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Forord

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for
at blive fortrolig med, hvordan maskinen betjenes og
vedligeholdes korrekt. Manglende overholdelse kan
medføre kvæstelser og skader på udstyret. Denne
skår-pickup må kun monteres og betjenes på en
finsnitter. Maskinføreren skal have tilladelse til at køre en
finsnitter på offentlig vej. Denne betjeningsvejledning og
sikkerhedsskiltene på maskinen foreligger også på andre
sprog. Kontakt din KEMPER forhandler.

DENNE BETJENINGSVEJLEDNING SKAL BETRAGTES
som fast tilbehør til din maskine og skal følge med
maskinen, hvis du sælger den.

MÅL I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING angives
i metriske enheder. De tilsvarende sædvanlige
U.S.-enheder angives ligeledes. Brug kun korrekte
reservedele, bolte og fastgørelsesdele. Der kræves
forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer
hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til
redskabets fremadgående kørselsretning.

Termen “TRANSPORT” henviser til en skår-pickup, der
er monteret på en grønthøster og transporteres fra A til
B på grønthøsteren.

Termen "BEFORDRING" henviser til en skår-pickup,der
er læsset på en ladvogn og transporteres fra A til B på
ladvognen.

PÅLÆSNING OG BEFORDRING af denne skår-pickup
må kun udføres af personer, der ved, hvordan lasten skal
fastspændes, og som kan dokumentere det.

NOTÉR PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMRENE (P.I.N)
i afsnittene "Specifikationer" eller "Produktidentifikations-
numre". Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at
finde maskinen, hvis den skulle blive stjålet. Din KEMPER
forhandler skal også bruge disse numre, når du bestiller
dele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte
fra maskinen.

INDEN MASKINEN LEVERES, har forhandleren udført
en førleveringsinspektion.

TILSIGTET ANVENDELSE: DENNE SKÅR-PICKUP må
KUN bruges til opsamling af afgrøder, der allerede er
afskåret, så som:

• Græs
• Grøntsagsafgrøder
• Korn
• Lucerne
Enhver anden form for brug strider mod den tilsigtede
brug. Producenten påtager sig intet ansvar for skader
og kvæstelser, der måtte opstå som følge af misbrug, og
disse risici påhviler alene brugeren.

DENNE SKÅR-PICKUP MÅ IKKE BRUGES til manuelt
at flytte materialer af nogen art, og den er ikke velegnet
til opsamling af:

• afklip fra træer og hække
• træ
• metalgenstande
• materialer der indeholder sten
Overensstemmelse med og nøje overholdelse af
producentens forskrifter for betjening, eftersyn og
reparation udgør ligeledes væsentlige bestanddele af den
TILSIGTEDE ANVENDELSE.

DENNE SKÅR-PICKUP MÅ KUN efterses og repareres
af industrimekanikere, montører eller personer, der har
tilsvarende kvalifikationer. Det elektriske system må
kun repareres af elektrikere. Overhold altid reglerne
for forebyggelse af ulykker, alle øvrige gældende
sikkerhedsmæssige og arbejdsmedicinske regler samt
færdselsloven. Det er ikke tilladt at ændre maskinen
til at behandle andre materialer end dem, der er tilladt
ifølge dens tilsigtede anvendelse. En hvilken som helst
modifikation, der foretages på denne skår-pickup, fritager
fabrikken for alt ansvar i forbindelse med eventuelle
skader og kvæstelser som følge heraf.
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Inspektion før levering

Følgende kontroller, justeringer og servicearbejder
blev udført før levering af maskinen:

1. □ Pickuppen er blevet korrekt samlet.

2. □ Valgfrit udstyr er blevet installeret korrekt.

3. □ Alle bolte og møtrikker er strammet med det rigtige
moment.

4. □ Alle smørefittings og smørepunkter er smurt.

5. □ Gearkassens oliestand kontrolleret og efterfyldt (om
nødvendigt).

6. □ Kæderne er korrekt strammede og smurte.

7. □ Alle bevægelige dele kan bevæges frit.

8. □ Kontrollér dæktryk; justér om nødvendigt. Det
korrekte dæktryk er 450 kPa bar (4,5 bar) (65.3 psi).

9. □ Alle skærme kan åbnes og lukkes korrekt.

10. □ Maskinen er prøvekørt og fundet I ORDEN.

11. □ Der er ingen lækager ved hydraulikslanger og
tilslutninger.

12. □ Maling og skilte er jævne og pæne.

13. □ Maskinføreren er bekendt med de sikkerhedsregler,
der skal overholdes, når maskinen bruges.

14. □ Betjeningsvejledningen er udleveret til kunden.

Dato:

Forhandlers/serviceteknikers underskrift:
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Overhold sikkerhedsinstruktionerne
Dette er en advarselstrekant. Når du ser den på din
maskine eller i denne bog, skal du være på vagt over for
risiko for personskade.

Følg de anbefalede sikkerhedsregler og vejledningen i
sikker brug.
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Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner
Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger i denne
bog og alle sikkerhedsskilte på maskinen. Hold
sikkerhedsskiltene i god stand. Udskift manglende eller
defekte advarselsskilte. Vær sikker på at nyt udstyr, nye
komponenter og reservedele er forsynet med de nyeste
sikkerheds- og advarselsskilte. Din KEMPER forhandler
kan levere erstatningsskilte.

Før du starter med at arbejde med maskinen, lær hvordan
du skal betjene maskinen, og hvordan du styrer den
korrekt. Lad aldrig nogen betjene maskinen uden grundig
instruktion.

Hold maskinen i god driftstand. Uautoriserede
modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen
og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.
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Du skal henvende dig til din KEMPER forhandler, hvor der
er noget i denne vejledning, som du ikke forstår.

Signalords betydning
FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som
medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke
den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig
situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige
kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation,
som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.
PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre
fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan
medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges
sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE
advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med
FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke

TS
18
7
—
74
—
30
S
E
P
88

faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står
på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til at
henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger
her i bogen.
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DX,ABILITY -74-07DEC18-1/1

DX,STORE -74-03MAR93-1/1

Overhold færdselsreglerne
Overhold altid færdselsreglerne og vis hensyn ved kørsel
på offentlige veje.
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Førerkvalifikationer
• Maskinens ejere skal sørge for, at førerne er ansvarlige,
uddannet, har læst betjeningsvejledningen og
advarslerne og ved, hvordan man betjener maskinen
korrekt og sikkert.
• Alder, fysiske evner og mental sundhed kan spille en
rolle i forbindelse med maskinrelaterede personskader.
Maskinføreren skal være mentalt og fysisk i stand
til at skabe sig adgang til førerhuset og/eller

betjeningsenhederne og at betjene maskinen korrekt
og sikkert.
• Lad aldrig børn eller ikke-oplærte personer bruge
maskinen. Instruer alle førere i ikke at give børn en tur i
maskinen eller på tilbehøret.
• Betjen aldrig maskinen, når du er distraheret, træt eller
under anden nedsat evne. Korrekt brug af maskinen
kræver førerens fulde opmærksomhed og bevidsthed.

Opbevar ekstraudstyr forsvarligt
Ekstraudstyr, som tvillinghjul, gitterhjul og læsseudstyr,
der er stillet til opbevaring, kan vælte og forårsage
livsfarlige ulykker.

Opbevar ekstraudstyr og tilbehørsdele fastspændte, så
de ikke vælter. Hold børn og uvedkommende borte fra
lageret.
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Sikkerhed

DX,FIRE2 -74-03MAR93-1/1

DX,WEAR -74-10SEP90-1/1

FX,READY -74-28FEB91-1/1

CC,GUARDS -74-01DEC91-1/1

Hav altid nødhjælpsudstyret klar
Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre
til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i
nærheden af telefonen.
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Bær beskyttelsesdragt
Brug tætsiddende arbejdstøj og beskyttelsesudstyr, som
passer til arbejdet.

Længerevarende påvirkning fra kraftig støj kan forårsage
høreskader eller høretab.

