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Indledning:
Denne brugervejledning er skrevet til brug af Baastrup landbrugsvognene BTS 14 & 18.
Oplysningerne er på publikationsdato aktuelt. Som resultat af forbedringer, kan numeriske værdier
og illustrationer i denne brugermanual afvige fra de faktiske specifikationer af den vogn, som
leveres til brugeren. Fabrikanten forbeholder sig retten til at udføre designændringer i vognen, for
øget ydeevne og kvalitet uden at foretage ændringer i denne brugervejledning.
Brugeren bør læse brugervejledningen omhyggeligt inden vognen benyttes. Dette garanterer
sikker betjening og fejlfrit arbejde med vognen.
Vognen er designet efter og opfylder alle obligatoriske standarder og juridiske gældende
bestemmelser.
Brugervejledningen beskriver de grundlæggende sikkerhedsregler og driften af landbrugsvognene.
Hvis oplysningerne tilgængelig i brugervejledningen ikke er klart forståeligt, bør bruger henvende
sig til sælger eller fabrikant.

FREMSTILLERENS ADRESSE:
Bredalvej 20 – DK 8722 Hedensted

Kontakt:
+ 45 75 89 30 30
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Læsevejledning:
Tabeller og illustrationer er nummereret efter kapitel og kronologisk rækkefølge. F.eks. vil tabel
nummer 2 i kapitel 4 hedde Tabel 4.2.

Symboler vil fremgå i brugervejledningen.
I forbindelse med brugerens sikkerhedsinstruktioner hvor der fremgår farer, vil følgende symbol
fremgå:

Efterfulgt af ordet ”FARE!”. Manglende overholdelse af instruktionerne kan true brugeren eller
andres sundhed eller liv.
Særligt vigtige oplysninger og instruktioner, hvis overholdelse er afgørende, skiltes med:

Efterfulgt af ordet ”VIGTIGT!”. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre skade på
vognen som følge af ukorrekt drift, justering eller brug.
For at fokusere brugerens opmærksomhed på nødvendigheden for at udføre vedligeholdelse, vil
relevante sektioner af brugervejledning blive markeret med:

Direktioner anvendt i brugervejledningen.
Venstre side – venstre hånd af føreren idet føreren vender i retning af vognens
fremadgående retning.
Højre side – højre hånd af føreren idet føreren vender i retning af vognens fremadgående
retning.
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CE DECLARATION OF CONFORMITY

We:

BAASTRUP

Address:

Bredalvej 20

City:

DK 8722 Hedensted

Country:

Denmark

Phone:

+45 9816 5009

We acknowledge our responsibility in declaring that the following product:

PRODUCT.
(Description of machine)

Serial no.
(Machine no./ year)

Conforms with the following CE directives and standards:
Machine Directive (2006/42/CE)
LVD Directive (2014/35/EU.)

BAASTRUP: ___22-03-2019,

Design Manager
(Designation of authorised person)

(Name of authorised person)

Who is authorised to sign on behalf of the above supplier

(Signature)
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1. Grundlæggende information
Kapitel med information om identifikation, korrekt brug, sikkerhed, udstyr og garanti mm.

1.1. Identifikation
For at kunne identificere vognen er den blevet markeret med en identifikationsplade. På
identifikationspladen fremgår serienummer og oplysninger om vognen. Identifikationspladen er
placeret ved vognens venstre front, som anvist på Figur 1.1. Identifikationspladen indeholder
oplysninger som er illustreret på Figur 1.2.

Figur 1. 1 Placering af identifikationsplade.

Figur 1. 2 Billede af identifikationsplade.
Tjek at serienummeret på vognen stemmer overens med det noterede nummer i
salgsdokumenterne.
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1.1. Korrekt brug
Landbrugsvognen er designet til transport af materialer så som sten, mursten, afgrøder, gødning,
træ osv. på offentlig vej og mark.
Manglende overholdelse af anbefalinger omhandlende transport og lastning af varer beskrevet af
fabrikanten og de gældende trafikregler i landet hvor landbrugsvognen benyttes, ophæver
garantien.

VIGTIGT!
Landbrugsvognen må ikke anvendes til andre formål end de, som den er beregnet til.
Brugeren må ikke:
-

Transportere mennesker, dyr, farligere materialer eller kemisk aggressive
komponenter som kan korrodere vognens elementer.

-

Transport af ukorrekt sikret last som kan forsage forurening af vej og natur.

-

Transportbelastninger hvis tyngdepunkt kan destabilisere vognen.

-

Transportbelastninger som har ujævn belastningsfordeling og/eller overbelaster
aksel og affjedring.

-

Overbelastning af vognens lastkapacitet.

Vognen er produceret ifølge nuværende sikkerhedskrav og ingeniør standarder. Bremsesystem,
lys og indikationssystemet møder krav for trafikregler. Højst tilladte hastighed for BTS’erne er 30
km/t. Dog er første prioritet at overholde lokale trafikregler, i det område vognen benyttes.

At benytte landbrugsvognen som påtænkt, involverer også alle handlinger i forbindelse med sikker
og korrekt drift og vedligeholdelse af vognen. I forbindelse med dette er bruger forpligtet til at:
-

Omhyggeligt at læse brugervejledning og følge anbefalinger i disse dokumenter.

-

Forstå vognens drift og hvordan den opereres sikkert og korrekt.

-

Overholde de etablerede vedligeholdelsesplaner.

-

Overholde generelle sikkerhedsforskrifter under arbejdet.

-

Forebygge ulykker.
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Overholde de gældende trafikregler og transportbestemmelser i det givne land hvor vognen
benyttes.

-

Kun at koble vognen til en traktor som overholder gældende krav.

Vognen må kun benyttes af personer som:
-

Er bekendt med indholdet af dette dokument og med indholdet af landbrugstraktorens
brugervejledning.

-

Er blevet trænet i brug af anhænger.

-

Har kørekort og har kendskab til trafikregler.

Vognen må kun kobles på en traktor som overholder følgende krav:
Tabel 1. 1 Krav til traktor.
Bremsesystem
-

Kobling

ISO 5676

-

Hydraulisk tryk

14-15 MPA

Tippesystem
-

Hydraulik tryk

18-20 MPA

-

Hydraulik olie behov

HD-46 eller lignende

o

BTS 16 og 18

40 L

Maximum kraftkapacitet af trækstangen 30000N
Elektriske system spænding

12-24 V
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1.2. Udstyr
Ved køb af landbrugsvognen vil nogle dele komme med som standard, hvor andre dele er valgfri
og kan tilkøbes. Følgende tabel viser en oversigt, over hvad der følger med som standard og hvilke
dele, som kan tilkøbes.

Tabel 1. 2 Standard, tilvalg og alternative komponenter.
Udstyr

Standard

Konisk kasse

X

Fransk bagsmæk

X

Kornsider

X

Platform

Tilvalg

X

Stige

X

Hydraulisk støttefod

X

Hydraulisk trækstang

X

Presenning

X
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Følgende tabel viser mulige dæk og anbefalet dæktryk. Denne information kan yderligere findes på
markeringen midt på rammen på vognens venstre side.

Tabel 1. 3 Mulige dæk og anbefalet dæktryk.
Dæktryk Dæktryk

Navn

[kPa]

[psi]

De Molen 425/65 22,5" (1)

760

110

Vredestein Pro 560/60 R 22,5

400

58

Vredestein Trac 600/50 R22,5 (2)

400

58

Vredestein Pro 620/50 R22,5"

400

58

Vredestein Pro 710/40 R22,5"

400

58

Alliance 885 600/50 R22,5

350

51

Alliance 885 710/45 R 22,5

250

36

Alliance T390 600/50 R 22,5

350

51

Vredestein Pro 620/55 R 26,5

400

58

Vredestein Trac 600/55 R 26,

400

58

Vredestein trac 650/55 R 26,5

400

58

Alliance 885 600/55 R 26,5

250

36

Alliance 885 650/55 R 26,5

120

17,5

Alliance T390 600/55 R 26,5

240

35

Michelin CargoX 600/55 R 26,5

240

35
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1.3. Garantivilkår
Baastrup Vognen ApS garanterer den pålidelige drift af vognen, når den anvendes i henhold til det
tilsigtede formål, som er beskrevet i brugervejledningen.
Garantien gælder ikke for de dele i vognen, som under normale brugsforhold slides uanset
garantiperioden. De pågældende dele er:
-

Prodsøje
Dæk
Bremsesko
Pærer og LED lamper
Tætninger
Lejer

Garantiservice gælder kun i tilfælde af fabriksfejl på dele og mekaniske skader, som ikke er
brugers fejl.

Bruger vil miste retten til garantiservice i tilfælde af skade som følge af:
-

Mekanisk skade forårsaget af trafikulykker som er brugerens fejl.

-

Ukorrekt brug, justering eller vedligeholdelse og brug af vognen til andre formål end hvad
der er tiltænkt.

-

Brug af beskadiget vogn.

-

Reparationer udført af uautoriserede personer og ukorrekte udførte reparationer.

-

Uautoriserede ændringer til vognens design.

Ændringen af vognen uden producentens skriftlige samtykke er forbudt. Særligt ikke, svejs, bor
huller i, skær eller varm de vigtigste strukturelle elementer af vognen, som har direkte indflydelse
på vognens drift og sikkerhed.
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GARANTI
1. Ved salg af baastrupvognen meddeles en 36 måneders garanti for mangler, der kan henføres til fejl i
konstruktion, anvendte materialer eller fremstillingen af den enkelte vogn.

Garantiperioden er 36 måneder, regnet fra leveringstidspunktet ved første videresalg fra forhandler,
dog max. 48 måneder fra sælgers levering til forhandleren.

2. For dele, der er udskiftet eller repareret i henhold til nærværende garantibestemmelse, meddeles en
særskilt 12 måneders garanti.
3. For håndhævelse af nærværende garantiforpligtelser skal køber inden 7 dage, efter at en mangel
har vist sig, skriftligt give meddelelse om manglens konstatering, herunder kort beskrive, hvorledes
manglen ytrer sig.

