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INTRODUKTION

Venture Products Inc.är glada över att kunna förse dig med 
din nya Ventrac maskin! Vår förhoppning är att Ventracs 

utrustning ger dig en en-maskinslösning.

Nedan listas några av alla de tillbehör som ger dig en mång-
sidig användning av din 4500. Besök gärna vår hemsida 

eller kontakta din auktoriserade Ventracåterförsäljare för en 
komplett lista av tillgängliga tillbehör till din nya maskin.

 A
cc

es
so

rie
s

Item Description Part Number

 A
cc

es
so

rie
s

Item Description Part Number
Three Point Hitch 70.4100 Raised Foot Platform Kit 70.4108
Dual Wheels (All Terrain Tires) 70.4067 12 Volt Front Kit 70.4104

Dual Wheels (Turf Tires) 70.4068 12 Volt Rear Kit 70.4105

Dual Wheels (Bar Tires) 70.4069 Horn Kit 70.4120

Wheel Extensions 70.4098 ES220 Spreader 39.55500

Weather Cab 70.2014 Rear Counter Weight Bar 70.4144

Foot Control Kit 70.4107 Trailer Mower Hitch 70.2016

Suspension Seat 70.4111 Dual Hydraulic Auxiliary 70.4109

Backup Alarm Kit 70.4101 Three-N-One Hitch (for 3-point hitch) 39.56114

LED Work Light Kit 70.4133 Mid Weight Bar Kit 70.4137

Strobe Light Kit 70.4114 SA250 Drop Spreader 70.2013

Directional / Hazard Signal Kit 70.4119

Slope Indicator Kit 70.4140

At
ta

ch
m

en
ts

Item Description Part Number

At
ta

ch
m

en
ts

Item Description Part Number
Aerator with Open Spoon Tine 39.55490 Rear Discharge Mower - 60” 39.55121
Aerator with Slitter/Slicer Tine 39.55492 Reel Mower - 74” 39.55130

Aerator with Coring Tine 39.55494 Snow Blower 39.55427

AeraVator (seeder kit available) 39.55460 Sod Cutter 39.55520

Ballpark Renovator (Front) 39.55280 Stump Grinder 39.55300

Ballpark Groomer (Rear) 39.55285 Terra Rake - 52” 39.55431

Blade - 48” 39.55251 Tiller 39.55220

Blade - 60” 39.55252 Tough Cut Mower - 68” 39.55104

Blade - 72” 39.55253 Trencher 39.55455

Blower 39.55440 Turbine Blower 39.55340

Broom 39.55400 V-Blade 39.55271

Contour Mower - 84” 39.55161

Edger 39.55330v

Finish Mower - 72” 39.55109

Power Rake 39.55435

Power Bucket - 30” 39.55213

Power Bucket - 48” 39.55214



INTRODUKTION

Introduktion - 10

Produktbeskrivning
Ventrac 4500 kombinerar fyrhjulsdrift med ett midjestyrt chassi med låg tyngdpunkt, för att erbjuda överläg-
sen drivkraft, bromsning, stabilitet och säkerhet på tuff terräng och sluttningar utan att ställa till turfen vid 
svängar. Redskapet är monterat frampå för att ge föraren bra sikt, större precision och maximalt skydd.
Ventracs SDLA-reglage är placerat bredvid föraren, vilket gör det enkelt för denne att kontrollera hastighet, 
riktning, lyft och extra funktioner med enbart en hand.
Standardutrustning inkluderar:
• en fällbar störtbåge.
• ett datastyrt diagnostiskt system för de elektriska kretsarna på maskinen.
• ett kablage som är förberett för tillvalsutrustning.
• en elektronisk instrumentpanel som inkluderar varvräknare, hastighetsmätare, bränslemätare, tim-

räknare och temperaturmätare.
• en mångfunktionell mätare och larm för låg batterispänning, lågt oljetryck i motorn, parkeringsbroms-

indikator samt temperaturmätare för kylvätska, hydraulolja och motorolja.
• en strömbrytare för hela elsystemet samt batterifrånkoppling.
• en handbromsspak av biltyp.
• en hydrauloljekylare med en termostatstyrd, reversibel fläkt.

Varför behöver jag en användarmanual?
Syftet med denna bok är att ge dig viktig kunskap om vad som behövs för att köra, underhålla och serva 
maskinen på ett säkert sätt. Boken är indelad i tydliga avsnitt för varje informationstyp.
Du måste läsa och förstå instruktionsboken för varje del av Ventrac-utrustning som du äger. Genom att läsa 
instruktionsboken kommer du att bli mer bekant med varje specifik del av utrustningen.
Genom att förstå boken kommer du, och andra, att kunna undvika personskador och/eller skador på utrust-
ningen. Förvara alltid den här instruktionsboken med maskinen. Boken ska följa med maskinen även vid 
försäljning. Om den här boken skadas eller blir oläsbar, måste den genast bli ersatt. Kontakta din lokala 
återförsäljare för ny instruktionsbok.
Vid användning av redskap från Ventrac, läs och följ säkerhets- och användningsinstruktionerna för både 
maskinen och redskapet för att försäkra dig om säkrast möjliga användning.
Informationen i den här boken ger föraren de säkraste metoderna att använda maskinen, med maximal 
användningskapacitet. Om beskrivna försiktighetsåtgärder inte efterföljs, finns risk för personskada och/
eller skada på utrustning.
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Användning av manualen
I boken finns speciella meddelanden och symboler, som påvisar potentiella säkerhetsrisker, för att hjälpa 
dig, och andra, att undvika personskador eller skador på utrustning. 

OBS!
Denna symbol identifierar potentialla hälso- och 
säkerhetsrisker. Den signalerar försiktighet. Din, 
och andras, säkerhet är på spel.

DEFINITION AV SYMBOLER

Det finns tre varningsord som beskriver nivån på säkerhetsrisken: Fara, Varning och Försiktighet. Säkerhet 
ska alltid vara högst prioriterat när arbete sker på eller med utrustningen. Olyckshändelser är mer troliga 
om korrekta användningsförfaranden inte följs eller om oerfarna förare är inblandade.
Notera: Det hänvisas till högerhands- och vänsterhandsorientering på olika platser i boken. Utgångspunk-
ten är alltid framåtsittande på sätet. 

DEFINITIONER, VARNINGSORD

Indikerar en potentiell, farlig situation som, om 
den inte undvikes, kan resultera i dödsfall eller 
allvarlig skada.

Indikerar överhängande farlig situation som, 
om den inte undvikes, kommer att resultera i 
dödsfall eller allvarlig skada. Varningsordet är 
begränsat till de mest extrema situationerna.

Indikerar en potentiell, farlig situation som, om 
den inte undvikes, kan resultera i smärre eller 
måttlig skada och/eller produktskada. Den kan 
också användas för att uppmärksamma osäkra 
arbetsmoment.

Ordlista för användarmanualen
Maskin/
Kraftenhet Maskin eller annan motorförsedd enhet från Ventrac som kan köras självständigt eller till-

sammans med ett redskap eller tillbehör.
Redskap En del av Ventracs utrustning som kräver en maskin/kraftenhet för användning.
Tillbehör En enhet som kopplas samman med en maskin/kraftenhet eller ett redskap för att öka dess 

funktionsförmåga.
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KK

Blinkers/varningslampor

E

H

G

J

D

A

B

E
C

Säkerhetsdekaler
Följande säkerhetsdekaler måste ses över på Ventracmaskinen med jämna mellanrum. 
Håll alla dekaler läsbara. Avlägsna fett, smuts och skräp från dekalerna och instruktionsetiketterna. Om 
någon dekal har bleknat, är oläslig eller saknas, kontakta din återförsäljare genast för nya dekaler.
När nya komponenter installeras, säkerställ att berörda säkerhetsdekaler sätts fast på utbytesdelarna.

F
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SÄKERHET
A

1

2

B

1

2

3

D

1 2 3 4 5 9876

1. VARNING: Vältning!
2. Håll störtbågen i upprätt och låst läge och låt 

säkerhetsbältet vara säkert fastsatt under körning.

1. FARA: Explosion / brandfara.
2. Håll undan eld, gnistor och gaslågor vid 

tankning eller förvaring av maskin och bränsle.
3. Rökning förbjuden.

1. Förare måste utbildas innan de får använda maskinen.
2. Använd inte maskinen om luckor och skydd är borttagna.
3. Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, skor/stövlar med 

stängd tå och hörselskydd.
4. Använd inte utrustningen under alkohol- eller drogpåverkan.
5. Tillåt aldrig passagerare. Stanna maskinen om någon kommer in på 

området.
6. VARNING: Håll säkert avstånd till branta sluttningar, diken och vallar. 

Maskinen kan välta om ett hjul går över kanten eller om kanten faller 
in.

7. VARNING: Läs instruktioner för körning i sluttningar. Använd lågväxel 
vid körning i sluttningar. Håll störtbågen i upprätt och låst läge och låt 
säkerhetsbältet vara säkert fastsatt under körning.

8. Fäll endast ner störtbågen om den frigående höjden är för låg för 
upprätt läge. ANVÄND INTE säkerhetsbälte då störtbågen är nedfälld. 
Så fort den frigående höjden möjliggör det, höj störtbågen till upprätt 
läge och lås läget. Använd alltid säkerhetsbälte då störtbågen är i 
upprätt läge.

9. VARNING: Hydrauliska vätskor är satta under högt tryck, kan tränga 
igenom huden och orsaka skada. Håll undan händer, ansikte och 
kropp från hål och munstycken som läcker hydraulvätska under 
högtryck

10. Vid bogsering eller påskjutning av maskinen, måste drivaxlarna 
frikopplas genom att reglaget för högt/lågt växelläge flyttas till neu-
tralt läge, annars kommer det hydrauliska systemet att skadas.

C

1

1. Risk för skärskador / intrassling - 
Håll undan från rörliga delar.
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F

1

1

E

1. Risk för kross- och skärskador - Håll undan från rörliga 
delar.

1. Risk för skärskador / stympning / intrassling - Håll 
undan från rörliga delar.

H

1 2 3

G

1

1. VARNING: Läs användarmanual

1. VARNING: maximalt tillåten lutning är 20° när maskinen är 
utrustad med enkelhjul.

2. VARNING: maximalt tillåten lutning är 25° när maskinen är 
utrustad med 3” hjulbreddare.

3. VARNING: maximalt tillåten lutning är 30° när maskinen är 
utrustad med dubbelmontage.
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SÄKERHET

Dekal Beskrivning Artikelnummer Antal                  
A ROPS Certification 00.0331 1
B Danger, Diesel Only 00.0333 1
C Moving Parts 00.0339 1
D 4500 Safety 00.0336 1
E Warning, Pinch Point 00.0342 2
F Warning, Fan 00.0341 1
G Warning, 4500 Slope 00.0347 1
H Right Dash 00.0305 1
J Danger, Battery 00.0345 1
K Warning, Pinch Point (directional/hazard light kit) 00.0218 2

J

1 2 543

1. FARA: Batterisyra är frätande och kan orsaka kemikaliska brännskador. 
Håll åskådare på säkert avstånd från batteriet.

2. Explosionsrisk - batterier producerar brandfarliga, lättantändliga och 
explosiva gaser.

3. Exponera inte batterier för ljusbågar, gnistor eller eldslågor. All rökning 
förbjuden nära batterier.

4. Använd ögonskydd, såsom skyddsglasögon eller ansiktsskydd, vid 
kontroll och service av batterier.

5. Bär för ändamålet lämplig skyddsutrustning, såsom gummihandskar och 
förkläde, vid kontroll och service av batterier.

K

1

1. Risk för kross- och skärskador - Håll undan från rörliga 
delar.
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Allmänna säkerhetsåtgärder
för Ventrac maskiner, redskap och tillbehör 

Krav på utbildning
• Ägaren av denna maskin är ensam ansvarig för att utbilda förarna ordentligt 
• Ägaren/föraren är ensam ansvarig för användningen av maskinen 

och för förebyggande av olyckor eller skador som drabbar dem själva, 
andra personer eller egendom.

• Tillåt inte barn eller outbildade personer använda eller serva maskinen. 
Lokala föreskrifter kan ha åldersgräns på föraren.

• Innan den här maskinen används, läs instruktionsboken och förstå 
dess innehåll.

• Om maskinföraren inte förstår instruktionsboken, är det ägarens ans-
var att förklara all information till fullo för föraren.

• Lär dig och förstå hur du använder alla reglage och spakar.
• Föraren måste veta hur maskinen och alla redskap ska stoppas snabbt i nödläge.

Krav på personalens skyddsutrustning
Det är ägarens ansvar att försäkra sig om att förarna använder lämplig skyddsutrustning när maskinen 
används. Följande skyddsutrustning är ett minimumkrav för personalen.

• Använd certifierade hörselskydd för att undvika hörselskador.
• Använd skyddsglasögon för att undvika ögonskador när maskinen används.
• Använd alltid skor med stängd tå.
• Bär alltid långbyxor.
• Munskydd rekommenderas vid körning i dammiga förhållanden.

Säker användning
• Inspektera maskinen före användning. Reparera eller byt ut skadade, slitna eller saknade delar.

Försäkra dig om att skydden fungerar som de ska och sitter på plats. Gör alla nödvändiga justeringar 
innan du använder maskinen.

• Vissa bilder i den här manualen kan visa öppnade eller borttagna skydd eller lock, för att tydligare illust-
rera instruktioner. Under inga förhållanden får maskinen användas utan dessa anordningar på plats.

• Att modifiera maskinen på något sätt kan reducera säkerheten och kan också orsaka skada på 
maskinen. Modifiera inte säkerhetsanordningarna, använd aldrig maskinen om skydd eller lock är borta.

• Säkerställ att alla reglage och spakar fungerar som de ska och inspektera alla säkerhetsanordningar 
före varje användningstillfälle. Använd inte maskinen om någon av dessa delar är ofunktionella.

• Kontrollera parkeringsbromsens funktion före användning. Reparera eller justera parkeringsbroms, om 
nödvändigt.

• Observera och följ alla säkerhetsdekaler.
• Alla reglage och kontrollspakar ska endast köras från förarsätet.
• Använd alltid säkerhetsbälte när det finns ett vältningsskydd installerat och i upprätt läge på maskinen.
• Säkerställ att redskapet eller tillbehöret är fastlåst eller ordentligt fastsatt på maskinen innan körning.
• Säkerställ att alla åskådare är på säkert avstånd från maskinen och redskapet innan körning. Stanna 

maskinen om någon kommer in i ditt arbetsområde. 
• Var alltid uppmärksam på vad som händer runtomkring dig, men tappa inte fokus från arbetsuppgiften. 

Håll alltid blicken i färdriktningen.
• Titta bakåt och nedåt innan du backar, för att vara säker på att vägen är fri.
• Stanna och inspektera maskinen om du kör på något föremål. Utför alla nödvändiga reparationer innan 

du använder maskinen igen.
• Stanna körningen omedelbart vid minsta antydan till fel på utrustningen. Ett ovanligt ljud kan betyda att något 
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är fel på utrustningen eller ett tecken på att det krävs underhåll. Utför alla nödvändiga reparationer innan du 
använder maskinen igen.

• Om maskinen är funktionsutrustad med högt/lågt växelläge, växla aldrig mellan högt och lågt växelläge i 
en sluttning. Flytta alltid maskinen till plan mark och placera körväljarspaken i Park/Start innan byte av växel-
läge.

• Lämna inte maskinen obevakad när den är igång.
• Parkera alltid maskinen på plan mark.
• Stäng alltid av motorn innan redskapets drivrem kopplas till maskinen.
• Lämna aldrig förarsätet utan att först sänka ner redskapet till marken, slå till handbromsen, stänga av 

motorn och ta bort startnyckeln. Säkerställ att alla rörliga delar har stannat helt innan du kliver ner.
• Lämna aldrig utrustningen obevakad utan att sänka ner redskapet till marken, dra åt handbromsen, 

stänga av motorn och ta bort startnyckeln.
• Använd endast maskinen i goda ljusförhållanden.
• Använd inte maskinen vid risk för åska.
• Rikta aldrig utkastaren för något redskap mot människor, byggnader, djur, fordon eller andra föremål av 

värde.
• Kasta aldrig ut material mot en vägg eller hinder. Materialet kan rikoschettera tillbaka mot föraren.
• Var extra försiktig vid blinda kurvor, buskar, träd eller andra föremål som kan skymma sikten.
• Ha inte motorn igång i en byggnad utan tillräcklig ventilation.
• Rör inte motorn eller ljuddämparen när motorn är igång eller direkt efter att motorn har stängts av. Dessa 

områden kan vara så heta att de ger brännskador.
• Ändra inte inställningarna för motorregulatorn, rusa inte motorn. Överdriven hastighet hos motorn kan öka 

risken för personskador.
• För att minska risken för brand, håll batteriutrymmet, motorn och ljuddämparytorna fria från gräs, löv och 

överflödigt fett.

Att förhindra olyckor

• Avlägsna föremål från arbetsområdet, som kan träffas eller kastas iväg av 
maskinen.

• Tillåt inga personer eller husdjur i arbetsområdet.
• Var väl bekant med arbetsområdet innan du använder maskinen där.   

Undvik områden där drivkraft och stabilitet kan ifrågasättas.
• Sänk hastigheten när du kör på ojämn mark.

• Utrustning kan orsaka allvarlig skada och/eller dödsfall om den används 
felaktigt. Lär dig och förstå användning och säker-
het av maskin och redskap innan dessa används.

• Använd endast utrustningen vid god fysisk och mental hälsa. Använd inte 
utrustningen om du störs av privata hjälpmedel eller om du är påverkad 
av något som kan inverka på dina beslut, bedömningar eller din arbetsför-
måga.

• Barn dras till rörelse och ljud. Var uppmärksam på barn och tillåt dem inte att 
vistas i arbetsområdet. Stäng av maskinen om barn kommer in i området.

Inga passagerare tillåtna
• Tillåt endast föraren åka på maskinen. Inga passagerare är tillåtna.
• Tillåt aldrig passagerare på något redskap eller tillbehör.

Säker användning (forts.)
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Körning i sluttningar
• Sluttningar kan få föraren att tappa kont- 

rollen över maskinen och orsaka 
vältningsolyckor, vilket kan leda till 
allvarlig skada eller dödsfall. Ha kunskap 
om hur nödbromsen och övriga reglage 
och spakar på maskinen fungerar.

• Om maskinen är utrustad med en 
nedfällningsbar störtbåge, måste det 
fixeras i upprättstående läge vid körning i 
sluttningar.

• Använd lågt växelläge vid körning i sluttningar som lutar mer än 15 grader.
• Gör inga hastiga start- eller stopprörelser under körning i sluttningar.
• Växla aldrig mellan högt och lågt växelläge i en sluttning. Flytta alltid maskinen till plan mark och placera 

körväljarspaken i Park/Start innan byte av växelläge.
• Variabler som blött underlag och lös mark reducerar säkerheten. Kör inte maskinen där den kan tappa 

drivkraft eller välta.
• Se upp för gömda föremål och andra faror i terrängen.
• Undvik slänter, diken och jordvallar.
• Undvik skarpa svängar vid körning i sluttningar.  
• Att dra last över kullar minskar säkerheten. Det är ägarens/förarens ansvar att bestämma vilken last som 

kan transporteras säkert i sluttningar.
• Transportera maskinen med redskapet nedsänkt eller nära marken, för att förbättra stabiliteten.
• Vid körning i sluttningar, kör i riktningen upp och ner, när möjligt. Om det är nödvändigt att svänga mitt i en 

sluttning, sänk hastigheten och sväng långsamt i backens nedåtriktning.
• Se till att det finns tillräckligt med bränsle för kontinuerlig körning. Minst en halv tank rekommenderas.

Säkerhet på allmän väg
• Använd säkerhetsljus vid körning på eller nära allmänna vägar.
• Följ gällande trafikregler för traktorer på allmänna vägar.
• Sakta ner och var uppmärksam på trafiken när du kör nära eller över allmänna vägar. Stanna innan du 

korsar en väg eller trottoar. Var försiktig när du närmar dig områden eller föremål som kan skymma din 
sikt.

• Vid misstanke om osäkra förhållanden, gör ett uppehåll i arbetet och fortsätt när arbetet 
kan utföras på ett säkert sätt.

• En skylt för “Långsamma fordon” ska finnas väl synlig på maskinen vid körning nära  
eller på allmänna vägar.

Transport på lastbil eller släpvagn
• Lasta maskinen på lastbil eller släpvagn försiktigt och på ett säkert sätt.
• Parkeringsbromsen är inte tillräcklig för att låsa maskinen under transport. Säkra alltid maskinen och/

eller redskapet till transportfordonet.
• Stäng av bränsletillförseln till maskinen under transport på lastbil eller släpvagn.
• Om så utrustad, vrid batteriets frånkopplare till Off-läge för att stänga av den elektriska strömmen.
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Underhåll
• Håll alla dekaler läsbara. Avlägsna fett, smuts och skräp från dekalerna och instruktionsetiketterna.
• Om någon dekal har bleknat, är oläslig eller saknas, kontakta genast din återförsäljare för nya dekaler.
• När nya komponenter installeras, säkerställ att berörda säkerhetsdekaler sätts fast på utbytesde-

larna.
• Om någon komponent behöver bytas ut, använd endast Ventracs originaldelar.
• Koppla alltid bort batteriets minuskabel från batteriet vid arbete med elektriska komponenter.
• Se till att alla bultar, muttrar, skruvar och andra fästelement är korrekt åtdragna.
• Sänk alltid redskapet till marken, slå till parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur startnyckeln. 