Bær passende høreværn som f.eks. øremuffer eller
ørepropper for at beskytte mod farlige eller ubehagelige
støjniveauer.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde
opmærksomhed. Benyt aldrig hovedtelefoner for at lytte
til radio eller musik under kørsel med maskinen.
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Kontroller, at maskinen er sikker
Kontroller altid maskinens sikkerhedsudstyr og
manøvreegenskaber før brugen.

Skærme og dæksler
Hold altid skærme og dæksler på plads. Kontroller, at de
er i god stand og monteret korrekt.

Frakobl altid hovedtrækket, stop motoren, og fjern
tændingsnøglen, før skærme eller dæksler afmonteres.

Hold hænder, fødder og tøj væk fra bevægelige dele.

05-3 010421
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CC,630PU 002665 -74-11APR95-1/1

DX,ROTATING -74-18AUG09-1/1

Brug af sikkerhedslys og -indretninger
Forebyg sammenstød med andre trafikanter. Langsomme
traktorer med redskaber eller trukket udstyr samt
selvkørende maskiner er særligt farlige på offentlige veje.
Vær altid opmærksom på trafik, som kommer bagfra, især
når der skiftes retning. Sørg for sikre trafikforhold ved at
bruge blinklys.

Brug forlygter, haveriblinklys, blinklys og ander
sikkerhedsanordninger i henhold til de lokale
bestemmelser. Hold sikkerhedsskiltene i god stand.
Erstat manglende eller beskadiget udstyr.
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Brug pickup'en med omtanke
Undgå livsfarlige kvæstelser ved at blive trukket ind i
maskinen:

FORSØG IKKE på at håndføde afgrøde til maskinen
eller fjerne sammenpakket afgrøde i indføringen, MENS

PICKUP'EN ER IGANG. Den griber materialet hurtigere,
end De kan slippe det.

Frakobl drevet, og stop motoren til finsnitteren.

Hold altid sikker afstand til pickup'en, når maskinen
arbejder.

Hold hænderne væk fra de roterende aksler
Kontakt med roterende aksler kan medføre alvorlige
skader evt. med døden til følge.

Sørg altid for, at alle skærme sidder rigtigt. Kontrollér, at
alle roterende skærme kan dreje frit.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér,
at alle roterende dele og aksler også er standset,
før der foretages justerings-, tilslutnings- eller nogen
form for vedligeholdelsesarbejde på motoren eller det
maskindrevne udstyr.
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Sikkerhed
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Foretag sikker vedligeholdelse
Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelses-
arbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, arbejde på eller justere maskinen,
mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og
beklædningsgenstande væk fra kraftdrevne dele. Frakobl
al strøm og aflast alle tryk med kontrolgrebene. Sænk
udstyr til jorden. Stop motoren. Tag nøglen ud. Lad
maskinen køle af.

Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde,
skal understøttes sikkert.

Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret.
Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller
ødelagte dele. Fjern alle ansamlinger af fedt, olie eller
affald.

På selvkørende udstyr skal batteriets jordkabel (-)
frakobles, inden der foretages justeringer af det elektriske
system eller svejsning på maskinen.

På bugserede redskaber skal ledningsbundterne kobles
fra traktoren, før de elektriske systemkomponenter
efterses, eller der svejses på maskinen.

Det kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du falder ned
oppe fra maskinen under rengøring eller andet arbejde
på maskinen. Brug en stige eller platform for at gøre det
lettere at nå hvert eneste sted. Sørg for at have støt og
sikkert fod- og håndfæste.
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Undgå kontakt med højtryksvæske
Olie, som sprøjter ud under tryk, kan have tilstrækkeligt
tryk til at trænge gennem huden og medføre alvorlige
personskader.

Undgå denne fare ved at udligne trykket, før
hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles.
Kontrollér og tilspænd alle forbindelser, før du sætter tryk
til.

Brug et stykke pap til at kontrollere for utætheder, da det
er vanskeligt at få øje på hydraulikolie, der siver ud af små
revner. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske,
der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk
inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger
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uden kendskab til denne type kvæstelser bør kontakte
en specialist.
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Sikkerhed

DX,RIM1 -74-27OCT08-1/1

KM00321,00008FF -74-02APR19-1/1

Sikker vedligeholdelse af dæk

FORSIGTIG: Hvis der opstår en eksplosion ved
adskillelse af dæk- og fælgdele, kan det medføre
alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg IKKE at montere et dæk, hvis ikke
du har det nødvendige udstyr og erfaring
til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det
anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af
dækkene.

Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med
dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som
kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan
svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en
klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er
lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for
IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend
såfremt til rådighed et sikkerhedsbur.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede
fælge eller manglende hjulskruer eller -møtrikker.
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Anvend passende værktøj
Brug værktøj, der passer til arbejdet. Tilfældigt
værktøj og improviserede fremgangsmåder kan betyde
sikkerhedsrisiko.

El-værktøj bør kun bruges til at løsne gevinddele og
fastgøringsanordninger.

Brug de rette nøglestørrelser ved aftagning og tilspænding
af bolte. Brug ALDRIG nøgler med amerikanske mål
på metriske fastgøringsanordninger. De kan smutte og
forårsage kvæstelser.

Brug kun de reservedele der opfylder KEMPER
specifikationer.
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Sikkerhed

DX,LOOSE -74-04JUN90-1/1

DX,LOWER -74-24FEB00-1/1

KM00321,000026A -74-07FEB14-1/1

Vedligehold maskinen sikkert
Bind langt hår op bagpå hovedet. Bær ikke slips,
halstørklæde, løstsiddende tøj eller halskæde,
når du arbejder opad værktøjsmaskiner eller
roterende/bevægelige dele. Disse ting kunne blive
indfanget og forårsage livsfarlige ulykker.

Aftag også ringe og smykker, som kunne gribe fat i
arbejdende dele eller forårsage kortslutninger.
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Klods maskinen solidt op
Sænk altid udstyret eller redskabet til jorden, før der
arbejdes på maskinen. Hvis arbejdet kræver, at maskinen
eller udstyret løftes, skal de klodses sikkert og solidt op.
Hydraulisk løftede dele og udstyr kan læk-krybe eller
falde ned.

Sæt ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller
andre støtter, som kunne smuldre under vedvarende
belastning. Arbejd aldrig under en maskine, der kun bæres
af en donkraft. Følg de anbefalede fremgangsmåder i
denne instruktionsbog.

Bruges der redskaber eller tilbehør sammen med
maskinen, skal sikkerhedsforskrifterne i redskabets eller
tilbehørets brugermanual altid følges.
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Hold afstand til pickup
Hold afstand til bevægelige pickup-dele under drift.

Frakobl altid pickupdrevet, sluk for motoren og fjern
nøglen fra tændingslåsen på finsnitteren, før der udføres
service på pickuppen.
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Sikkerhed

KM00321,000026B -74-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -74-02APR19-1/1

DX,PAINT -74-24JUL02-1/1

Transport installeret høstforsats
Før finsnitteren transporteres ad offentlig vej, skal
høstforsatsen løftes og sikres i løftet stilling. Den må dog
aldrig spærre for førerens udsyn.

Hvis der er tale om en høstforsats med afgrødedeflektor,
sæt altid deflektoren i transportposition før kørsel på
offentlig vej.

Hvis der er tale om en høstforsats med valsekompres-
sionsenhed, sæt altid valsekompressionsenheden i
transportposition før kørsel på offentlig vej.
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Ballast for sikker vægtfordeling
Arbejds-, styre- og bremseegenskaber kan påvirkes
ganske meget af monteret udstyr, der flytter maskinens
tyngdepunkt. For at holde baghjulene sikkert på jorden
skal der monteres en passende ballast i Grønthøsterens
bagende. Overhold de maksimalt tilladte akseltryk og
totalvægte.
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Før svejsearbejde og opvarmning af dele
skal malingen fjernes
Undgå potentielt giftige dampe og støv.

Der kan udvikles giftige dampe, når maling brænder under
svejsning, lodning eller opvarmning med svejseflamme.