Såfremt køber ikke inden for nævnte frist afgiver skriftlig reklamation eller meddelelse som
beskrevet, mistes købers ret til at fremsætte krav i henhold til nærværende garantibestemmelse.
4. Efter modtagelse af skriftlig reklamation eller meddelelse som beskrevet, leverer køber Baastrupvognen på anvist sted, hvorefter mangler afhjælpes uden ugrundet ophold.
5. Såfremt køber har afgivet meddelelse, jf. punkt 3, og behørigt leveret Baastrupvognen til
afhjælpning, jf. punkt 4, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel omfattet af meddelt garanti,
skal køber afholde alle omkostninger, såvel interne som eksterne, forbundet med de arbejder, der i
anledning af det passerede måtte være udført.
6. Såfremt berettigede påtalte mangler ikke afhjælpes inden 30 dage efter købers levering af
Baastrupvognen på anvist sted, kan køber efter forudgående skriftligt påkrav herom med 8 dages
varsel:
a. Afhente Baastrupvognen og lade nødvendig afhjælpning foretage af tredjemand for sælgers
regning, idet udgiften, der i denne sammenhæng kan afkræves sælger, er maksimeret til
15% af købesummen,
b. Fordre forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog maksimalt 15% af købesummen,
c.

Hvis manglen er væsentlig, hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælger, med mindre
sælger inden 14 arbejdsdage fra modtagelsen af sådan skriftlig meddelelse tilbyder
omlevering eller afhjælpning, udover hvad der fremgår af punkt 6.a).

Ved ophævelse kan køber fordre sit tab erstattet, dog maksimalt 15% af købesummen.
7. Garantiansvar efter nærværende aftale omfatter ikke mangler, der kan henføres til mangelfuld
vedligeholdelse, anvendelse i strid med udleveret brugervejledning eller til anden anvendelse end
landbrugsrelateret anvendelse, konstruktionsændringer eller anden ændring af vognen foretaget af
andre end sælger eller reparationer, som køber eller tredjemand har udført fejlagtigt. Ansvaret
omfatter tillige ikke mangler, der kan henføres til normal slitage, herunder udskiftning af sliddele.
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1.4. Miljøfare
En hydraulisk olielækage udgør en trussel mod miljøet på grund at dets begrænsede biologiske
nedbrydelighed. Hydraulikolie i vand forårsager ikke ekstrem forgiftning af organismer, som lever i
vandmiljøet. Dannelsen af film af olie på vand kan have konsekvenser for iltniveau i vandet på
grund af manglende kontakt med luften.
Vedligeholdelses- og reparationsarbejde, hvor der er en risiko for udslip af olie, skal foregå et sted
med oliefast gulv eller overfalde. I tilfælde af olie der lækker, find først og fremmest kilden til
lækagen og samle derefter den lækkede olie op så godt som muligt. Resterende olie skal samles
op ved hjælp af absorberingsmidler eller ved at blande olien med sand, savsmuld eller andre
absorberende materialer. Opsamlet olieforurening bør opbevares i en forseglet mærket
kulbrinteresistent beholder. Beholderen skal opbevares væk fra varme kilder, brandfarlige
materialer og mad.

FARE! Brugt hydraulikolie eller rester der er blandet med absorberende materiale, skal
opbevares i en markeret beholder. Brug ikke mademballage til dette formål!

Olie som er opbrugt eller uegnet til videre brug på grund af tab af egenskaber bør opbevares i den
originale emballage under de ovenfor beskrevne forhold. Spildolie bør bringes til rette anlæg, som
beskæftiger sig med genbrug af denne type affald. Detaljeret information om hydraulikolien kan
findes på produktets sikkerhedsdatablad.
Hydraulikolien som benyttes til BTS’erne er HD-46 eller lignende.
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1.5. Skrotning af vogn
I tilfælde af at brugeren træffer beslutningen om at skrotte landbrugsvognen, skal brugeren
overholde de gældende bestemmelser angående skrotning. Før demontering påbegyndes, bør
olien fra det hydrauliske system fjernes.

FARE! Under demontering skal der bruges egnede værktøjer, udstyr (kraner, lifte osv.),
beskyttelsesudstyr såsom beskyttelsesbeklædning, fodtøj, handsker, briller osv. Undgå
kontakt mellem hud og olie. Undgå at spilde hydraulikolie.

Dele som ikke kan genvindes, som f.eks. slidte eller beskadigede dele, skal bringes til et sted, der
håndterer genanvendelige råmaterialer. Hydraulikolie skal bringes til et passende anlæg, som
beskæftiger sig med genbrug af denne type affald.
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Sikkerhed

2.1. Brug af vogn
-

Før brug af vognen bør bruger læse brugervejledning omhyggeligt. Ved betjening af
vognen skal brugeren overholde anbefalingerne.

-

Vognen må kun anvendes og betjenes af personer, der er kvalificeret til at køre
landbrugstraktorer, landbrugsvogne og som er trænet i brug af vognen.

-

Hvis informationen som står skrevet i brugervejledning, er uforståelig, bør bruger kontakte
en autoriseret teknisk service, som opererer på vegne af fabrikanten eller fabrikanten
direkte.

-

Uforsigtig eller uhensigtsmæssig brug og anvendelse af vognen og manglende
overholdelse af anbefalingerne i denne brugervejledning er farligt for bruger.

-

Vognen må ikke benyttes af personer, der ikke har tilladelse til at køre landbrugstraktorer,
herunder børn og folk under påvirkning.

-

Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne i brugervejledningen kan bringe brugeren
og andres helbred og liv i fare.

-

Vognen må ikke anvendes til andre formål end dem, den er beregnet til.

-

Enhver der anvender vognen til andet end det påtænkte, tager det fulde ansvar for
eventuelle konsekvenser af den upassende brug.

-

Brug af vognen til andre formål end dem, som den er beregnet til af fabrikanten, medfører
at garantien bortfalder.

2.2. Til- og frakobling af vogn
-

Tilkoble ikke vogn til traktor hvis ikke traktoren opfylder kravene fra fabrikanten. (Minimalt
traktorkraftbehov, systemspænding etc.) Se Tabel 1.2. for traktorkrav.
Før tilkobling vær da sikker på at olien i det eksterne hydrauliske system af traktoren kan
blandes med vognens hydraulikolie. Hydraulikolien som benyttes er af type HD-46 eller
lignende.

-

Kontroller at traktor og vogn er i god teknisk tilstand før tilkoblingen finder sted.

-

Vær særlig forsigtig når vognen tages i brug.

-

Ved tilkobling må der ikke være nogen mellem vogn og traktor.

-

Efter tilkobling sørg da for at forbindelsen mellem prodsøjet og traktorens trækstang er
sikret.

-

Frakoble ikke vognen fra traktoren i det kassen er hævet.
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Til- og frakobling fra traktor bør kun ske, når vognen er sikret ved brug af stopkiler. (Se
Figur 2.1 for placering af stopkiler.)

-

Ved frakobling er der risiko for pludselig bevægelse på grund af opadgående eller
nedgående kraft, som prodsøjet potentielt er udsat for.

Figur 2. 1 Placering af stopkiler og mekanisk støtte.

2.3. Hydrauliske system
-

Ved drift er de hydrauliske systemer under højt tryk.

-

Hydraulik skal kontrollers årligt af et serviceværksted med kendskab til hydraulik.

-

Kontroller regelmæssigt den tilstanden af tilslutningerne og hydraulikcylindre. Olieudslip bør
ikke være tilstede.

-

I tilfælde af funktionsfejl i det hydrauliske system bør vognen ikke benyttes, før fejlen er
korrigeret.

-

Sikre at de hydrauliske systemer af traktoren og vognen ikke er under tryk før
sammenkobling finder sted.

-

Kontakt læge omgående hvis der opstår skader forårsaget af hydraulisk olie under tryk.
Hydraulisk olie kan finde sin vej ind under huden og forårsage infektioner.

18
www.baastrupvognen.dk

+ 45 75 89 30 30

Brugervejledning
Version: 1

BTS 14 & 18
Sidst opdateret: 12-03-2018

Ved tilfælde af at olien kommer i kontakt med øje bør det skylles grundigt med store
mængder vand. Kontakt lægen ved forekomst af irritation.
I tilfælde af kontakt med huden vask da kontaktområdet med vand og sæbe. Anvend ikke
organiske opløsningsmidler (benzin, petroleum).
-

Brug HD-46 hydraulisk olie eller lignende.

-

Efter udskiftning af hydraulikolie bør den brugte olie bortskaffes korrekt. Brugt olie eller olie
som har mistet dets egenskaber, skal opbevares i originale beholdere eller
udskiftningsbeholdere, som er modstandsdygtige over for kulbrinter. Udskiftningsbeholdere
skal være tydeligt mærket og opbevares hensigtsmæssigt.

-

Opbevar ikke hydraulikolie i emballage beregnet til opbevaring af mad eller fødevarer.

Hydrauliksystem skal tjekkes en gang om året af en kvalificeret person.

FARE! Opbevar ikke hydraulikolie i mademballage.

2.4. Læsning og aflæsning
-

Læsning og aflæsning af vogn må kun finde sted i det vognen er positioneret på en ret og
hård overflade og når vogn er koblet med traktoren.

-

Læsning og aflæsning bør udføres af en person med erfaring indenfor denne type arbejde.

-

Lasten skal fordeles jævnt således at stabiliteten af vognen ikke trues.

-

Kør aldrig med kassen i tippet position.

-

Sørg for at der afholdes sikker afstand mellem vogn og mennesker under læsning og
aflæsning. Sørg for synlighed omkring vogn før tipning af kasse finder sted.

-

Vognen er ikke beregnet til transport af dyr eller farligt materiale.

-

Tipning af vogn skal altid styres fra førerhuset.

-

Hold sikker afstand til luftledninger under aflæsning og idet kassen skal tippes.

-

Lasten må ikke overbelaste vognens aksler.

-

Tip ikke kassen ved høj vindstyrke.
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Forkert lastfordeling og overbelastning af vognen kan være skyld i at vognen tipper over
eller skade på dets komponenter.

-

Last ikke vognen så det overskrider den lastbærende kapacitet.

-

Gå ikke eller læg hånd mellem åben bagsmæk og kasse.

-

Stop straks tipning hvis ikke læsset ryger ud, når kassen er i hævet position.
Vognen må først tippes igen efter at problemet, som forhindrer læsset i at komme ud, er
løst.

-

Om vinteren skal der være særlig opmærksomhed på læs som kan fryse under transporten.
Ved tipning af kassen med frosset last kan vogn blive ustabil og chancen for at kassen
tipper øges.

-

Tip ikke kassen hvis der er fare for, at kassen vil tippe over.

-

Kør ikke vogn frem og tilbage under aflæsning.

-

Klatre ikke op på kassen under læsning og aflæsning.

-

Ved løsning af fejl: Sænk kassen. Kassen må ikke være læsset, vognen skal være fæstnet
til traktor og sikret med stopkiler.

-

Kontroller at kassen er tom, når du har aflæsset.

-

Benyt mekanisk støtte for at sikre ladvognen hvis det er nødvendigt at befinde sig under
kassen, når den befinder sig i tippet tilstand, (Se Figur 2.1 for placeringen af støtten).