Säkerställ att alla rörliga delar har stannat helt och hållet innan rengöring, inspektion, justering eller 
reparation.

• Om maskinen, redskapet eller tillbehöret kräver reparation eller justering som inte finns beskrivet i 
användarmanualen, måste maskinen, redskapet eller tillbehöret tas till en auktoriserad Ventrac-åter-
försäljare för service.

• Utför aldrig underhåll på maskinen och/eller redskapet om någon sitter i förarsätet.
• Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av batteriet.
• Kontrollera täthet och eventuellt slitage på alla bränsleslangar regelbundet. Täta eller reparera vid behov.
• För att minska risken för brand, håll batteriutrymmet, motorn och ljuddämparytorna fria från gräs, löv och 

överflödigt fett.
• Rör inte motorn eller ljuddämparen när motorn är igång eller direkt efter att motorn har stängts av. Dessa 

områden kan vara så heta att de ger brännskador.
• Ändra inte inställningarna för motorregulatorn, rusa inte motorn. Överdriven hastighet hos motorn kan öka 

risken för personskador.
• Fjädrar kan inneha lagrad energi. Var försiktig vid urkoppling eller borttagning av fjädrar.
• Ett stopp eller en blockering i ett drivsystem eller i rörliga/roterande delar kan orsaka att det byggs upp 

lagrad energi. När blockeringen tas bort, kan drivsystemet eller de rörliga/roterande delarna plöts–
ligt röra sig. Försök aldrig ta bort blockeringar med händerna! Håll händer, fötter och kläder ifrån alla 
eldrivna delar. 

• Deponera alla vätskor enligt lokala bestämmelser.

Säkerhet vid tankning och bränslehantering
• För att undvika personskada eller skador på ägodelar, iakttag extrem försiktighet vid hanter-

ing av bränsle. Bränsle är extremt brandfarligt och ångorna är explosiva.
• Rök inte när du tankar maskinen. Tanka heller inte på en plats nära eld och gnistor.
• Tanka alltid utomhus.
• Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren inomhus där ångor eller bränsle kan komma i 

kontakt med öppen låga, gnista eller gaslåga.
• Lagra bränslet endast i godkänd behållare. Förvara utom räckhåll för barn.
• Fyll aldrig behållare inuti ett fordon eller på en lastbil eller släpvagn med plastliner. Placera alltid behållare 

på marken en bit bort från ditt fordon innan påfyllning.
• Lasta av maskinen från lastbil eller släpvagn och tanka den på marken. Om detta inte är möjligt, tanka 

maskinen med en bärbar behållare istället för med ett munstycke från en bränsletank.
• Ta aldrig bort tanklocket och tanka heller aldrig när motorn är igång. Låt motorn svalna innan tankning.
• Ta aldrig bort tanklocket när maskinen står i en sluttning. Avlägsna endast vid parkering på plan mar
• Sätt tillbaka locken på bränsletank och bränslebehållare ordentligt.
• Tanka inte bränsletanken överfull. Fyll endast till botten av bränsleröret, fyll inte bränsleröret fullt. En 

överfylld tank kan orsaka flödning av motorn, bränsleläckage från tanken, och skada i insprutningssyste-
met .
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• Vid bränslespill, försök inte starta motorn. Flytta maskinen bort från spillet och undvik alla former av 
tändningar tills alla bränsleångor har skingrats.

• Om bränsletanken ska dräneras, ska det göras utomhus och i en godkänd behållare.
• Deponera all vätskor enligt lokala bestämmelser. 
• Kontrollera täthet och eventuellt slitage på alla bränsleslangar regelbundet. Täta eller reparera vid behov
• Bränslesystemet är försett med en avstängningsventil. Stäng av bränslet när maskinen transporteras till 

och från arbetsområdet, när maskinen parkeras inomhus eller när bränslesystemet ska servas.

Säkerhet för hydraulik
• Säkerställ att alla hydrauliska kopplingar är täta och att alla hydraulslangar och rör är i bra skick. 

Reparera eventuella läckor och byt ut skadade eller slitna slangar eller rör innan maskinen startas. 
• Hydrauliska läckor kan uppstå vid högt tryck. Läckorna kräver speciell noggrannhet och uppmärksam-

het.
• Använd inte dina händer för att lokalisera misstänkta högtrycks–

läckor. Högtrycket kan tränga igenom huden och orsaka allvarlig 
skada. Använd en bit kartong och ett förstoringsglas för att loka-
lisera läckor.

• Håll kropp och händer borta från hål eller mun-
stycken som läcker hydraulvätska med högtryck. 
Hydraulvätska som läcker under högtryck kan 
tränga igenom huden och orsaka allvarlig skada 
och/eller sekundära infektioner om det inte behan-
dlas. Sök omedelbart läkarvård, om hydraulvätska tränger in i huden oavsett hur liten 
skadan ser ut.

• Hydrauliska system kan inneha lagrad energi. Innan underhåll eller reparation utförs på hydrauliska system, 
ta bort redskap, slå till handbromsen, koppla ur viktöverföringssystem (om så utrustad), stäng av motorn och 
ta ur startnyckeln. För att lätta på trycket i det extra hydraulsystemet, stäng av maskinens motor och flytta 
den sekundära S.D.L.A.-spaken åt vänster och höger innan urkoppling av extrasystemets snabbkopplingar.

• Deponera alla vätskor enligt lokala bestämmelser.
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• Maskinens hydrauliska system kan inneha lagrad energi. Innan underhåll eller reparation utförs på de 
hydrauliska kretsarna, ta bort redskap, slå till parkeringsbromsen, koppla ur viktöverföringssystem (om 
så utrustad), stäng av maskinen och ta bort startnyckeln.

• Viktöverföringssystemets fjäder kan inneha lagrad energi. Koppla alltid ur viktöverföringen (om så utrustad) 
innan underhåll eller reparation utförs på viktöverföringssystemet, det främre redskapsfästet eller på lyft-
hydrauliken.

Roll Over Protective Structure (ROPS)

   VARNING
Förändringar eller modifieringar av den här 
maskinen och/eller ROPS-konstuktionen kan 
minska säkerheten och kan orsaka skada på 
maskinen. Förändra inte ROPS. Förändra inte 
några andra säkerhetsanordningar.

   VARNING
Håll ROPS låst i upprätt läge och säkerhetsbältet 
ordentligt fastsatt vid körning. Underlåtenhet att 
följa dessa säkerhetsinstruktioner kan resultera i 
allvarlig skada eller dödsfall.

Din maskin är utrustad med Roll-Over Protective Structure (ROPS) - ett vältningsskydd. Detta vältnings-
skydd har testats och certifierats i enlighet med följande standarder.
ROPS: OSHA 1928.51 and SAE J1194 = maximum GVW of 4,000 pounds (1,818 kg). 

ISO 21299 = maximum GVW of 2,930 pounds (1,329 kg).
Seat Belt Anchorage: ISO 3776-2, ISO 3776-3, ISO 6683 & SAE J386.
• ROPS certifiering är endast gällande då störtbågen är låst i uppfällt läge. Var uppmärksam på att det 

inte finns någon vältningsskydd när störtbågen är nedfälld.
• TA INTE bort störtbågen. Ändringar i störtbågens struktur är inte tillåten.
• Fäll ner störtbågen endast när det är absolut nödvändigt och fäll upp störtbågen till upprätt läge så fort 

frigående höjd tillåter det. Fäll aldrig ner störtbågen i områden där det finns sluttningar, dikeskanter eller 
vatten.

• Kontrollera noggrant frigående höjd (t.ex. grenar, dörröppningar, elledningar) innan körning under några 
föremål och få inte kontakt med dem.

• Använd alltid säkerhetsbälte då störtbågen är låst i upprätt läge. Säkerställ att säkerhetsbältet kan 
knäppas loss snabbt i nödfall.

• Använd inte säkerhetsbälte då störtbågen har sänkts till nedfällt läge.
• Om någon del av detta ROPS blir strukturellt skadat, måste hela ROPS bytas ut.
• Inspektera säkerhetsbältet avseende slitage eller skada innan användning. Underlåtenhet att inspek-

tera eller underhålla säkerhetsbältet kan orsaka skada eller dödsfall.

Tillträde till förarplatsen
• Tillträde till förarplatsen sker från maskinens vänstra sida. Kliv endast i och ur 4500 på den vänstra 

sidan av maskinen.
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Spärrsystem för föraren
Maskinen 4500 är utrustad med ett spärrsystem. Detta system:
• förhindrar motorn att starta om inte parkeringsbromsen är tillslagen och SDLA-reglaget är i neutralläge.
• förhindrar kraftuttagets koppling från att gå i om föraren inte sitter på sätet.
• förhindrar maskinen att köra om parkeringsbromsen är tillslagen.*
• stänger av kraftuttaget om föraren lämnar sätet^.
• stänger av motorn (och bränslepumpen) om föraren lämnar sätet utan att slå till parkeringsbromsen.
• stänger av motorn om framåt/bakåt-reglagen (SDLA-reglage eller fotpedal) flyttas från neturalläget 

medan parkeringsbromsen är tillslagen.
*Parkingsbromsen måste vara helt frånkopplad innan SDLA-reglaget flyttas framåt eller bakåt, annars stängs maskinens motor av.
^Om maskinen är utrustad med Fjärrsats för kraftuttaget # 70.4106 och använder ett redskap med en fjärrströmbrytare för kraftuttaget, utför spärrsystemet ytterligare funktioner.
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Test av spärrsystemet

   VARNING
Använd aldrig maskinen om spärrsystemet fungerar 
felaktigt. Koppla inte ur eller förbi någon brytare. Att 
inte beakta varningen kan resultera i skada på dig och 
andra, eller skada på egendom.

   FÖRSIKTIGHET
Den dagliga inspektionen bör utföras före dagens 
första uppstart..

Utför följande test av spärrsystemet dagligen. Innan testet utförs, parkera maskinen på en plan yta, placera 
klossar framför och bakom hjulen, och placera körväljarspaken för högt/lågt växelläge i neutral position. När 
testet är genomfört, placera körväljarspaken i i antingen högt eller lågt växelläge, slå till parkeringsbromsen och 
ta bort hjulklossarna.
Testerna 1-4 testar funktionen ‘Motor - start’. För varje test, vrid nyckeln till läge “RUN” (starta inte motorn). 
Såsom listat för varje test, slå till eller slå ifrån parkeringsbromsen, sätt SDLA i neutralläge eller ur neutral-
läge, och sitt på förarsätet eller res dig från sätet. Startmotorn ska antingen gå igång eller inte gå igång, 
såsom specificerat för varje test.
Testerna 5-9 testar funktionen ‘Motor - igång’. För varje test, starta maskinen så att motorn går. Såsom 
listat för varje test, slå till eller slå ifrån parkeringsbromsen, sätt SDLA i neutralläge eller ur neutralläge, och 
sitt på förarsätet eller res dig från sätet. Motorn ska fortsätta gå eller stanna såsom specificerat för varje 
test.
Testerna 10-13 testar funktionen ‘Kraftuttag’. För varje test, vrid nyckeln till läge “RUN” (starta inte motorn). 
Såsom listat för varje test, placera kraftuttagets strömbrytare i läge ON eller OFF och sitt på sätet eller res 
dig från sätet. Kraftuttagets elektriska koppling gör ett hörbart ljud när det kopplas i eller kopplas ur.

Motor 
Start

Testnum-
mer

Parkerings-
broms tillslagen

Framåt/Bakåt-reglage 
(SDLA) i läge Neutral Förare sitter i sätet Motorn startar

1 Nej Ja Ja Nej
2 Ja Nej Ja Nej
3 Ja Ja Nej Ja
4 Ja Ja Ja Ja

Engine 
Run

Testnum-
mer

Parkerings-
broms tillslagen

Framåt/Bakåt-reglage 
(SDLA) i läge Neutral Förare sitter i sätet Motorn startar

5 Ja Ja Ja Ja
6 Ja Ja Nej Ja
7 Ja Nej Nej Nej
8 Ja Nej Ja Nej
9 Nej Ja Nej Nej

PTO

Testnum-
mer Kraftuttagets strömbrytare Förare sitter i sätet Kraftuttaget kop-

plar
10 Off Ja Off
11 Dra till läge ‘On’ Nej Nej
12 Dra till läge ‘On’ Ja Ja

13 On Föraren reser sig från sätet
Kraftuttaget kopplar 

ur 
(1/2 sekunders för-

dröjning)

Om något av testen misslyckas, se kapitlet Felsökning för användning av TCM (tractor control module) för 
att diagnostisera elektriska problem.
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Placering av kontrollspakar - standard
Använd följande bilder för att se var kontrollspakarna 
är placerade. Bokstaven bredvid spaken hänvisar till 
listan som finns efter bilderna.

A. Informationskluster med mätare
B. Varningskluster med mätare
C. Varningsalarm (konstant)
D. Tändningslås
E. Gaspådrag
F. Strömbrytare för lyset
G. Strömbrytare för kraftuttag
H. Parkeringsbroms
I. Spak för fjäderretur till neutral
J. Spärr för redskapsfästets låsspak
K. Låsspak för främre redskapsfäste
L. Snabbkopplingar till extra hydrauluttag
M. Spännstag för kraftuttagsrem
N. Spak för högt/lågt växelläge
O. Spak för viktöverföring
P. Primär SDLA-spak
Q. Sekundär SDLA-spak
R. Ratt
S. Brytare för hydraulisk kylfläkt
T. Flödesventil för främre redskapsfäste
U. Låsspak för sätets glidskena
V. Avstängningsventil för bränsle
W. Strömbrytare & batterifrånkoppling
X. Stödstag för sätet
Y. Låsning av sitsplatta

A

B

C

D

E

F

G

X

Y

P

Q

S

R

U

V

W

T

H

K

I

J

L

M

N

O
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Placering av kontrollspakar - tillval
Använd följande bilder för att se var kontrollspakarna 
för tillvalsutrustning är placerade. Bokstaven bredvid 
spaken hänvisar till listan som finns efter bilderna.

AA. Strömbrytare för arbetsbelysning
BB. Strömbrytare för rundstrålande varnings-   

ljus
CC. Indikator för sluttande terräng
DD.  Varningsljus för sluttande terräng
EE.  Knapp för blinkers
FF.  Knapp för varningsblinkers
GG. Tuta
HH. Fotpedal
II.  Kontrollspak för 3-punktslyft
JJ.  Spak för bakre, vänster extrahydraulik
KK. Spak för bakre, höger extrahydraulik
LL.  Bakre snabbkopplingar för extrahydraulik
MM. Bakre 12V-brytare (Av/På)
NN. Bakre 12V-brytare (momentan På/Av/På)
OO. Bakre 12V 4-pin hylsa
PP.  Backningslarm
QQ. Främre 12V-brytare (På/Av)
RR.  Främre 12V-knappar (momentan På/Av/På)
SS.  Främre 12V 4-pin hylsa
TT  Knapp för dubbel främre hjälphydraulik

AA

CC

DD

EE

BB

FFGG

HH

3-punkts-lyftarmar

LLKKJJII

MM

NN

PPOO

RR

QQ

SS

TT



KONTROLLSPAKAR OCH REGLAGE
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Informationskluster med mätare (A)

1

2

6

54
3

1. Varvräknare
2. Hastighetsmätare
3. Timräknare

4. Vattentemperaturmätare
5. Bränslemätare
6. Indikatorljus för glödtändare

Informationsklustret innehåller en varvräknare, has-
tighetsmätare, timräknare, vattentemperaturmätare, 
bränslemätare och ett indikatorljus för glödtändare.
Varvräknaren visar motorhastigheten i varv/minut 
(RPM).
Hastighetsmätaren visar maskinens hastighet. 
Mätaren kan ställas in för att visa antingen ameri-
kanska miles per timme (mph) eller kilometer per 
timme (kph).
Timräknaren räknar den ackumulerade tiden som 
startnyckeln har varit i läge PÅ.
Vattentemperaturmätaren visar temperaturen på 
motorns kylsystem.
Bränslemätaren visar bränslenivån i tanken.
Indikatorlampan för glödtändarna indikerar akti-
vering av glödtändarna för förvärmning av motorn. 
Glödtändarna aktiveras när startnyckeln vrids till 
läge PÅ. När indikatorljuset släcks, är motorn redo 
att starta.

Varningskluster med mätare (B)
1. Spänningsmätare
2. Indikatorljus för parkerings-

broms
3. Varningslampa för lågt oljetryck 

i motorn
4. Varningslampa för hög motor-

temperatur
5. Varningslampa för hög tempera-

tur på hydraulvätskor
6. Varningslampa för låg spän-

ningsnivå

1

2

6
5

4

3

Varningsklustret innehåller en spänningsmätare, 
indikatorljus för parkeringsbroms, varningslampa för 
lågt oljetryck i motorn, hög motortemperatur, hög 
temperatur på hydraulvätskor och för låg spännings-
nivå.
Spänningsmätaren visar spänningsnivån i 
laddningssystemet.
Indikatorlampan för parkeringsbromsen akti-
veras när parkeringsbromsen är tillslagen.

Varningslampan för lågt oljetryck i motorn akti-
veras när motorns oljetryck är under säkra nivåer. 
Lampan tänds när startnyckeln vrids till läge PÅ 
och fortsätter att lysa tills motorn har startat och ett 
säkert oljetryck har uppnåtts. Om varningslampan 
tänds under körning, stäng omedelbart av motorn. 
Starta inte motorn igen förrän felet har lokaliserats 
och åtgärdats.
Varningslampan för hög motortemperatur akti-
veras när temperaturen i motorns kylsystem når felak-
tiga nivåer. Om varningsjuset tänds under körning, 
parkera då maskinen, vrid av kraftuttagets ström-
brytare, sänk motorn till lågt varvtal och låt motorn 
svalna. Kontrollera kylarnätet och rengör vid behov. 
Om motortemperaturen fortsätter att stiga, stäng av 
motorn. Om motorn blir överhettad fortsättningsvis, 
se felsökningskapitlet för att hitta möjliga orsaker.
Varningslampan för hög temperatur på hydraul-
vätskor aktiveras när hydraulvätskan når felaktiga 
nivåer. Om varningsljuset tänds under körning, par-
kera maskinen och flytta gaspådraget till tomgångs-
läget. Kontrollera den hydrauliska kylfläkten för att 
säkerställa att den fungerar som den ska och se 
felsökningskapitlet för att hitta möjliga problem.
Varningslampan för låg spänningsnivå aktiveras 
när spänningen sjunker till oacceptabla nivåer. Om 
varningslampan tänds, stäng då av onödig belys-
ning och tillbehör för att minska strömåtgången. Om 
spänningen fortsätter att sjunka, parkera maskinen, 
stäng av motorn och vrid startnyckeln till frånläge. 
Se felsökningskapitlet för att hitta möjliga orsaker.

Varningslarm (C)
Varningslarmet arbetar tillsammans med varnings-
klustret för att uppmärksamma föraren på problem. 
Alarmet ger en konstant signal när en varning visas 
på någon mätare i varningsklustret. Om alarmet 
går, kontrollera omedelbart varningsmätarklustret 
för att avgöra vad orsaken till alarmet är och utför 
sedan lämpliga åtgärder.

Tändningslås (D)
1. AV / STOPP -  

all 12 V spänning som 
går genom brytaren är 
frånslagen.

2. PÅ / KÖR - motorn är 
igång, 12 V spänning 
skickas till redskap.

3. START - när nyckeln är 
vriden till startpositionen, 
går startmotorn igång.

1

3

2
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Gaspådrag (E)
Genom att skjuta spaken framåt 
mot snabbt läge (1) ökas motorns varvtal/
minut. Genom att skjuta spaken bakåt mot 
långsamt läge (2) minskas motorns varvtal/
minut. 

Strömbrytare för lyset (F)
När knappen trycks ner i framkant  
(1) slås framljus och bakljus på. 
Genom att trycka ner knappen i bakkant (2), 
slås lyset av.

Strömbrytare för kraftuttag (PTO)(G)
Genom att dra upp strömbrytaren slås den elektris-
ka kopplingen till och de främre 
redskapen får ström. När knoppen 
trycks nedåt slås elektroniken ifrån 
och bromsen slås till, vilket stoppar 
redskapet.  
Obs! Kraftuttaget slås av automatiskt 
när föraren lämnar sätet. Kraftuttaget 
kan startas igen genom att strömbry-
taren för kraftuttaget först slås av och 
sedan på igen.