Fjern maling før opvarmning:

• Fjern maling på mindst 100 mm af området, der kan
påvirkes af opvarmning. Hvis malingen ikke kan fjernes,
skal du bære en godkendt støvmaske i forbindelse med
opvarmning eller svejsning.
• Undgå at indånde støvet, hvis du sandblæser eller sliber
malingen bort. Brug en godkendt åndedrætsmaske.
• Bruger du opløsningsmiddel eller lakfjerner, fjernes
resterne med vand og sæbe før svejsning. Fjern alle
dunke med opløsningsmidler og lakfjerner - og andre
brændbare materialer fra arbejdsstedet. Giv dampene
mindst 15 minutter til at forsvinde, før der svejses eller
varmes.

Brug ikke kloreret opløsningsmidler på områder, hvor der
skal foretages svejsning.
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Udfør alt arbejde med giftige dampe og støv i lokaler, hvor
der er god ventilation.

Bortskaf maling og opløsningsmidler korrekt.
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Sikkerhed

DX,TORCH -74-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -74-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -74-02APR19-1/1

Undgå opvarmning nær trykrør med væske
Der kan opstå brændbart spray ved opvarmning i
nærheden af trykrør med væske, hvilket kan give både
Dem og tilskuere alvorlige forbrændinger. Der må ikke
fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af
skærebrænder i nærheden af væskeførende rør under
tryk eller andet brændbart materiale. Rør under tryk kan
ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig
ud fra selve flammens punkt.
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Undgå brug af højtryksrensere på
sikkerhedsskiltene
Vandstrålen kan skylle sikkerhedsskiltene væk eller
ødelægge dem. Undgå at rette vandstrålen mod
sikkerhedsskiltene.

Erstat manglende eller beskadigede sikkerhedsmærker
med det samme. Du kan købe nye sikkerhedsmærkater
hos din KEMPER forhandler.
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Korrekt bortskaffelse af affald
Hvis affald ikke bortskaffes korrekt, kan det beskadige
miljøet og de økologiske systemer. Potentielt skadelige
spildprodukter brugt i KEMPER maskiner er ting som olie,
brændstof, kølevæske, bremsevæske, filtre og batterier.

Brug tætte beholdere når væsker aftappes. Hæld ikke
spildvæske i fødevareemballage eller på drikkeflasker –
andre personer kan komme til at drikke af dem.

Lad ikke spildvandet trænge ned i jorden, komme i
kloarken eller i vandkilder.

Kølemidlet i airconditionanlæg kan skade jordens
atmosfære, hvis det slipper ud i det fri. Vær opmærksom
påmiljøbestemmelserne og lad et certificeret servicecenter
foretage opsamling for genbrug af kølemidlet.
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Sikkerhed

KM00321,000092B -74-13APR19-1/1

DX,NOISE -74-03OCT17-1/1

Ud-af-drifttagning: Korrekt genbrug og
bortskaffelse af væsker og komponenter
Der skal træffes sikkerhedsmæssige og miljømæssige
foranstaltninger, når en maskine og/eller komponent tages
ud af drift. Disse foranstaltninger inkluderer følgende:

• Anvend passende værktøj og personlige værnemidler
som beskyttelsestøj, handsker, ansigtsværn eller
sikkerhedsbriller under fjernelse eller håndtering af
objekter og materialer.
• Følg anvisningerne for de angivne komponenter.
• Aflast oplagret energi ved at sænke hævede
maskinelementer, afspænde fjedre, frakoble batteriet
eller andre strømforsyninger samt aflaste trykket i
hydrauliske komponenter, akkumulatorer og andre
lignende systemer.
• Sørg for at have så lidt kontakt som muligt
med komponenter, der kan have rester af
landbrugskemikalier som gødning og pesticider på sig.
Håndtér og bortskaf disse komponenter korrekt.
• Aftap motorer, brændstoftanke, kølere,
hydraulikcylindre, beholdere og ledninger forsigtigt,
inden komponenterne genbruges. Anvend lækagesikre
beholdere, når der aftappes væsker. Der må ikke
anvendes beholdere til fødevarer eller drikkevarer.
• Hæld ikke spildvæsker på jorden, i kloakken eller i en
vandkilde.
• Overhold alle nationale, regionale og lokale love,
forskrifter eller bestemmelser angående håndtering eller
bortskaffelse af spildvæsker (eksempel: olie, brændstof,
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kølevæske, bremsevæske), filtre, batterier og andre
stoffer eller dele. Afbrænding af brændbare væsker
eller komponenter i andet end specielt konstruerede
forbrændingsanlæg kan være forbudt i henhold til loven
og medføre eksponering for farlig røg eller aske.
• Vedligehold og bortskaf klimaanlægsystemer korrekt.
Loven kan kræve, at et certificeret servicecenter skal
udsuge og genbruge kølemidler i klimaanlæg, som
eventuelt kan skade atmosfæren, hvis de udledes.
• Vurdér genbrugsmulighederne for dæk, metal, plast,
glas, gummi og elektroniske komponenter, som kan
genbruges, enten helt eller delvist.
• Kontakt dit lokale miljø- eller genbrugscenter eller
din KEMPER forhandler for informationer om korrekt
genbrug eller bortskaffelse affald.

Brug høreværn
Der er mange forhold, som påvirker støjniveauintervallet:
maskinens konfiguration og tilstand, graden af
vedligeholdelse af maskinen, dennes underlag,
arbejdsmiljøet, arbejdscykler, omgivende støj og
redskaber.

At blive udsat for kraftig støjpåvirkning kan forårsage
høreskader eller høretab.

Bær altid høreværn. Bær passende høreværn som
f.eks. øremuffer eller ørepropper for at beskytte mod
farlige eller ubehagelige støjniveauer. TS
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Sikkerhedsmærkater

FX,WBZ -74-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -74-18AUG09-1/1

KM00321,0000A63 -74-30APR20-1/1

Sikkerhedsskilte med symbolforklaringer
På bestemte vigtige steder på denne maskine er der
placeret sikkerhedsskilte for at advare om, at der er fare
på færde. Advarslen består af en advarselstrekant med et
symbol i og en symbolforklaring nedenunder. Et yderligere
symbol forklarer, hvordan personskader undgås. Disse
sikkerhedsskilte, deres korrekte placering på maskinen og
en kort forklarende tekst vises herunder.
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Erstatning af advarselskilte
Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte.
Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere
advarselskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer
i forbindelse med reservedele og komponenter fra
andre producenter, som ikke præsenteres i denne
betjeningsvejledning.
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Betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige
oplysninger, der er vigtige for sikker betjening af maskinen.
Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.
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Sikkerhedsmærkater

KM00321,00009CC -74-16JAN20-1/1

KM00321,0000A55 -74-21APR20-1/1

KM00321,00009CE -74-16JAN20-1/1

Reparation og vedligeholdelse
Inden justering, reparations- og vedligeholdelsesarbejdet
udføres, skal finsnitterens motor slukkes og nøglen tages
ud.
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Opsamler
FARE - hold sikker afstand til skærebordet. Frakobl
frontudstyrsdrevet, sluk for motoren, og tag
tændingsnøglen ud før servicering eller rensning af det
tilstoppede frontudstyr. Folk og beklædningsgenstande
holdes uden for sneglens rækkevidde, når den kører.
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Højde-justerbar kompressionsenhed
Ræk aldrig armen ind i det knusningsfarlige område så
længe kompressionsenheden kan bevæge sig.
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Sikkerhedsmærkater

KM00321,00009CF -74-16JAN20-1/1

KM00321,0000A64 -74-30APR20-1/1

KM00321,00009D1 -74-16JAN20-1/1

Hydraulikledninger
Undgå denne fare ved at udligne trykket, før
hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles.
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Hold sikker afstand til den roterende
drivaksel
Klemning i roterende drivaksler kan forårsage alvorlig
personskade eller død. Sørg for, at alle drivakselskærme
til enhver tid sidder rigtigt.
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Pickup-hjul
For at undgå at komme i klemme og blive kvæstet mellem
pickup og hjul, skal låsetungens stop aktiveres, før der
foretages justeringer eller service på maskinen.