FARE! Hold sikker afstand til vogn under læsning og aflæsning.
Sikker afstand til vogn i tippet tilstand er 12 meter.

2.5. Kørsel med vogn.
-

Sikre at det hydrauliske bremsesystem på vogn er korrekt koblet med traktor og at
bremserne på vognen virker før kørsel.

-

Under transport på offentlige veje skal færdselsregler gældende i det land, hvor vognen
anvendes, overholdes.

-

Overskrid ikke den tilladte hastighed. Juster hastigheden til de gældende vejforhold,
trafikregler og last i kassen.

-

Vognen skal være sikret med stopkiler, når den er frakoblet traktoren.
Stopkiler bør kun placeres under ét hjul på fast aksel. (En kile foran, og en bagved hjulet.)

-

Sørg for at vognen er korrekt koblet til traktoren før kørsel.
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-

Kør ikke når kassen er hævet.

-

Tjek at bagsmækken er lukket før kørsel.

-

Vognen er designet til maksimalt at køre 30 km/t.

-

Vognens tekniske tilstand og især hvad der angår sikkerhed, skal kontrolleres før brug.
Kontroller især den tekniske tilstand af koblingssystem, aksler, bremsesystem,
indikatorlamper og forbindelseselementerne i det hydrauliske og elektriske system.

-

Vognen er beregnet til at kunne operere på skråninger op til 8°. Overskrides denne vinkel
øges mulighed for at vognen tipper.

-

Ved kørsel på offentlige veje skal vognen være forsynet med en certificeret reflekterende
advarselstrekant.

-

Upassende kørsel og for høj hastighed kan forårsage ulykker.

-

Kør ikke med et læs der rager ud over sider.
Kør ikke med et læs som ifølge fabrikanten er forbudt.

-

Overgå ikke vognens maksimale bæreevne. Overlæsning kan medføre beskadigelse af
køretøjet, tab af stabilitet under kørsel, spredning af last og fare under kørsel.
Bremsesystemet er indstillet til vognens totalvægt. Bremseeffekt reduceres drastisk, hvis
bæreevne overskrides.

-

Lasten skal være ensartet fordelt, og den må ikke forhindre synlighed eller kørsel. Lasten
skal sikres, således den hverken kan bevæge sig eller falde ud af kassen.

-

Under bakning bør der fås hjælp fra en anden person. I løbet af manøvreringen skal
personen, der hjælper, holde sikker afstand til vognen og holde sig synlig for fører af
traktoren.

-

Forsøg ikke at stige på vognen idet den er i bevægelse.

-

Parker ikke vognen på en hældning.

FARE! Stig ikke på vognen idet den er i bevægelse.
Overgå aldrig vognens maksimale bæreevne.

2.6. Dæk
-

Ved arbejde med dæk skal vognen være sikret mod rulning ved brug af stopkiler under hjul
ved stiv aksel. Hjulene må kun fjernes fra vognen, når den ikke er lastet.

-

Reparationsarbejde på hjul eller dæk skal udføres af personer autoriseret til at gøre dette.
Dette arbejde skal udføres ved hjælp af passende værktøjer.

-

Inspektionen af tilspændingsmomenter for hjulets møtrikker skal udføres.
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-

Undgå huller, pludselige manøvre eller høje hastigheder ved drejning.

-

Kontroller dæktryk regelmæssigt. Tryk og dæk skal kontrollers efter en hel dag med
intensivt arbejde. Bemærk at høje temperaturer kan øge dæktrykket med så meget som 1
bar. Ved høje temperaturer og tryk bør lasten og hastigheden reduceres. Slip ikke luft ud
fra varme dæk for at justere tryk, da det vil resultere i for lavt tryk, idet temperaturen vender
tilbage til normal.

-

Beskyt dækventiler med passende hætter for at undgå forurening.

Inspektion af møtrikker på dæk skal gøres efter første brug med last og derefter ved hver
500 arbejdstimer eller hvert halve år.
Tjek dæktryk en gang om måneden når dækkene er kolde.

FARE! Kørsel med ødelagte dæk eller hjul kan forårsage ulykker.

2.7. Vedligeholdelse
-

I løbet af garantiperioden må reparationer kun udføres af fabrikanten godkendt
serviceværksted. Efter udløb af garantiperioden anbefales det, at reparationer udføres af
godkendte serviceværksteder.

-

I tilfælde af fejl eller skade må vognen ikke bruges, før fejlen er rettet.

-

Under arbejdet skal der bruges passende, tætsiddende beskyttelsestøj, handsker,
beskyttelsesbriller og passende værktøjer.

-

Enhver ændring af vognen frigør fabrikanten fra ansvar for skade, der kan opstå som følge
heraf.

-

Det er kun tilladt at stå på vognen, idet det er helt ubevægeligt og traktorens motor er
slukket. Traktor og vogn skal sikres ved hjælp af stopkiler placeret under vognens hjul ved
en stiv aksel. Sørg desuden for at personer uden tilladelse ikke har adgang til traktorens
førerhus.

-

Kontroller regelmæssigt tilspændingsmomenter af møtrikker og bolte. Læg specielt mærke
til koblingen af prodsøje til trækstang og hjulmøtrikker.
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Før udførelse af vedligeholdelse på kassen, som kræver at den hæves, skal den tømmes
og sikres med understøtninger for at forhindre at den vælter. Vognen skal på dette
tidspunkt være koblet til en traktor og sikret med stopkiler under et hjul med stiv aksel.

-

Før reparationsarbejde på det hydrauliske system skal olietryk reduceres helt.

-

Vedligeholdelse og reparation skal udføres i overensstemmelse med de generelle
principper af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. I tilfælde af skade, rengør da straks
og desinficer såret. Søg en læges rådgivning i tilfælde af mere alvorlige skader.

-

Reparation, vedligeholdelse og rengøringsarbejde skal udføres med traktorens motor
slukket og med dens nøgle fjernet. Traktor og vogn skal være sikret ved hjælp af stopkiler
ved vognenes hjul. Sørg for at personer uden tilladelse ikke har adgang til traktorens
førerhus.

-

Ved vedligeholdelse eller reparation kan vognen frakobles traktoren, men skal sikres med
stopkiler. I dette tilfælde må kassen ikke hæves.

-

Hvis det er nødvendigt at skifte enkelte dele, skal der kun bruges angivne dele fra
producenten. Manglende overholdelse af dette krav kan sætte brugeren og andres
sundhed og liv i fare, udover at kunne beskadige vognen og annullere garantien.

-

Før svejsning eller elektrisk arbejde skal vognen frakobles fra strømforsyning.
Malingsbelægning skal rengøres. Brændende malingsdampe er giftige for mennesker og
dyr. Svejsearbejde skal udføres i et godt oplyst og godt ventileret rum.

-

Under svejsning skal der tages hensyn til brandfarlige eller smeltbare elementer (dele af
elektriske og hydrauliske systemer, plastdele). Hvis der er risiko for at de vil bryde i brand
eller blive beskadiget, skal de fjernes eller dækkes med ikke-brændbart materiale inden
påbegyndelsen af svejsningen. Forbered en CO2- eller skumslukker før påbegyndelsen af
svejsningen.

-

Ved arbejde der kræver at vognen skal hæves, skal der bruges korrekt certificeret
hydrauliske eller mekaniske lifte til dette formål. Arbejde under vognen må ikke udføres hvis
den kun er løftet med en lift eller donkraft. Understøtninger skal bruges.

-

Fjern overskydende olie eller fedt efter arbejde i forbindelse med smøring. Vognen skal
holdes ren og ryddelig.

-

Udfør ikke uafhængige reparationer af reguleringsventil, bremsecylindere, tippecylinder og
bremsekraftsregulator. I tilfælde af skade på disse dele skal reparation overlades til
autoriseret service eller udskiftes med nye dele.

-

Udfør ikke reparationer til trækstang (retning, reparation eller svejsning). En beskadiget
trækstang skal udskiftes.
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Installer ikke yderligere apparater eller beslag, der ikke er i overensstemmelse med
specifikationerne defineret af producenten.

-

Vognen må kun benyttes når aksler, hjul, lyssystem og bremsesystem fungerer.

2.8. Markeringer og varslingsskilte
På vognen fremgår markeringer og varslingsskilte. Et overblik over disse, deres betydning
og placering kan ses i Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Markeringer på vogn
Markering

Betydning

Placering

Hold sikker afstand til
bagsmæk når den åbnes

På bagside af

og lukkes.

kasse

Knusende eller skærende
fare på grund af

På bagside af

automatisk bagsmæk.

kasse

At befinde sig under
vognen idet den er hævet
må kun finde sted, idet den På venstre
mekaniske støtte er sat i

front af kasse

spænd.
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Det er strengt forbudt at
kravle på vognen, idet den

På venstre

er i bevægelse.

front

På højre og
Påmindelser

venstre side
over hjulene.
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2.9. Risiko
En minimal risiko for at komme ud for en ulykke er tilstede. Denne risiko er primært forbundet med
nedenstående handlinger:
-

Brug af vogn til andre formål end dem den er beregnet til.

-

At befinde sig mellem traktor og vogn mens motoren kører.

-

At opholde sig på vognen under arbejde.

-

Ikke at opretholde sikker afstand under læsning og aflæsning af vogn.

-

Drift at påhængskøretøjer af personer under påvirkning af alkohol, medicin eller stoffer.

-

Ændringer af vogn uden producentens samtykke.

-

Rengøring, vedligeholdelse og teknisk kontrol af vognen.

-

Tilstedeværelse af personer eller dyr i områder der ikke er synlige fra førerens position.

Risikoen kan holdes på et minimum ved at følge nedenstående anbefalinger:
-

Forsigtig og omhyggelig drift af vognen.

-

Fornuftig anvendelse af brugervejlednings bemærkninger og anbefalinger.

-

Opretholdelse af sikker afstand fra potentielt farlige steder under aflæsning, læsning og
tilkobling af vognen.

-

Udførelse af reparation og vedligeholdelsesarbejde af personer der er uddannet til at gøre
det.

-

Brug af tætsiddende beskyttelsestøj og passende værktøjer.

-

Sikring af at uautoriserede personer, specielt børn, ikke har adgang til vognen.

-

Forbud mod at være på vognen under transport, læsning og aflæsning.