Parkeringsbroms (H)
När maskinen parkeras, 

3

2

1

1. Parkeringsbroms urkopplad
2. Parkeringsbroms ikopplad 

(tillslagen)
3. Parkeringsbromsens 

spärrknapp

 
slå alltid till parkerings-
bromsen för att förhindra 
oavsiktlig förflyttning av 
maskinen. 
För att slå till parkerings-
bromsen, dra spaken 
bakåt mot föraren. 
För att koppla ur parke-
ringsbromsen, dra 
spaken något bakåt för att 
släppa på trycket, tryck 
ner spärrknappen (3) på 
spakens topp och tryck 
sedan spaken framåt. Om 
parkeringsbromsen är 
tillslagen, kommer varje 
försök att flytta maskinen 
orsaka motorstopp. Om 
föraren lämnar sätet utan att först slå till parkerings-
bromsen, kommer motorn att stängas av.

Spak för fjäderretur till neu-
tral (I)
När spaken placeras i läge PÅ (2) kopplas  
en fjäder i för att hjälpa SDLA-spakarna att 
återgå till neutralläge. Det här gör det enkelt 
att välja och bibehålla neutralläget. Funktio-
nen med fjäderretur rekommenderas vara 
inkopplat, dvs PÅ-läge, när föraren lär sig 
använda maskinen, vid lastning eller avlast-
ning, vid fastkoppling och bortkoppling av verktyg, och 
närhelst föraren är osäker på maskinens reaktion på 
aktuell arbetsuppgift.
När spaken placeras i läge AV (1) kopplas fjädern ur. 
Det här läget är menat att användas av erfarna förare 
som använder maskinen i öppna områden där 
körhastighet och körriktning är relativt konstanta och 
maskinen är lätt att styra. När fjäderretur är frånslaget 
reduceras belastningen på förarens arm när maski-
nen används under längre perioder.

   FÖRSIKTIGHET
Att stanna maskinen med fjäderreturen frånsla-
gen, dvs med spaken för fjäderretur i läge AV, 
krävs det att föraren manuellt för SDLA-spaken 
eller fotpedalen till neutralt läge.

Spärr för redskapsfästets låsspak (J)
Spärren för redskapsfästets låsspak förhind-
rar oavsiktlig frigörelse av låsspaken. För att 
frigöra låsspaken, lyft spärrens flik och flytta 
låsspaken till det olåsta läget.

Låsspak för främre redskapsfäste 
(K)
Låsspaken för det främre  
redskapsfästet låser eller låser 
upp fästets lås.
Lyft låsspaken för att låsa upp redskapsfästet 
vid fastkoppling eller borttagning av redskap.
Sänk låsspaken för att låsa redskapsfästet 
över redskapets mottagararmar. Säkerställ 
att spaken är säkrad i dess skåra och att 
låset för spaken är på plats.

Snabbkopplingar till extra hydraulut-
tag (L)
De två snabbkopplingarna är en del av hjälpkretsen 
för extra hydraulik och används för redskap som 
kräver hydraulik (t.ex. för att vinkla ett schaktblad 
eller för att rotera utkastet på en snöslunga).

1. Snabbtt
2. Långsamt

2

1
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1. PTO Av
2. PTO På

2

1

1. Fjäderretur Av
2. Fjäderretur På

1. Olåst
2. Låst

2

1

2

1

1. På
2. Av
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Spännstag för kraftuttagsrem (M)
Spännstaget för kraftuttags-
remmen spänner eller släpper 
på spänningen på redskapets 
drivrem.
Efter att redskapets drivrem har 
placerats på kraftuttagets kil-
remsskiva, spänns drivremmen 
genom att spännstaget trycks 
in (1) tills staget låses fast.
Genom att dra ut spännstaget 
(2) släpper man på spänningen 
hos redskapets drivrem, vilket tillåter föraren att ta 
bort eller installera remmen.

Spak för högt/lågt växelläge (N)

            Observera
Spaken för högt/lågt växelläge växlar både de 
främre och de bakre drivaxlarna samtidigt. Om 
drivaxlarnas växlar inte är helt i linje med varandra, 
hindras ikopplingen av växlarna. Genom att röra 
ratten lätt åt höger eller vänster, flyttas växlarna 
tillräckligt för att ikopplingen kan genomföras.

   FÖRSIKTIGHET
Växla aldrig under belastning, under 
körning eller i sluttningar. Säkerställ 
alltid att växelspaken är säkrad i låst 
läge i slutet av vardera växelslaglängd. 
Installera alltid låspinnen för att förhind-
ra att växelspaken oavsiktligt flyttas till 
neutralläge.

Pakera maskinen på en plan yta, ta bort 
låspinnen (A) och tryck växelspaken framåt 
för att välja lågt växelläge (1).
Flytta växelspaken till mitten av växel-
slaglängden för att placera drivaxlarnas 
växlar i neutralläge (0).
Dra växelspaken bakåt mot 
föraren för att välja högt  
växelläge (2).
Säkerställ att växelspaken 
är säkrad i sitt låsta läge i 
slutet av växelslaglängden. 
Sätt tillbaka låspinnen (A) i 
växelväljarhållaren, placera 
pinnen i samma ände som 
växelspaken befinner sig i, för att förhindra att växel-
spaken kopplas ur oavsiktligt.

Spak för viktöverföring (O)
Viktöverföringssystemet överför vikten från redska-
pet till maskinens framhjul. Genom att 
överföra vikt från redskapet till maskinen, 
förbättras drivkraften och stabiliteten ökar i 
sluttningar. Det underlättar också lyft av 
redskap och styrning samt minskar redska-
pets friktion mot marken vid markkontakt. 
Föraren kan välja olika grader av viktöver-
föring genom att välja ett av fem lägen, 
från ingen viktöverföring alls (0) till maximal 
viktöverföring (4). Sätt viktöverföringen till 
läge 0 vid fastkoppling eller borttagning av 
redskap.

1. Remspänning tillslagen
2. Remspänning släppt

2

1

0

2

1

0. Neutral
1. Lågväxel
2. Högväxel

A
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SDLA-spakar (P & Q)

21
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8

7

6

5

4

3
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1. Riktning framåt
2. Riktning bakåt
3. Lyft
4. Håll
5. Sänk

6. Flyt
7. Riktning #1
8. Håll
9. Riktning #2
10. Flyt (om så utrustad)

SDLA-spaken (Speed, Direction, Lift, Auxiliary= 
Hastighet, Riktning, Lyft och Extra) är maskinens 
huvudsakliga körkontrollsystem och består av två 
spakar. Den primära SDLA-spaken (P) reglerar 
hastighet, körriktning, och lyft av mottagararmarna. 
Den sekundära SDLA-spaken (Q) reglerar den extra 
hydrauliska kretsen i maskinen.
S - (Speed) Hastighet: maskinens körhastighet 

bestäms av hur långt framåt eller bakåt den 
primära spaken skjuts.

D - (Direction) Riktning: maskinens körriktning 
bestäms av om den primära spaken förs framåt 
eller bakåt.

L - (Lift) Lyft: Lyftfunktionen har fyra lägen: UPP, 
HÅLL, NER och FLYT LÅST. “Håll” är default-
läget; detta håller mottagararmarna från att röra 
sig uppåt eller nedåt. Höj armarna genom att 
dra spaken åt vänster. Sänk armarna genom att 
trycka spaken åt höger. Läget “flyt” fås genom 
att trycka spaken åt höger tills spaken låses fast.

A - (Auxiliary) Extra: rörelser åt vänster eller åt 
höger på den sekundära spaken styr funktion-
erna hos redskapet som är kopplat till den extra 
hydrauliska kretsen. Ett tillvalspaket (art.nr. 
23.0111-7) finns tillgängligt för hjälpkretsen.

Ratt (R)
Vrid ratten åt vänster (moturs) för att svänga maski-
nen åt vänster. Vrid ratten åt höger (medurs) för att 
svänga maskinen åt höger. 

Brytare för hydraulisk kylfläkt (S)
Brytaren för den hydrauliska 
kylfläkten är normalt inställd 
på automatiskt termostatkont-
rollerat läge (1). Detta tillåter 
termostaten att vrida på kyl-
fläkten när hydraulvätskan når 
den satta temperaturen. Fläk-
ten drar luft genom den högra 
skärmen bredvid föraren, 
genom oljekylaren och släp-
per sedan ut luften i bakänden 
av maskinen.
Brytaren kan ställas in i 
omvänt läge (2) för att dra in 
luft i bakänden av maskinen, 
genom oljekylaren och sedan 
släppa ut den varma luften bredvid föraren. Detta läge 
kan användas för att hjälpa till med att förse föraren 
med värme under kallt väder.

Flödesventil för främre redskapsfäste (T)
Flödesventilen för det 

1. Snabbt
2. Långsamt/Låst

21
 

främre redskapsfästet 
används för att styra 
hur redskapsfästet 
sänks. 
Att vrida på ventilens 
vred moturs ökar has-
tigheten för hur fort redskapsfästet och 
redskapet kan sänkas. 
Att vrida på ventilens vred medurs minskar hastighe-
ten för hur fort redskapsfästet och redskapet kan 
sänkas.
Redskapsfästet och redskapet kan låsas i valfritt läge 
så att det inte åker ner, genom att vrida vredet medurs 
tills ventilen är helt stängd. Om redskap används i 
3-punkts-lyften, kan det vara behjälpligt att låsa det 
främre redskapsfästet i höjt läge, för att förhindra 
oavsiktlig nedsänkning av det främre redskapet.

Låsspak för sätets glidskena (U)
Flytta sätets låsspak åt vänster för att släppa på 
låset. Flytta sätet framåt eller bakåt, till önskat läge, 
och släpp sedan låsspaken för att låsa sätets posi-
tion.

12

1. Normal (auto) drift
2. Omvänd drift
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Bränslets avstängningsventil (V)
Avstängningsventilen för bränslet 

1

0

0.   Bränsle avstängt
1.   Bränsle på

 
styr bränsleflödet till maskinens 
motor. Att vrida ventilen till läge 1 
låter bränslet flöda till motorn. 
Att vrida ventilen till läge 0 stänger 
av bränsleflödet i syfte att förhindra 
bränsleläckage vid byte av bränsle-
filter eller vid service av bränslesys-
temet. Stäng av bränsleflödet när maskinen trans-
porteras på en lastbil eller trailer och när maskinen 
parkeras inomhus.

Strömbrytare & batterifrånkopplare (W)
Strömbrytaren/batterifrånkoppla- 

1

0

0.   Elektrisk ström Av
1.   Elektrisk ström På

 
ren styr strömmen till hela elsys-
temet. Att vrida brytaren till läge 0 
inaktiverar det elektriska syste-
met och möjliggör service av 
elektriska komponenter.

Stödstag för sätet (X)
Sätets stödstag säkrar sätet i 
framåtlutat läge medan service utförs under sätet. 
För att säkra sätet, luta sätet framåt,  
lyft upp stödstaget och sätt fast stagets 
ände i den breda delen av sätesplattans 
skåra. Säkerställ att stödstaget hakar 
fast i den smala delen av skåran för att 
förhindra att den lossnar oavsiktligt.
För att lossa, flytta stödstaget till den 
breda delen av skåran och luta sätet 
framåt. Sänk stödstaget tillbaka ner på plats i sätes-
lådan och sänk tillbaka sätet till normalt använd-
ningsläge.

Låsning av sitsplatta (Y)
Sitsplattans säkringsrem säkrar sätet vid transport 
av maskinen.
För att säkra sätet, placera fliken som finns på 
säkringsremmens ände över sätets låspinne. Sätt 
i låssprinten genom hålet i låspinnen för att hålla 
remmen på plats.
För att frigöra sätet så att det kan fällas framåt vid 
service, ta bort låssprinten och lyft av säkringsrem-
men från låspinnen.

Strömbrytare för lyset (AA)
När knappen trycks ner i överkant (1)

2

1

1. Av
2. På  

slås arbetsbelysningen på. Genom att trycka 
ner nederkanten (2) slås arbetsbelysningen 
av.

Strömbrytare för rundstrålande varnings-
ljus (BB)
När knappen trycks ner i överkant (1) 

2

1

1. På
2. Av 

av strömbrytaren slår på varningsljuset. 
Genom att trycka ner nederkanten (2) av 
knappen slår av ljuset.

Indikator för lutande terräng (CC) 
(70.4412 & 70.4140)
Den digitala indikatorn för lutning (70.4112) använ-
der en mätare som visar lutningens vinkel i antal 
grader, i alla riktningar. OBSERVERA: plötsliga 
ändringar i hastighet eller riktning kan påverka det 
värde som visas.
Den digitala indikatorn för lutning (70.4140) bevakar 
den totala lutningsvinkeln för den terräng där maski-
nen körs. Den totala lutningsvinkeln kombinerar 
vinkeln från sida till sida med vinkeln från fram till 
bak för att ge ett övergripande mått av lutningsvin-
keln, oavsett hur maskinen står orienterad. Lut-
ningsmätaren har gränsvärden som kan justeras för 
att matcha kapaciteten hos maskinens konfiguration 
tillsammans med redskap som kan begränsa maski-
nens lutningskapacitet. Lutningsmätaren är utrustad 
med både ljudande och visuella alarm som kan stäl-
las in oberoende av varandra för att varna föraren 
av begränsande förhållanden. Displayen har multip-
la val för att passa in för föraren.
Se avsnittet “Lutningsmätare 70.4140 - inställningar 
och användning” för instruktioner avseende kalibre-
ring, inställningar och användning.

Varningsljus för sluttande terräng (DD) 
(endast 70.4412)
Varningsljuset fungerar tillsammans med indikator-
systemet och ger en visuell varning när lutningens 
vinkel överstiger 20 grader.

Knapp för blinkers (EE)
1. Vänster blinkers
2. Höger blinkers

21

Sätt på vänster blinkers genom att trycka ner den 
vänstra delen av blinkersknappen. Sätt på höger 
blinkers genom att trycka ner den högra delen av 
knappen. Återgå till mittenläge för att stänga av 
signalerna. Vänster och höger blinkers kommer att 
åsidosätta varningsblinkers.
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Knapp för varningsblinkers (FF)
1. Varningsblinkers På
2. Varningsblinkers Av

2 1

Tryck ner den högra delen av varningsblinkers-
knappen för att få båda blinkersen att blinka. Tryck 
ner den vänstra sidan av knappen för att stänga 
av varningsblinkersen. Användning av höger- och 
vänsterblinkers åsidosätter varningsblinkersen tills 
de stängs av.

Tuta (GG)
Tryck på tutan för att få den 

1

1. Signal 
att låta. Tutan kommer att 
låta tills knappen släpps 
upp.

Fotpedal (HH)

21

1. Riktning bakåt 2. Riktning framåt

Fotpedalen fungerar tillsammans med SDLA-
spaken och kan användas för att kontrollera kör-
riktning och hastighet när föraren inte har handen på 
S.D.L.A.-spaken.
Trampa ner den främre delen av pedalen för att köra 
maskinen framåt. Trampa ner på den bakre delen 
av pedalen för att backa med maskinen. Maskinens 
körhastighet ändras efter hur mycket pedalen trycks 
ner.
För att sakta ner eller stanna (bromsa) maskinen, 
trampa ner den motstående delen av fotpedalen 
(om du t.ex. färdas framåt, trampa ner bakre delen 
av pedalen för att bromsa).

Kontrollspak för 3-punktslyft & spak för 
bakre extrahydraulik (II, JJ & KK)

1. 3-punktslyft Lyft
2. 3-punktslyft Håll
3. 3-punktslyft Sänk
4. 3-punktslyft Flyt
5. Vänster extrahydraulikkoppling  

Riktning #1
6. Vänster extrahydraulikkoppling  

Håll
7. Vänster extrahydraulikkoppling 

Riktning #2

8. Vänster extrahydraulikkoppling  
Flyt (om så utrustad)

9. Höger extrahydraulikkoppling  
Riktning #1

10. Höger extrahydraulikkoppling 
Håll

11. Höger extrahydraulikkoppling  
Riktning #2

12. Höger extrahydraulikkoppling  
Flyt (om så utrustad)

10

1

8

6

9

7

5

4

3

2

12

11

Den vänstra kontrollspaken (II) används för posi-
tionering av 3-punktlyftens armar. Genom att dra 
upp spaken, höjs armarna. Genom att trycka ner 
spaken, sänks armarna. Läget “flyt” fås genom att 
trycka spaken nedåt tills spaken låses fast.
Den mittersta spaken (JJ) används för att styra den 
vänstra uppsättningen av hydrauliska snabbkopp-
lingar. Dra upp spaken för att aktivera redskapets 
hydraulcylinder i riktning #1. Tryck spaken nedåt för 
att aktivera redskapets hydraulcylinder i riktning #2.
Den högra spaken (KK) används för att styra den 
högra uppsättningen av hydrauliska snabbkopp-
lingar. Dra upp spaken för att aktivera redskapets 
hydraulcylinder i riktning #1. Tryck spaken nedåt för 
att aktivera redskapets hydraulcylinder i riktning #2.

Bakre snabbkopplingar för extrahydrau-
lik (LL)
De bakre snabbkopplingarna för extrahydraulik 
används för att styra extrafunktioner hos redskap 
som används tillsammans med 3-punktslyften. 
3-punktslyften inkluderar 2 set med  hydrauliska 
snabbkopplingar.
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            Observera
De främre och bakre 4-pin hylsorna är konstrue-
rade för att användas endast med originalutrust-
ning från Ventrac. Kontakterna (4-pin hylsan) är 
dimensionerade för 20 ampere maximal strömför-
brukning. Motorns generator och/eller batterikapa-
citeten avgör den tillåtna kontinuerliga strömför-
brukningen.

12 Volt bakre strömbrytare & 4-pin hylsa 
(MM, NN, & OO)

1. På
2. Av
3. Momentan På
4. Momentan På

1 2

43

Den bakre 4-pin-hylsan förser  
bakmonterade redskap som har 
elektriska manöverdon med 
ström. (t.ex. spridare ES220).
Brytarna slår av och på elström-
men till den bakre 4-pin-hylsan.
Att trycka ner den högra delen (1) 
av brytaren slår på elströmmen 
till 4-pin-hylsan. Att trycka ner den 
vänstra delen (2) av brytaren slår 
av elströmmen.
Att trycka ner den högra (3) eller 
den vänstra (4) delen av  
mo/off/mo-brytaren slår på elströmmen till 4-pin-hyl-
san. Att släppa brytaren slår av elströmmen.

Backningslarm (PP)
Backningslarmet avger en pulserande signal när 
maskinen körs i bakåtriktning för att varna personer 
runtomkring att maskinen backar.

12 Volt främre strömbrytare & 4-pin hylsa  
(QQ, RR, & SS)

1

2

3

4

1. På
2. Av
3. Momentan På
4. Momentan På

Den främre 4-pinhylsan 
förser redskap som 
har elektriska 
manöverdon med 
ström. (t.ex. manöver-
don för borstrotation, 
utkastvinkel på snö-
slunga)
Brytarna slår av och på elströmmen 
till 4-pin-hylsan.
Att trycka ner den övre delen (1) av 
på/av-brytaren slår på elströmmen till 4-pin-hylsan. 
Att trycka ner den nedre delen (2) slår av elström-
men.
Att trycka ner antingen övre (3) eller nedre (4) 
momentana på-brytaren slår på elströmmen till 4-pin-
hylsan. Att släppa brytaren slår av elströmmen.

Dubbel främre hjälphydraulik (TT)
Tillvalsknappen hör ihop med satsen för dubbel 
främre hjälphydraulik. Den sekundära S.D.L.A.-
spaken styr de hydrauliska kopplingarna med röda 
och gula indikatorer tills knappen på spaken trycks 
ner. Genom att trycka ner knappen växlar den 
sekundära S.D.L.A.-spaken till att istället styra de 
hydrauliska kopplingarna med vita och svarta indika-
torer. Släpp knappen för att återgå till normal styrning.
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ALLMÄN ANVÄNDNING
Daglig inspektion

1. 

 
Slå alltid till parkeringsbromsen, stäng av 
maskinens motor, ta bort startnyckeln och 
säkerställ att alla rörliga delar har stannat innan 
inspektion av komponenter, eller innan några 
reparationer eller justeringar görs.

Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av 
motorn och låt alla vätskor svalna.

2. Utför en visuell inspektion av maskinen. Titta 
efter lösa eller saknade delar, skadade kompo-
nenter eller tecken på slitage.

3. Inspektera ROPS-konstruktionen och säkerhets-
bältet avseende skador eller tecken på slitage.

4. Inspektera batteriet, elektriska anslutningar och 
belysning.

5. Säkerställ att parkeringsbromsen är korrekt juste-
rad.

6. Inspektera hydrauliska slangar, hydrauliska 
anslutningar och bränsleslangar för att säker-
ställa täta, läckagefria anslutningar.

7. Kontrollera drivremmar med avseende på ska-
dor eller slitage. Byt ut vid behov.

8. Kontrollera nivåerna på maskinens motorolja, 
hydraulolja, kylarvätska (om så utrustad), och 
bränsle. Fyll på med vätska eller utför underhåll 
efter behov.