Kontrollér at der ikke er personer i nærheden, før hjulene
drejes. Betjen kun betjeningselementerne fra sædet.
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Sikkerhedsmærkater

KM00321,0000A56 -74-21APR20-1/1

KM00321,00009D3 -74-24JAN20-1/1

Trykakkumulator – støttetrykregulering af
skårkompressorrullen
Undgå personskader fra hydraulikolie og gas under tryk.
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Skårkompressorrulle - rivespidser
FARE - Vær ekstremt forsigtig ved fjernelse af
ophobede materialer eller ved arbejde under en hævet
valsekompressionsenhed. Rivens tænder kan forårsage
alvorlige kvæstelser.

Hæv altid valsekompressionsenheden og hele pickuppen
helt op før rydning af blokeringer.
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Transport

KM00321,0000268 -74-07FEB14-1/1

Ophængningspunkter for skår-pickup
Hvis pickuppen skal flyttes uden at koble den til
en selvkørende finsnitter, skal du bruge de viste
ophængningspunkter.
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Transport

KM00321,00009F1 -74-06FEB20-1/1

Fastgørelse af pickuppen for transport (surringspunkter)
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Surringspunkter (foran)
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Surringspunkter (bagved)

A—Beslag

Under transport på en truck eller en anhænger, brug de
anbragte huller på rammen for at fastgøre maskinen
under transport (se illustration).

BEMÆRK: Afmontér beslag (A) fra pickuppen
efter transport.
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Klargøring af opsamleren

KM00321,000010E -74-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -74-15OCT10-1/1

Udpakning og den første opsætning
Så snart, pakkematerialerne fjernes, skal pickuppen
tjekkes for eventuelle skader sket under transport.

Saml pickuppen og saml alt ekstraudstyr efter
instruktionererne, der blev leveret sammen med
pickuppen.
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Indstil støttehjulenes højde
Indstil pickuppen, så cylindertænderne er X = 50 mm (2
in.) over jorden.

Se under “Justering af støttehjulets højde” i afsnittet
“Arbejde med pickuppen” for oplysninger om korrekt
justering.

A—Støttehjul X—50 mm (2 in.)
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Klargøring af opsamleren

KM00321,0000A03 -74-11FEB20-1/1

Kontroller det automatiske snegleløfts
justering
Når alt ekstraudstyr er samlet korrekt, tjekkes justeringen
af sneglens løfteenhed (A) i hver side.

Se under "Justering af det automatiske snegleløft" i
afsnittet "Arbejde med pickuppen" for oplysninger om
korrekt justering.

A—Sneglens løfteenhed
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Tilkobling af opsamleren

KM00321,0000672 -74-23JUN17-1/1

Indstilling af højden på donkraftstøtten
Første gang opsamleren monteres på en grønthøster, skal
højden af donkraftstøtten (A) justeres efter dækstørrelsen
på grønthøsteren. Det kræver, at de ydre afskærmninger i
højre og venstre side afmonteres.

Skruen (B) kan placeres i mange positioner.

• Skruen (B) er monteret i tredje hul, når den forlader
fabrikken.
• Når grønthøsteren er udstyret med 42-tommer-dæk,
skal du montere skruen (B) i det øverste hul (C).
• Ved alle øvrige dækkonfigurationer skal du tage skruen
ud. Sænk opsamleren til en passende højde, og
anbring skruen (B) i det ønskede hul.
• Sæt afskærmningerne i højre og venstre side på igen.

A—Støtteben
B—Skrue

C—Øverste hul
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Tilkobling af opsamleren

KM00321,0000A61 -74-30APR20-1/7

Fortsættes på næste side KM00321,0000A61 -74-30APR20-2/7

Tilkobling af opsamleren
VIGTIGT: Se finsnitterens betjeningsvejledning

vedrørende korrekt forberedelse eller tilpasning
til maskinen, før opsamleren tilkobles.

BEMÆRK: Opsamleren skal fastgøres på plant underlag.

Tilkobl opsamleren på følgende måde:

1. Åbn finsnitterens låsegreb.

A—Låsegreb
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2. Sænk skærehovedenheden, indtil ophængsskinnen
(A) er under opsamlerens rammerør (B).

3. Kør finsnitteren fremad, indtil tilkoblingspositionen er
nået.

4. Træk opsamleren op.

A—Ophængsskinne B—Rammerør
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Tilkobling af opsamleren

Fortsættes på næste side KM00321,0000A61 -74-30APR20-3/7

5. Luk finsnitterens låsegreb (A), og fastgør dem med
hurtiglåsestifter (B).

VIGTIGT: Kontrollér, at låsepalen (C) er helt lukket.

A—Låsegreb
B—Hurtiglåsestift

C—Låsepal
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Tilkobling af opsamleren

KM00321,0000A61 -74-30APR20-4/7

Fortsættes på næste side KM00321,0000A61 -74-30APR20-5/7

6. Sørg for, at opsamleren ikke falder af finsnitteren:

For at forhindre, at opsamleren (A) springer ud af
finsnitterens trækstang (B), skal du gøre følgende:

• Løsn møtrik (B).
• Drej pladen (A) i pilens retning, indtil pladen (A)
hviler under låsepalen (C).
• Spænd møtrik (B).

A—Opsamler
B—Opsamlerskinne

C—Låsepal
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7. Tilslut multikoblingen (A) på højre side af finsnitteren,
og luk derefter håndtaget (B).

8. Tilslut ledninger (C) på venstre side af finsnitteren.

A—Multikobling
B—Håndtag

C—Ledninger
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Tilkobling af opsamleren

KM00321,0000A61 -74-30APR20-6/7

KM00321,0000A61 -74-30APR20-7/7

KM00321,0000673 -74-23JUN17-1/1

9. Hæv donkraftstøtten (I) i venstre og højre side, og
fastgør med fjederbelastet stift (A) i oprejst position.

A—Donkraftstøtte B—Stift
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10. Kobl drivakslen (A) til finsnitteren.

A—Drivaksel
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Justering af skrabere
Første gang monterer opsamleren på grøntshøsteren, skal
du indstille afstanden mellem indføringssnegletromlerne
og skraberne.

Gå frem på følgende måde:

1. Løsn møtrikkerne (A).

2. Flyt skraberne (B) fremad, for at opnå den foreskrevne
frigang mellem gevind (C) og skrabere (B).

Specifikation
Gevind til
skraber—Spillerum.....................................................................0—2 mm

(0—0,08 in.)

3. Spænd møtrikkerne (A) igen.

4. Drej sneglen rundt med hånden og kontrollér, at den
roterer frit.

VIGTIGT: Skraberne skal monteres med skruehovedet
vendende nedad.
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A—Møtrikker
B—Skrabere

C—Gevind

Sørg for, at skraberne altid sidder parallelt
med sneglen.
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Frakobling af opsamler

KM00321,0000A62 -74-24APR20-1/5

Fortsættes på næste side KM00321,0000A62 -74-24APR20-2/5

Frakobling af opsamler
VIGTIGT: Før du afmonterer opsamleren, kontrollér at

alle opsamlerens hydrauliske funktioner
er trykudløst.

Følg nedenstående instruktioner:

1. Sænk opsamleren ned på jorden.

VIGTIGT: Efterlad opsamleren stående i en højde, der
gør det muligt igen at koble den til maskinen på
et senere tidspunkt. Vælg aldrig en for lav højde.

2. Stop motoren, tag tændingsnøglen ud af
tændingslåsen, og træk parkeringsbremsen.

3. Frigør håndtaget (A), og fjern derefter multikoblingen
(B) fra finsnitteren.

4. Frakobl ledninger (C) fra finsnitteren.

A—Håndtag B—Multikobling
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5. Sænk støttebenene (A) i højre og venstre side,
og lås dem ved en passende højde. Træk den
fjederbelastede stift (B) ud, og sæt den i igen, når
støttebenet (A) er i korrekt højde.

A—Donkraftstøtte B—Stift
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Frakobling af opsamler

KM00321,0000A62 -74-24APR20-3/5

Fortsættes på næste side KM00321,0000A62 -74-24APR20-4/5

6. Afmontér drivakslen (A).

A—Drivaksel
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7. Åbn låsegrebet (A), således at låsepalen (B) trækkes
helt ud.

A—Låsegreb B—Låsepal
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Frakobling af opsamler

KM00321,0000A62 -74-24APR20-5/5

8. Start finsnitterens motor. Sænk skærehovedenheden,
indtil ophængsskinnen (A) er lige under opsamlerens
rammerør (B). Tag ud af opsamlerens ramme.

