolja
(för vinter)
vatten/glykol
50/50
CASTROL
CRD 10W/30

Hydraulikolja

110 L

ISO-VG46
DIN 51524, del1
DIN 51502
HLP 46

CASTROL
AWH 46

Vindrutespoltank

1,2 L

vatten/spolarvätska 50/50

Smörjobjekt
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molybdensulfidfett

vatten/spolarvätska 50/50
CASTROL
MS1
GREASE

Vridmoment, Nm/r/min

165,7/2000

Tomgång

800 r/min

Rotationsriktning

motsols sett från svänghjul

Luftfilter

torrt pappersfilter

Motorns smörjningssystem

Motor
Modell

Kugghjulspump och
huvudströmningfilter

utbytbar

Oljefilter

pappersfilter

Max oljetryck vid fullt
motorvarv (3000 r/min)

550 kPa
(5,5 bar)

Lombardini LDW 2004/T, 4takts vätskekyld turbodieselmotor

Bränslesystem

Cylinderantal

4

Bränsle

gasolja

Slagvolym

2068 cm³

Insprutningspump

4 fristående pump

Cylinderdiameter

88 mm

Insprutningssystem

1-3-4-2

Slaglängd

85 mm

Förinsprutning

12° - 13°

Kompressionsförhållande

22:1

Bränslefilter

pappersfilter

Motoreffekt, kW/r/min DIN

44,1/3000

Motoreffekt, hk/r/min DIN

60,0/3000

Munstyckets
öppningstryck

13 MPa (130 bar)
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Kylsystem
Termostatstyrt övertryckssystem 90 kPa (0,9 bar)

Matningstryck

2,6-2,8 MPa (25-28 bar)/3000 r/min

Körhydraulik

Sköljningstryck

Matningstryck - 3 bar/3000r/min

Returfilter

25 µm

Helhydrostatisk motorvarvtals- och effektavkännande med
fyrhjulsdrift, försedd med steglös körautomatik framåt/
bakåt samt snabbväxelkoppling för fram-back. Två hastighetsområden.

Arbetshydraulik

Hastighetsområden med elektrohydraulisk reglering
- hast. område I 0-13,5 km/h (långsam)
- hast. område II 0-27 km/h (snabb)
Körpump
Hjulmotor
Differentialspärrr

Ett lastavkännande (LS-reglerad) system. Elstyrd (med potentiometer) kontroll för roterande redskap.

Rexroth, axialkolvpump med variabelt flöde
Valmet, kamringmotor av radialkolvtyp med två hastigheter
med elektrohydraulisk reglering
axel- eller hjulvis

Pumpens max
slagvolym

50 cm3/r

Pumpeffekt

0-150 dm3/min/3000r/min

Systemets
max tryck

32 MPa /320 bar)
(skyddsventilens öppningstryck)

Systemets
max körtryck

30 MPa (300 bar)
(tryckskärarens regleringstryck)
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Arbetspump

Rexroth, axialkolvpump med
variabelt flöde

Ventiluppsättning

Rexroth, fyrspindlig

Motorspindelmanövrering Elektrisk styrning
Pumpens slagvolym

28 cm3/r

Pumpeffekt

0-84 dm3/min/3000r/min

Systemets max tryck

230 bar
(skyddsventilens öppningstryck)

Systemets max
arbetstryck

190 bar

Tryckdifferenstryck

17 bar

Styrhydraulik

Elsystem

Hydrostatisk ramstyrning (Orbitrol-system)

Spänning

12 V

Styrventil

fabrikat Danfoss

Startmotor

2,2 kW, 12 V

Styrpump

Lombardini, kugghjulpump

Växelströmsgenerator

65 A,12 V

Styrcylinder

2 stycken

Batteri

88 Ah,12 V

Pumpens slagvolym 7,8 cm 3/r

Jordande

negativ (- )

Maxtryck

Färdbelysning

H4 60/55W 12V

Arbetsbelysning

H3, 55W, 12 V

Bromssystem

Parkeringsljus

5 W,12 V

Fram- och bakaxlarna är försedda med i hjulmotorerna inbyggda fjäderbelastade oljebadlamellbromsar som används både som färd- och parkeringsbromsar.