9. Säkerställ att kylarnätet (om så utrustad), luftre-
naren, och motorutrymmet är rena.

10. Kontrollera däcktryck.
11. Testa maskinens spärrsystem.

Starta motorn

   FÖRSIKTIGHET
Låt hydrauloljan cirkulera en stund innan maskinen 
används! Hydraulsystemet kan skadas allvarligt om 
erforderlig varmkörning inte görs! Varmkörningstiden 
ökar under kalla perioder.

   FÖRSIKTIGHET
Använd inte eter eller startvätskor. Användning av 
startvätskor i luftintaget kan potentiellt vara explo-
sivt eller orsaka att motorn rusar. Användning av 
startvätskor kan resultera i motorskada och/eller 
personskada.

 

Ventrac 4500 är utrustad med en säkerhetskrets för 
förarens säkerhet. Säkerhetskretsen kräver att 
parkeringsbromsen är tillslagen och att SDLA-
spaken är i neutralt läget.
1. Vrid bränslets avstängningsventil till läge On.
2. Vrid batterifrånkopplaren till läge On.
3. Skjut fram gaspådraget lite över halvvägs.
4. Vrid nyckeln till PÅ/KÖR-läge för att aktivera 

glödtändarna för uppvärmning av förbrännings-
kammaren. När indikeringslampan slocknar, är 
motorn redo att startas. Ingen uppvärmning är 
nödvändig om motorn redan är uppe i arbets-
temperatur. Om den omgivande temperaturen är 
under -5° C, måste kanske uppvärmningscykeln 
upprepas innan start av motorn.

5. 

   FÖRSIKTIGHET
Kör inte startmotorn kontinuerligt i mer än 10 
sekunder. Om motorn inte startar på en gång, 
vänta 30 sekunder och prova sedan igen.

Vrid nyckeln till START position och håll den 
där för att slå till startmotorn. Släpp nyckeln när 
motorn har startat. Obs! Om motorn inte går att 
starta, läs mer under “Felsökning”.

6. Motorn och hydrauloljan måste värmas till  
arbetstemperatur innan drift. Låt maskinen gå 
på ca.1800 rpm tills det att hydraulfiltret är varmt 
vid beröring. Filtret sitter under främre säkrings-
panelen på instrumentpanelens vänstra sida.
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Körning framåt och bakåt
Sätt spaken för fjäderretur (Neutral Assist) i önskat 
läge. Säkerställ att den tänkta färdvägen är säker 
och fri från föremål. När det är säkert att köra, börja 
med att koppla ur parkeringsbromsen.

1

2

3

1. Framåt
2. Neutral
3. Bakåt

   VARNING
Ta aldrig bort din högra hand från SDLA-spaken, 
förutom om du istället använder fotpedalen för att 
bestämma hastighet och riktning. All körriktning, 
hastighet och bromsning styrs med SDLA-spaken 
eller fotpedalen. Beroende på terräng och hastighet 
kan mer kraft krävas för att bibehålla hastighet, byta 
körriktning eller bromsa. Din hand eller fot måste 
alltid vara redo att bromsa eller stanna maskinen.

Maskinens förflyttning styrs 
genom att SDLA-spaken 
skjuts enligt önskad färdrikt-
ning. Skjut spaken framåt för 
att köra maskinen framåt. Dra 
spaken bakåt för att backa. 
Maskinens hastighet regleras 
av hur långt framåt/bakåt 
S.D.L.A.-spaken förs. Att skjuta 
spaken halva slaglängden 
resulterar exempelvis i att 
maskinen åker med halva max-
hastigheten. Att skjuta spaken 
till slutet av slaglängden,   
resulterar i maximal hastighet.
Om maskinen är utrustad med 
en fotpedal som tillval, kan 
fotpedalen användas för att 
reglera hastighet och körriktning, istället 
för SDLA-spaken.
SDLA-spaken bör användas för precisionsstyrning 
i trånga utrymmen eller vid fastsättning av redskap. 
Fotpedalen är mer lämpad för att reglera hastighet 
och körriktning i öppna områden.

Att stanna maskinen
För att sakta ner eller stanna maskinen, för SDLA-
spaken i motsatt riktning till färdriktningen. För 
spaken till neutralt läge för att stanna helt.
Om maskinen är utrustad med fotpedal, som är ett 
tillval, kan fotpedalen användas istället för SDLA-
spaken, för att reglera hastighet och körriktning.

Om maskinen inte kan stoppas med S.D.L.A.- 
spaken vid nödläge, dra parkeringsbromsspaken 
bakåt för att slå till parkeringsbromsen.

   FÖRSIKTIGHET
Om parkeringsbromsen slås till medan maskinen 
är i rörelse, kommer motorn att stängas av och 
maskinen att stanna abrupt.

Att slå av motorn
1. Parkera maskinen på ett plant underlag och slå 

till parkeringsbromsen.
2. Flytta gasspaken till lågt tomgångsläge.
3. Låt motorn gå på tomgång i 3-5 minuter.
4. Vrid startnyckeln till läge AV/STOPP och ta ur 

nyckeln ur tändningslåset.
5. När maskinen parkeras för dagen ska även bat-

teriets frånskiljare och bränslets avstängnings-
ventil vridas till respektive frånläge.

Fastsättning av redskap
1. Kör maskinen långsamt framåt och in i mot-

tagararmarna på redskapet. Rikta in maskinens 
lyftarmar mot redskapets mottagararmar genom 
att höja eller sänka redskapsfästet.

2. Slå till redskapets lyftlås när armarna är korrekt 
injusterade.

3. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
4. Dra ut spännstaget för kraftuttagets remspän-

ning.*
5. Placera redskapets kilrem på kraftuttagets 

kilremsskiva, på maskinen. Säkerställ att kilrem-
men sitter på plats på varje remskiva.*

6. Slå till spännstaget för kraftuttagsremmen.*
7. Torka rent verktygets slangar och anslut dem till 

maskinens hydrauliska snabbkopplingar.* Om så 
utrustad, anslut slangar och kopplingar så att de 
röda markeringarna matchas ihop och de gula 
markeringarna matchas ihop.

8. Sätt i den elektriska kontakten i matchande 
uttag.*

Se redskapets användarmanual för vidare detaljer. 
*Gäller endast om redskapet är utrustat med denna funktion.



ALLMÄN ANVÄNDNING

Användning - 35

Lossning av redskap
1. Parkera maskinen på ett plant underlag och slå 

till parkeringsbromsen.
2. Höj redskapet maximalt och sätt viktöverföringen 

till läge 0 (om så utrustad).
3. Sänk ner redskapet till marken och placera den 

primära SDLA-spaken i FLYT-läge.
4. Stäng av motorn.
5. Dra ut spännstaget till kraftuttagsremmen.*
6. Ta bort redskapets kilrem från kraftuttagets 

spännhjul, på maskinen.*
7. Rör den sekundära S.D.L.A.-spaken åt vänster 

och höger för att släppa på trycket från den 
extra hydrauliska kretsen. Koppla ur snabbkopp-
lingarna från maskinen.*

8. Ta ur den elektriska kontakten ur uttaget på 
maskinen.*

9. Lyft på spärren för redskapsfästets låsspak för 
att frigöra spaken och flytta sedan låsspaken till 
ett olåst läge.

10. Starta maskinen och backa sakta bort ifrån  
redskapet.

Se redskapets användarmanual för vidare detaljer. 
*Gäller endast om redskapet är utrustat med denna funktion.

Användning av redskap
Läs vidare om korrekt användning av redskapen i 
respektive manual för aktuellt redskap.

Redskapsfäste
Redskapsfästet används för fastsättning av redskap 
och för att lyfta och sänka redskapet. Fästet kontrol-
leras med den primära S.D.L.A.-spaken. Dra 
spaken åt vänster för att höja redskapet, tryck 
spaken åt höger för att sänka redskapet. Den 
primära S.D.L.A.-spaken är utrustad med FLYT-
läge. Tryck spaken åt höger tills spaken låses fast 
och redskapet kan då användas i flytläge.

Remskiva, 
kraftuttag

Kraftuttagets drivrem och kilremsskiva
Om redska-
pet kräver 
en drivrem, 
släpp då på 
spänningen 
i redskapets 
drivrem och 
lägg remmen 
runt remskivan såsom bilden visar. När redskapets 
drivrem är korrekt placerad runt remskivan, tryck in 
kraftuttagets spännstag för att koppla i och spänna 
remmen.

Främre extrakopplingar

   FÖRSIKTIGHET
SKADA PÅ UTRUSTNING!

Smuts och annat skräp i hydrauliksystemet kan 
orsaka maskinskada. Torka rent kopplingsdelarna 
innan anslutning. Använd gummipluggar som 
skydd i kopplingarna när de inte används.

Om redskapet kräver extra hydraulik, anslut redska-
pets slangar till de främre extrakopplingarna. Anslut 
genom att dra kopplingens hylsa bakåt, sätt in änden 
av redskapets hydraulslang in i kopplingen och släpp 
sedan hylsan. Om hylsan inte snäpper tillbaka av sig 
själv, dra då fram den manuellt.
Vilka kopplingar slangarna är anslutna till bestäm-
mer åt vilket håll den sekundära SDLA-spaken 
ska skjutas för att styra redskapets funktion. Om 
så utrustad, anslut slangar och snabbkopplingar 
genom att para ihop röda indikatorer med varandra 
och gula indikatorer med varandra. Om manövrerin-
gen inte motsvarar önskad funktion hos redskapet, 
växla då slangarnas inkoppling. 
Extrakopplingarna styrs genom att den sekundära 
SDLA- spaken skjuts åt höger eller vänster.
OBS! Eventuellt tryck som byggs upp i redskapets 
slangar och i maskinens kopplingar kan göra det 
svårare att ansluta slangarna. Om detta inträffar, 
prova att göra en eller båda av följande åtgärder:

   VARNING
Hydraulvätska har högt tryck och kan 
tränga igenom huden och orsaka allvarlig 
skada. Håll händer, ansikte och kropp 
borta från hål eller munstycken som 
läcker hydraulvätska med högtryck.

1. För att släppa på trycket i maskinens kopplingar, 
stäng av motorn och flytta den sekundära SDLA-
spaken åt höger och vänster för att släppa på 
trycket i maskinens hydraulkrets. 

2. För att släppa på trycket i redskapets slang, 
lossa änden på en av slangarna och återanslut 
när trycket är släppt.
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Viktöverföring
Viktöverföringssystemet överför vikt från redskapet till 
maskinens framhjul när det främre redskapsfästet är 
i flytläge eller assisterar lyft av redskap. Föraren kan 
välja till vilken grad vikten ska överföras med hjälp 
av spaken för viktöverföring.
För att ställa in viktöverföringen, höj främre  
redskapslyften till maximal höjd och flytta sedan 
spaken för viktöverföring till önskat läge.
Hur mycket vikt man ska överföra beror på  
aktuellt redskap, markförhållanden och förarens eget 
omdöme. Ett lättviktsredskap (t.ex. KA160 lövblås) 
kommer inte att nå ner vid maximal viktöverföring. 
Även en klippare i flytläge kan ha svårt att hinna 
komma ner i svackor snabbt nog, vid maximal vikt-
överföring. Antingen måste viktöverföringen minskas 
eller hastigheten sänkas.

Högt/lågt växelläge

   FÖRSIKTIGHET
Växla aldrig under belastning, under körning eller 
i sluttningar. Säkerställ alltid att växelspaken är 
säkrad i låst läge i slutet av vardera växelslag-
längd. Installera alltid låspinnen för att förhindra 
att växelspaken oavsiktligt flyttas till neutralläge.
Använd alltid lågt växelläge vid körning i sluttnin-
gar som lutar mer än 15 grader.

Lågt växelläge rekommenderas för drag, påskjut-
ning och långsam körning. Högt växelläge är idea-
liskt för transport och för lättviktsarbeten.
1. Parkera maskinen på ett plant underlag och slå 

till parkeringsbromsen.
2. Flytta växelspaken till önskat växelläge. 

            Observera
Emellanåt hindras ikopplingen av växlarna på grund 
av att drivaxlarnas växlar inte står helt i linje med 
varandra. Genom att röra ratten lätt åt höger eller 
vänster, flyttas växlarna tillräckligt för att ikopplin-
gen kan genomföras.

Svängradie
Styrcylindern för Ventrac 4500 har tre lägen som avgör 
maskinens svängradie.

1. 

1

3

2

Standardläge: detta läge är standardläget och 
ger minsta svängradien.

2. Dubbelmontageläge: Styrcylindern måste vara 
i detta läge vid användning av dubbelmontage. 
Svängradien kommer vara större än i läge 1.

3. Hytt- och Versa-lastarläge: Styrcylindern 
måste vara i detta läge när hytten är installerad 
eller vid användning av Versa-lastare. Svängra-
dien kommer vara större än i läge 2.
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Roll-Over Protection System (ROPS)

   VARNING
Håll ROPS låst i upprätt läge och säkerhetsbältet 
ordentligt fastsatt vid körning. Underlåtenhet att 
följa dessa säkerhetsinstruktioner kan resultera i 
allvarlig skada eller dödsfall.

Ventrac 4500 är utrustat med ett fällbart vältnings-
skydd som gör det möjligt för maskinen att komma 
åt i områden med låg frigående höjd. Fäll endast ner 
störtbågen när det är absolut nödvändigt och res 
upp det igen till upprättt läge så fort det är möjligt.

   VARNING
Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen har 
fällts ner.

För att fälla ner störtbågen:
1. Ta bort pinnarna från de högra och vänstra 

gångjärnsplattorna (1).
2. Fäll ner störtbågen och sätt i pinnarna i 

gångjärnsplattorna (2) för att låsa bågens läge.

1. Låst i upprätt läge 2. Låst i nedfällt läge

2

1

För att resa upp störtbågen:
1. Ta bort pinnarna från de högra och vänstra 

gångjärnsplattorna (2).
2. Res upp störtbågen till upprätt läge och sätt i pin-

narna i gångjärnsplattorna (1) för att låsa bågens 
läge.

3-punktslyft (tillval)
Vissa redskap för lättare arbeten (ej strömförsörjda 
via kraftuttaget) kan användas baktill på en maskin 
som är utrustad med 3-punktslyft.

1

2

1. Lyftlänk 2. Stabiliserande länk

3-punktslyften är utrustad med justerbara lyftlänkar 
(1) för att kontrollera de individuella kopplings- 
stängerna. De stabiliserande länkarna (2) kan til-
låtas svänga fritt eller låsas i önskat läge.
3-punktslyften är utrustad med tre kontrollspakar. 
Den innersta spaken sänker och höjer kopplings-
stången. Den mittersta spaken styr det vänstra, 
bakre setet av hydrauliska snabbkopplingar. Den 
yttersta spaken styr det högra, bakre setet med 
hydrauliska snabbkopplingar.

12 Volt 4-Pin extra uttag (tillval)
Vissa redskap kräver ett extra 12-voltsuttag. Plugga 
i redskapets 12 V strömkabel i 12 V 4-pin uttaget. 
Funktionerna på det främre 12-voltsuttaget styrs med 
en på/av-brytare och två momentan-på-knappar på 
SDLA-hantaget. Funktionerna på det bakre 12-volts-
uttaget styrs med en av/på-brytare och en momen-
tan på/av/på-brytare på panelen bakom SDLA-
handtaget. De momentana knapparna eller brytarna 
används för att styra rörelser som endast används 
en kort tid. På/Av-brytarna används för att aktivera 
utrustningen eller för att välja olika funktioner.
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Användning av blinkers/varningsblinkers 
(tillval)
Blinkersen/varningsblinkersen är monterade på  
justerbara armar. Armarna kan ställas uppåt för 
standardanvändning, eller så kan armarna roteras 
ner för användning på maskiner som är utrustade 
med dubbelmontage.
För att ändra lampornas läge:

1. 

1

3

4

2

3

4

1. Standardläge
2. Dubbelmontageläge 

3. Låspinne
4. Vridbart fäste / friktions-

bricka

Ta bort låspinnen (3).
2. Flytta armen till önskat läge.
3. Lås armens läge med pinnen.
Armen sitter på ett vridbart fäste med en friktions-
bricka, som tillåter armen att vridas framåt eller 
bakåt när det får kontakt med ett föremål (4). 
Om armen slås ur sitt läge, flytta armen manuellt 
tillbaka på plats.

Justering av fjädrande säte (tillval)
Fjädringen på sätet, om så utrustat, kan justeras 
efter förarens vikt.
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. 

A
Slå till parkeringsbromsen.

3. Med föraren sittande på sätet, 
vrid knoppen (A) på framsidan av 
sätet medurs för att öka fjädrin-
gen för en tyngre förare. Vrid 
knoppen moturs för att minska 
fjädringen för en lättare förare. 
Justera sätet tills fjädringen 
känns bekväm.

Körning i sluttningar

Maximal lutningsgrad under körning för motorn i 
4500Y-maskinen*.
• Kubota D902: 20° kontinuerlig, 30° periodisk^
*Redskap, tillbehör och däckinställning kan 
reducera den maximala lutningsgraden under körn-
ing för 4500-maskinen. Se användarmanualen för  
respektive redskap för maximal lutningsgrad.
^Periodisk: Motorn kan användas i sluttningar som 
lutar mellan 20° och 30° i upp till 10 minuter. Om 10 
minuter uppnås, måste motorn tas tillbaka till 20° 
lutning eller mindre för att säkerställa erforderlig 
oljesmörjning. Efter återkomst till 20° eller mindre, 
kan den periodiska cykeln repeteras.

   VARNING
UNDVIK PERSONSKADA!

• Körning i sluttningar minskar maskinens 
stabilitet och ökar risken för oväntade 
svårigheter. Bara erfarna förare bör använda 
maskinen på sluttande mark och extra försik-
tighet bör iakttas.

• Använd lågt växelläge vid körning i sluttningar 
som lutar mer än 15 grader.

• Växla aldrig mellan högt och lågt växelläge i 
en sluttning. Kör alltid maskinen till plan mark 
och placera körväljarspaken i parkeringsläge 
innan växelläget ändras.

• Undvik ojämn, lös eller våt terräng.
• Håll undan för slänter, hål, diken, stenar eller 

föremål som kan förorsaka en plötslig och/
eller oväntad kraft på maskinen.

• Starta, stoppa och sväng mjukt och försiktigt.
• Överskrid inte maximal lutningsgrad för 

användning. Se illustrationer.
• Sväng nedåt om möjligt och/eller minska 

styrutslagen.
• Tanka tillräckligt med bränsle för att försäkra 

dig om kontinuerlig körning. Minst en halv tank 
med bränsle rekommenderas.

• För att förhindra bränsleläckage, ta inte bort 
bränslelocket medan maskinen befinner sig i 
en sluttning.

• Att inte följa ovan nämnda råd eller att inte 
använda sunt förnuft vid körning i sluttningar, 
kan resultera i skada eller dödsfall. Kör alltid 
med högsta varsamhet i sluttningar.
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Tanka tillräckligt med bränsle för att försäkra dig om 
kontinuerlig körning.
Avsluta körningen om maskinens stabilitet kan ifrå-
gasättas eller om föraren känner sig osäker på att 
kunna fortsätta på ett säkert sätt.
Redskap kan påverka maskinens stabilitet. Varje 
redskap påverkar maskinen olika.
Överför mer vikt från redskapet till maskinen, vid 
körning i sluttningar. Läs mer under avsnittet för 
Viktöverföring.
Kör alltid försiktigt och kompromissa aldrig med 
säkerheten.
Lås alltid störtbågen i upprätt läge och använd säker-
hetsbälte!
Se följande illustrationer för maskinens kapacitet 
med olika redskapsalternativ.

Modell
Enkeldäck Hjulförlängning Dubbelmontage

Alla riktningar Alla riktningar Alla riktningar
4500 20° 25° 30°

20º 25º 30º20º 25º 30º20º 25º 30º

Enkeldäck 3” Hjulförlängning Dubbelmontage

            Observera
Vissa redskap eller tillbehör har ytterligare maxgräns-
värden för körning i sluttningar. Se användarmanu-
alen för respektive redskap för gränsvärden.

70.4140 Lutningsmätare - inställningar och 
användning

   VARNING
Försök inte att gå in i eller använda tillvalsmenyn 
under körning av maskinen. Parkera maskinen 
på en säker plats och slå till parkeringsbromsen 
innan du går in i menyn för att göra ändringar.
Säkerställ alltid att lutningsmätaren är korrekt 
kalibrerad och att lutningens gränsvärden är 
inställda efter maskinens konfiguration innan 
maskinen används.
Ställ aldrig in lutningens gränsvärden för ljudande 
eller visuellt alarm högre än vad maskinens 
konfiguration säkert klarar av. Se avsnittet 
Körning i sluttningar i maskinens användarmanual 
och säkerhetskapitlet för redskapet för att 
bestämma korrekt lutningsgräns.
När redskap och/eller maskinens konfiguration 
förändras, ska inställningarna för det ljudande och 
visuella alarmet alltid uppdateras för att spegla 
eventuella förändringar på maximal lutningsgrad.
Var uppmärksam på om det ljudande alarmet är 
påsatt eller avslaget.
Förlita dig inte enbart på lutningsmätarens alarm 
som varning för farliga situationer. Kör inte i 
sluttningar som får dig att känna dig osäker.

Användning
Lutningsmätaren är utrustad med en sensor på vän-
ster sida om displayen.