A—Ophængsskinne B—Rammerør
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Transport

KM00321,0000907 -74-08APR19-1/1

KM00321,0000A57 -74-22APR20-1/3

Fortsættes på næste side KM00321,0000A57 -74-22APR20-2/3

Overhold færdselsreglerne

FORSIGTIG: Før maskinen transportkøres
på offentlig vej, skal den opfylde alle
færdselslovens bestemmelser om kørsel med
landbrugsmaskiner på vej.

FORSIGTIG: Ved kørsel på offentlig vej anvendes
mindst én signalgivende person, som advarer

maskinens fører om mulige farer og med
signaler hjælper ham med at manøvrere og
køre sikkert, navnlig ved udkørsel fra gård
eller mark eller i vejkryds.

FORSIGTIG: Efterse alle vej- og advarselslamper
for at sikre, at de virker, som de skal.

Sætte skårkompressorrulle i
transportposition
1. Kør finsnitteren bagud, indtil dybdetrykrullerne (A) er

helt drejet mod fronten.

2. Løft forskærmen på finsnitteren, så dybdetrykrullerne
(A) ikke længere rører jorden.

BEMÆRK: Dybdetrykrullerne låses automatisk, så de
ikke vrides, når de løftes fra jorden.

Løft skårkompressorrullen (B) helt op.

A—Dybdetrykruller B—Skårkompressorrulle
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3. Hvis opsamleren transporteres på offentlig vej,
skal dybdetrykrullerne (A) altid foldes indad i
transportstilling.

VIGTIGT: Det er nødvendigt at hæve skårkom-
pressorrullen (B) helt, før dybdetrykrullerne
(A) foldes ind. Hvis dette udelades, er der
risiko for maskinskade.

A—Dybdetrykruller B—Skårkompressorrulle
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Transport

KM00321,0000A57 -74-22APR20-3/3

4. Sænk skårkompressorrullen (A) langsomt ned.

VIGTIGT: Kontrollér at hydrauliktrykket i cylindrene
er blevet slækket fuldt ud. Dette sikrer, at
skårkompressorrullen sænkes helt.

A—Skårkompressorrulle
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Betjening af opsamleren

KM00321,0000270 -74-31JAN14-1/1

Fortsættes på næste side KM00321,0000A58 -74-30APR20-1/3

Overhold procedure for sikker drift

FORSIGTIG: Før der foretages justeringer, skal
alle drev være frakoblede, og motoren stoppet.
Vent, indtil alle bevægelige dele står stille.

FORSIGTIG: Før der arbejdes på en hævet
pickup, anbring blokke nedenunder for at
forhindre, at pickuppen sænkes.
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Arbejde under en hævet skårkompressorrulle
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A—Rive
X—Maksimal højde for opsamler

FORSIGTIG: Vær ekstremt forsigtig ved fjernelse
af ophobede materialer eller ved arbejde under
en hævet skårkompressorrulle. Rivens tænder
(A) kan forårsage alvorlige kvæstelser.

Før der arbejdes under en hævet skårkompressorrulle,
fortsættes som følger:

1. Løft opsamleren helt (X).

2. Fastgør hovedløftecylinderne på finsnitteren for at
undgå utilsigtet sænkning.
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Betjening af opsamleren

KM00321,0000A58 -74-30APR20-2/3

KM00321,0000A58 -74-30APR20-3/3

Fortsættes på næste side KM00321,0000A59 -74-21APR20-1/3

3. Løft skårkompressorrullen (A) til dens maksimale
højde.

FORSIGTIG: Arbejd aldrig under en hævet
skårkompressorrulle, mens føreren stadig
sidder i førerhuset.

A—Skårkompressorrulle
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4. Luk sikkerhedsventilen (A) for at forhindre utilsigtet
sænkning af skårkompressorrullen.

A—Sikkerhedsventil
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Sætte skårkompressorrulle i driftsposition
1. Træk cylindrene (B) helt ud for at hæve

skårkompressorrullen (A).

A—Skårkompressorrulle B—Cylindre
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Betjening af opsamleren

KM00321,0000A59 -74-21APR20-2/3

KM00321,0000A59 -74-21APR20-3/3

2. Fold dybdetrykrullerne (A) ud i arbejdsstilling.

A—Dybdetrykrulle
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3. Sænk skårkompressorrullen (A) langsomt ned.

BEMÆRK: Dybdetrykrullerne låses automatisk op og kan
dreje frit, når de er sænket ned på jorden.

Sænk opsamleren ned på jorden, og kør finsnitteren
fremad, indtil dybdetrykrullerne drejes ind i
kørselsretningen.

A—Skårkompressorrulle

K
M
37
14
87

—
U
N
—
10
FE

B
20

45-3 010421

PN=40



Betjening af opsamleren

KM00321,0000A5A -74-22APR20-1/1

Fortsættes på næste side KM00321,00009F9 -74-10FEB20-1/2

Drift af skårkompressorrulle
Kontakttrykket på skårkompressorrullen justeres ved
olietrykket i trykakkumulatoren (A).

FORSIGTIG: Trykakkumulatoren (A) må kun
frakobles eller sættes i drift af ingeniører eller
teknikere uddannet i hydraulik. Udfør ikke
nogen form for svejsning, lodning eller andet
mekanisk arbejde på trykakkumulatoren.

Hæv valsekompressionsenheden, således at valsen (B)
på valsekompressionsenheden ikke skubber afgrøden op,
men altid ligger øverst på skåret (se illustration).

BEMÆRK: Olietrykket i trykakkumulatoren (A) fører
skårkompressorrullen på skåret.

A—Trykakkumulator B—Rulle

K
M
40
90
41

—
U
N
—
22
A
P
R
20

K
M
40
40
41

—
U
N
—
22
A
P
R
20

Justering af skårkompressorrullens rive
Placér riven (A) i hullerne (B) på begge sider, således at
rivens spidser (A) altid er parallelle med pickup-cylinderen.

BEMÆRK: Første positions rive (A) i forreste hul (B).
Kontrollér justeringen til pickup-cylinderen og
justér, hvis det er nødvendigt.

A—Rive B—Hul
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Betjening af opsamleren
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KM00321,000090D -74-10APR19-1/1

Justering af valsekompressionsenhedens
arbejdshøjde

Tilføj eller fjern afstandsskiver (A) ved gummistoppet,
indtil der er en afstand (X) på 3—5 mm (0,12—0,19 in.)
mellem riven og indføringssneglens vinger.

A—Afstandsskiver X—3—5 mm (0,12—0,19 in.)
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Justering af valsekompressionsenheden
1. Løsgør skruerne (A).
2. Indstil afstanden (X) til 8—10 mm (0,31 in.— 0,39 in.)

mellem valse og rive.
3. Spænd boltene (A).

A—Skruer X—8—10 mm (0,31 in.—0,39
in.)
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Betjening af opsamleren

KM00321,0000A04 -74-14FEB20-1/1

Justering af skårkompressorrullens flyder
Når skårkompressorrullen er i driftsposition, justeres
flydefunktion således:

1. Justér først downstop (A) i rillehullerne, således at
stop (B) flyder ca. 5 mm over røret (C).

2. Hvis rillehullerne på downstop (A) ikke er tilstrækkelige
til justering, kan ventilen (D) på bagsiden justeres
gennem en række huller (E):

• Indstil ventilen (D) højere for at sænke afstanden
mellem stop (B) og røret (C).
• Indstil ventilen (D) lavere for at øge afstanden
mellem stop (B) og røret (C).

3. Kontrollér flyd højden på skårkompressorrullen, og
foretag en finjustering efter behov.

A—Nederste stop
B—Stop
C—Rør

D—Ventil
E—Huller
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Betjening af opsamleren

KM00321,000029B -74-05FEB14-1/2

KM00321,000029B -74-05FEB14-2/2

Justering af støttehjulenes højde
Indstil støttehjulene, så enden af pickup-fingrene er 50
mm (2 in.) over jorden.

For at øge fingrenes afstand til jorden skal låsetappen
(A) tages ud, og støttehjulet (B) sættes længere ned i
rækken af huller. Sæt låsetappen (A) i igen og sikr med
fjederstift (C).