Roterande varningsblink

55 W,12 V

Säkringar

22 stycken (3-25 A)

En automatisk bromsfunktion erhålls som en följd av en
helhydraulisk transmission, vilket fungerar som ytterligare
ett bromssystem.

Motorvärmare

550W, 220 V

9 Mpa (90bar)
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SMÖRJMEDELSFÖRTECKNING
MOTOROLJA

CASTROL
KENDALL

HYDRAULIKOLJA
HYSPIN AWH 46

HYDRAULIKOLJA
HYSPIN AWH 68

FETT

CRD

10W30

MS 1 GREASE

Rx SUPER+

15W40

SUPER-D3

10W30

FOUR SEASONS 46

SHP

SUPER-D3

15W40

NATURA H.V. 46

SUPER BLU (SPRAY)

DELTA

10W30

BIO GREE H.V.I

NESTE

NESTE HYDRAULIIKKA 46

NESTE HYDRAULIIKKA 68

NESTE MOLYRASVA

EAL SYNDRAULIC 46

FLOWREX 1, 85, 86,

MOBILGREASE SPECIAL

15W40

MOBIL

DELVAC MX

10W30
15W40

ESSO

SHELL
TEBOIL
TEXACO

SPECIAL , SH 68

ESSOLUBE D3

10W30

PLUS

15W40

UNIVIS HP46

BEACON Q2

SPECIAL DIESEL

10W30

MOTOR OIL

15W40

RIMULA X

10W30

TELLUS OIL T 46

TELLUS OIL T 68

15W40

TELLUS OIL TX 46

TELLUS OIL TX 68

SRS 4000

POWER

10W30

HYDRAULIC OIL 46S

HYDRAULIC OIL 68

UNIVERSAL M

SUPER HPD

15W40

URSA DMO

10W30

RANDO OIL HDZ 46

RANDO OIL HD CZ 68

MOLYTEX GREASE

URSA PREMIUM FE

15W40

RETINAX AM

MULTI-PURPOSE GREASE

Oljor vid första installationen på sidan 39.
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ELUTRUSTINGAR
A1
A2
A3

Radiokassettspelare
Högtalare, vänster
Högtalare, höger

DETEKTORER:
B1 Glödning
B2 Motoroljetryck
B3 Motorvattentemperatur
B4 Hydraulik returfilter
B5 Bränsle mängd
B6 Hydraulikoljetemperatur
B7 Luftfilter
BELYSNING:
E1 Färdbelysning, fram vänster
E2 Parkeringsljus, fram vänster
E3 Blink, fram vänster
E4 Blink, fram höger
E5 Parkeringsljus, fram höger
E6 Färdbelysning, fram höger
E7 Blink, bak vänster
E8 Parkeringsljus, bak vänster
E9 Parkeringsljus, bak höger
E10 Blink, bak höger
E11 Roterande varningsljus
E12 Arbetsbelysning, fram
E13 Arbetsbelysning, bak
E14 Innerljus
SÄKRINGAR:
F1 Varningsblink /Radio /Innerljus
F2 Färdbelysning
F3 Arbetsbelysning, bak
F4 Arbetsbelysning, fram
F5 Parkeringbelysning, vänster /
Arbetsbelysning, signal
F6 Parkeringbelysning, höger /
Mätarbelysning
F7 Roterande varningsljus /
Vindrutetorkarens returnering

F8
F9
F10
F11
F13
F14

F16
F17
F20
F21
F22

Släpvagnspropp/Tillsattspropp
Fläkt
Ljudsignal / Mätare / Signalljus
Blink / Vindrutetorkare
Körriktningsreläer
Parkeringsbroms /
Bakhydraulik
Differentialspärr /
Arbetshydraulik
Glöd / Körriktningsreläer
Motorstopp, magnetventil
Huvudström
Huvudström
Glöd