En risikoevaluering kan findes i Appendiks C.
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Design

Dette kapitel inkluderer oplysninger angående tekniske specifikationer for de fire forskellige
størrelser af BTS’en. Følgende kan illustrationer og beskrivelser af vognen og dens forskellige dele
findes.
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3.1. Tekniske specifikationer
Dimensioner og specifikationer for de 4 forskellige størrelser findes i følgende tabel.
Tabel 3. 1 Tekniske specifikationer.
Enhed BTS 14 BTS 18
Vogn
Total længde

mm

6871

8134

Total bredde

mm

2652

2652

Total højde m. kornpanel

mm

3031

3151

Længde

mm

5200

6500

Bredde

mm

2450

2450

Højde

mm

850

850

Rumfang

𝑚3

Ca. 10

Ca. 13,5

Lad

Kornpanel
Længde

mm

5200

6500

Bredde

mm

2450

2450

Højde

mm

750

850

Rumfang

𝑚3

Ca. 9

Ca. 12

Bredde

mm

1170

1170

Dybde

mm

360

360

Bredde

mm

340

340

Højde

mm

2540

2540

21.478

23.976

14.000

18.000

2/0/2

2/0/2

Platform

Stige

Vægt og lasteevne
Ubelastet vægt

Kg

Maximum vægt

Kg

Maximum bæreevne

Kg

Andet
Aksler/drejbar/bremser

-
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3.2. Opbygning
3.2.1. Chassis
Landsbrugsvognens chassis består af elementer angivet i Figur 3.1. Den underliggende ramme af
kassen består af svejset stålsektioner. Chassisets hovedunderstøttende elementer er to
langsgående bomme som er forbundet med tværstænger. I den midterste del ses vuggen der
anvendes til monteringen af tippecylinderen. På chassisets venstre side mod fronten sidder
stopkiler og mekanisk støtte. Foran chassis sidder trækstangen, kabelholder og støtteben. I Figur
3.1 ses akkumulator (5) og cylindre til trækstang. Dette er tilvalg. Som standard styres trækstang
med en vantskrue (Se Figur 4.3). En anordning kobler rammen med et bogiesystem på
undersiden. Her findes to rockerarme for hver side af vognen, som hver er svejset med to aksler.
På bagsiden af chassiset findes baglygter og indikationslys. Under lys findes kofangeren.

Figur 3. 1 Chassis for BTS 14 og 18.

(1) Prodsøje. (2) Kabelholder. (3) Trækstang. (4) Støtteben. (5) Akkumulator. (6)
Mekaniskstøtte til kasse. (7) Stopkiler til hjul. (8) Hydraulikcylinder til tipning af kasse. (9)
Svejset ramme. (10) Hjul aksel. (11) Vippearm. (12) Bogie-anordning. (13) Kofanger. (14)
Lampeholder. (15) Reflekstrekant.
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3.2.2. Trækstangen
Trækstangen er koblet med fronten af chassiset. Et prodsøje er monteret til kobling med traktor på
fronten af trækstangen. På oversiden befinder sig en kabelholder og på undersiden et hydraulisk
støtteben. Trækstangens position kan justeres. Trækstangen kommer enten som styret manuelt
ved brug af vantskrue eller hydraulisk. Se afsnit 4. 8 for anvisning til hvordan dette gøres.

Figur 3. 2 Trækstang.
(1) Prodsøje. (2) Kabelholder. (3) Trækstang. (4) Hydraulisk støtteben.
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3.2.3. Kasse
Kassen er af stål. Den har en dobbelt sikret fransk bagsmæk. Bagsmækken åbnes ved hjælp
af hydraulisk cylinder som forlænges fra nederste del af kassens bagende. Kassens bagsmæk
er forsynet med en gødningstud og en reflekstrekant. På kassens inderside i fronten kan tre trin
findes samt frontruder. På fronten af kassens yderside kan beslag til montering af platform,
dens gelænder og stige findes. På kassens øverste del sidder kornpaneler placeret.

Figur 3. 3 Kasse.

(1) Hydraulikstyret bagsmæk. (2) Bagpanel. (3) Sidepanel. (4) Beslag til kornpanel. (5) Trin på
inderside (6) Frontrude.
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Figur 3. 4 Front af kasse.

(2) Kornpanelbeslag. (3) Beslag til fæstning af platform. (4) Beslag til fæstning af stige. (5)
Frontlys.

3.2.4. Stige
Stigen består af 9 trin og 4 beslag som benyttes til montering på forsiden af kassen.

Figur 3. 5 Stige.
(1) Holder 1. (2) Stige. (3) Holder 2.

32
www.baastrupvognen.dk

+ 45 75 89 30 30

Brugervejledning
Version: 1

BTS 14 & 18
Sidst opdateret: 12-03-2018

3.2.5. Platform
Platformen består af en rist og et gelænder for øget sikkerhed. Under risten er tre af platformens
fæstningspunkter som blottes fast til forenden af kassen. I venstre side af gelænderet hvor det
møder kassen findes to koblingspunkter som boltes fast til kassen. Monteringsanvisning af
platform kan findes i Appendiks B.

Figur 3. 6 Platform.
(1) Gelænder. (2) Platform.

3.2.6. Hydrauliske system
Med det hydrauliske system styres bremser, tippecylinder, bagsmæk, støtteben og trækstangen.
Trækstangen er kun hydraulisk styret hvis det er blevet tilkøbt. Hydraulikledninger og koblinger er
farvekodet. Oversigt over farvekodning kan ses i Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hydraulik farvekodning
Hydraulisk del

Tryk

Tank

Drejbar aksel
Bagsmæk
Trækstang
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Støtteben
Bremsesystem

3.2.7. Elektriske system
Det elektriske systems spænding er 12-24V. Følgende figurer viser hvor elektriske komponenter
på vognen kan findes. Elektriske diagrammer for hver type af BTS kan findes i Appendiks A. Tabel
5.11 indeholder en liste over lamper, som befinder sig på vognen.

Figur 3. 7 Elektriske komponenter og reflekser ved forende.
(1) Højre front hvidt positionslys. (2) Venstre front hvidt positionslys.
(3 & 4) Side positionslys.
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Figur 3. 8 Elektriske komponenter og reflekser ved bagende.
(1 & 6) Rød Positionslygter. (2 & 5) Lygte stop indikator position. (3 & 4) Reflekstrekant.
(7) Placering af fatninger.

4. Korrekt brug
4.1. Forberedelse før førstegangsbrug
4.1.1. Tjek af vogn ved levering.
Fabrikanten garanterer at vognen er fuldt operationel og er blevet kontrolleret i henhold til intern
kvalitetskontrolprocedure og er klar til normal brug. Dette frigiver ikke brugeren, fra forpligtelsen til
at kontrollere vognens tilstand efter levering og før første brug. Vognen som standard ankommer
samlet. I tilfælde af senere køb af tilvalgsdele er det køber, som er ansvarlig for montering. Se
Appendiks B for monteringsanvisning.
Inden arbejdet påbegyndes, skal føreren inspicere vognens tekniske tilstand og forberede den til
en teststart. Bruger skal omhyggeligt læse denne brugervejledning og observere alle anbefalinger
og forstå vognens design og principper i dets drift.
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VIGTIGT! Bruger skal læse of forstå sikkerhed og anbefalinger for håndtering af vogn før
vognen tages i brug.
Ekstern inspektion:
-

Tjek vognen (dets standard og ekstraudstyr).

-

Tjek tilstanden af maling.

-

Undersøg vognens komponenter for mekanisk skade som følge af forkert transport (buler,
huller, bøjede eller ødelagte komponenter).

-

Tjek tilstand af dæk og dæktryk.

-

Tjek tilstand af hydrauliske ledninger.

-

Tjek at der ikke er lækage af hydraulisk olie.

-

Tjek de elektriske lamper.

-

Tjek tippecylinder og bagsmæk.

4.1.2. Første kobling med traktor
Forberedelse:
-

Tjek alle vognens smørepunkter og smør vognen efter behov i overensstemmelse med
vejledningen i Kapitel 5.

-

Tjek at møtrikker og bolte er ordentligt spændte (Se Tabel 5.12).

-

Sørg for at traktorens hydrauliske og elektriske systemer overholder kravene stillet af
producenten. Hvis ikke kravene overholdes må vognen ikke kobles til traktoren.

-

Juster trækstangen til en passende højde.

Test start:
Hvis alle overstående punkter er blevet udført, og der ingen tvivl om vognens tilstand er, kan den
kobles til en traktor.
Start traktoren, tjek alle systemer og udfør derefter en testkørsel med vogn uden last i kassen. Det
er anbefalet at inspektionen gøres af to personer, hvoraf den ene altid befinder sig i førerhuset af
traktoren. Teststart skal udføres i henhold til følgende sekvens:
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-

Tilslut vogn til passende trækstang på traktor.

-

Tilslut hydrauliske ledninger og elektriske kabler.

-

Tænd for enkelte lamper og tjek operationen af det elektriske system.

-

Udfør testtipning af kasse.

-

Test åbning og lukning af bagsmæk.

-

Test bremsesystem snarest muligt efter bevægelse er påbegyndt.

-

Udfør derefter testkørsel.

Hvis der under testkørslen ligges mærke til bekymrende aspekter så som:
-

Støj og unormale lyde som stammer fra vognens bevægelige dele.

-

Hydraulisk olielækage.

-

Fejl i bremsesystem.

-

Ukorrekt operation af hydrauliske cylindre.

eller andre fejl, find da grunden til problemet. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, eller at reparation
kan annullere garantien, kontakt da forhandler.
Tjek tilspændingsmomenter af møtrikker på hjul efter endt testkørsel.

FARE! Manglende overholdelse af anbefalinger og retningslinjer kan medføre skade på
sundhed eller liv.

4.2. Til- og frakobling af vogn.
Sørg for at de hydrauliske og elektriske tilslutninger og traktorens trækstang er i
overensstemmelse med fabrikantens krav. Hvis ikke dette er tilfældet må vognen ikke kobles til
traktoren.
Udfør følgende sekvens for at koble vognen til en traktor:
Tilkobling
-

Positioner traktor direkte foran prodsøjet.

-

Bak traktoren mod vogn.

-

Når en passende lille distance mellem traktor og vogn er nået, slukkes traktor og nøgle
fjernes. Sørg for at uautoriserede personer ikke har adgang til førerhuset.
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Tilslut hydrauliske (Se Tabel 3.2) og elektriske ledninger/kabler og vend derefter tilbage til
førerhus.

-

Brug hydrauliske støtteben til at justere højden således sammenkoblingen gøres mulig.

-

Bak traktor mod vogn, og før trækstangsøje ind i traktorens trækgaffel.

-

Sluk traktor og fjern nøgle. Sørg for at uautoriserede personer ikke har adgang til
førerhuset. Sæt da i bolt og sikkerhedssplit for at sikre sammenkoblingen. Tjek at
sikkerhedssplit virker som tiltænkt.