SLOPE

SLOPE

0°

SLOPE

0°

SLOPE

0°

SLOPE

0°

Hold

Up Swipe

SLOPE

0°

Håll din tumme över sensorn under erforderlig tid för  
att gå in i tillvalsmenyn eller 
för att göra ett val. Följ 
instruktionerna på displayen.

SLOPE

SLOPE

0°

SLOPE

0°

SLOPE

0°

SLOPE

0°

Hold

Up Swipe

SLOPE

0°
Sensor-
område

Display
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Placera tummen nedanför  
sensorområdet och 
svep tummen uppåt 
över sensorn för att 
scrolla genom 
tillvalen såsom 
larmvärden för 
ljudande och visuellt 
alarm eller display-
inställningar.

Tips för att göra ett val och att svepa
• Försök inte att hålla (välja) eller att svepa med 

handskar på händerna.
• Efter att ett val eller en svepning har gjorts, ta 

bort din hand från mätaren innan repetition. Att 
svepa för snabbt eller att hålla din hand över 
sensorområdet kan orsaka input utan intention.

• Om sensorn inte känner av din svepande 
rörelse, prova att öka eller minska avståndet 
till mätarens yta, göra din rörelse långsammare 
eller använda hela din hand istället för bara tum-
men.

Startup
Varje gång maskinen  
startas, kommer  
lutningsmätaren att visa 
en Ventrac-logga, följt av 
de aktuella värdena 
inställda för det ljudande 
och visuella varningarna. 
Startup-skärmen kommer också att visa huruvida 
det ljudande alarmet är på (aktiverat) eller tystat 
(mutat).
Efter att startup-skärmen har visats, kommer lut-
ningsmätaren att återgå till senast valda skärmsida 
och visa aktuell lutning.

Menyval
För att kalibrera lutningsmätaren, byta varnings-
värdena för det ljudbara eller visuella alarmet, eller 
för att ändra skärmfönstrets utseende, håll tummen 
över lutningsmätarens sensor i 8 sekunder för att 
komma in i tillvalsmenyn. Tillvalsskärmen visar 
instruktioner för hur man ändrar aktuell funktion. 
Svep upp över sensorn för att gå igenom menyskär-
marna. Varje svepning ger tillgång till nästa meny-
skärm. Punkterna upptill i fönstret visar användaren 
var de är i menyn.

Menyskärm 1 låter användaren att   
aktivera eller inaktivera det ljudbara 
alarmet. Skärmen visar alarmets 
nuvarande status. Håll över sensorn i 3 
sekunder för att byta status.
Menyskärm 2 förändrar det ljudbara alarmets 
inställda gränsvärde. Håll över sensorn tills det 
inställda värdet på vinkeln börjar att blinka. Svep 
upp över sensorn för att bläddra genom valen för 
inställt värde.

När önskat värde för alarmet är uppnått, håll över 
sensorn för att spara inställningen.
Menyskärm 3 förändrar det visuella alarmets 
inställda gränsvärde. Håll över sensorn tills det 
inställda värdet på vinkeln börjar att blinka. Svep 
upp över sensorn för att bläddra genom valen för 
inställt värde.

När önskat värde för alarmet är uppnått, håll över 
sensorn för att spara inställningen.
Menyskärm 4 kalibrerar lutningsmätaren. Detta 
nollställer vinkeln på aktuell position. Se avsnittet 
Kalibrering av lutningsmätare, för kalibreringsin-
struktioner.
Menyskärm 5 ändrar skärmens utseende. Det finns 
fem utseenden som operatören kan välja att visa 
under körning. Håll över sensorn tills skärmen för 
fabriksinställningar visas (Factory default). Svep upp 
för att bläddra genom valen för skärmutseende.
Skärmutseende 1 är det fabriks- 
inställda utseendet och det visar 
totala lutningsvinkeln i grader.

Skärmutseende 2 visar den  
totala lutningsvinkeln i grader samt 
procenttal för lutningen.

SLOPE

SLOPE

0°

SLOPE

0°

SLOPE

0°

SLOPE

0°

Hold

Up Swipe

SLOPE

0°

Alarm 
aktiverat

Alarm tys-
tat (mute)

Position 
i menyn 
(markering)

Blinkar

Blinkar
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Skärmutseende 3 visar den  
totala totala lutningsvinkeln i grader 
samt en visuell horisont och  
vältningsindikator.

Skärmutseende 4 visar den  
totala totala lutningsvinkeln i grader 
samt oberoende vinkel front-till-bak 
och vinkel sida-till-sida.

Skärmutseende 5 visar den  
totala totala lutningsvinkeln i grader 
samt oberoende vinkel front-till-bak 
och vinkel sida-till-sida med  
positionsindikatorer. 

När det önskade skärmutseendet har uppnåtts, 
håll över sensorn för att välja och spara. Lutnings-
mätaren kommer att komma ihåg det valda utseen-
det när maskinen stängs av och kommer att visa det 
valda utseendet när maskinen startas igen.

Menyskärm 6 återställer lutnings-   
mätaren till fabriksinställda inställn-
ingar. Det ljudbara alarmet akti-
veras och de ljudande och visuella 
alarmens gränsvärden kommer att 
återställas till 20 grader.  
Lutningsmätaren kommer att        
behöva omkalibreras innan maski-
nen används. Håll över sensor-
området tills skärmen växlar till att 
visa defaultinställningarna på det 
ljudande och visuella alarmet.  
Håll över sensorområdet igen tills 
skärmen växlar till ett meddelande om att återställ-
ningen (reset) lyckades.

Menyskärm 7 går ut ur tillvalsmenyn.  
Håll över sensorområdet för att gå ut 
och återgå till den vanliga skärmen.

Ljudande och visuella varningar (70.4140 
Mätare)

   VARNING
Ställ aldrig in lutningens gränsvärden för ljudande 
eller visuellt alarm högre än vad maskinens 
konfiguration säkert klarar av. Se avsnittet 
Körning i sluttningar i maskinens användarmanual 
och säkerhetskapitlet för redskapet för att 
bestämma korrekt lutningsgräns.

Innan körning, avgör maximalt tillåten lutnings-
grad för maskinen och redskapets konfiguration. 
Ändra de inställda gränsvärdena för den ljudbara 
och visuella varningssignalen för att matcha den 
maximalt tillåtna lutningsgraden. Om maskinen 
körs i en sluttning med större vinkel än det inställda 
värdet, kommer det ljudbara alarmet att låta (om 
inte avstängt, mutat) och displayen kommer att 
blinka med en visuell varning för att uppmärksamma 
föraren. Om detta sker, flytta maskinen långsamt 
och försiktigt från sluttningen.

70.4140 Kalibrering av lutningsmätare

1. 

   VARNING
Maskinen måste parkeras på en och horisontal 
mark för att kunna kalibreras på ett korrekt sätt. 
Kontrollera alltid att mätaren är korrekt kalibrerad 
innan maskinen används.

Parkera maskinen på en plan och platt yta.
2. Stäng av maskinens motor och sänk eventuella 

redskap till marken.
3. Vrid startnyckeln till PÅ/KÖR.
4. Gå in i tillvalsmenyn och scrolla till kalibre-

ringsskärmen.
5. Håll din tumme över sensorn tills skärmen visar 

ett varningsmeddelande, ta då bort din tumme. 
Om kraven i varningsmeddelandet är uppfyllda, 
håll din tumme över sensorn igen för att utföra 
kalibreringen.

6. När skärmen växlar till att säga att kalibrering 
har lyckats, ta bort din tumme från sensorn. 
Mätaren kommer automatiskt att återgå till det 
valda skärmutseendet.
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Körning i vatten, lera, snö och is

   VARNING
Körning i vatten, lera, snö eller is minskar 
maskinens drivkraft och ökar risken för oväntade 
svårigheter eller förlorad kontroll. Reducera 
hastigheten och iakttag varsamhet.

   VARNING
Körning på tillfrysta vattendrag/sjöar kan vara 
farligt. Maskinen kan gå genom isen och orsaka 
drunkningsolycka. Kör aldrig på is om du inte har 
verifierat isens tjocklek och att färdvägen är säker.

   FÖRSIKTIGHET
Körning i vatten kan orsaka skada på hydrauliksys-
tem, axlar eller andra delar. Om vattennivån når 
upp till däckets fälg, är vattnet för djupt.

Att bogsera eller skjuta på maskinen

            Observera
Undvik skada på din maskin! Läs och förstå 
informationen nedanför innan bogsering. Maski-
nen kommer att skadas allvarligt om bogsering 
inte utförs korrekt.

   FÖRSIKTIGHET
Att inte placera drivaxlarna i neutralt läge vid bog-
sering eller påskjutning av maskinen kan resultera i 
skada på maskinens drivsystem.

Om maskinen behöver förflyttas utan att motorn är 
igång, är det viktigt att komma ihåg att drivaxlarna ska 
placeras i neutralläge genom att flytta växelspaken för 
högt/lågt växelläge till mitten av växelslaglängden. 
När drivaxlarna står i neutralläge och parkeringsbrom-
sen är frånslagen, kan maskinen frihjulas. Använd 
yttersta varsamhet vid bogsering eller påskjutning av 
maskinen; styrningen kan vara ur funktion. Överstig 
inte 8 km/h.
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SERVICE

            Observera
Om någon komponent behöver bytas ut, använd 
endast Ventrac originaldelar.

Service och allmänt underhåll
Ordentlig och periodisk service av maskinen är 
viktig för att hålla maskinen i säkert och tillförlitligt 
skick. Följ underhållsschemat i slutet av service-
kapitlet. Som hjälp har en Frequent Service Guide 
och Quick Reference Chart placerats under maski-
nen motorhuv.

Rengöring och utvändig skötsel
För bästa resultat och för att bibehålla maskinens 
ytbehandling, rengör och tvätta maskinen för att avläg-
sna ansamlingar av klipp, löv, smuts, grus och salt när 
arbetet är slutfört.

            Observera
För att bibehålla maskinens finish, tvätta utrust-
ningen noggrannt efter varje användning för att 
avlägsna eventuella korrosionsmedel (t.ex. salt). 
Att inte tvätta utrustningen kan resultera i korro-
sionsangrepp på (bland annat) stål, aluminium och 
elektriska komponenter. Utrustning som kommer 
utsättas för korrosionsmedel vid upprepade tillfällen 
ska förbehandlas med rostskydd.

   FÖRSIKTIGHET
Om motorn har varit igång, måste den få tid på sig 
att svalna för att undvika skador på motorblock 
och avgassystem. Rikta inte högtryckstvätt mot 
motor, luftrening, ljuddämpare, kylare, hydraulolje-
kylare eller några elektriska komponenter.

Låt maskinen och alla komponenter svalna innan 
tvätt. Se de specifika serviceavsnitten för att läsa 
om korrekta tvättmetoder för motorn, kylaren och 
hydrauloljekylaren. Använd mild tvål och vatten för 
att rengöra maskinen. Starka kemiska tvättmedel kan 
skada ytbehandling och komponenter.
Det är nödvändigt att med jämna mellanrum ta bort 
den nedre plåten på bakre ramen och blåsa ut eller 
tvätta bort eventuella ansamlingar av skräp.
Använd förbättringsfärg för att reparera repor, efter 
rengöringen.

SERVICE

Slå alltid till parkeringsbromsen, stäng av maski-
nens motor, ta bort startnyckeln och säkerställ att 
alla rörliga delar har stannat innan inspektion av 
komponenter eller innan några reparationer eller 
justeringar görs.

            Observera
Ventrac rekommenderar att service utförs av en 
kvalificerad tekniker. Om du är osäker på hur  
serviceåtgärderna ska utföras, kontakta din 
Ventrac-återförsäljare.
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Åtkomstpunkter för service
Genom hela servicekapitlet finns hänvisningar till 
olika åtkomstpunkter. Följande lista och bilder visar 
de skydd och luckor som kan behöva tas bort eller 
öppnas för att utföra service.

1

2

3

4

1. Motorhuv
2. Lucka för pump

3. Höger åtkomstlucka, pump
4. Höger motorlucka

5 6

7

5. Vänster motorlucka
6. Åtkomstlucka, hydraulfilter

7. Säte

8. Nedre plåt, bakre skärm 9. Skräpskydd

8 9

Smörjningspunkter

Fett Silikonbaserad 
smörjspray

Smörjning krävs på följande platser. Se  
underhållsschemat för 
serviceintervaller och 
fettmängder.

Styrcylinder & nedre midjelänk

Redskapsfäste

Lyftcylinder

 Se Speci-
fikationer för typ av fett.
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Centralstag

Drivaxel

Den främre nippeln på drivaxeln kan nås under 
kylaren, på höger sida av maskinen, med hjälp av 
en fettspruta och en gummislang som är minst 33 
cm lång. Ta bort höger motorlucka och rotera axeln 
så att smörjnippeln pekar rakt åt höger på maskinen. 
Trä in slangen från höger sida, under de hydrauliska 
kopplingarna och kylaren, direkt i linje med nip-
peln. Tryck fast slangen på nippeln och håll på plats 
medan du smörjer.
Den bakre smörjnippeln kan nås bakom kylaren, 
efter att skräpskyddet av tyg har dragits undan.

Sätets glidskena

A

Den främre smörjnippeln på 3-punktscylindern kan 
smörjas via ett hål (A) i plattformspanelen för den 
högra foten.

3-punktslyft (tillval)

Kontrollera hydrauloljenivån
Kontrollera hydrauloljenivån innan maskinen körs och 
när hydraulsystemet är kallt. Om hydraulsystemet är 
varmt, låt det gå en timme så att det hinner svalna 
innan oljenivån kontrolleras. Om oljenivån läses av 
när hydraulsystemet är varmt kommer avläsningen 
bli felaktig.

1. 

            Observera
När ett nytt redskap eller en ny sats har anslutits till 
maskinens hydraulsystem, kör då redskapet genom 
en hel cykel, stoppa sedan och kontrollera hydraul-
oljenivån.

Parkera maskinen på ett plant underlag och 
justera styrningen så att maskinen står riktad 
rakt framåt.

2. Höj det främre redskapsfästet maximalt och sänk 
3-punktslyften (om så utrustad).

3. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
4. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och ge 

hydraulsystemet tid att svalna.

A

B

5. Hydrauloljetanken 
(A) är placerad under 
motorhuven och instru-
mentpanelen.

6. Kontrollera oljenivån 
i plaströret (B) bred-
vid hydrauloljetanken. 
Nivån ska vara i rätt 
område, enligt olje-
nivådekalen som sitter 
på hydrauloljetanken.

7. Om hydrauloljenivån är under det nedersta mär-
ket på dekalen, fyll på med HydroTorq XL synte-
tisk hydraulolja tills nivån är korrekt.
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Kontrollera oljan för bakre drivaxel
Kontrollera oljan för den bakre drivaxeln när oljan är 
kall, innan maskinen körs.
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

A

2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort de bakre vikterna från fäststaget (om så 

utrustad).
4. Ta bort oljepåfyll-

ningspluggen (A) 
från drivaxeln och 
kontrollera om 
oljan är i nivå med 
botten av oljepå-
fyllningshålet.

5. Om oljenivån 
är för låg, fyll på med HydroTorq XL syntetisk 
hydraulolja tills oljan är i nivå med botten av 
oljepåfyllningshålet.

6. Sätt tillbaka de bakre vikterna (om så utrustad).

Byte av hydraulfilter
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

hydraulsystemet svalna.

4. 

   VARNING
Het olja kan orsaka brännskador. Låt 
oljetemperaturen sjunka från het till varm innan 
oljefiltren byts.

Ta bort åtkomstluckan för hydraulfiltret.
5. Gör rent hydraulfiltren, filterhusen och området 

kring filtren.
6. Placera ett dräneringskärl (minimum 3,8 liter) 

under hydraulfiltrena.
7. Använd en filtertång för 

att skruva loss både det 
stora (A) och det lilla (B) 
hydraulfiltret från filter-
husen och låt oljan rinna 
ner i kärlet.

8. Säkerställ att monterings-
ytorna för filtren är rena.

9. Applicera en tunn film av 
ren olja på packningen 
på det nya stora filtret 
och skruva på filtret på 
filterhuset tills packnin-
gen ligger an mot monteringsytan. Dra åt filtret 
ytterligare med ett 3/4 varv (kan kräva använd-

ning av filtertång).
10. Applicera en tunn film av ren olja på packnin-

gen på det nya lilla filtret och skruva på filtret på 
filterhuset tills packningen ligger an mot mon-
teringsytan. Dra åt filtret ytterligare med ett helt 
varv (kan kräva användning av filtertång).

11. Torka upp eventuell spilld olja och deponera olja 
och filter enligt lokala bestämmelser.

12. 

   FÖRSIKTIGHET
Olja är skadligt för miljön. Dränera oljan i godkända 
behållare och deponera använd olja enligt lokala 
bestämmelser.

Om hydrauloljan byts samtidigt som filtren, 
hoppa över resterande steg och fortsätt enligt 
avsnittet Byte av hydraulolja.

13. Fyll på syntetisk hydraulolja HydroTorq XL i 
hydrauloljetanken tills oljenivån i plaströret är på 
rätt nivå, såsom visat på oljenivåetiketten.

14. Starta maskinen och låt den gå på tomgång på 
lågt varvtal några minuter. Vrid ratten åt vänster 
och höger ett par gånger för att pressa ut even-
tuella luftbubblor ur hydraulsystemet.

15. Stäng avmaskinens motor och låt maskinen stå 
minst 5 minuter.

16. Kontrollera hydrauloljenivån. Se avsnittet Kon-
trollera hydrauloljenivån för korrekt nivå.

17. Inspektera båda hyraulfiltrena avseende tecken 
på läckage. Om några läckor upptäcks, kan fil-
tret behöva dras åt ytterligare, eller så kan filtret 
behöva tas bort, packning och monteringsytor 
rengöras, varefter filtret kan återinstalleras enligt 
monteringsinstruktionen för byte av hydraulfilter.

18. Sätt tillbaka åtkomstluckan för hydraulfiltren.

A

B
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Byte av hydraulolja
1. Tvätta undersidan av både den främre och den 

bakre drivaxeln noggrant.
2. Parkera maskinen på en plan yta och justera 

styrningen för att rikta in maskinen rakt framåt.
3. Höj främre redskapslyftet fullt ut och sänk 

3-punktslyften (om så utrustad).
4. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
5. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

hydraulsystemet svalna.

6. 

   VARNING
Het olja kan orsaka brännskador. Låt 
oljetemperaturen sjunka från het till varm innan 
hydrauloljan dräneras.

Placera dräneringskärlet (13,5 liter) under den 
främre drivaxeln.

7. Ta bort dräneringspluggen (A) från den främre 
drivaxeln och låt hydrauloljan rinne ut ur syste-
met. Lossa tanklocket på hydrauloljetanken för 
att skapa ventilering.

8. Rengör dräneringspluggen och applicera rörtät-
ning på gängorna, förutsatt att de två sista 
gängorna lämnas torra för att förhindra att 
gängtätningen kontaminerar hydraulvätskan.

9. Sätt tillbaka pluggen i den främre drivaxeln och 
dra åt med 1 - 1 1/2 varv mer än bara fingerkraft 
(ungefär 48-54 Nm).

   FÖRSIKTIGHET
Dra inte åt drivaxelns plugg för hårt. För hård 
åtdragning kan orsaka sprickor i drivaxelhuset.

10. Torka upp eventuell utspilld olja och deponera 
enligt lokala bestämmelser.

11. 

   FÖRSIKTIGHET
Olja är skadligt för miljön. Dränera oljan i godkända 
behållare och deponera använd olja enligt lokala 
bestämmelser.

Om hydraulfiltrena byts samtidigt som oljan, gå 
till avsnittet Byte av hydraulfilter, innan res-
terande steg i denna instruktion utförs.

12. Fyll på syntetisk hydraulolja HydroTorq XL i 
hydrauloljetanken tills oljenivån i plaströret är på 
rätt nivå, såsom visat på oljenivåetiketten.

13. Starta maskinen och låt den gå på tomgång på 
lågt varvtal några minuter. Vrid ratten åt vänster 
och höger ett par gånger för att pressa ut even-
tuella luftbubblor ur hydraulsystemet.

14. Stäng avmaskinens motor och låt maskinen stå 
minst 5 minuter.

15. Kontrollera hydrauloljenivån. Se avsnittet Kon-
trollera hydrauloljenivån för korrekt nivå.

A
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Byte av bakre drivaxelns differentialolja
1. Ta bort de bakre vikterna från lyftstaget (om så 

utrustad).
2. Placera ett dräneringskärl (minimum 5,5 liter) 

under den bakre drivaxeln.

3. Ta bort dräneringspluggen (B) från den bakre 
drivaxeln och låt 
hydrauloljan rinna 
ur systemet. Ta bort 
oljepåfyllningsplug-
gen (C) från den 
bakre drivaxeln för 
att skapa ventile-
ring. NOTERA: på 
vissa maskiner kan 
det vara nödvändigt 
att ta bort den bakre 
drivaxelns hasplåt 
för att komma åt dräneringspluggen.