G1
G2

Generator
Batteri

F15

SIGNAL- OCH VARNINGSLJUS:
H1 Blink
H2 Körriktning, framåt
H3 Glöd
H4 Körriktning, back
H5 Laddning
H6 Motoroljetryck
H8 Hydrauliks returfilter
H9 Centralalarm
H10 Parkeringsbroms
H11 Luftfilter
H12 Reserv
RELEÄR:
K4 Glödrelä
K5 Blikerrelä
K6 Arbetsbelysningrelä
K8 Startförhindrarerelä
K9 Körriktning, Bakåt
K10 Körriktning, Framåt
K11 Ström

MOTORN:
M3 Startmotor
M4 Värmeapparatens fläkt
M5 Vindrutetorkare
M6 Vindrutespolare

MÄTARE:
P1 Varvtal / Driftstimm
P2 Bränsle
P3 Motorvatten temperatur
P4 Volt
P5 Hydraulikolja temperatur

R1
R2

Glödplugg
Regleringsresistor för fläkten

KOPPLINGAR:
S2 Tändninglås
S3 Blink, ljudsignal
S4 Differentialspärr, Tryckknapp
S7 Varningsblink (HAZARD)
S8 Färd- och parkeringsbelysning
S9 Körriktning
S11 Vindrutetorkare och -spolare
S13 Arbetsbelysning, fram
S14 Arbetbelysning, bak
S15 Roterande varningsljus
S16 Hastighetsväljare
S17 Differentialspärrselektor
S18 Värmeapparatens fläkt
S20 Parkeringsbroms
S23 Bakhydraulik, motorspindel
S24 Bakhydraulik, lyft och sänkning
S25 Arbetshydraulikens selektor
S26 Arbetshydraulikens reglering
S27 Arbetshydraulikens kretskort
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KOPPLINGAR:
X10
X2
X20
X25
X3
X30
X35 Tillsattspropp, hytten
X4 Takelsats för hytten
X5 Vid säkringsdosa
X6 Vid säkringsdosa
X7 Grundmaskinens motor
X8 Framelsats för hytten
MAGNETVENTILER:
Y1 Differentialspärr
Y2 Körriktning, back
Y3 Körriktning, framåt
Y4 Differentialspärr
Y5 Hastighetsväljare
Y6 Parkeringsbroms
Y7 Bakhydraulik
Y8 Bakhydraulik
FÄRGKODEN:
B
= svart
B/R = brun
BL = blå
BL/V = blåviolett
BL/W = blåvit
G
= grön
GR = grå
R
= röd
R/W = rödvit
V
= violett
W
= vit
Y
= gul
Y/G = gulgrön
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Differentialspärr
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Fläkt . . .
Frontlastare
Färdbelysning
Förarsäte .
Förvaring .

.
.
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.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
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13
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37

Hjulbultarnas fäst.kontroll .
Hjälpbatteri . . . . . .
Hydrauliks returfilter . . .

27
18
29

Igångkörning . . . . . 17
Innehållsförteckning . . .
2
Instrument och manöverorgan 11
Justering av färdbelysning .

37

Kraftöverföring . . . . . 41
Kylsystem . . . 24,27,33,41
Körning . . . . . . . 17
Körningshydraulik . . . 31, 41
Körpedal . . . . . . . 12
Luftfilter . . . . . . .
Luftning av bränslesystemet

28
35

Motor . . .
Mått och vikt

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

40
39

Oljor och vätskor .

.

.

.

39

Parkeringsbroms .

.

.

.

14

.
.
.
.
.
.

. 19
14,19
. 35
.
9
. 21
. 36

Redskaps inkoppling .
Redskaps kontroll . .
Redskapsanvändning
Redskapsstativ . .
Regelbundet underhåll
Reläer . . . . .
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Rengöring av hydraultank . 31
Ringtrycket . . . . . 29, 39
Service . . . . . . .
- dagligen . . . . . .
- 150 timmars service . .
- 300 timmars service. . .
- 600 timmars service . .
- 1200 timmars service . .
- 2400 timmars service . .
Servicehäfte . . . . .
Serviceschema . . . .
Smörjmedelsförteckning .
Start . . . . . . . .
Stopp . . . . . . . .
Strömbrytare för hast. området
Svetsning . . . . . .
Säkerhet . . . . . . .
Säkringar . . . . . .
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55
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35
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36

Teknisk data . . .
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