-

Idet vognen er tilkoblet fjernes støtten ved at hæve den hydrauliske støttefod.
o

Sæt hydraulik til neutral når støtten er fuldt hævet.

FARE! Når man tilkobler må der ikke være personer mellem vogn og traktor. Fører skal
være opmærksom og være sikker på at der ingen er indenfor farezone. Når det hydrauliske
system kobles, skal der væres sikker på at systemerne ikke er under tryk.
Sørg for tilstrækkelig synlighed under sammenkobling.

VIGTIGT! Vognen må kun kobles til en traktor som har en passende trækstang, hydraulisk
og elektrisk system, og hydraulisk olie som passer til vognen.
Frakobling:
-

Placer stopkiler under vognens ene hjul ved en stiv aksel.

-

Placer en stopkile foran og bag hjulet.

-

Sænk det hydrauliske støtteben til det kommer i kontakt med jorden.

-

Når støtten er nede, sæt da ”hydraulikhåndtaget” til neutral.

-

Sluk traktoren. Sørg for at uautoriserede personer ikke har adgang til førerhuset.

-

Afbryd hydrauliske og elektriske kabler/ledninger.

-

Fjern sikkerhedssplit og bolt fra traktorgaffel og prodsøje og kør derefter traktor væk.
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FARE! Sørg for god synlighed ved frakobling af vogn fra traktor.
Opholdelse mellem traktor og vogn skal undgås medmindre det er højst nødvendigt. I
tilfælde af at fører må forlade førerhus, sluk da for traktoren og sørg for at det ikke er
tilgængeligt for uautoriserede personer.

4.3. Læsning og sikring af last
4.3.1. Generel information omhandlende last
Før læsning påbegyndes, skal der sørges for at kassens hydrauliske bagsmæk er korrekt lukket.
Læsning må kun ske, idet vognen er placeret på en jævn overflade og koblet med traktoren.

VIGTIGT! Tjek bagsmæk er lukket før læsning!
Uanset hvilken type last der bliver transporteret, er brugeren forpligtet til at gøre det på sådan en
måde, at lasten ikke kan sprede sig og forårsage forurening af vej og miljø. Hvis ikke det er muligt
med en gældende last, må denne last ikke transporteres. Skyl kasse efter endt transport.

VIGTIGT! Spred lasten jævnt ud i kassen.
Overskrid ikke vognens maximale totalvægt.
Koble ikke vogn af fra traktor idet den fuld lastet.

Bruger bør sikre sig at vognens lastkapacitet ikke overskrides. Dette indebærer at have en
forståelse for massefylden af det som lastes. Materialer med høj massefylde kan overskride
vognens bæreevne ved fuld læsning af kasse.
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VIGTIGT! Læsset i kassen skal være sikret mod at forurene vej og miljø under transport.
Hvis ikke dette er muligt skal transport undgås.
Under læsning er vognens prodsøje og traktorens trækstang udsat for høj vertikal
kraftpåvirkning.

Bulk-materialer
Læsning af bulk materialer udføres normalt ved hjælp af læssemaskiner, transportbånd eller
manuelt. Last ikke bulk materialer højere end siderne på kassen. Ved endt læsning skal lasten være
fordelt jævnt over hele kassen. Læsning bør kun udføres af personer som har erfaring med denne
type arbejde og har tilladelse til at operere denne type udstyr.

Tabel 4. 1 Vejledende massefylder af udvalgte laster.
Type af materiale

Densitet [kg/m^3]

Hvede

750

Byg

690

Rug

710

Kunstgødning

1400

Snittet græs

750

Sand
-

Tørt

1350 – 1650

-

Vådt

1700 – 2050
1600 – 1800

Grus/småsten
Kartofler

1050

Træflis

450

Raps

700

Jord

1400 – 1500

Roer

600 – 700
960 – 1400

Gødning
Knust beton

1700
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4.4. Transport af last
Under kørsel på offentlige eller private veje skal trafikregulering overholdes. Vær opmærksom
under kørsel med last. Nedenfor findes retningslinjer for kørsel med traktor og vogn kombination:
-

Før igangsættelse af kørsel sørg da for at der ikke er nogen omkringstående personer nær
traktor eller vogn. Dette omhandler specielt børn. Sørg for at fører af traktor har
tilstrækkelig synlighed.

-

Sørg for at vognen er korrekt fastgjort til traktoren og at koblingen er sikret.

-

Vognen må ikke overbelastes og læsset skal være jævnt fordelt ud i kassen, således at
maksimalt tilladte akselbelastninger ikke overskrides. Vognens lastkapacitet må ikke
overskrides, da dette kan beskadige vogn og øge risiko for fare for fører af traktor og andre
trafikanter.

-

Maksimal hastighed som vognen er designet til (30 km/t) og maksimal hastighed angivet af
vejregulering skal ikke overskrides. Hastighed skal tilpasses de aktuelle trafikregler, lasten
der bæres af vognen og vejens og andre relevante forhold.

-

Vognen må maksimalt operere på skråninger op til 8,2°. Læsning og aflæsning må kun
finde sted på plane overflader.

-

Vognens stopkiler skal være placeret under hjul, når vognen ikke er koblet med en traktor.
Efterlad ikke en vogn som ikke er sikret.

-

I tilfælde af maskinefejl under kørsel, træk da ud til siden af vejen og forsøg så vidt muligt at
undgå risiko for påkørsel af andre køretøjer. Positioner skiltning og varsling efter gældende
trafikregulering.

-

Ved kørsel på offentlige veje skal vognen være mærket med en ”langsomt kørende køretøj”
advarselstrekant på vognens bagende.

-

Ved kørsel skal alle trafikreguleringer overholdes. Indiker intentioner for at dreje ved brug af
lygter. Sørg for at alle lys og lygter er rene og holdes i god stand. Skader ved lys og lygter
skal straks repareres eller udskiftes.

-

Undgå grøfter og kørsel på vejskråninger. Kørsel over sådanne forhindringer øger risikoen
for at vognen vælter. Dette er særlig vigtigt at undgå når vognen er læsset, da stabiliteten
er reduceret. Kørsel nær grøfter eller kanaler er risikabelt, da der er fare for at hjulene
glider ned i grøften eller at kanalens sider kollapser.

-

Hastigheden skal være tilstrækkeligt reduceret før der foretages sving og når der køres på
ujævn vej eller skråninger.

-

Ved kørsel skal skarpe sving, specielt på skråninger, undgås.

-

Bemærk at bremselængden er betydeligt større ved højere hastigheder og tungere laste.
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Hold øje med vognens adfærd når du kører på ujævnt terræn og juster hastigheden efter
vejforhold. Sænk hastigheden i tidsnok før et sving.

-

Vognen er designet til at kunne operere på skråninger op til 8,2°. Ved kørsel på skråninger
med hældninger der er stejlere, er der øget risiko for at vognen vælter.
Langvarig kørsel over stejl hældning kan føre til reducering i bremseeffektivitet.

VIGTIGT! Transport med last nær grøfter og kanaler udgør en potentiel fare for at vælte
vognen.
Vær opmærksom!

4.5. Aflæsning
Vognen er udstyret med hydraulisk tippesystem, en ramme struktur og en kasse som kun muliggør
aflæsning bagtil. Tipningen af kasse er kontrolleret fra førerhuset ved hjælp af hydrauliksystemet.
Aflæsning af vogn er udført korrekt i følgende rækkefølge:
-

Traktor og vogn skal positioneres for fremadrettet kørsel på flad og hård jord.

-

Åben hydraulisk bagsmæk fra kontrolpanel i førerhus.

-

Hæv da kasse fra kontrolpanel i førerhus.

-

Efter aflæsning sænk da kassen og rengør kanterne af gulvet.

-

Luk den hydrauliske bagsmæk fra kontrolpanel i førerhus.

-

Sørg for at den hydrauliske bagsmæk er lukket korrekt inden der køres.

Hurtig hævning af kasse vil forsage stor kraftbelastning på bagsiden af kassen på grund af
forskydningen af læsset. Dette kan reducere vognens stabilitet.
Hæv ikke kassen idet vognen står på ujævn eller våd jord. Bevæg ikke eller ryk ikke i vognen
under aflæsning. Massive materialer er som regel sværere at læse af, så vær derfor tålmodig og
forsigtig. Skødesløs operation af vogn udgør en fare for brugere og omkringstående og kan skade
vognen.
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VIGTIGT! Ryk ikke til vognen hvis der er vanskeligheder ved aflæsningen.
kørsel mens kasse er hævet må ikke findested.
Tip ikke kasse under høje vindhastigheder.
Tipning må kun udføres idet vognen er koblet med en traktor.

FARE! Sørg for at omkringstående holder en sikkerhedsafstand på 12 meter til vogn og
traktor under tipning.

4.6. Korrekt brug og vedligeholdelse af dæk
-

Når der arbejdes på dæk, skal stopkiler eller andre objekter uden skarpe kanter placeres
under vognens hjul. Kun når vognen ikke er lastet kan hjul tages af.

-

Reparationsarbejde på hjul eller dæk skal udføres af personer, som er autoriserede til at
gøre dette. Arbejdet skal udføres ved brug af passende værktøjer.

-

Inspicer tilspændingsmomenter på møtrikkerne på hjul efter første brug af vogn, efter første
transport med last og så igen efter hver 6. måned med brug. I tilfælde af intensivt arbejde
bør møtrikkerne tjekkes mindst hver 2. måned eller hver 10.000 km. Inspektionen bør
foregå ud fra hvert enkelt hjuls/dæks brug.

-

Tjek regelmæssigt og oprethold korrekt tryk i dæk.

-

Dækventiler skal beskyttes med hætter for at undgå forurening.

-

Overstig ikke vognens maksimale hastighed.

-

Undgå huller, pludselige manøvre eller høje hastigheder under sving.

VIGTIGT! Sørg for at vogn er sikret med stopkiler under et hjul på stiv aksel når reparation
på, eller skift af dæk foretages.
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4.7. Skift af prodsøjeposition
Prodsøjets højde kan justeres med 20 mm. Dette gøres ved at fjerne de 8 skruer som kobler
prodsøjet til trækstangen. Efter at have fjernet skruer drejes prodsøjet 180° og påmonteres igen på
trækstangen.

Figur 4. 1 Prodsøje.
Stram møtrikker med passende tilspændingsmomenter. Ved justeringen af prodsøjet skal vognen
stå på en plan overflade. Stopkiler skal være placeret på hver side af et hjul på en stiv aksel.

VIGTIGT! Sørg for at vogn er sikret med stopkiler under et hjul på stiv aksel idet skift af
prodsøjeposition foregår.
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4.8. Ændring af trækstangsposition
Trækstangsposition justeres for at opnå en vogn som er plan.

