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1. Introduktion

Før maskinen tages i brug skal operatøren læse følgende sikkerhedsanvisninger. 
Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i alvorlig skade eller 
død.

Disse anvisninger skal hjælpe dig med at forberede, betjene og vedligeholde din maskine. Læs og 
forstå venligst alle anvisningerne inden du tager din maskine i brug. Vær særlig opmærksom på 
alle sikkerhedsanvisningerne i denne brugervejledning. Gem denne manuel.

1.1. Sikkerhed først

Du er ansvarlig for sikker drift og vedligeholdelse af din maskine. Du skal sikre, at du og 
andre, der skal betjene, vedligeholde eller arbejde med maskinen, er bekendt med drift- og 
vedligeholdelsesprocedurerne og de relaterede sikkerhedsanvisninger i denne vejledning. Denne 
brugervejledning tager dig trin for trin igennem din arbejdsdag og gør dig opmærksom på alle gode 
sikkerhedsmetoder, der skal overholdes, men du bruger maskinen. Husk også du er nøglen til 
sikkerheden. God sikkerhedspraksis beskytter ikke kun dig, men også andre mennesker omkring 
dig. Gør disse sikkerhedspraktikker til en del af din sikkerhedsprocedure. Vær sikker på at alle 
der bruger denne maskine er bekendt med de anbefalede drifts- og vedligeholdelsesprocedure 
og følger alle sikkerhedsanvisningerne. De fleste ulykker kan forhindres. Hvis du ignorerer god 
sikkerhedspraksis, kan du risikere personskade. 

Maskinens ejere skal give driftsinstruktioner til operatører eller medarbejdere før de har tilladelse 
til at betjene maskinen.  Den vigtigste sikkerhedsanording på denne maskine, er en sikker 
operatør. Det er operatørens ansvar at læse og forstå alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger 
i manualen samt at følge disse. En operatør er ikke kvalificeret til at betjene maskinen hvis 
personen ikke har læst og forstået hele brugervejledningen. En operatør som ikke er oplært i 
maskinen, sætter både sin egen og andres sikkerhed på spil. Modificer ikke maskinen på nogen 
måde. Uautoriserede ændringer kan svække funktionerne og/eller sikkerheden og kan påvirke 
maskinen levetid.

1.2. General sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen og alle sikkerhedsetikkerne omhyggeligt inden brug, vedligeholdelse, 
montering eller frakobling af maskinen.
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1. Lad ikke andre personer opholde sig på maskinen.
2. Benyt kun maskinen i sikker afstand til andre. Ryd området for mennesker, især børn, inden du 

starter maskinen.
3. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele.
4. Ophold dig aldrig mellem traktoren og maskinen.
5. Sæt traktoren i frigear, stop traktorens motor, træk håndbremsen, fjern tændingsnøglen og 

vent til alle bevægelige dele er stoppet inden service, montering, reparation, til- og frakobling 
af maskinen.

6. Gennemgå sikkerhedsanvisninger årligt med alt personale, der skal betjene eller vedligeholde 
maskinen.

7. Brug ikke maskinen, hvis du føler dig ubehagelig tilpas eller fysisk uegnet, i så fald skal du 
stoppe med at arbejde.

8. Denne maskine er blevet designet med fokus på sikkerhed. Det er dog ingen reel erstatning for 
forsigtighed og opmærksomhed i forebyggelse af ulykker. Når en ulykke er sket, er det for sent 
at tænke over, hvad du burde have gjort.

9. Brug en traktor som er udstyret med en sikkerhedssele og brug den altid. Alvorlig skade eller 
dødsfald kan ske ved at falde ud af traktoren - især hvis traktoren vendes, kan operatøren 
blive mast under traktoren.

10. Overskrid aldrig maskinens grænser. Hvis du er usikker på om maskinen kan udføre en 
opgave, skal du ikke forsøge.

11. Ryd arbejdsområdet for sten, grene eller skjulte forhindringer der kan sætte sig fast, da det kan 
forårsage skader.

1.3. Driftsikkerhed

1. Læs og forstå denne brugervejledning og alle sikkerhedsetiketter før betjening, montering, 
reparation eller frakobling. 

2. Tillad ikke andre personer at opholde sig på maskinen.
3. Sørg for at alle sikkerhedsskærme er installeret og fastgjort, inden maskinen startes.
4. Hold hænder, fødder, hår og tøj væk fra bevægelige dele.
5. Sæt traktoren i frigear, stop traktorens motor, træk håndbremsen, fjern tændingsnøglen og 

vent til alle bevægelige dele er stoppet inden service, montering, reparation, til- og frakobling 
af maskinen.