For at reducere fingrenes afstand til jorden skal
låsetappen (A) tages ud og støttehjulet (B) sættes højere
på i rækken af huller. Sæt låsetappen (A) i igen og sikr
med fjederstift (C).

VIGTIGT: Sørg for, at skalaværdien (D) er
ens i begge sider.

Sørg for, at pickup-fingrene har samme frihøjde i begge
sider.

VIGTIGT: Kontrollér altid, at pickuppens højde ikke
ændres af finsnitterens bundstop.

A—Låsebolte
B—Indstilleligt støttehjul

C—Fjedersplit
D—Skala
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FORSIGTIG: Undgå at komme til skade ved
at klemme hænder eller fingre. Vær ekstra
opmærksom ved justering af støttehjulenes højde.

K
M
20
43
69

—
U
N
—
04
FE

B
14

45-7 010421

PN=44



Betjening af opsamleren
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KM00321,000029F -74-06FEB14-1/1

Justering af indføringssneglens højde
Justér indføringssneglens fjedre. (Se ”Justering af
indføringssneglens fjedre” i dette afsnit.)

Når indføringssneglsarmen (E) hviler på gummistoppet
(D), skal afstanden (G) mellem inføringssneglens gevind
(A) og bundpladen (F) være inden for specifikationerne.

Specifikation
Indføringssneglegevind
i forhold til
bundplade—afstand................................................................ 20 ± 5 mm

(0.8 ± 0.2 in.)

Hvis afstanden ikke er korrekt, så fortsæt som følger:

1. Løsn indføringssneglens fjedre (B) i begge sider.

2. Løft indføringssneglen med løftegrej.

3. Indsæt eller fjern muffer mellem gummistop (D) og
støtte (C) for at opnå den ønskede afstand.

BEMÆRK: De nødvendige muffer kan fjernes fra
det laveste gummistop.

4. Justér indføringssneglens fjedre (B). (Se ”Justering af
indføringssneglens fjedre” i dette afsnit.)
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A—Indføringssneglens gevind
B—Fjeder
C—Stopelement
D—Gummistop

E—Indføringssneglearm
F—Bundplade
G—20 ± 5 mm (0.8 ± 0.2 in.)

Justering af fremføringssneglens fjedre
Justér den korrekte længde på fremføringssneglens fjeder
(C).

Du gør dette ved at stramme eller løsne justeringsmøtrik
(B) for at opnå gevindlængde (A) på 35—39 mm (1.4
in.—1.5 in.).

Gentag i modsatte side.

BEMÆRK: Justering af fremføringssneglens fjeder
beskrevet ovenfor er en grundlæggende
justering. Genjustér efter høstforholdene (nedsæt
fjederspænding for højt udbytte).
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A—Gevindlængde
B—Justeringsmøtrik

C—Fjeder
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Betjening af opsamleren

KM00321,00002A0 -74-06FEB14-1/1

Justering af skrabere
1. Løsn møtrikkerne (A).

2. Flyt skraberne (B) fremad, for at opnå den foreskrevne
frigang mellem gevind (C) og skrabere (B).

Specifikation
Gevind til
skraber—Spillerum.....................................................................0—2 mm

(0—0,08 in.)

3. Spænd møtrikkerne (A) igen.

4. Drej sneglen rundt med hånden og kontrollér, at den
roterer frit.

VIGTIGT: Skraberne skal monteres med skruehovedet
vendende nedad.

Pas på, at skraberne altid sidder parallelt
med sneglen.
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A—Møtrikker
B—Skrabeblade

C—Gevind
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Betjening af opsamleren

KM00321,000027B -74-06FEB14-1/1

Justering af det automatiske snegleløft
(ekstraudstyr)
Når cylindrene er kørt helt ud, og valsekompressions-
enheden er løftet helt op, forholder det sig således, at
inføringssneglearmen (B) ikke må røre det nederste
stopelement (G). Justér en minimum afstand (X) på 1—3
mm (0.04—0.12 in.).

Hvis afstanden ikke er korrekt, så fortsæt som følger:

1. Sænk valsekompressionsenheden helt ned.

2. Drej låsemøtrik (C) mod uret for at øge afstanden (X).

Drej låsemøtrikken (C) med uret for at sænke
afstanden (X).

FORSIGTIG: Sørg for, at forskruningen (D) altid er
skruet helt ind i låsemøtrikkens plastring (C).

3. Hæv valskompressionsenheden helt op for at
kontrollere afstanden (X).

Gentag proceduren så ofte, som det er nødvendigt.

BEMÆRK: Hvis forskruningen (DI er for kort til korrekt
justering, løsnes møtrikken (E). Drej stangen med
gevind (D) mod uret og stram igen møtrik (E).

FORSIGTIG: Sørg for, at forskruningen (D) skrues
ind i ledgaflen (F) med en minimumslængde
på 10 mm (0.39 in.).

4. Gentag i modsatte side.

A—Cylinder
B—Fremføringssneglearm
C—Låsemøtrik
D—Stang med gevind

E—Møtrik
F—Ledgaffel
G—Stopelement
X—1-3 mm (0.04-0.12 in.)
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Betjening af opsamleren
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KM00321,000027E -74-07FEB14-1/1

Åbning af sideværnet
1. Fold dybdetrykrullerne indad.
2. Åbn det sammenklappelige sideværn (A) med et

passende værktøj. Bredden på tværs af fladerne er
13 mm.

3. Sving sideværnet (A) udad.

A—Sideskærm
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Justering af fremføringssneglens skovle
(korte afgrøder)
Skovlene (B) forbedrer fremføring i lette og korte afgrøder.

BEMÆRK: Flyt skovlen (B) yderligere udad i korte
afgrøder og længere indad i højere afgrøder.

1. Løsn boltene (A).
2. Flyt skovl (B) indtil den ønskede position er opnået.
3. Spænd boltene (A).

Gentag proceduren for hver skovl.

VIGTIGT: Det anbefales at montere skovle (B)
med den glatte side opad. Montering af
skovlene (B) med den savtakkede side opad
øger risikoen for tilbageføring.
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A—Bolte B—Skovle
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Afmontering af fremføringssneglens skovle
(høje afgrøder)
Under høstning af høje afgrøder eller vinterfoderafgrøder,
fjern skovlene (A) og skovlbeslag (B) boltet på sneglen for
jævnere fremføring.

1. Løsn boltene (C).
2. Fjern skovl (A) og skovlbeslag (B).

Gentag proceduren for hver skovl.

A—Slyngplade
B—Beslag

C—Bolte
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Smøring og vedligeholdelse

CC,630APU003833 -74-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -74-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -74-11APR19-1/1

Smøreintervaller
Brug finsnitterens timetæller som rettesnor ved udførelsen
af service med de time-intervaller, der opgives på de
følgende sider.

VIGTIGT: De anbefalede smøreintervaller gælder
for normale arbejdsforhold. Vanskelige eller
usædvanlige forhold kan kræve hyppigere
smøring eller olieskift.

Tør smørenipler helt rene, før smørepressen sættes på.
Udskift straks tabte eller brækkede smørenipler. Vil en
ny nippel ikke modtage fedt, skal den udskiftes, eller
smøreboringen skal kontrolleres for tilstopning.

FORSIGTIG: Forsøg ikke på at rense, smøre eller
justere pickup'en, mens finsnitterens motor går.
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Smørefedt
Brug smørefedt med en konsistens baseret på
NLGI-numre og det forventede lufttemperaturinterval i
løbet af serviceintervallet.

AVIA AVIALITH 2 EP fedt anbefales.

Alt andet fedt kan bruges, hvis det opfylder følgende:

NLGI serviceklassifikation GC-LB

VIGTIGT: Visse typer fortykningsmidler til fedt
er ikke forenelige med andre. Kontakt din
leverandør af smøremidler, før du blander
forskellige typer smøremidler.
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Alternative og syntetiske smøremidler

Forholdene under varmere eller koldere himmelstrøg
kan kræve brug af andre typer smøremidler, end denne
betjeningsvejledning foreskriver.

Det er muligt, at du ikke kan købe nogle smøremidler lokalt.