4. Rengör dräneringspluggen och applicera rörtät-
ning på gängorna, förutsatt att de två sista gän-
gorna lämnas torra för att förhindra att gängtät-
ningen kontaminerar hydraulvätskan.

5. Sätt tillbaka pluggen i den bakre drivaxeln och 
dra åt med 1 - 2 varv mer än bara fingerkraft 
(ungefär 11-16 Nm).

6. 

   FÖRSIKTIGHET
Dra inte åt drivaxelns plugg för hårt. För hård 
åtdragning kan orsaka sprickor i drivaxelhuset.

Fyll på syntetisk hydraulolja HydroTorq XL i 
påfyllningshålet i den bakre drivaxeln tills oljan 
är i nivå med nedre kanten av oljepåfyllnings-
hålet.

7. Rengör påfyllningspluggen och applicera rörtät-
ning på gängorna, förutsatt att de två sista gän-
gorna lämnas torra för att förhindra att gängtät-
ningen kontaminerar hydraulvätskan.

8. Sätt tillbaka pluggen i den bakre drivaxeln och 
dra åt med 1 - 1 1/2 varv mer än bara fingerkraft 
(ungefär 48-54 Nm)

9. Torka upp eventuell utspilld olja och deponera 
enligt lokala bestämmelser.

10. 

   FÖRSIKTIGHET
Olja är skadligt för miljön. Dränera oljan i godkända 
behållare och deponera använd olja enligt lokala 
bestämmelser.

Om bakaxelns hasplåt har tagits bort för 
åtkomst, sätt tillbaka plåten.

11. Återinstallera de bakre vikterna (om så utrustad)

Service av det slutna hydrostatdrivsyste-
met

            Observera
Service eller reparation av det slutna hydrostatdriv-
systemet måste utföras av en auktoriserad Ventrac-
återförsäljare. Om någon del av hydrostatdrivsys-
temet (pump, främre eller bakre drivmotor, eller 
någon av de tre 1/2” hydrauliklinjerna som kopplar 
dem samman) blir servad eller utbytt, måste Vent-
racs speciella filtreringssystem av det slutna driv-
systemet utföras. Den här proceduren kräver en 
speciell, påkopplad, filterinsats från Ventrac och 
måste utföras av en auktoriserad Ventrac-tekniker.

Utföra service på hydrauloljekylare
1. Borsta bort smuts och skräp från oljekylarskär-

men i den högra skärmen.
2. När startnyckeln är påslagen, ställ brytaren för den 

hydrauliska kylfläkten från normal drift (“auto”) 
till omvänt driftläge för att blåsa bort damm från 
oljekylflänsarna.

3. Placera fläktbrytaren tillbaka i “auto”-läge.

Kontrollera motorns varvtal
Kontrollera motorns varvtal när motorn är varmkörd 
och obelastad. Observera varvmätaren:
• Tomgångsvarv (obelastat) = 1500 ±50 RPM
• Fullgasvarv (obelastat) = 3600 ±50 RPM
Om motorns varvtal är felaktigt, kontakta din lokala 
Ventrac-återförsäljare.

B

B
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Kontrollera oljenivån i motorn

1. 

            Observera
Undvik motorskada!

Att inte kontrollera oljenivån regelbundet kan 
resultera i att motorn körs med fel oljenivå vilket 
kan orsaka allvarlig skada på motorn.
• Kontrollera motoroljenivån när maskinen står på 

plant underlag och när motorn är avstängd och 
oljan är kall.

• Håll oljenivån mellan märkena FULL och ADD.
• Fyll inte på olja när motorn är igång.

Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn och motoroljan svalna.
4. Öppna motorhuven för att komma åt motor-

utrymmet.
5. Ta upp oljestickan (A) från motorn och torka av 

den med en ren trasa.

6. 

A

D

Sätt tillbaka stickan i motorn och ta upp igen.
7. Kontrollera oljenivån. Nivån ska vara mellan 

märkena Full (B) och Add (C) på stickan.

8. 

BC

Om nivån är för låg, ta bort locket från oljebe-
hållaren (D) och fyll på i små mängder för att 
inte komma över märket Full (B) på stickan.

9. Om nivån går över märket (B) måste olja töm-
mas ur för att oljenivån ska sänkas till rätt nivå.

10. Sätt tillbaka oljestickan och locket på oljebehål-
laren, och stäng motorhuven.

Byte av motorolja och filter

1. 

   FÖRSIKTIGHET
Kontakt med motorolja kan orsaka hudirrita-
tion. Använd skyddshandskar vid arbete med 
motorolja. Om du kommer i kontakt med 
motorolja, tvätta bort det omedelbart.

   FÖRSIKTIGHET
Olja är miljöfarligt. Använd godkända behållare vid 
dränering. Deponera gammal motorolja i enlighet 
med lokala bestämmelser.

Starta maskinens motor och låt den gå tills mo-
torn når arbetstemperatur.

2. Parkera maskinen på ett plant underlag.
3. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
4. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
5. Öppna motorhuven för att komma åt motor-

utrymmet.
6. Ta bort höger motorlucka för att ge åtkomst till 

oljefiltret.
7. Placera ett dräneringskärl under urtappnings-

hålet för oljan (A), placerad framför hydraulolje-
filtren på maskinens vänstra sida.

8. 

   VARNING
Het motorolja kan orsaka allvarliga brännskador. 
Låt motortemperaturen falla från het till varm 
innan oljan dräneras.

A

Ta bort urtappningspluggen och låt oljan rinna 
ner i dräneringskärlet medan den är varm.
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9. Ta bort oljefiltret (B) placerat vid sidan av motorn. 
Vrid filtret moturs för att lossa och ta bort det.

10. 

B

Torka rent monteringsytan för filtret med en ren 
trasa.

11. Lägg en tunn hinna med ren motorolja på det 
nya filtrets packning.

12. Sätt i ett nytt filter genom att vrida det medurs 
tills packningen får kontakt med monteringsytan. 
Dra sedan åt med ytterligare 1/2 - 3/4 varv.

13. Sätt i pluggen i urtappningshålet. Dra INTE åt 
för mycket.

14. Ta bort locket från oljebehållaren.
15. Fyll på olja i motorn. (Oljetyp och oljemängd 

finns specificerad i motorns instruktionsbok.)

16. 

For optimal engine life 
and performance, use 
Ventrac Full Synthetic 
Engine Oil.  
Part # 15.0037-1

Attention: Engine Oil Recommendation

ENGINE OIL
SAE 10W-30

Premium Full Synthetic

Sätt tillbaka locket på oljebehållaren och torka 
upp eventuellt oljespill.

17. Starta motorn och låt gå på långsam tomgång i 
ca. 2-3 minuter.

18. Stäng av motorn och ta bort startnyckeln.
19. Kolla efter oljeläckage runt oljefiltret.
20. Kontrollera oljenivån efter att motorn har kallnat 

i ca. 2 minuter. Fyll på med olja, vid behov.
21. Sätt tillbaka höger motorlucka.

Byte av luftfilterhus

1. 

   FÖRSIKTIGHET
När luftfilterhuset tas bort, skapas en öppning rakt 
in till de inre delarna av motorn.
Säkerställ att ingenting som skulle kunna komma 
in till motorn, ramlar ner i behållaren. Ha det nya 
filterhuset till hands så att det kan installeras ome-
delbart efter att det gamla är borttaget.

            Observera
Undvik motorskada!

Felaktigt utfört underhåll på luftfiltret kan resultera 
i allvarlig motorskada.
• Inspektera filterindikatorn dagligen i extrema, 

heta, dammiga, eller andra svåra förhållanden.
• Kör aldrig motorn utan att rätt luftfilter är 

installerat.
• Tvätta eller rengör aldrig ett pappersfilter.

Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Lokalisera luftfilterpaketet (A).

5. 

A

Släpp de båda fjäderhakarna (B) på filterpaketet 
och kroka av hakarna från höljet.

6. 

C

BDE

B
Ta bort luftfiltrets lock (C).

7. Ta bort och kassera det primära  
luftfilterhuset (D).

8. Om säkerhetsluftfilterhuset (E) är schemalagt för 
att bytas, ta bort och kassera även detta.

9. Installera det/de nya luftfilterhuset/husen.
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10. Installera luftfiltrets lock och fäst de båda 
hakarna.

Påfyllning av bränsle

1. 

  FARA 
Bränsle är brandfarligt och/eller explosivt. Följ 
alla säkerhetsinstruktioner i säkerhetsavsnittet för 
bränsle i den här manualen och i motorns använ-
darmanual.

   FÖRSIKTIGHET
Undvik motorskada!

Använd endast bränsle som klarar specifikations-
kraven för din motor. Se motorns användarmanual 
för korrekt bränsletyp och bränslespecifikationer för 
din motor.

   VARNING
Långvarig exponering för bränsleångor kan 
orsaka allvarlig skada eller sjukdom. Undvik 
förlängd indandning av bränsleångor.
Om bränsle spills på hud eller kläder, byt kläder 
och tvätta huden omedelbart.

Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Tanklocket är placerat ovanpå den bakre, vänst-

ra skärmen. Torka bort eventuellt damm och 
smuts från tanklocket för att förhindra att det 
faller ner i bränsletanken, och ta bort tanklocket.

5. Fyll på bränsle i tanken tills bränslenivån når 
botten av bränsleröret*. Överfyll inte genom att 
fylla bränsleröret, då detta kan orsaka en över-
mättad motor, bränsleläckage från tanken, och/
eller skada i insprutningssystemet. Håll bränsle-
munstycket i kontakt med kanten av bränsleröret 
tills tankning är slutförd.

6. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt.
7. Torka upp eventuellt bränslespill och låt bränsle-

ångorna skingras innan motorn startas.

Byte av slangfilter
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Vrid bränslets avstängningsventil till läge Off.

A
5. Ta bort den nedre 

plåten på bakre 
skärmen.

6. Lossa slangkläm-
morna och ta bort 
bränslefiltret (A).

7. Installera det nya 
bränslefiltret med flödespilen pekande mot mo-
torn och fäst ordentligt med slangklämmorna.

8. Vrid bränslets avstängningsventil till läge On.
9. Inspektera slanganslutningarna till bränslefiltret 

avseende läckor.
10. Sätt tillbaka den nedre plåten. 

Bränslefilter/vattenavskiljare
Vatten och avlagringar kan observeras genom 
glasskålen på botten av filtret.
1. Dränera vattnet genom ventilen (A).
2. Ta bort avlagringar genom öppningen (B).

A B

C

Byte av filtret:
1. Vrid bränslets avstängningsventil till läge Off.
2. Ta bort bränslefiltrets behållare (C).
3. Byt ut bränslefiltret och sätt tillbaka behållaren.
4. Vrid bränslets avstängningsventil till läge On.
5. Avlufta bränslesystem, om nödvändigt.

Avluftning av bränslesystem
1. Vrid startnyckeln till läge On och håll där unge-

fär 30 sekunder. Föraren borde höra bränsle-
pumpen arbeta.

2. Starta maskinen. Repetera steg 1 om nödvän-
digt.

* Om maskinen inte ska användas efter tankning, fyll endast 
i bränsle till ca 25 mm från botten av bränsleröret, för att ge 
utrymme för bränslet att expandera vid temperaturförändringar. 
Om tillräckligt utrymme för expansion inte finns, kan det orsaka 
en övermättad motor, bränsleläckage från tanken och/eller 
skada i insprutningssystemet.
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Kontroll av fläktrem (generatorrem)

1. 

   VARNING
Undvik personskada!

Fingrar eller lösa klädesplagg kan fastna i roteran-
de delar. Stanna motorn, ta bort nyckeln och 
vänta på att alla rörliga delar stannar innan arbete 
utförs på maskinen.

Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Vrid batteriets frånkopplare till läge Off.
5. Öppna motorhuven för att komma åt motor-

utrymmet. 
A

B

6. Kontrollera fläktremmen (A) med 
avseende på slitage, sprickor, 
eller skada. Byt ut om nödvän-
digt.

7. Kontrollera fläktremmen 
avseende korrekt spänning. 
Tryck ner remmen (B) halv-
vägs mellan kilremsskivan 
och generatorskivan, och mät 
remmens deflektion vid kraften 
98 N. Remmen borde svikta mellan 7-9 mm. Om 
remmens deflektion inte är inom gränsvärdena, 
måste spänningen justeras.

Justera fläktremmens (generatorrem-
mens) spänning

1. 

   VARNING
Undvik personskada!

Fingrar eller lösa klädesplagg kan fastna i roteran-
de delar. Stanna motorn, ta bort nyckeln och 
vänta på att alla rörliga delar stannar innan arbete 
utförs på maskinen.

Vrid batteriets frånkopplare 
A

B

 
till läge Off.

2. Lossa generatorns justerings-
bult (A).

3. Lossa generatorns nedre fäst-
bult (B).

4. Flytta generatorn i önskad 
riktning.

5. Dra åt justeringsbulten.
6. Dra åt generatorns nedre fästbult.

7. Kontrollera spänningen igen.

Rengöring av  motorutrymme & motor
Rengör motorutrymmet och motorn dagligen eller 
före varje användning, för att minska risken för 
överhettning av motorn eller antändning av smuts-
ansamlingar.
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Öppna motorhuven och ta bort vänster och 

höger motorlucka för att komma åt motorutrym-
met.

5. Ta bort ansamlingar av smuts och damm från 
motorutrymmet och motorn.

6. Se även avsnittet Rengöring av kylare och nät i 
den här manualen.
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Underhåll av kylsystemet

            Observera
Undvik motorskada!

Att använda fel typ av och/eller felblandad 
kylarvätska kan orsaka motorskada. Använd 
endast en en blandning av 50% destillerat vatten 
och 50% etylenglykol.
Rekommenderad kylarvätska: Lågsilikat, fosfatfri 
etylenglykol med tillsatser för att förhindra korro-
sion och rost.
Dess färg påverkar inte frostskyddsegenskaper-
na; etylenglykol av olika färger kan blandas.   

   VARNING
Undvik personskada!

Om maskinen precis har körts, är kylaren och ky-
larvätskan het och kan bränna huden! Uppbyggt 
tryck inne i kylaren kan orsaka ett explosionsartat 
utsläpp av kylarvätska om kylarlocket tas bort:
• Stäng av motorn och låt den svalna.
• Ta inte bort kylarlocket om inte kylare och mo-

tor är kalla nog att vidröra med bara händer.
• Lossa kylarlocket långsamt till det första stop-

pet för att släppa ut allt tryck innan locket tas 
bort helt och hållet.

   VARNING
Undvik personskada!

Använd lämplig skyddsutrustning för att skydda 
ögon och händer mot trycket i kylaren, när kylar-
locket öppnas.
Om kylarvätska spills på hud eller kläder, byt 
kläder, och tvätta huden omedelbart.

   FÖRSIKTIGHET
Kylarvätska är giftigt för människor och djur och 
är skadligt för miljön. Använd godkända behål-
lare att dränera kylarvätskan i. Deponera använd 
kylarvätska enligt lokala bestämmelser.

Kontroll av kylsystemet
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Öppna motorhuven för att komma åt motor-

utrymmet.
5. Kontrollera nivån på kylarvätskan i expansions-

kärlet (A). När vätskan är kall, ska kärlet vara 
fyllt till hälften.

6. 

A

B

Fyll på kylarvätska om nivån är för låg, och sätt 
tillbaka locket.

7. Om expansionskärlet är tomt, öppna kylarlocket 
(B) långsamt till det första stoppet för att släppa 
på allt tryck. Tryck lätt ner locket och fortsätt 
vrida moturs för att ta bort locket från kylaren.

8. Kontrollera att kylarvätskan når upp till botten av 
påfyllningshålet.

9. Fyll på kylarvätska om nivån är för låg, tills det 
når botten av påfyllningshålet.

10. Sätt tillbaka kylarlocket.
11. Inspektera kylarens slangar och klämmor 

avseende läckor och slitage. Byt ut vid behov.
12. Stäng motorhuven.
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Rengöring av kylare och nät
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Öppna motorhuven för att komma åt motor-

utrymmet.

A

5. Ta ur kylarnätet (A).
6. Ta bort skräp från 

nätet med en borste, 
tryckluft eller vatten.

7. Om nödvändigt, avlägs-
na smuts från kylaren 
med tryckluft (lågt tryck) 
eller vatten. 

8. Inspektera flänsarna 
avseende skador.

9. Sätt tillbaka kylarnätet.
10. Stäng motorhuven.

Dränering av kylsystemet

1. 

   FÖRSIKTIGHET
Kylarvätska är giftigt för människor och djur och 
är skadligt för miljön. Använd godkända behål-
lare att dränera kylarvätskan i. Deponera använd 
kylarvätska enligt lokala bestämmelser.

Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

motorn svalna.
4. Öppna motorhuven och ta bort höger motorlucka 

för att komma åt motorutrymmet.
5. Öppna kylarlocket långsamt till det första stop-

pet för att släppa på allt tryck.
6. 

A

B

Placera ett dräneringskärl eller en kanna under 
den högra sidan av 
den främre ramen.

7. Sätt fast en 11 mm 
(7/16”) ID-slang (A) 
på kylarens dräne- 
ringsöppning (B) 
och dra slangen ner 
till dräneringskärlet.

8. Vrid dränerings-
ventilen moturs för 
att öppna den och 
dränera kylarväts-
kan ner i dräneringskärlet.

Sköljning av kylsystemet
1. Dränera kylsystemet enligt instruktionerna i 

föregående avsnitt.
2. Stäng kylarens dräneringsventil, men lämna 

kvar dräneringsslangen på plats.
3. Häll i en flaska med kylarsköljmedel i kylaren 

och fyll kylaren med rent vatten.
4. Sätt på kylarlocket, starta motorn och kör tills 

den når arbetstemperatur 71 - 82°C (160-
180°F).

5. Stäng av motorn och ta bort startnyckeln från 
tändningslåset.

6. 

   VARNING
Het kylarvätska kan orsaka allvarliga 
brännskador. Låt kylarens temperatur falla från 
het till varm innan kylarvätskan dräneras.

Dränera kylsystemet försiktigt medan kylarväts-
kan fortfarande är varm.

7. Låt motorn och kylaren svalna helt och hållet.

8. 

   FÖRSIKTIGHET
Låt motorn och kylaren svalna helt och hållet. 
Motorn kan skadas om kallt vatten hälls i en het 
motor.

Fyll på med rent vatten i kylaren och låt vattnet 
rinna genom systemet. Fyll på med mer vatten 
efter behov, tills vattnet som rinner ut ur dräne-
ringsventilen är klart och fritt från sediment.

9. När kylaren är helt tömd på vatten, stäng 
dräneringsventilen och ta bort dränerings- 
slangen.

10. Fyll långsamt på med den korrekta kylarväts-
kan (se motorns användarmanual för rätt typ av 
kylarvätska) i kylaren tills nivån når botten av 
påfyllningshålet. NOTERA: restvatten kan finnas 
kvar i motorn. Justera kylarvätskeblandningen 
för att uppnå proportionerna 50/50.

11. Sätt på kylarlocket, starta motorn, kör tills den 
når arbetstemperatur 71 - 82°C (160-180°F).

12. Stäng av motorn och låt motorn svalna.
13. Kontrollera kylvätskenivån ännu en gång när 

motorn är kall. Fyll på med kylarvätska vid 
behov.

14. Sätt tillbaka höger motorlucka och stäng 
motorhuven.
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Underhåll av batteriet

   FÖRSIKTIGHET
Batterier innehåller giftiga och farliga substanser. 
Deponera använda batterier i enlighet med lokala 
bestämmelser.

  FARA 
Batteriet producerar lättantändlig och explosiv 
gas. Batteriet kan explodera.
• Bär skydd för ögonen och använd handskar.
• Rök inte i närheten av batteriet.
• Håll ljusbågar, gnistor och öppna lågor borta 

från batterier.
• Metall får inte ha direktkontakt mellan batteri-

polerna.
• Ta bort minuskabeln först, när batteriet kopplas 

ur.
• Sätt i minukabeln sist när batteriet kopplas i.

   VARNING
Undvik personskada!

Elektrolyten i batteriet innehåller svavelsyra. 
Det är giftigt och kan orsaka allvarliga frätska-
dor.
• Bär skydd för ögon och hud.
• Skydda huden.
• Om du spiller elektrolyt på huden eller kläder, 

byt kläder och tvätta huden omedelbart. Uppsök 
läkarvård vid behov.

• Om du får elektrolyt i ögonen, skölj omedel-
bart med vatten i 15-30 minuter och uppsök 
läkarvård omedelbart.

• Om du sväljer elektrolyt, uppsök akut läkarvård 
omedelbart. Drick stora mängder vatten, följt av 
mjölk, uppvispat ägg eller vegetabilisk olja. Ge 
INTE vätskor som orsakar kräkning. 

Ta ur batteriet
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Luta sätet framåt och säkra i framåtlutat läge 

med hjälp av stödstaget.
5. 

A

Ta bort 
durkens 
vänstra plåt 
(A).

6. Koppla ur 
batteriets 
minuskabel 
(-) (B).

7. 