6. Sæt traktoren i frigear før start.
7. Start eller betjen aldrig maskinen, medmindre du sidder på traktorføresædet.
8. Ryd området omkring maskinen, inden du starter den.
9. Stå ikke mellem PTO akslen og maskinen når du tilkobler den.
10. Brug advarselslys på traktoren ved transport.
11. Når maskinen er i brug, kan objekter blive smidt ud under den med tilstrækkelig kraft, som kan 

skade omkringstående personer. Hold dig selv og andre væk fra maskinen, når den kører. 
12. Gennemgå sikkerhedsanvisninger med alle operatører årligt.
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1.4 Opbevaringssikkerhed

1. Opbevar maskinen i et område hvor mennesker ikke omgås.
2. Lad ikke børn lege på eller omkring den opbevarede maskine.
3. Opbevar maskinen på et tørt område.
4. Rengør maskinen for fedt og olie efter behov

1.5. Vedligeholdelsessikkerhed

1. God vedligeholdelse er dit ansvar. Dårlig vedligeholdelse kan være skyld i problemer.
2. Følg god vedligeholdelsespraksis.
3. Hold serviceområdet rent og tørt.
4. Sørg for, at stikkontakter og værktøjer er korrekt jordforbundne.
5. Brug hensigtsmæssigt lys til jobbet.
6. Sørg for, at der er masser af ventilation. Tænd aldrig motoren i en lukket bygning. 

Udstødningsgasserne kan forårsage kvælning.
7. Inden du arbejder på denne maskine, skal du slukke motoren, trække bremserne og fjerne 

tændingsnøglen
8. Arbejd aldrig under maskinen, medmindre den er sikret af et mekanisk stativ.
9. Brug personlige beskyttelsesudstyr til øjne, hænder og høre, når der udføres service- eller 

vedligeholdelsesarbejde.
10. Brug kun originale dele til service og vedligeholdelse.
11. Der bør være en brandslukker og førstehjælpskasse let tilgængelig, når der foretages 

vedligeholdelse.
12. Stram alle bolte, møtrikker og skruer med jævne mellemrum og kontroller, at alle tappene er 

korrekt installeret for sikre at maskinen er i en sikker tilstand.
13. Når du udfører en vedligeholdelses- eller servicefunktion, skal du sørge for alle 

sikkerhedsskærme og enheder installeres igen, før maskinen tages i brug

1.6. Sikkerhedsetiketter

God sikkerhed kræver, at du gør bliver bekendt med de forskellige sikkerhedsetiketter og øger 
dine opmærksomhed på sikkerhed.

FARE 
Hold afstand fra maskinen
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2. Drift
Maskinen passer til de fleste kategori 1 traktorer som er udstyret med en standard 
3-punktsophæng.  Stifterne skal installeres på indersiden af 3-punktrammen til brug med kategori 
1 traktorer. (DH-180 bruger kategori 2). Denne maskine kan bruges til kategori 1 og kategori 
2 traktorer med op til 55 hestekræfter. Mindre traktorer kan have brug for frontvægte for at 
afbalancere maskinens vægt.

1. Kontroller traktorens 3-punkts hydrauliske løftesystem.
2. Den skal let kunne køres op og ned og holde sin position når den er indstillet. 
3. Se traktorens manual for eventuelle justeringer, der er nødvendige for at sætte det 3-punktet 

hydraulisk løftesystem i god arbejdstilstand. 
4. Traktoren skal udstyres med stabiliseringsstænger, justerbare svingkæder eller svingblokke for 

at sikre at maskinen ikke svinger fra side til side.

2.1. Montering og tilkobling

1. Sænk løftekrogen ved hjælp af punktstyringen. Bemærk: Det kan være nødvendigt at tilføje 
ekstra vægt på trepunktsophænget for at sænke løftearmen.

2. Bak traktoren i lav hastighed hen mod maskinen, og juster de nederste led til det rigtige niveau.
3. Stop traktoren, træk håndbremsen, fjern tændingsnøglen, og vent på, at alle bevægelige dele 

er stoppet før afmontering.
4. Forbind traktorens nederste led med maskinens nedre venstre og højre ophængningskonsol 

og sæt stifterne i. Forbind kædeledet med redskabets øverste top-link bracket og sæt stifterne 
i.

5. Brug 3-punktsophænget til at hæve maskinen fra jorden, før du flytter den.
6. Gentag ovennævnte procedure, når maskinen fjernes fra traktoren.

2.2. General drift

Inden du tager maskinen i brug, skal du gennemgå denne brugervejledning grundigt.