4.8.1. Vantskrue
For manual ændring af trækstangsposition ved brug af vantskrue skal følgende punkter
overholdes.
-

Sørg for at vognen er koblet på traktoren.

-

Justering skal ske når vogn ikke er lastet.

-

Sørg for at vognen befinder sig på en plan overflade.

-

Sørg for at vognen ikke kan bevæge sig, at traktoren parkeringsbremse er trukket og at
stopkiler befinder sig under hjulene på vognen.

-

Sørg for at førerhuset er utilgængeligt for uautoriserede personer, idet den mekaniske
ændring foretages.

FARE! Manglende overholdelse af disse punkter øger risiko for sundhedsskadelige farer.
Idet ovenstående punkter er overholdt/overholdes, kan bruger justere trækstangspositionen ved
brug af hagenøgle. Trækstangsposition bør kontrolleres efter læsning af vogn.

Figur 4. 2 Justering af trækstang.

Mekanisk justering af trækstang gøres ved at: Benyt hagenøgle (1). Løsne kontramøtrikker (2).
Juster cylinder (3). Spænd kontramøtrikker (2).
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4.8.2. Hydraulisk
For mekanisk ændring af trækstangsposition skal følgende punkter overholdes.
-

Sørg for at vognen er koblet på traktoren.

-

Justering skal ske når vogn ikke er lastet.

-

Sørg for at vognen befinder sig på en plan overflade.

-

Sørg for at vognen ikke kan bevæge sig, at traktoren parkeringsbremse er trukket.

-

Sørg for at førerhuset er utilgængeligt for uautoriserede personer, idet hanen (1) skal
lukkes.

Figur 4. 3 Hydraulisk justering af trækstang.

FARE! Manglende overholdelse af disse punkter øger risiko for sundhedsskadelige
farer.
Idet ovenstående punkter er overholdt/overholdes, kan bruger justere trækstangspositionen
fra førerhuset. Efter ønsket trækstangsposition er opnået, således at vognen er plan, skal
bruger låse den hydrauliske hane (1), som befinder sig på vognens front (Se Figur 4.4).
Bemærk justering ikke må finde sted under kørsel og aflæsning.
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Vedligeholdelse

5.1. Indledende information
Ved brug af vognen er regelmæssige inspektioner af dets tekniske tilstand og udførelse af
vedligeholdelsesprocedurer væsentlige. I forbindelse med brugen af vognen er bruger forpligtet til
at udføre alle vedligeholdelses- og justeringsprocedurer defineret af producenten.
Reparationer i garantiperioden må kun udføres af autoriserede serviceværksteder.
Procedurer for vedligeholdelse er beskrevet i detalje i dette kapitel, som bruger kan udføre med
egne ressourcer. I tilfælde af uautoriserede reparationer, ændringer af fabriksindstillinger og andre
handlinger, som ikke anses acceptabelt for brugeren at udføre, annulleres garantien.

5.2. Servicebremser og aksler )

Figur 5. 1 Vedligeholdelsespunkter af aksler.
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Tabel 5. 1 Vedligeholdelse og smøring af aksler og bremser.

Akselsmøring og vedligeholdelse

Efter
første
10 km
kørsel
med
fuld
last.

Efter første
200
arbejdstimer
eller første 2
måneder.

Smøring
- Med anbefalet fedt
A. Skift af fedt i navlejer
B. Støtte af bremsekam
C. Bremsehåndtag
D. Bøsninger

Hver 500
arbejdstimer
eller hvert ½
år.

Hver 1500
arbejdstimer
eller hvert
år.

Hver 3000
arbejdstimer
eller hvert 2.
år.

X
X
X
X

Vedligeholdelse

1. Tilspændingsmoment tjek
af hjulmøtrikker

X

X

2. Bremseparkeringskontrol

X

3. Tjek for lejeslør og
eventuelle justeringer

X

4. Tjek af bremse og
eventuelle justeringer
5. Tjek af bøsninger

X
X

X

X

6. Bremsecylinderstøtte
skruers
tilspændingsmoment tjek.

5.2.1.

X

Tjek af hjulmøtrikkers tilspændingsmoment

Skal ske efter de første 10 km ved fuld belastning, ved hvert hjulskift og hver 500 timers
arbejde eller hvert ½ år.
Stram hjulmøtrikker som angivet i Figur 5.22 ved brug af momentnøgle.
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Figur 5. 2 Spænding af hjulmøtrikker.

5.2.2.

Tjek af bremsebelægning

Skal ske efter hver 500 timers arbejde eller hvert ½ år.
Tjek bremsebelægning for slid. Åbn begge inspektionsvinduer på bagsiden af bremsen og tjek
friktion-materialets tykkelse udenfor referencelinjen.

VIGTIGT! Referencelinjen skal altid være godt synlig og for køretøjssikkerhed er det bedst
at udskifte belægning når materialetykkelse uden for linjen er reduceret til 2 mm. Brug altid
originale bremsebelægninger af samme type til udskiftning.
Belægningens funktioner er angivet ved siden af pakningen indeni referencelinjen.
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Figur 5. 3 Tjek af bremsebelægning.

5.2.3.

Tjek for lejeslør.

(Version med flangelejehus)
Efter første 200 arbejdstimer eller første 2 måneder. Derefter ved hver 1500 arbejdstimer
eller hvert år.
Sørg for der ikke er slør i hjullejerne. Dette tjek udføres ved at løfte akslen til hjulene slipper jorden
og kan roteres frit. Indsæt en stang mellem jord og dæk og tving hjulet op for at finde eventuelle
slør.
Justering af lejer.
-

Fjern flangelejehus ved at fjerne de 6 skruer.

-

Fjern den elastiske stopstift fra kronemøtrikken.

-

Stram møtrikken, samtidigt med at hjulet roteres, til navet er en smule bremset.

-

Roter møtrikken til et hul på spindlen er fundet og indsæt da den elastiske stopstift. Sørg for
at navet roterer manuelt med beskeden modstand.

-

Fyld med Lithogrease 3 fedt eller tilsvarende på den synlige del af lejet og monter
navkapsel. Vær omhyggelig og sørg for at forsegling er tæt. Hvis forseglingen er
beskadiget, skal den udskiftes med en original reservedel.

-

Monter navdækslet igen og stram de 6 skruer.

Figur 5. 4 Tjek af lejeslør.
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A. Fedt skift i navlejerne

Skal ske efter hver 3000 arbejdstimer eller hvert 2. år.
Ligesom ved tjek af lejer, løft akslen med en donkraft til hjulet kan rotere frit og følg da vejledning
herunder:
1. Fjern navhætten.
2. Fjern stopstift fra kronemøtrikken.
3. Fjern møtrikken.
4. Fjern navet med tromle og lejer fra spindlen.
5. Udfør dette på et hjul ad gangen for at undgå udveksling af komponenter. I tilfælde af
arbejde på flere hjul på en gang, marker lejebærerene for at undgå ukorrekt samling.
6. Rens bremserne og tjek tilstanden og slid. Udskift beskadiget dele og fjern
smøremiddelsrester som kan forringe bremsevirkningen.
7. Smør huse og lejer med ” Lithogrease 3” fedt eller tilsvarende. Mængden som bør bruges
for hvert leje er ca. 150 g.
8. Sæt alle dele sammen igen ved hjælp af monteringsværktøj for at undgå fejl som kan
skade lejer.

9. Før montering af rackmøtrikken eller gevindmøtrik, anbring et lag fedt på lejet, samle og
juster møtrik som angivet i 5.2.3. - Tjek for lejeslør.

Figur 5. 5 Fedtskift i navlejer.
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B. Bremsenøgleleje smøring

Skal ske efter hver 500 arbejdstimer eller hvert ½ år og før brug efter en lang periode
stilstand.
Smør punkter indikeret på illustrationen med Lithogrease 3 fedt eller tilsvarende. Smør støtterne
så det nye fedt lækker fra husene.

Indtrængning af fedt og olie i bremsen er ikke tilladt.
Gentag dette efter hver køretøjsvask med højtryksudstyr.

Figur 5. 6 Smøring af bremsenøgleleje.

5.2.4.

Tjek af bremser og justering

Hver 500 arbejdstimer eller hvert ½ år.
Sørg for at bremsecylinderstængerne ikke overstiger, ved fuld bremsning, 40 mm – 45 mm. Stroke
justeres ved hjælp af møtrik indikeret på Figur 5.7. Drej skruen med en fastnøgle til bremsebakken
går mod bremsetromlen. Fra dette punkt, løsne skruen ca. 2 klik og sørg for at hjulet kan rotere frit.
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Figur 5. 7 Bremser og justering.

5.2.4.1.

C. Smøring

Hver 500 arbejdstimer eller hvert ½ år.
Smør registreringsmekanismen med Lithogrease 3 fedt eller tilsvarende gennem punktet indikeret
på Figur 5.7.

VIGTIGT! Gentag dette efter hver køretøjsvask med højtryksudstyr.

5.2.4.2.

E. Smøring af styringshængsler

Hver 500 arbejdstimer eller hver ½ år.
Smør med Lithogrease 3 fedt eller tilsvarende på punkterne indikeret på Figur 5.8 til ny fedt
lækker fra huset.

VIGTIGT! Gentag dette efter hver køretøjsvask med højtryksudstyr.
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5.3.På og afmontering af hjul
Afmontering
-

Placer stopkiler under hjul modsat over for det hjul som skal afmonteres.

-

Sikre at vognen ikke vil kunne bevæge sig under afmontering.

-

Løsn møtrikker efter rækkefølgen angivet på Figur 5.22.

-

Placer en lift og hæv vognen til en højde hvor hjulet, som skal afmonteres, ikke rør jorden.

-

Fjern hjul.

Påmontering
-

Rens akselstifter og møtrikker for snavs.

-

Smør ikke møtrikker og stifter med fedt.

-

Tjek tilstanden af stifter og møtrikker. Udskift hvis nødvendigt.

-

Placer hjul på navet, stram møtrikker så fælge tilslutter navet nøjagtigt.

-

Sænk vogn, og stram møtrikker med anbefalet tilspændingsmoment og rækkefølge som
angivet på Figur 5.22.