Hvis der opstår spørgsmål angående dette, kan du
kontakte din KEMPER forhandler.

Syntetiske smøremidler kan anvendes, såfremt de svarer
til specifikationerne i denne instruktionsbog.

Temperaturbegrænsninger og serviceintervaller vist
i denne vejledning gælder for både konventionel og
syntetisk smøring.

Genraffinerede råolieprodukter kan anvendes, hvis det
færdig-oparbejdede smøremiddel opfylder de foreskrevne
brugsspecifikationer.
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Smøring og vedligeholdelse

KM00321,0000912 -74-11APR19-1/1

KM00321,0000913 -74-11APR19-1/1

KM00321,0000A5B -74-22APR20-1/1

Opbevaring af smøremidler

Maskinen kan kun præstere topydelser, hvis der anvendes
rene smøremidler.

Beholdere, der bruges til smøremidler, skal være rene.

Opbevar smøremidler og beholdere på et sted, der
er beskyttet mod støv, fugt og anden forurening.
Læg beholderne ned for at undgå kondensvand og
bundfældning.

Sørg for at alle beholdere er tydeligt mærkede med
indholdets korrekte betegnelse.

Alle gamle beholdere og restsmøremiddel i dem skal
bortskaffes korrekt.

Sammenblanding af smøremidler

Undgå generelt at sammenblande forskellige fabrikater og
typer olie. Oliefabrikanterne tilsætter deres olier additiver
for at opnå bestemte specifikationer og egenskaber.

Sammenblanding af forskellige olier kan have indflydelse
på den korrekte virkning af disse additiver og forringe
smøremidlets ydeevne.

Hvis der opstår spørgsmål angående dette, kan du
kontakte din KEMPER forhandler.

For hver 10 timers drift - trækkæder
Smør med SAE 30 motorolie.

Spænd trækkæderne igen efter hver 10 driftstimer (se
"Justering af trækkæder" i afsnittet Service).
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Smøring og vedligeholdelse

KM00321,0000A5C -74-22APR20-1/1

KM00321,00009FB -74-11FEB20-1/1

Hver 10 driftstimer — opsamlerens drivaksel
Smør med fedt.
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For hver 50 timers drift - svingbare støttehjul
Smør med fedt.

K
M
10
02
43
4
—
U
N
—
30
JA
N
14

55-3 010421

PN=52



Smøring og vedligeholdelse

KM00321,0000918 -74-11APR19-1/1

KM00321,0000919 -74-11APR19-1/1

KM00321,000091A -74-11APR19-1/1

Hver 50 timer — Skårkompressorrullens
løftearm
Smør med fedt.
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Hver 50 timer — Skårkompressorrullens
cylinder
Smør med fedt.
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For hver 50 timers drift - fremføringssneglens
drejepunkter
Smørefedt.
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Smøring og vedligeholdelse

KM00321,000091B -74-11APR19-1/1

For hver 50 timers drift — støtteben
Smør med fedt.
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Fejlsøgning

Fortsættes på næste side KM00321,000028D -74-07FEB14-1/2

Pickup-betjening

FORSIGTIG: Når pickuppen løftes, skal den
klodses op. Stop motoren, før der justeres
eller udføres service.

Symptom Problem Løsning

Pickuppen falder ikke til jorden For højt tryk i fordæk Reducér dæktrykket

Svømmertryk for højt1 Indstil svømmertrykket korrekt

Pickup går i jorden Støttehjul står forkert Indstil støttehjulene

Afgrøden vikler sig om
fremføringssnegl

Der er ikke monteret snegleskrabere Montér og indstil skrabere

Skrabere står forkert Justér skrabere igen

Fremføringssnegl glider for let Fremføringssneglehastighed for høj Nedsæt fremføringssneglehastighe-
den

Forkert justerede skrabere Justering af skrabere på rette måde

Fremføringssnegleskovle er indstillet
for langt udadtil

Flyt fremføringssneglsskovle længere
indad

Glidekobling slidt Udskift slidte dele

Afgrøde samles kun delvis op Pickupfingre går for langsomt Sæt deres hastighed op

Der køres for hurtigt Sæt farten ned

Støttehjul står forkert Justér støttehjulenes højde

Pickuptænder kan ikke dreje Trækkæden ikke lagt på Installér og justér kæden

Defekt kamskive Kontroller, om kamskive er knækket
eller slidt

Pickuppen vil ikke flyde eller falde
frit

For meget eller for lidt flydning Justér svømmertryk1

Tappe/fjedre i gearkassens friløb
slidte eller knækkede

Udskift defekte dele

Pickup samler ikke rent op Pickup svæver Justér svømmertryk1

Pickupfingre bøjede eller knækkede Ret eller skift fingre

Knækkede pickupfingre Pickuppen står for lavt Løft pickuppen

Fremmedlegemer eller stumper af
knækkede fingre inde i pickuptromlen

Fjern fremmedlegemer/fingerstumper
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Fejlsøgning

KM00321,000028D -74-07FEB14-2/2

Symptom Problem Løsning

Skrabere slidt indvendig Pickupfingre støder imod bøjede
skrabere

Ret de bøjede skrabere

Forøg pickupsvømmer

Afgrøden flyttes ikke,
sammenpakning ved fødeåbning

For store skår og/eller for hurtig
fremkørsel

Reducér skårstørrelse, eller kør
langsommere

Der er tabt pickupfingre Erstat tabte fingre

Rive på valsekompressionsenhed
(ekstraudstyr) kolliderer med
fremføringssneglen

Arbejdshøjden på valsekompression-
senheden er ikke korrekt justeret

Justér arbejdshøjden på
valsekompressionsenheden

Drejelige støttehjul kan ikke
justeres

Ingen smørelse i drejelige støttehjul Smør drejelige støttehjul med
smørelse

1Se instruktionsbogen for den relevante finsnitter
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Service

DX,TORQ2 -74-30MAY18-1/1

Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Klasse 4,8 Klasse 8.8 eller 9.8 Klasse 10,9 Klasse 12,9

Bolt- eller
skruestørrelse

Sekskanteta Flangeho-
vedb

Sekskanteta Flangeho-
vedb

Sekskanteta Flangeho-
vedb

Sekskanteta Flangeho-
vedb

Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

Nm (lb.-
ft.)

Nm (lb.-
ft.) Nm

(lb.-
ft.) Nm

(lb.-
ft.)

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

Nm (lb.-
ft.)

Nm (lb.-
ft.)

Nm (lb.-
ft.)

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

Nm (lb.-
ft.)

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug
i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der
anvendes en manuel momentnøgle.
BRUG IKKE disse værdier, hvis der til bestemte anvendelser foreskrives et andet
tilspændingsmoment og en anden tilspændingsprocedure.
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til
tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis
der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse
spændes med samme moment som originalen.

• Sørg for, at boltenes gevind er rene.
• Smør et tyndt lag Hy-Gard™ eller lignende olie under hovedet og på boltens gevind som vist på billedet nedenfor.
• Være forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
• Skru gevindene korrekt i fra starten.

TS1741 —UN—22MAY18

aKolonneværdierne for sekskantskruer er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskruer, ISO 4162 seks-
kantskruer med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.
bKolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.
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Service

KM00321,0000A5D -74-22APR20-1/1

KM00321,000091E -74-12APR19-1/1

Justering af trækkæder
Stram fremføringssneglens trækkæde (B) med
friløbskædehjulet (A).

Justér friløbskædehjulet (A) for at få et spillerum på 3 til
10 mm (0.12 to 0.4 in.) på strengen overfor trækkædens
mellemhjul.

Stram pickup-tromlens trækkæde (D) med
friløbskædehjulet (C).

Justér friløbskædehjulet (A) for at få et spillerum på 10 til
15 mm (0.4 to 0.6 in.) på strengen overfor trækkædens
mellemhjul.

A—Friløbskædehjul
B—Fremføringssneglens

trækkæde

C—Friløbskædehjul
D—Pickup-tromles drivkæde
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Rullens monteringsretning
Når skårkompressorrullens rulle (A) er blevet fjernet, skal
du være opmærksom på monteringsretningen, når rullen
monteres igen (A).