BC

D

Koppla ur batteriets pluskabel (+) (C).
8. Ta bort batterihållaren (D).
9. Dra ut batteriet ur batteriutrymmet.

Installera batteriet
1. Skjut in batteriet i batteriutrymmet med minuspo-

len på baksidan.
2. Installera batterihållaren och dra åt bulten med 

24 Nm.
3. Sätt tillbaka durkens vänstra plåt. Dra åt bulten 

med 11 Nm.
4. Anslut först pluskabeln till den positiva batteripo-

len.
5. Anslut minuskabeln till den negativa batteri-

polen sist.
6. Smörj polerna med fett som inte leder elektrici-

tet, för att förhindra korrosion.
7. Sätt tillbaka locken över batterikontakterna.
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Rengöring av batteri och poler
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Luta sätet framåt och säkra i framåtlutat läge 

med hjälp av stödstaget.
5. Koppla bort och ta bort batteriet.
6. Tvätta batteriet med en lösning av fyra matske-

dar bikarbonat i 3,8 liter vatten. Akta så att inte 
lösningen kommer in i battericellen.

7. Skölj av batteriet med rent vatten och torka.
8. Rengör polerna och batterikabeln med en stål-

trådsborste.
9. Installera tillbaka batteriet i maskinen.
10. Smörj polerna med fett som inte leder elektrici-

tet, för att förhindra korrosion.
11. Sätt tillbaka locken över batterikontakterna.

Ladda batteriet

  FARA 
Batterier producerar explosiva gaser. Ladda 
batteriet i ett välventilerat utrymme där de pro-
ducerade gaserna kan skingras. Ladda inte där 
batteriet kan komma att utsättas för gnistor, öppna 
lågor eller andra antändningskällor.
Ladda aldrig ett fruset batteri, då det kan 
explodera. Låt batteriet värmas upp och inspek-
tera avseende sprickor eller skador före laddning.

För att bibehålla batteriets optimala prestanda och 
livstid, låt inte batteriet stå urladdat under långa 
tidsperioder. Om batteriet inte används, kontrollera 
batterispänningen var 30:e dag och ladda batteriet 
om spänningen faller till 12,4V eller lägre.
Håll batteriet fulladdat under kall väderlek för att 
förhindra frostskador.
1. Om så är möjligt, ta bort batteriet från maskinen 

före laddning.
2. Se batteriladdarens manual för specifika 

laddnings-instruktioner.
3. Om batteriet utsöndrar elektrolyt, om ökad gas-

avgivning uppstår eller om batteriets temperatur 
överstiger 52° C, måste laddningen stoppas 
temporärt, för att tillåta nedkylning. Efter ned-
kylning, minska laddströmmen innan batterilad-
daren startas igen.

Ladda med extrabatteri

1. 

  FARA 
Batteriet producerar brandfarlig och explosiv gas. 
Batteriet kan explodera.
• Bär skydd för ögonen och använd handskar.
• Använd inte startkablar för att starta ett kallt 

eller fruset batteri. Låt batteriet värmas upp 
först och inspektera avseende sprickor eller 
skador.

• Använd inte startkablar för att starta ett 
sprucket eller skadat batteri.

• Använd inte startkablar för att starta maskinen 
med hjälp av ett batteri med annan batterispän-
ning.

Inspektera det urladdade batteriet avseende 
rost på polerna och lösa anslutningar. Rengör 
polerna och dra åt anslutningar innan laddning/
start med extrabatteri.

2. Säkerställ att fordonet som ska användas för 
starthjälp använder ett elektriskt system med 12 
volt, negativ jord.

3. Dra hjälpfordonet till den urladdade maskinens 
närhet. Säkerställ att fordonen inte har kontakt 
med varandra. 

4. Stäng av motorn på hjälpfordonet och dra till 
parkeringsbromsen.

5. 

   FÖRSIKTIGHET
Att försöka starta den urladdade maskinen med 
ett fordon där motorn är igång kan orsaka skada 
på regulatorn.

7

8

6

5

2

4

3

1
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1

2 3

4

B

A

C
A. Urladdat batteri, “dött” fordon
B. Extrabatteri

C. Jordbult

Anslut ena änden av startkabelns pluskabel (+) till 
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det urladdade batteriets positiva (+) pol (1).
6. Anslut den andra änden av pluskabeln (+) till 

extrabatteriets positiva (+) pol (2). 
7. Anslut startkablarnas minuskabel (-) till extrabat-

teriets negativa (-) pol (3).
8. Anslut den andra änden av minuskabeln (-) till 

det “döda” fordonets jordbult (4).
9. Starta motorn på det “döda” fordonet och ta bort 

startkablarna i motsatt ordning mot hur de sattes 
dit (minuskabeln först).

Beskrivning av TCM (Tractor Control  
Module)
TCM (Tractor Control 

A

 
Module) (A) är en 
inkapslad, datorise-
rad enhet som styr 
funktioner som är 
relaterade till elekt-
ronisk säkerhet på 
den här maskinen. 
Både elektronik utan 
rörliga delar och 
mekaniska kompo-
nenter används för 
att säkerställa en 
säker och pålitlig 
användning av den här maskinen.
TCM övervakar de elektroniska kretsarna som är 
nödvändiga för att motorn, startmotorn och kraftuttaget 
(PTO) ska fungera. Dessa “input”-kretsar inkluderar 
strömbrytaren för kraftuttaget, neutralbrytare, brytaren 
för parkeringsbromsen, tändningslås , sitsbrytare, och 
generatorkontroll. TCM är programmerad för att tillåta 
motorn, startmotorn eller kraftuttaget att gå endast när 
specifika kriteria för input är uppfyllda. Motorn, start-
motorn och kraftuttaget styrs av “output” från TCM.
För ytterligare information, se TCM-avsnittet på 
felsökningsguiden.

Byte av säkringar (strömrelämodul)
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Vrid av batteriets frånkopplare (till läge Off).
5. Luta sätet framåt och säkra i framåtlutat läge 

med hjälp av stödstaget.
6. Ta bort det täta säkringsskyddet från strömrelä-

modulen.
7. Identifiera och dra ut  den trasiga säkringen från 

hylsan.

8. 

Strömrelämodul (J-Case säkring)
Position Säkring Krets
Topp (A) 50 amp Tändningslås, TCM

Botten (B) 50 amp Försörjning bakre säkringspanel

A

B

Sätt i en ny  
säkring i hyl-
san. Säkerställ 
att säkringen 
har rätt 
ampere-styrka, 
annars kan 
maskinen 
skadas. 

9. Sätt tillbaka det täta säkringsskyddet och sänk 
tillbaka sätet till dess originalposition.

10. Vrid på batteriets frånkopplare (till läge On).

Byte av säkringar (främre säkringspanel)
1. Parkera maskinen på ett plant  

A
 

underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och 

stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tänd-

ningslåset.
4. Vrid av batteriets frånkopplare  

(till läge Off).
5. Ta bort det täta skyddet (A) från 

säkringspanelen.
6. Identifiera och dra ut den trasiga säkringen från 

hylsan.

7. 

Främre säkringspanel (minisäkringar)
Position Säkring Krets

1 15 amp PTO (kraftuttag)
2 5 amp Mätare
3 5 amp Motor
4 15 amp Belysning
5 10 amp Bränslepump
6* 15 amp Arbets- och strobeljus
7* 10 amp Back-up / Tuta / Blinkers
8 5 amp Tractor Control Module 1
9 10 amp Dieselstopp

10 15 amp Tractor Control Module 2

*Redskapstillval.

Sätt i en ny säkring i hylsan. Säkerställ att 
säkringen har rätt amperestyrka, annars kan 
maskinen skadas.

8. Sätt tillbaka det täta skyddet på säkringspanelen.
9. Vrid på batteriets frånkopplare (till läge On).
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Byte av säkringar (bakre säkringspanel)
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.

A
4. Vrid av batteriets frånkop-

plare (till läge Off).
5. Luta sätet framåt och säkra i 

framåtlutat läge med hjälp av 
stödstaget.

6. Ta bort det täta skyddet (A) 
från säkringspanelen.

7. Identifiera och dra ut den tra-
siga säkringen från hylsan.

8. 

Bakre säkringspanel (minisäkringar)
Position Säkring Krets

1* 25 amp (CB) Spridare
2* 30 amp (CB) Hytt
3* 10 amp Spridarvibrator
4* 20 amp 12v bakre
5* 5 amp Indikator för sluttning
6* 5 amp 12v främre 1
7* 15 amp 12v främre 2
8* 10 amp Extra hydraulik
9 5 amp Sitsbrytarkrets
10 25 amp (CB) Hydrauloljekylfläkt

*Redskapstillval

Sätt i en ny säkring i hylsan. Säkerställ att 
säkringen har rätt amperestyrka, annars kan 
maskinen skadas.

9. Sätt tillbaka det täta skyddet på säkringspanelen 
och sänk tillbaka sätet i körläge.

10. Vrid på batteriets frånkopplare (till läge On).

Byte av säkringar (motor)
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Vrid av batteriets frånkopplare  

(till läge Off).
5. Öppna motorhuven och ta bort höger motorlucka 

för att komma åt motorutrymmet.
6. (Smältlänk) Ta bort smältlänken (B) från start-

motorn och generatorn och installera en ny 
smältlänk.

7. Lokalisera säkringshållaren (A) och dra i fliken 
för att ta bort locket.

8. 

Motorsäkringar
Position Säkring Krets

A 50 amp J-Case Glödtändare
B 80 amp smältlänk Laddning

B

A

Dra ut den trasiga säkringen 
från hylsan.

9. Sätt i en ny säkring i hylsan. Säkerställ att 
säkringen har rätt amperestyrka, annars kan 
maskinen skadas.

10. Sätt tillbaka säkringsskyddet.
11. Sätt tillbaka den högra motorluckan och stäng 

motorhuven.
12. Vrid på batteriets frånkopplare till läge On.

Växla enhet på hastighetsmätare (MPH 
eller km/h)
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Öppna motorhuven och följ kablaget från 

mätaren för att lokalisera den gröna kabeln 
(märkt med B-144) med en enkel plugg.

5. För hastighetsmätning i enheten miles per 
timme, ska den gröna kabeln (B-144) vara 
ansluten till kabeln från mätaren som är märkt 
med B-142.

6. För hastighetsmätning i enheten km per timme, 
ska den gröna kabeln (B-144) vara ansluten till 
kabeln från mätaren som är märkt med B-143.
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Byte av glödlampor (framlykta och halo-
gen-arbetsbelysning)

1. 

   FÖRSIKTIGHET
Framlyktans glödlampa innehåller trycksatt gas.
Glödlampan kan splittras om glaset repas eller om 
det tappas. Bär ögonskydd och hantera glödlam-
pan varsamt.

Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Ta bort de två fästskruvarna (A) och ta bort 

skyddsglaset.

5. 

A

Koppla ur glödlampans kabel från stickproppen 
(B).

6. 

B

C

Nyp ihop kabelns fjäderfäste (C) och lyft bort 
från glödlampan.

7. Ta bort den trasiga glödlampan.
8. Sätt dit den nya glödlampan och sätt fast med 

fjäderfästet.
9. Anslut glödlampans kabel till stickproppen.
10. Sätt tillbaka skyddsglaset.

Byte av arbetsbelysning (LED)
Arbetsbelysningen är utrustad med LED-lampor och 
använder inte utbytbara glödlampor. Om en arbets-
belysning inte längre fungerar, måste hela lyset 
bytas ut.

Byte av baklyset
Baklyset är utrustat med LED-lampor och använder 
inte utbytbara glödlampor. Om ett baklyse inte läng-
re fungerar, måste hela baklyset bytas ut.

Byte av blinkersljus
Blinkersljusen som används för att signalera sväng 
eller som varningsljus är utrustade med LED-lampor 
och använder inte utbytbara glödlampor. Om ett 
blinkersljus inte längre fungerar, ska hela lyset bytas 
ut.

Byte av rundstrålande varningsljus
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.

4. 

   VARNING
Högspänning!

Innan varningsljusets lyktglas tas bort, stäng 
av strömmen och vänta fem minuter så att 
kondensatorn laddas ur.

CB

A

Vrid batteriets frånkopplare till läge Off och vänta 
fem minuter så att kondensatorn laddas ur.

5. Skruva loss lyktglaset 
(A) från dess bas.

6. Håll kretskortet (B) 
på plats med en hand 
och ta bort glödlam-
pan (C).

7. Installera den nya 
glödlampan, genom 
att trycka fast den 
ordentligt på kretskor-
tets kontakter.

8. Säkerställ att krets-
kortet och o-ringen 
är på plats och sätt 
tillbaka lyktglaset.

9. Vrid batteriets 
frånkopplare till läge 
On.
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Inspektion av kraftuttagets drivrem

Slå alltid till parkeringsbromsen, stäng av maski-
nens motor, ta bort startnyckeln och säkerställ att 
alla rörliga delar har stannat innan inspektion av 
komponenter eller innan några reparationer eller 
justeringar görs.

Inspektion av kraftuttagets drivrem (A) på maskinen 
kan förhindra plötsligt haveri genom att man hittar 
problem innan de orsakar brott på remmen. Inspek-
tera kraftuttagets drivrem före körning, som en del 
av den dagliga inspektionen eller närhelst ett prob-
lem kan misstänkas. Det kan finnas ett problem 
med remmen om det hörs ett buller eller ett tjutande 
ljud, eller om man känner lukten av en slirande rem.
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Kontrollera kraftuttagets drivrem (A) vid kraftut-

tagets spännhjul (B).

5. 

A

B

Normalt slitage på remmarna kan resultera i de 
skador som visas i bilden. Om någon av dessa 
skador uppstår måste remmen bytas ut.

Justering av spänningen på kraftuttagets 
drivrem
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Dra i kraftuttagets spännstag för att släppa på 

spänningen i spännlänkaget för drivremmen.
5. Lossa justeringsbulten (A) och rotera spänn-

länkarmen (B) medurs för att öka den spänning 
som appliceras på kraftuttaget och på redska-
pets drivrem. Rotera länkarmen moturs för att 
reducera den spänning som appliceras på kraft-
uttaget och på redskapets drivrem.

6. 

Öka

Reducera

A

B

Dra åt justeringsbulten med 42 Nm.

Byte av kraftuttagets drivrem
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset och låt 

A
motorn svalna.

4. Öppna motorhuven och ta 
bort höger motorlucka.

5. Ta bort skyddet (A) för kraft-
uttagets spännhjul.

6. Sträck in en nåltång framför 
kopplingen för att ta bort 
hårnålen (B) och brickan, som fäster kraftutta-
gets spännstag till vipp-armen. 

B
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7. Dra ut kraftuttagets spännstag för att släppa på 
spänningen hos drivremmen.

8. Ta bort spänn-  
staget från vipp-
armen.

9. Lyft på kraftutta-
gets spännhjul och 
ta bort remmen 
från hjulet.

10. Dra upp remmen mellan vipparmen och det 
främre gallret. Om nödvändigt, rotera vipp-
armen för att öka avståndet mellan vipparmen 
och gallret.

11. Tryck ner den nya remmen mellan vipparmen 
och det främre gallret (kan vara nödvändigt att 
vrida remmen åt sidan).

12. Installera den nya remmen på kopplingens rem-
skiva.

13. Lyft på kraftuttagets spännhjul och installera 
remmen i det bakre spåret på spännhjulet.

14. Sätt tillbaka kraftuttagets spännstag på vipparmen 
och fäst med hårnålen och brickan.

15. Sätt tillbaka skyddet (A) för kraftuttagets spänn-
hjul. Dra åt bultarna med 11 Nm.

16. Sätt tillbaka höger motorlucka och stäng 
motorhuven.

Inspektion & justering av kopplingens 
luftspalt
Den elektriska kopplingen aktiveras med kraftut-
tagets strömbrytare för att koppla i eller koppla ur 
strömmen till remdrivna redskap. Kopplingen har 
också en bromsfunktion för att stoppa redskapet när 
krafuttaget kopplas ur eller när säkerhetskretsen för 
förarnärvaro bryts.
För korrekt funktion, ska luftspalten mellan arma-
turen och rotorn vara inställd på 0,5 mm. Om luft-
spalten är för smal, kan kopplingsarmaturen slira 
vid urkoppling, vilket orsakar tidigt slitage. Om 
luftspalten är för bred, kanske kopplingen inte går i 
ordentligt eller kan kopplas ur när den blir het.
Kontrollera luftspalten årligen och justera den vid 
behov.
1. Lokalisera de tre inspektionsfönstrena (A) på 

kopplingen.
A

2. Placera ett 0,5 mm tjockt bladmått i skåran mellan 
armaturen och rotorn.

3. 

Sätt i ett 0,5 mm tjockt bladmått

Dra åt eller lossa kopplingens justeringsmutter (B) 
efter behov, för att uppnå en luftspalt på 0,5 mm.

B
B

B

Borttagning & installation av hjul
Borttagning av hjul:
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Lossa hjulmuttrarna, men ta inte bort dem.

   VARNING
Om maskinen inte säkras tillräckligt, kan den 
falla och klämma fast eller krossa personer eller 
kroppsdelar, orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
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5. Lyft upp hörnet på maskinen och stötta med en 
pallbock.

6. Ta bort hjulmuttrarna och lyft bort hjulet.
Installation av hjul:
1. Placera hjulet på monteringstapparna med hjul-

navet mot hjulaxelnavet. NOTERA: om hjulet är 
utrustat med en singel luftventil, ska luftventilen 
peka utåt från maskinen. Om hjulet är utrustat 
med dubbla luftventiler, finns det en dekal på 
fälgen som visar vilken sida som är hjulnavet.

2. 

1

2

43

5

Montera hjulmuttrarna och dra åt för hand tills 
hjulet ligger an mot hjulaxelnavet.

3. Lyft upp maskinen lite och 
ta bort pallbocken. Sänk ner 
maskinen mot marken.

4. Dra åt hjulmuttrarna korsvis, 
enligt bilden. Dra åt med 75 
Nm.

Borttagning och instal-
lation av yttre hjul vid 
dubbelmontage
1. Höj maskinen ungefär 5 cm genom att köra 

maskinen upp på plankor som lagts ut i linje 
med de inre hjulen. De yttre hjulen ska inte ha 
kontakt med plankorna.

2. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
3. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
4. Placera hjulklossar framför och bakom de inre 

hjulen för att förhindra oavsiktlig rörelse. 

   VARNING
Placera hjulklossar framför och bakom de inre 
hjulen för att förhindra att maskinen rullar under 
borttagning eller installation av de yttre hjulen.

En domkraft och pallbockar kan användas om 
plankor inte finns att tillgå.

Borttagning av yttre dubbelmonterade hjul:
1. Lossa dragbulten ungefär 5 varv.
2. Med en medelstor hammare, slå till änden på 

dragbulten tills den låsbara centrumkonan släp-
per.

3. Ta bort dubbelmontagepaketen genom att 
roetera dem moturs.

4. Sätt i plastpluggar från dubbelmontagekitet i de 
inre hjulnaven på alla fyra däck.

5. Om så önskas, flytta styrcylindern till den inners-
ta hålinställningen på cylinderinfästningen under 

det främre vänsterhörnet av fotplattformen. Dra 
åt med 203 Nm.

Installation av yttre dubbelmonterade hjul:
1. Ta bort plastpluggarna från de inre hjulnaven.
2. Inspektera den gängade änden av förlängarna 

för dubbelmontaget för att säkerställa att cent-
rumkonan, dragbulten, och de yttre gängorna av 
dubbelmontagets förlängare har en tunn hinna 
av fett. Applicera fett, om nödvändigt.

3. Centrumkonan måste vara lös innan dubbel-
montagets förlängare installeras på den inre 
naven. Kontrollera genom att dra dragbulten in 
och ut. Den ska kunna röra sig 6,5 - 13 mm.

4. Sätt i den gängade änden av dubbelmontagets för-
längare i den inre hjulnaven. Vrid dubbelmontage-
paketet medurs med båda händerna tills hjulet 
sitter fast. Repetera för de andra tre hjulen.

5. Dra åt dragbulten med 163 Nm. Repetera för de 
andra tre hjulen.

6. Om styrcylindern är inställd på den innersta hål-
infästningen, flytta styrcylindern till den mittersta 
hålinfästningen under det främre vänsterhörnet på 
fotplattformen. Dra åt med 203 Nm.

Lufttryck i däck
Kontrollera lufttrycket i däcken före körning, som en 
del av den dagliga inspektionen. Håll samma luft-
tryck i alla däck. Håll lufttrycket inom givet spann för 
att förebygga tidigt slitage och/eller dålig drivkraft.

Däcktyp Enkel- 
montage

Dubbelmontage
Inre Yttre

Allterräng 8-16 psi  
(55-110 kPa)

8-10 psi 
(55-69 kPa)

6-8 psi 
(41-55 kPa)

Traktor-
mönster

8-16 psi  
(55-110 kPa)

8-10 psi 
(55-69 kPa)

6-8 psi 
(41-55 kPa)

Turf/gräs 15-20 psi  
(103-138 kPa)

15-17 psi 
(103-117 kPa)

10-12 psi 
(69-83 kPa)
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Inspektion av ROPS och säkerhetsbälte

   VARNING
Underlåtenhet att inspektera och underhålla 
vältningsskyddet Roll-Over Protection System 
(ROPS) och säkerhetsbältet kan leda till allvarlig 
skada eller dödsfall.
Om någon del av ROPS utsätts för strukturell 
skada, måste hela ROPS bytas ut.