Figur 5. 8 Tilspændingsinstruktioner for dækmøtrikker.
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5.4.Tjek af dæktryk
Dæktrykket bør tjekkes efter hver udskiftning af hjul og ikke mindre end en gang i måneden. I
tilfælde af intensiv brug anbefales det at tjekke lufttrykket oftere. Under tjek af dæktryk skal vognen
være aflastet. Tjek skal ske før brug af vogn, når dæk ikke er varme eller efter en længere periode
hvor vognen har været parkeret.
Mens dæktryk tjekkes, tjek da tilstand af hjul og dæk. Kig omhyggeligt på dæksider. Kontakt
nærmeste dækservice I tilfælde af mekaniske skader.
Hjulene skal inspiceres med hensyn til forvrængning, materialebrydning, brydninger ved
svejsninger og korrosion. Især områder med svejsninger og kontakt mellem hjul og dæk er vigtige
at inspicere.
Passende vedligeholdelse udvider disse komponenters levetid væsentligt og sikrer et passende
sikkerhedsniveau til brugeren. Anbefalet dæktryk kan ses i Tabel 1.4 og er yderligere markeret på
vognens venstre side.

FARE! Kørsel med ødelagte dæk eller hjul kan være skyld i seriøse ulykker.

5.5.Hydrauliske system
5.5.1.
Indledende information
Hydrauliksystem skal inspiceres en gang i året af leverandøren eller anden sagkyndig.
Arbejde i forbindelse med reparation, ændring eller regenerering i hydrauliske systemkomponenter
(affjedring cylindre, ventiler m.m.) bør overlades til specialiserede værksteder, der har passende
teknologi og kvalifikationer til denne type arbejde.
Brugerens opgaver i forbindelse med hydrauliksystemet omfatter:
-

Inspektion og kontrol af tætheden i systemet.

-

Tjek af de hydrauliske forbindelsers tilstand.

FARE! Tip ikke vognen med upålideligt hydraulisk tippesystem. Brug ikke vognen hvis det
hydrauliske system er upålideligt.
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Tjek af hydraulisk system tæthed

Nødvendige servicehandlinger:
-

Koble vogn til traktor.

-

Tilslut alle hydrauliske systemledninger i henhold til brugervejledning.

-

Rens koblinger og cylindre (Tippecylinder, hydrauliske bagsmækcylindre,
støttebenscylindre og hydrauliske bremsecylindre).

-

Udfør testtipning af kassen.

-

Åben og luk bagsmæk flere gange.

-

Tryk traktorens bremsepedal i bund flere gange.

-

Kontroller tætheden af det hydrauliske system, inspicer cylindre og hydraulikledninger.

I tilfælde af olie på hydrauliske cylindre skal oprindelsen af lækagen findes.
Inspicer hydrauliske tætninger når cylindre er i yderste position. Idet cylindre er i yderste position
skal traktor hydraulik tryk øges for så vidt at se om tætningen virker tilfredsstillende. Mindre
lækager er tilladt, dog i tilfælde af formering af olie ”dråber” skal brug af vogn stoppes til fejlen er
afhjulpet.

Tjek hydraulisk system før første brug, efter første brug med fuld last og derefter hvert år.

5.5.3.

Tjek tekniske tilstand af hydrauliske koblinger og sokler

Hydrauliske systemer er følsomme for forekomsten af permanent forurening. Dette kan forsage
skade af præcisionssystemets komponenter (forurening kan forårsage ridser af hydrauliske
ventiler, slid af stempeloverflader m.m.)

Tilslutninger skal inspiceres før hver sammenkobling af vogn og traktor.
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5.6.Elektriske system og varslingselementer
5.6.1.
Indledende information
Arbejde i forbindelse med reparation, ændring eller regenerering af elektriske system komponenter
skal overlades til specialiserede virksomheder med passende teknologi og kvalifikationer til denne
type arbejde.
Brugers ansvar er begrænset til:
-

Teknisk inspektion af elektrisk system og reflekser.

-

Skift af lyspærer/lamper.

VIGTIGT! Kør ikke med upålideligt lyssystem.
Beskadigede lygteglas og lamper skal skiftes før kørsel.
Mistet eller beskadiget reflekser skal skiftes.

Nødvendige servicehandlinger:
-

Koble vognen til traktor med passende tilslutningsledning.

-

Tjek tilslutningsledningens tilstand.

-

Tjek forbindelsesstik i vogn og traktor.

-

Tjek vognens lys.

-

Tjek reflekser.

-

Tjek køretøjs advarselstrekant.

-

Før færdsel på offentlig vej sørg da for at sikre at traktoren er udstyret med reflekterende
advarselstrekant.

Før færdsel på offentlig vej sikres at køretøj er forsynet med lovpligtigt udstyr.

5.6.2.

Lamper

De forskellige typer lamper som befinder sig på vognen kan ses i tabellen. Lamper og reflekser
skal holdes rene. Kørsel uden fuldt funktionelt lyssystem skal undgås.
Tabel 5. 2 Liste over lamper på vognen.
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Lygtetype

Venstre og højre
baglygte
Bagende

LED 12 V

Beskrivelse

Produktnummer

1 baglygte + 1

Venstre: 33-8405-097

stoplygte

Højre: 33-8406-097
Venstre: 31-3309-007

LED 12 V

Rød, hvid, gul

Side indikationslys

LED 12 V

Orange

31-2369-037

Front indikationslys

LED 12 V

Hvid

31-6909-007

indikationslys

5.7.

Højre: 31-3309-017

Smørring

Følgende figurer viser punkter hvor og hvor ofte der skal smøres.

Figur 5. 9 Smøring af trækstang.
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Figur 5. 10 Smøring af støtteben.

Figur 5. 11 Smøring af undervogn og bagende.
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Figur 5. 12 Smøring af kasse.

Tabel 5. 3 Smørepunkter. Skal opdateres idet hyppighed af smøringer findes.
#

Hyppighed af smørelse

1

Hver 2. måned

2

Hver 2. måned

3

Hver 2. måned

4

Hver 2. måned

5

Hver 2. måned

6

Hver 2. måned

7

Hver 2. måned

8

Hver 2. måned

9

Hver 2. måned

10

Hver 2. måned

11

Hver 2. måned

12

Hver 2. måned

13

Hver 2. måned

14

Hver 2. måned

15

Hver 2. måned
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Vognens smøring skal udføres ved hjælp af en manuel eller fodopereret fedtpistol med anbefalet
smørelse. Fjern så vidt muligt gammel smørelse og anden forurening før ny smørelse påføres.
Fjern og tør af overskydende smørelse efter påføring.
Dele som skal smøres med maskine-olie skal tørres af med en klud. Derefter skal en lille mængde
olie anvendes på overflader (med oliekande eller børste). Tør af overskydende olie.

5.8.Brugsstoffer
5.8.1.
Hydraulisk olie
Sørg altid for at olien i vognens hydrauliske system stemmer overens med det, som er i traktorens
hydrauliske system. Ved brug af forskellige typer olie sørg da for at de kan blandes sammen.
Anvendelse af forskellige typer olie kan beskadige vogn og traktor. Vognens hydrauliske system
ankommer med HD-46 eller lignende hydraulikolie fra fabrikanten. Hvis det er nødvendigt at skifte
hydraulikolie til en anden olie, skal anbefalingerne fra olieproducenten omhyggeligt gennemgås.
Hvis det anbefales at skylle systemet med passende præparater, overhold da disse anbefalinger.
Under normal vognbrug er skift af hydraulikolie ikke nødvendigt, men i tilfælde at det er, bør dette
skift overlades til et autoriseret værksted.
Den olie som bruges er ikke klassificeret som et farligt stof, men langvarig kontakt med hud eller
øjnene kan forsage irritation. Vask kontaktstedet med vand og sæbe i tilfælde af at olie fås på
huden. Anvend ikke organiske opløsningsmidler (benzin, petroleum). Tøj med olie på bør skiftes
for at forhindre kontakt af olie på huden. Øjne skal skylles med store mængder vand i tilfælde af
kontakt med olie. Ved forekomst af irritation i øjnene skal en læge konsulteres. Hydraulisk olie er
under normale forhold ikke skadelige for luftvejene. En fare opstår kun idet olien er stærkt forstøvet
(oliedamp), eller i tilfælde af brand hvor giftige stoffer kan frigives. Olie-brand bør slukkes ved brug
af kuldioxid, skum eller ildslukker damp. Brug ikke vand til at slukke olie-brande.

5.8.2.

Smørelser

For dele under stor belastning anbefales det at anvende EP2 fedt. Til mindre belastede
underenheder, brug almindeligt anvendt maskine-fedt som indeholder antikorrosion additiver og
som er resistent mod at blive vasket væk med vand.
Før brug af smørelser skal bruger gøre sig bekendt med indholdet af produktets
informationsbrochure. Specielt principper for sikkerhed og håndtering af smøremidlet og
bortskaffelse er essentielle. Information (datablade) skal opbevares sammen med smørelsen.
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5.9.Rengøring af vogn
Vognen skal rengøres alt efter krav og før længere perioder uden brug (f.eks. vinter). Inden brug af
højtryksrenser er bruger forpligtet til at kende til og følge sikker anvendelse af dette udstyr.
Retningslinjer for rengøring af vogn:
-

Åbn bagsmæk før rengøring. Fjern rester af last fra kasse forsigtigt (feje ud eller blæse ud
med trykluft), specielt fra der hvor bagsmæk sidder i lukket tilstand.

-

Til rengøring af vogn benyt kun rent vand eller vand med rengøringsmiddel med neutral pHværdi.

-

Brug af højtryksrenser øger effektiviteten af vasken, men skal gøres med særlig
opmærksomhed. Under vask må dysen ikke være tættere end 50 cm fra overfladen som
renses.

-

Vandtemperatur må ikke overstige 55 °C.

-

Spul ikke med højtryksrenser direkte på system og udstyr på vognen som f.eks. styreventil,
bremsecylindre, hydrauliske cylindre, elektriske og hydrauliske stik, lys, elektriske
forbindelse, information og advarselsskilte, identifikationsplade, ledningsforbindelser og
vognens smørepunkter osv. Højt vandstråletryk kan beskadige disse elementer.

-

Til rengøring og vedligeholdelse af plastikbelagte overflader anbefales rent vand eller
specielle præparater designet til dette formål.

-

Anvend ikke organiske opløsningsmidler, præparater med ukendt oprindelse eller andre
substanser der kan beskadige lakken, gummi- eller plastoverflader. I tilfælde af tvivl
anbefales det at foretage en test på et usynligt overfladeareal.

-

Overflader smurt med olie eller fedt skal rengøres ved anvendelse af benzen eller andre
affedtningsmidler og skal derefter vaskes rent med vand tilsat rengøringsmiddel. Overhold
producentens anbefalinger.

VIGTIGT! Læs omhyggeligt instruktionerne for anvendelse af vaskemiddel og
vedligeholdelse præparater.
Vær iført passende beskyttende tøj og beskyttelsesbriller under vask med vaskemiddel.
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Vaskemiddel bør opbevares i originale beholdere eller eventuelt i andre beholdere med
meget tydelig markering. Præparater må ikke opbevares i mademballage.