A—Valse
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Service

KM00321,000028F -74-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -74-11FEB20-1/1

Spildskærm
Hold spildskærm (A) spændt.

Spænd om nødvendigt skruerne (B) til korrekt spænding.

A—Spildskærm B—Skruer
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Oliebeholder til centralsmøresystem
Fyld oliebeholderen til den centrale kædesmøring med
biologisk nedbrydelig olie (f.eks. FUCHS PLANTOLUBE
KS 46 N).

VIGTIGT: Der må aldrig bruges olie, der ikke er
biologisk nedbrydelig.

Specifikation
Oliebeholder—Kapaci-
tet......................................................................................................... 4 l

(1 US gal.)

VIGTIGT: Afhængig af pumpeflowets justering
efterfyldes beholderen.
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Service

KM00321,0000920 -74-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -74-12APR19-1/1

Udluftning af smørepumpen til den centrale
kædesmøring (ekstraudstyr)
BEMÆRK: Det er nødvendigt at udlufte kædeolie-

systemets kredsløb, hvis oliebeholderen er
blevet tømt fuldstændigt.

1. Afmontér indgangsslangen (A).
2. Vent indtil luften er helt udluftet fra indgangsslangen

(A) før tilkobling af indgangsslangen (A) til kobling (B).
3. Kør pickuppen indtil olien tømmes kontinuerligt fra

børsterne.

A—Indsugningshul B—Kobling
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Justering af olieflowet fra den centrale
kædesmøring (ekstraudstyr)
Justér olieflowet ved hver kæde som følger:

1. Fjern dækslet (A).
2. Find den skrue, der justerer olieflowet på den

relevante børste.
3. Drej skruen højre om for at øge olieflowet og venstre

om for at nedsætte olieflowet.

BEMÆRK: Pumpen er meget nøjagtig. Drej skruen
en 1/4 omgang ad gangen for at justere
olieflowet. Når skruen er skruet helt ind
(maksimalt flow) opnås minimumsflowet ved
at skrue den 4 omdrejninger ud.

4. Montér dækslet (A).
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A—Pumpedæksel
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Opbevaring

CC03745,00001BD -74-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -74-07NOV00-1/1

Opbevaring af pickup'en

Rengør pickup'en grundigt. Avner og støv vil suge fugt til
sig og forårsage rustangreb.

Opbevar pickup'en under tag, stående på sine hjul og
støtteben.

Lad være med at tage trykket af dækkene. Beskyt dem
mod direkte sollys, og hold olie og fedt fra dem.

Smør pickup'en grundigt (se afsnittet “Smøring og
vedligeholdelse”).

Tag kæderne af, og vask dem i rensevæske. Derpå tørres
de og indsmøres i tykflydende olie.

Pletmal ridset eller beskadiget lakering.

Lav en liste over de reservedele, der bliver brug for til
næste sæson, og bestil dem hjem i god tid.

Når pickup'en tages frem igen

Om nødvendigt renses pickup'en grundigt.

Rens kæderne, og læg dem på.

Smør pickup'en grundigt (se afsnittet “Smøring og
vedligeholdelse”).

Efterspænd alle bolte og møtrikker.

Kontroller dæktrykket, og pump eventuelt luft i dækkene.

Lad pickup'en arbejde ved halv fart uden belastning
i adskillige minutter. Kontroller, at ingen lejer bliver
overophedede eller for løse.

Læs instruktionsbogen igennem endnu en gang.
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Specifikationer

KM00321,000092C -74-13APR19-1/1

KM00321,0000A5E -74-28SEP20-1/1

KM00321,0000A5F -74-22APR20-1/1

Maskinens udviklede levetid
Denne maskine er designet og fremstillet til at yde en
lang levetid med produktiv drift. Dog afhænger den
faktisk opnåelige levetid af en række faktorer, herunder
sværhedsgraden af arbejdsvilkårene og opfyldelse af
anbefalet vedligeholdelse. (Se serviceafsnittet i denne
vejledning).

Inspicér og gennemgå regelmæssigt maskinen sammen
med din KEMPER forhandler. Inspektionen kan resultere

i anbefalinger af service, reparation af komponenter,
genfremstilling eller udskiftning, eller, når maskinen er for
gammel, at den tages ud af drift. (se særskilt afsnit om
ud-af-drifttagning i denne vejledning for oplysninger om
bortskaffelse og genbrug af maskinkomponenter).

En maskine skal ikke være i drift, hvis sikkerhedsrelevante
komponenter mangler eller skal efterses. Alle manglende
eller beskadigede sikkerhedsrelevante komponenter, inkl.
advarselsskilte, skal repareres eller udskiftes før drift.

N3003 opsamler
Arbejdsbredde...................................................................................................... 3,00 m (9 ft 10 in.)

Samlet bredde...................................................................................................... 4,06 m (15 ft 1,1 in.)

Længde .............................................................................................................. 1,35 m (4 ft 5,2 in.)

Højde................................................................................................................. 1,40 m (4 ft 7 in.)

Vægt.................................................................................................................. 1280 kg (2822 lb)

Antal tænder ........................................................................................................ 4 x 40

Afstrygers diameter ............................................................................................... 256 mm (10 in.)

Fremføringssnegl diameter ...................................................................................... 560 mm (22 in.)

Fremføringssnegl type............................................................................................ Justérbare skrabere

Støjniveau
Maks. lydniveau i maskinførerens øre iht. DIN ISO 11204.
Målemetode i henhold til ISO 5131 med pickup fastgjort til
finsnitteren og lukket førerkabine (gennemsnitsværdi):

N3003 ................................................................................................................ 78,5 dB(A)
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Specifikationer

KM00321,0000A60 -74-22APR20-1/1

EU-overensstemmelseserklæring
Kemper GmbH & Co. KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Tyskland

Undertegnede erklærer hermed at

produktet

Maskintype: Opsamler

Model: N3003

Opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV NUMMER ATTESTERING

Maskindirektiv 2006/42/EU Fabrikanterklæring

Landbrugsmaskiner sikkerhed—del 1 DIN EN ISO 4254-1 Fabrikanterklæring

Landbrugsmaskiner sikkerhed—del 7 DIN EN ISO 4254-7 Selvcertificering

Maskinsikkerhed DIN EN ISO 12100 Fabrikanterklæring

Kardanaksler og deres beskyttelsesudstyr DIN EN 12965 Selvcertificering

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
Mannheim, Tyskland D-68008

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: 48703 Stadtlohn, Tyskland Navn: Richard Wübbels

Udstedelsesdato: 01. marts 2020 Titel: Manager Product Engineering

Fremstillet hos: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Serienummer

CC03745,00001E1 -74-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -74-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -74-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -74-12APR19-1/1

Serienummer

Pickup'ens serienummer er præget ind i
fabriks-typepladen.

Der er brug for denne tal-/bogstavrække, når der bestilles
reservedele til pickup'en.

Skriv serienummeret ind i rubrikken på billedet af
typepladens placering, så De har det ved hånden, når
der bliver brug for det.

Pickuppens serienummerplade

A—Type
B—Modelbetegnelse
C—Produkt ID nummer

D—Vægt
E—Produktionsår
F—Modelår

K
M
10
01
13
4
—
U
N
—
24
FE

B
10

Notér serienummer
Typepladen med produkt-identifikations-nummeret sidder
på pickuppens topvange, helt ude til højre.

K
M
37
14
91

—
U
N
—
12
A
P
R
19

Opbevar maskinerne sikkert
1. Montér indretninger, der beskytter mod hærværk.
2. Når maskinen opbevares:

- Sænk udstyr til jorden.
- Indstilling af hjul i bredeste position gør belastning
vanskeligere.

- Fjern alle nøgler og batterier
3. Når der parkeres indenfor, skal der anbringes stort

udstyr foran udgangene, og lagerbygningerne skal
låses af.

4. Når der parkeres udenfor, skal opbevaringen foretages
i et godt belyst og afskærmet område.

5. Mistænkelige aktiviteter skal registreres, og
ethvert tyveri skal med det samme meddeles til
myndighederne.

K
M
10
02
28
3
—
U
N
—
03
M
AY

12

6. Underret din KEMPER forhandler om alle tab.
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