Fjern alle betydelige træstumper, sten eller andet overskydende materiale fra område. 
Brug ikke maskinen på våd eller mudret jord. Alle områder skal være drænet og være i stand til at 
blive gået på uden at jorden hænger fast i dine sko.

Flyt maskinen ind i arbejdsområdet og tilpas maskinen hertil. Driften kan påbegyndes så snart 
maskinen sænkes til jorden, og traktoren begynder at bevæge sig fremad. Din kørehastighed 
bestemmes af jordens tilstand og traktorens hestekræfter.

Anvend aldrig tallerkenharven i omvendt rækkefølge. Når du er færdig med et område, skal du 
hæve maskinen fra jorden før du drejer. Hvis du forsøger at dreje skarpt imens maskinen er i 
jorden, vil det medføre ekstrem sidebelastning og kan forårsage skade.
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2.3. Transport

Når du transporterer maskinen, skal du gennemgå og følge disse instruktioner:
1. Sørg for, at maskinen er sikkert fastgjort til traktoren, og at alle låsestifte er monteret.
2. Sørg for, at du har installeret ekstravægte på traktorens forside.
3. Sørg for at du overholder alle gældende belysnings- og mærkningsbestemmelser når du 

transportere maskinen.
4. Sørg for, at din maskine kan ses tydeligt ved overhaling og modgående færdsel.
5. Maskinen må ikke bruges til at transportere andre personer. 
6. Brug altid havariblink på traktoren ved transport.

3. Service og vedligeholdelse

3.1. Service

• Smørefedt: Brug multifunktionelt lithiumbaseret fedt.
• Opbevaring af smøringsmidler: Din maskine kun fungere med højeste effektivitet, hvis der 

anvendes rene smørringsmidler. Anvend rene beholdere til at opbevare alle smøringsmidler. 
Opbevar dem i et område som er beskyttet fra støv, fugt og andre forurenende stoffer.

1. Brug en håndholdt fedtpistol til al smøring.
2. Tør smørrenippelen med en ren klud før smøring, for at undgå at indsprøjte snavs og grus.
3. Udskift og reparér brudte nipler med det samme.
4. Hvis nipler ikke tager imod fedt, skal du fjerne og rengøre dem grundigt. Også rene smørings 

passager. 

Udskift nippel hvis det nødvendigt.

3.2. Vedligeholdelse

Den anbefalede periode er baseret på normale drifts forhold. Alvorlige eller udsædvanlige forhold 
kan kræve hyppigere vedligeholdelse.

8 timer eller daglige vedligeholdelse
• Kontroller og stram alle møtrikker og bolte.
• Rengør maskinen og fjern alt græs og mudder.

Sæson vedligeholdelse
• Kontroller maskinen som ovenfor for daglig vedligeholdelse.
• Kontroller dics’ samt lejerne for slidtage. Hvis de er slidte, afmonter, rengør og udskift dem hvis 

det er nødvendigt. Smør efter behov.
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Årlig vedligeholdelse

• Rengør grundigt maskinen for mudder og græs.
• Kontroller afstanden mellem lejerne og gearerne, hvis du har udskiftet dem. Kør maskinen 

uden belastning i 3-5 minutter. 
• Kontroller og rengør alle dics’. Udskift olietætninger og smør dem efter behov.
• Tjek alle dics’. Udskift dem hvis de er beskadiget eller efter behov.

3.3. Opbevaring

Når sæsonen er slut, skal maskinen undersøges grundigt og gøres klar til opbevaring. Reparer 
eller udskift eventuelle slidte eller beskadigede komponenter, for at undgå unødig spildtid ved 
starten af næste sæson. For at sikre maskinen en lang og problemfri levetid, skal du følge 
fremgangmåden som beskrevet nedenfor.

1. Vask maskinen grundigt ved at bruge en højtrykspuler til at fjerne alt skidt, mudder, snavs og 
rester.

2. Kontroller disc’ene for beskadigelse eller indviklet materiale. Reparer eller udskift beskadigede 
dele. Fjern alt indviklet materiale.

3. Smør alle lejer.
4. Efterse og mal alle hak i malingen og ridser for at forhindre rustning.
5. Flyt maskinen til opbevaringsområdet.
6. Vælg et område der er tørt og med en vandret overflade, samt et sted fri for affald.
7. Frakobl maskinen fra traktoren. 
8. Hvis maskinen ikke placeres indenfor, skal den tildækkes med en vandtæt presenning og 

fastgøres sikkert. 

Opbevar maskinen i et område hvor mennesker ikke omgås. Lad ikke børn lege på eller omkring 
den opbevarede maskine.



	
Find	reservedele/partslist	for	
din	vare	på	www.dk-tec.dk	
under	selve	maskinen.	