-

Tag vare om renheden af elektriske ledninger og fatninger. Plastikken som disse enheder
består af, kan være følsomme overfor organiske substanser og nogle rengøringsmidler.
Aldringsprocessen kan fremskyndes og risikoen for skade forøges ved langvarig
udsættelse. Gummielementer bør vedligeholdes ved brug af specielle præparater efter
forudgående grundig vask.

-

Overhold principperne for miljøbeskyttelse og vask vogn på et sted betegnet til sådan et
formål.

-

Vask og tørring af vogn skal ske ved temperaturer over 0° C.

-

Efter vask, vent da til vognen er tør og smør derefter alle smørepunkter efter anbefaling.
Fjern overskydende olie og fedt med en tør klud.

5.10.

Opbevaring

-

Vognen skal opbevares i en lukket eller overdækket bygning.

-

Hvis vognen ikke skal benyttes i lang tid, er det vigtigt at beskytte den fra dårligt vejr. Gøres
dette ikke øges chance for accelereret korrosion og dækforringelse. Vognen skal aflæses
for den stilles til opbevaring.

-

Korroderede steder skal rengøres for rust, affedtes og beskyttes med
underbelægningsmaling og derefter males med overflademaling.

-

Ved længerevarende ophør af arbejde er det vigtigt at smøre alle elementer uanset
perioden for den sidste smøringsproces.

-

Fælge og dæk skal vaskes grundigt og tørres før vognen stilles til opbevaring. Under
længere opbevaring af vogn anbefales det at rykke vognen hver 2. til 3. uge således at
dækkets kontaktsted med jord ændres. Dæktryk bør inspiceres fra tid til anden og
opretholdes på den passende værdi.

-

Hvis vognen er forsynet med en presenning, skal den omhyggeligt vaskes og tørres før
opbevaring af vogn. Opbevar presenning rullet ud hvis muligt. Hvis ikke det er muligt skal
den forsigtigt foldes, således at brud på materiale undgås.

5.11.

Tilspændingsmomenter for møtrikker og bolte.

Brug passende tilspændingsmomenter for boltforbindelser og møtrikker under
vedligeholdelsesarbejde. Modstandsklasse kan aflæses på hovedet af skrue.
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Anbefalet tilspændingsmomenter på de hyppigst anvendte møtrikker og boltforbindeler er angivet i
følgende tabel. De givne værdier gælder ikke smurte stålbolte.

Tabel 5. 4 Tilspændingsmomenter for møtrikker og bolte.
Gevind størrelse

5,81

8,81

10,91

[Nm]
M10

37

49

72

M12

64

85

125

M14

100

135

200

M16

160

210

310

M20

300

425

610

M24

530

730

1050

M27

820

1150

1650

M30

1050

1450

2100

1

- Modstandsklasse ifølge DIN ISO 898 standard.

Appendiks A – Elektriske diagrammer
Dette appendiks indeholder elektriske diagrammer for hver type af BTS.

Figur B. 1 Elektrisk diagram.
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Tabel B. 1 Elektriske komponenter
Nr.

Beskrivelse

Del nr.

Antal

1

Stik

13-3005-007

1

2

Fatning

13-3106-007

1

3

Stik (hun)

13-5626-631

1

4

Stik (hun)

13-5626-631

1

5

Højre ende indikationslampe

31-3309-017

1

6

Venstre ende indikationslampe

31-3309-007

1

7

Sidemarkeringslamper

31-2369-037

6 eller 8

8

Positionslamper

31-6909-007

2

9

DC-konnekter

15-5976-017

10 eller 12

11

Bagende kombilygter

33-8406-097

2

Elektriske koblinger:

Figur B. 2 Stik (3 & 4).
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Figur B. 3 Stik (1) til traktor.

(1) Venstre blinklys. (2) Bag tågelys. (3) Jord. (4) Højre bagende blinklys. (5) Højre baglys. (6)
Stoplys. (7) Venstre baglys. (8) Baklys.

Appendiks B – Montering af ekstraudstyr
Købes udstyr som tilvalg ved køb af vogn får bruger vognen med udstyret monteret. Hvis
ekstraudstyr købes efter vognen, er bruger selv ansvarlig for montering.
Før montering af nogen form for ekstraudstyr skal bruger sikre sig, at vognen ikke kan bevæge sig.
Dette sikres ved at placere vogn på en plan overflade, med stopkiler på hver side af et dæk som
tilhører en stiv aksel.
Det anbefales at der minimum er to personer til stede ved montering af ekstraudstyr.

1. Montering af platform
Vælges platform som tilvalg fra starten kommer vogn med påmonteret platform til bruger. Købes
vogn uden platform og ønskes senere, må bruger stå for montering. Vær minimum 2 personer til
monteringen. De dele som benyttes til montering af platform ses i følgende tabel.
Tabel 4. 2 Dele til montering af platform
Type

Antal

Spændeskive DIN_125-A10,5

12

Skrue DIN_933_M10x30

6

Møtrik DIN_980_V_M10

6

Spændeskive DIN_125-A8.4

18
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Skrue DIN_933_M8x25

7

Møtrik DIN_980_V_M8

9

Spændeskive DIN_125-A13

12

Skrue DIN_933_M12x30

6

Møtrik DIN_980_V_M12

6

Skrue DIN_933_M8x30

2

Holder

3

Platform

1

Plade

1

Gelænder

1

Benyt spændeskive DIN_125-A10,5. Skrue DIN_933_M10x30. Møtrik DIN_980_V_M10.
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1.

Benyt spændeskive DIN_125-A8.4. Skrue DIN_933_M8x25. Møtrik DIN_980_V_M8
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2.

Benyt spændeskive DIN_125_A8.4. Skrue DIN_933_M8x25. Møtrik DIN_980_V_M8.
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3.

Benyt spændeskive DIN_125-A13. Skrue DIN_933_M12x30. Møtrik DIN_980_V_M8.

Benyt spændeskive DIN_125-A8.4. Skrue DIN_933_M8x30. Møtrik DIN_980_V_M8.
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Appendiks C - Risikoevaluering
Chance er defineret ved et tal mellem 1 og 5. 1 betyder meget lav og 5 meget høj.
Tabel 2. 2 Risikoevaluering.
Beskrivelse

Grund

Chance Undgås ved

Løsning

Tab af hjul.

Løse møtrikker

3

Følge anbefalet

Påsætning af hjul.

vedligeholdelsestjek.

Tilspænding af
møtrikker.

Ødelagte

Brug

3

dæk.

At undgå hjulspin, sving Nye dæk.
under høje hastigheder.

Brug ved forkert

2

dæktryk
Deformering pga.

Opretholde anbefalet
dæktryk.

2

Regulær ændring af

af stilstand i

dækkets

samme position.

kontaktoverflade.

Vælt af vogn

Høj vind

under

hastighed.

2

tipning.
For stor hældning.

3

Kun at tippe vogn

Tilkald assistance efter

under passende

service med passende

vejrforhold.

udstyr til at håndtere

Tip kun vogn på plan

dette

og fast underlag.
For stor last.

3

Overskrid ikke vognens
maksimale bæreevne.

Ujævn fordeling.

3

Sørg for at fordele
lasten jævnt i kassen.

Vælt af vogn

Uforsvarlig kørsel

3

ved kørsel.

Kør forsvarligt. Kør

Tilkald assistance efter

efter trafikregler og tag

service med passende

højde.

udstyr til at håndtere
dette

Fører under

3

påvirkning.
Stor og/eller
usikker last.

Fører må ikke være
under påvirkning.

3

Sørg for at last er
sikker og at vognens
bæreevne ikke er
overskredet.
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Reduceret

Udslidte

bremseevne.

bremseklodser.

4

Ved at undgå aggressiv

Nye bremseklodser.

kørsel og brug af
bremser.

Fejl i hydraulisk

2

system.

Følg anvisninger i

Udfør

kapitel 4 ved brug af

vedligeholdelsestjek.

hydraulisk system. Følg

Løses problemet ikke

anbefalet

bør en person med

vedligeholdelsestjek.

ekspertise rådføres.

For høj hastighed.

3

Reducer hastighed.

For stor last.

3

Reducer last.

Påkørsel af

Manglende

3

Sørg for at

person

sigtbarhed.

Tilkald assistance.

sigtbarheden er
passende høj.

Uforsvarlig kørsel.

3

Overhold trafikregler.

Fejl i

Intet lys pga.

4

Tilslut elektriske

elektrisk

manglende

system

kobling.

Ødelagte

ledninger korrekt.

2

ledninger.

Ødelagte lamper.

Tilslut ledninger.

Følg anbefalet

Kontakt mekaniker.

vedligeholdelsestjek.

3

Følg anbefalet

Skift lamper.

vedligeholdelsestjek.
Ødelagt

For stor

prodsøje

kraftpåvirkning

Problem med

Beskadiget leje

hjul

eller navdele.

Overdrevet slør i
kugleleje.

2

Last og kørsel udføres

Kontakt mekaniker.

påpasseligt.
2

Følg anbefalet

Kontakt mekaniker.

vedligeholdelsestjek.

3

Følg anbefalet

Følg anbefalet

vedligeholdelsestjek.

vedligeholdelsestjek.
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Problem med

Opvarmning

aksel

forårsaget af

2

Følg anbefalet

Indstil bremser korrekt.

vedligeholdelse.

forkert
bremseindstilling.

Fejl med styrbare

2

aksler pga. fejl i

Følg anbefalet

Kontakt mekaniker.

vedligeholdelse.

hydrauliksystem.
Fejl i

Ødelagt cylindre.

1

Følg korrekt brug af

Reparation hos en

hydraulisk

hydaruliske system.

passende mekaniker.

system

Undgå overbelastning
af vognens bæreevne.
Overdreven

3

Undgå for stor en last.

Reducér last.

1

Følg anbefalet

Reparation hos en

vedligeholdelsestjek.

passende mekaniker.

kraftpåvirkning på
cylinder.

Beskadiget
hydraulikpumpe.

Få det hydrauliske
system synet en gang
året.
Forkert
hydraulikolie

2

Følg producentens

Systemet skal tilses og

anbefaling for brug af

fikses hos en passende

hydraulikolie.

mekaniker.

Sørg for at hydraulikolie
i traktor og vogn
stemmer overens.
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Noter:

74
www.baastrupvognen.dk

+ 45 75 89 30 30

Brugervejledning
Version: 1

BTS 14 & 18
Sidst opdateret: 12-03-2018

Noter:

75
www.baastrupvognen.dk

+ 45 75 89 30 30