Inspektera störtbågen och säkerhetsbältet före kör-
ning, som en del av den dagliga inspektionen.
1. Inspektera störtbågen avseende skada, saknade 

komponenter och lösa eller saknade hårdvaru-
delar. Byt ut eventuella skadade eller saknade 
komponenter och dra åt löst sittande hårdvara 
innan maskinen körs.

2. Inspektera säkerhetsbältets rem avseende 
skärsår, nötning, fransning och överskridande 
slitage.

3. Inspektera säkerhetsbältets rem avseende skador 
från exponering av solens ultravioletta strålar. Om 
remmens originalfärg är mycket blekt, kan rem-
mens fysiska hållfasthet vara försämrad.

4. Inspektera säkerhetsbältets rem avseende 
damm och smuts. Om remmen är packad med 
smuts, kan remmens fysiska hållfasthet vara 
försämrad.

5. Inspektera säkerhetsbältets rem avseende 
stelhet. Om remmen inte längre är böjlig, kan 
remmens fysiska hållfasthet vara försämrad.

6. Inspektera säkerhetsbältets spänne och lås 
avseende skador, sprickor eller hårt slitage.

7. Inspektera säkerhetsbältet avseende dess funk-
tion. Säkerhetsbältet ska låsa ordentligt och 
släppa smidigt. Justering av säkerhetsbältet ska 
kunna utföras utan överdrivet motstånd.

Om några problem upptäcks under denna inspek-
tion, måste komponenten bytas ut innan maskinen 
körs.

Inspektion & justering av parkerings-
broms
Parkeringsbromsen ska vara justerad så att det 
krävs en kraft på minst 7 kg för att koppla i broms-
spaken med 7 klick eller mindre, från urkopplat läge. 
Om det går att koppla i bromsspaken med 7 klick 
eller mindre från urkopplat läge med mindre kraft 
än 7 kg, eller om inkoppling av parkeringsbromsen 
inte förhindrar maskinen från att röra sig, behöver 
bromsstaget justeras.
1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Stäng av motorn och ta bort startnyckeln från 

tändningslåset.

3. 

   VARNING
Parkingsbromsen måste vara urkopplad under 
den här justeringsproceduren. Parkera maskinen 
på ett plant underlag och placera hjulklossar 
framför och bakom hjulen för att förhindra att 
maskinen rullar framåt eller bakåt.

Placera hjulklossar framför och bakom hjulen för 
att förhindra att maskinen rullar.

4. Koppla ur parkeringsbromsen för att ta bort all 
spänning från bromsstaget.

5. Dra åt 1/4” låsmuttern (A) på bromsstaget flera 
varv och kontrollera erforderlig kraft som krävs 
för att koppla i bromsspaken igen. Fortsätt justera  
1/4” låsmuttern tills en kraft på minst 7 kg krävs för 
att koppla i bromsspaken 7 klick eller mindre från 
urkopplat läge.

6. 

A

B
C

När kravet på erforderlig kraft för att koppla i 
bromsspaken har uppnåtts, koppla ur parker-
ingsbromsen och flytta SDLA-spaken framåt så 
långt fram som den kan flyttas. Medan SDLA-
spaken flyttas framåt, observera kompressions-
fjädern (B) och bromsinkopplingsarmen (C) på 
bromsstaget. 
Kompressionsfjädern på bromsstaget ska inte 
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få bromsinkopplingsarmen att bli upplyft mer än 
0,8 mm. Om bromsinkopplingsarmen rör sig mer 
än så, är det möjligt att bromsen kommer att 
slira vid körning med full hastighet framåt, vilket 
kan orsaka tidigt slitage.

7. Om det inte går att uppfylla kravet på 7 kg som 
kraft för att koppla i bromsspaken med högst 
7 klick från urkopplat läge utan att orsaka att 
bromsinkopplingsarmen flyttar sig mer än 0,8 
mm med SDLA-spaken i läge med full hastighet 
framåt, kan parkeringsbromsbandet behöva mer 
service. Kontakta din auktoriserade Ventrac-
återförsäljare för assistans.

Justering av neutralläge
Maskinen ska komma till ett fullständigt stopp när 
spaken för fjäderretur är i PÅ-läge och parkerings-
bromsen är urkopplad. Maskinen ska inte göra några 
försök att röra sig när parkeringsbromsen är inkop-
plad. Om maskinen försöker att röra sig, kommer 
det att finnas en ökad mängd av oljud från pumpens 
hydraulik, vilket indikerar att pumpen inte är i neutralt 
läge.
Om maskinen rör sig eller försöker att röra sig under 
någon av omständigheterna, måste neutralläget 
justeras.
1. Ta bort eventuella redskap från maskinen.
2. Parkera maskinen på ett plant underlag.
3. Slå till parkeringsbromsen och stäng av motorn.
4. Ta bort startnyckeln från tändningslåset.
5. Ta bort pumplocket från maskinen.

6. 

   VARNING
Försök inte justera neutralläget medan maskinens 
hjul har markkontakt. Maskinen kan oavsiktligt 
flytta sig framåt eller bakåt, vilket kan orsaka 
allvarlig skada eller dödsfall.
Om maskinen inte stöttas ordentligt, kan maski-
nen falla och klämma fast eller krossa person eller 
kroppsdelar, orsaka allvarlig skada eller dödsfall.

Lyft upp maskinen så att alla fyra hjul är minst 
5 cm upplyfta från marken och stötta maskinen 
med pallbockar eller stödblock. Se till att pall-
bockarna eller stödblocken inte får kontakt med 
hjulen när de roterar.

7. Placera en vikt på 22,5 kg på sätet så att 
förarnärvarokretsen är aktiverad.

8. Placera spaken för fjäderretur i läge PÅ för att 
koppla i fjäderretur.

9. Starta maskinen och  justera motorhastigheten  
till ungefär 2 000 varv/minut.

10. Lokalisera neutrallägets justeringsbult (A) nedtill 
på högersidan av den främre ramen (höger 
konsolpanel), 

A

precis nedanför spaken för fjäder-
retur.

11. Lossa huvmuttern (A) lite lätt. NOTERA: det är 
lättare att uppnå önskad inställning om juste-
ringsbulten för neutralläget lämnas något åtsit-
tande och en gummiklubba eller en träbit och 
metallhammare används för att knacka bulten 
i önskad riktning. Slå inte direkt på huvmuttern 
med en metallhammare, då det finns risk att 
skada muttern.

12. Koppla ur parkeringsbromsen och observera 
i vilken riktning däcken rör sig. Om däcken 
roterar framåt, ska justeringsbulten flyttas uppåt 
i ramens skåra. Om däcken roterar bakåt, ska 
justeringsbulten flyttas nedåt i skåran.

13. När det korrekta neutralläget har hittats och 
däcken inte roterar mer, dra åt justeringsbulten 
med 42 Nm. Se till att hålla i bulthuvudet för att 
förhindra att bulten rör sig i skåran när den dras 
åt.

14. Verifiera att neutralläget fortfarande är korrekt 
efter att bulten har dragits åt genom att flytta 
SDLA-spaken framåt och bakåt och tillåta fjäder-
returen att flytta spaken tillbaka i neutralläge. 
Observera däcken för att se om det finns någon 
rörelse. Repetera stegen 11-13 efter behov tills 
där inte finns någon rörelse i däcken mer.

15. Slå till parkeringsbromsen och lyssna efter 
onormala ljud från pumpens hydraulik. Repetera 
stegen 11-13, om nödvändigt.

16. 

   VARNING
En icke-korrekt inställd neutralbrytare kan resultera 
i en ojämn uppstart av motorn eller osäker rörelse 
hos maskinen. Kontrollera läget på neutralbrytaren 
varje gång neutralläget justeras.

Justeringar som utförs på neutrallägets juste-
ringsbult kan påverka inställningen av neutral-
brytaren. Efter att neutralläget har ändrats, är 
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Underhållsschema

4500Y - Kubota D902
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Redskapsfäste 2 1                     
Lyftcylinder 2 1                     
Midja (centralstag) 1 1                     
Styrcylinder 2 1                     
Drivaxel 2 1                     
3-punkts-cylinder @ 2 1                     
3-punkts-svängtapp @ 2 1                     
Nedre midjelänk 2 1                     
Skenor för sätet 2 #                     
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Kontrollera motoroljenivå
!

 Motor !

Inspektera primärt luftfilter 
Byt primärt luftfilter 
Byt säkerhetsluftfilter
Kontrollera kylvätskenivå
Underhåll av kylsystem
Rengör motorutrymme, motor & kylare 

Hydrauliksystem

Kontrollera oljenivå för bakre drivaxel

Parkeringsbroms

Elektroniksystem

Inspektion

Kontrollera bultar till främre redskapsfäste.
Moment 102 Nm.
* Vid hög belastning, hög temperatur eller dammiga förhållanden är inte serviceintervallen specificerade, Ventrac rekommenderar serviceutföranden mer frekvent, standardserviceintervallen bör halveras.

^ Smörj tills nytt fett är synligt
# Silikonbaserat spraysmörjmedel

% Första bytet av hydraulfilter sker vid 100 timmar. Byt olja och filter vid 500 timmar, sedan var 1000:e timme.

** Körning i svåra förhållanden kan kräva tätare underhållsintervaller.
!  Se motorns ägarmanual för information om motorolja och komplett serviceinformation
@  Tillvalsutrustning

Underhållsschema

Fett och smörjning: se avsnitt Smörjning

Byt motorolja och oljefilter

Byt bränslefilter
Dränera vatten & sediment från bränsletank

Kontrollera hydrauloljenivån

Byt hydraulolja & oljenivå för bakre drivaxel
Byt hydraulfilter

Inspektion & justering av parkeringsbroms

Rengör batteripoler & batteriutrymme
Byt glödlampor

Inspektera remmar, bränsleslangar och 
hydraulslangar          
Kontrollera däcktryck

Inspektera ROPS-struktur & säkerhetsbälte
Inspektera lösa, saknade eller slitna 
komponenter
Inspektera batteri, elektriska anslutningar 
och lysen

Inspektera säkerhetssystem förarnärvaro

Kontrollera hjulmuttrar. 
Moment 75 Nm.
Kontrollera styrcylinderbultar.
Moment 203 Nm.
Kontrollera bultar till främre/bakre midjelänk.
Moment 203 Nm.
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Checklista för underhåll

4500Y - Kubota D902

för underhåll
Checklista
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2 1
2 1
1 1
2 1
2 1
2 1

@ 2 1
2 1
2 #

!

! Motor

Hydrauliksystem

Parkeringsbroms

Elektroniksystem

Inspektion

Fett och smörjning: se avsnitt Smörjning
Redskapsfäste
Lyftcylinder
Midja (centralstag)
Styrcylinder
Drivaxel
3-punkts-cylinder @
3-punkts-svängtapp 
Nedre midjelänk
Skenor för sätet

Kontrollera motoroljenivå

Inspektera primärt luftfilter 
Byt primärt luftfilter 
Byt säkerhetsluftfilter
Kontrollera kylvätskenivå
Underhåll av kylsystem
Rengör motorutrymme, motor & kylare 

Byt motorolja och oljefilter

Byt bränslefilter
Dränera vatten & sediment från bränsletank

Kontrollera oljenivå för bakre drivaxel

Kontrollera bultar till främre redskapsfäste.
Moment 102 Nm.

Kontrollera hydrauloljenivån

Byt hydraulolja & oljenivå för bakre drivaxel
Byt hydraulfilter

Inspektion & justering av parkeringsbroms

Rengör batteripoler & batteriutrymme
Byt glödlampor

Inspektera remmar, bränsleslangar och 
hydraulslangar          
Kontrollera däcktryck

Inspektera ROPS-struktur & säkerhetsbälte
Inspektera lösa, saknade eller slitna 
komponenter
Inspektera batteri, elektriska anslutningar 
och lysen

Inspektera säkerhetssystem förarnärvaro

Kontrollera hjulmuttrar. 
Moment 75 Nm.
Kontrollera styrcylinderbultar.
Moment 203 Nm.
Kontrollera bultar till främre/bakre midjelänk.
Moment 203 Nm.

* Vid hög belastning, hög temperatur eller dammiga förhållanden är inte serviceintervallen specificerade, Ventrac rekommenderar serviceutföranden mer frekvent, standardserviceintervallen bör halveras.

^ Smörj tills nytt fett är synligt
# Silikonbaserat spraysmörjmedel

** Körning i svåra förhållanden kan kräva tätare underhållsintervaller.
!  Se motorns ägarmanual för information om motorolja och komplett serviceinformation
@  Tillvalsutrustning
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% Första bytet av hydraulfilter sker vid 100 timmar. Byt olja och filter vid 500 timmar, sedan var 1000:e timme.



SERVICE

Service - 67

Ventrac Logg för underhåll

Modellnummer:___________________

Serienummer:

      ͞             

Datum: Timmar: Beskrivning av reparation/service Initialer

SERVICE
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Datum: Timmar: Beskrivning av reparation/service Initialer
 

Ventrac Logg för underhåll
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FELSÖKNING
Wiring Diagram Reference Key

A = 32.0108 - Harness, Rear
B = 32.0109 - Harness, Dash
C = 32.0110 - Harness, Front
D = 32.0107 - Harness, B&S Engine
E = 32.0105 - Harness, Kawasaki Engine 
F = 32.0104 - Harness, Kubota Gas
G = 32.0106 - Harness, Kubota Diesel
H = 
I  = 
J = 32.0114 - Harness, Kit - 12v Front
K = 32.0113 - Harness, Kit - 12v Rear
L = 32.0120 - Harness, Kit - 12v Dual Hydraulic
M = 32.0119 - Harness, Kit - Propane
N = 32.0121 - Harness, Kit - PTO Remote
O = 32.0115 - Harness, Kit - Horn
P = 32.0122 - Harness, Kit - Backup Alarm
Q = 32.0118 - Harness, Kit - Directional
R = 32.0117 - Harness, Kit - Strobe Light
S = 32.0116 - Harness, Kit - Work Light
T = 32.0123 - Harness, Kit - Slope Indicator

*@ = 32.0160 - Harness, Kubota WG972
"  ̂= 32.0159 - Harness, Kawaski FD851D Fused

Wire Reference Key

Harness Section Identifier
=  *Black Wire
=  White Wire
=  Ground
=  Splice or Connection

* All black wires that are part of the wire harness 
  are part of the ground circuit. However, some 
  components such as lights may be wired where 
  black may be positive. 

All other wires colors are as shown

Black = Ground
Dark Blue = Pre-Heat
Lt Blue = Safety Circuit
Brown = Engine Run / Kill
Gray = 12v Aux / Horn power
Green = Start/Speed/Directional
Lt Green = 12 Aux 
Orange = Propane / Slope
Pink = Alarm
Purple = PTO
Red = Power
Tan = RPM
White = Power
Yellow = Light/Directional

Wire Color & Circuit Type

Anything outlined with a blue box is a Standard Feature

Anything outlined with a Green box is a Option

* Actual wires not labeled on tractor harness
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Wiring Diagram - Rear Harness

A-061
Ground
Stud #1

A-065

A-061

A-062

A-
06

2
A-

06
3

A-063

A-
06

4

A-066

A-069

A-070

A-
07

2

A-
03

2
A-

07
4

A-
07

6

A-091A-089

A-084
A-087

A-
09

0

A-067

A-092

DIODEA-083

A-076
A-069

A-072
A-074A-074

A-079

A-067

A-068

A-
26

6

A-267

A-267

M-067

Q-267

Q-067

Q-283

Q-281
Q-282

Q-280

A-092

A-066

A-
00

2

A-079

A-
01

1

A-
01

0

K-
26

9

K-
26

8

K-
27

0
A-

09
0

A-
04

1
A-

04
0

A-
04

2
A-

03
9

A-
04

3
A-

04
4

K-
26

9
K-

26
8

K-
26

7

Battery

R
ig

ht
 T

ai
l

Li
gh

t
Le

ft 
Ta

il
Li

gh
t

Hyd. 
Cooler

Fan

Cooler 
Sensor

St
ro

be
Li

gh
t

W
or

k
Li

gh
t

Ba
ck

up
Al

ar
m

12
v 

Au
x

Fan
Switch

Relay Control 
Module

Battery
Disconnect

12
v 

Fr
on

t
C

on
tro

l

Fuel
Sender

M
O

M
O

M
O

O
n/

O
ff

12v Rear
On/Off

12v Rear
Switch

Mo/off/Mo

Spare Wire

Fu
el

 
Pu

m
p

A-005

A-013

A-061

A-029

A-033

A-031

A-034

A-035

AA A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 NC

87a
NO
87

EX
85

EX
86

C
30

EX
85

NO
87

NC
87a

C
30

EX
86

NO
87

NC
87a

EX
85

C
30

EX
86

EX
85

NC
87a

NO
87

EX
86

C
30

C
30

EX
86

NO
87

NC
87a

EX
85

Se
at

 S
w

itc
h 

(D
bl

)

12
V 

Pl
ug

01 = Spreader - 25 AMP (CB)
02 = Cab - 30 AMP (CB)
03 = Spreader Vibrator - 10 AMP
04 = 12v Rear - 20 AMP
05 = Slope Indicator - 5 AMP
06 = 12v Front Controls - 5 AMP
07 = 12v Front Relays - 15 AMP
08 = 12v Dual Valve - 10 AMP
09 = Seat Switch - 5 AMP
10 = Hyd Cooling Fan - 25 AMP (CB)
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Wiring Diagram - Front Harness
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Wiring Diagram - Engine Harness
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Wiring Diagram - Optional 30.0219 4-Pin Female Socket & 30.0218 4-Pin Male Plug

            Observera
Denna 4-pins kontakt är konstruerad för att användas endast med Ventracs originalutrustning. 
Denna 4-pins kontakt är dimensionerad för 20 amp maximal strömförbrukning. Motorns generator och/
eller batterikapaciteten avgör den tillåtna kontinuerliga strömförbrukningen.

30.0219 4-Pin 
Female Socket

Terminal Position Wire Color Function
1 White Positive (On/Off Switched)
2 Black Negative (Constant)
3 Green or Brown Positive/Negative (Momentary Switched Reversing)
4 Red Positive/Negative (Momentary Switched Reversing)

1

2 3

4

30.0218 4-Pin 
Male Plug

Terminal Position Wire Color Function
1 Not Specified* Positive (On/Off Switched)
2 Not Specified* Negative (Constant)
3 Not Specified* Positive/Negative (Momentary Switched Reversing)
4 Not Specified* Positive/Negative (Momentary Switched Reversing)

* Refer to the part diagram in the attachment’s operator’s manual for specific wire color and terminal position for each model.

30.0219 4-pin female socket is used in the 70.4104 12 Volt Front kit & 70.4105 12 Volt Rear Kit.

30.0218 4-pin plug is used on attachments to connect to the 30.0219 socket on the power unit.

23

14

Front View of Socket
Without Cover

Rear View of Socket

3 32 2

1 14 4
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FELSÖKNING
Elektronisk felsökning med Tractor Con-
trol Module (TCM)
TCM övervakar de elektroniska kretsarna som är 
nödvändiga för att motorn, startmotorn och kraftuttaget 
(PTO) ska fungera. Dessa “input”-kretsar inkluderar 
strömbrytaren för kraftuttaget, neutralbrytare, brytaren 
för parkeringsbromsen, tändningslås , sitsbrytare, och 
generatorkontroll. TCM är programmerad för att tillåta 
motorn, startmotorn eller kraftuttaget att gå endast när 
specifika kriteria för input är uppfyllda. Motorn, start-
motorn och kraftuttaget styrs av “output” från TCM.
TCM inkluderar röda LED-lampor för vardera krets för 
felsökningssyften. LED-lamporna aktiveras när input- 
eller output-kretsen är aktiverad. TCM är uppdelad 
i två sektioner: den vänstra sidan (input) visar åtta 
input med röda LED-lampor; den högra sidan (output) 
visar fem output, även dessa med röda LED-lampor. 
TCM har två strömkällor. Den första förser datorn med 
ström, oberoende av tändningslåset, så att TCM inte 
slås av och på varje gång tändningslåset slås av och 
på. (Notera: när batteriets frånskiljare är vriden till läge 
Off, är även TCM avstängt). Den andra strömkällan 
förser resten av datorn med ström när tändningslåset 
är påvridet. 
När batteriets frånskiljare är påslaget, kommer Power 
LED-lampan (J) att tändas. Om systemets spänning 
faller under ett förinställt värde när tändningslåset är 
avslaget, eller om maskinen står oanvänd längre än 
15 dagar, går TCM automatiskt in i “Sleep”-läge och 
drar mindre ström. För att “väcka” TCM, vrid batteri-
ets frånskiljare till Off  under 10 sekunder och sedan 
tillbaka till On.

A

B

C

D

E

F

G

H J

K

L

M

N

O

Input-kretsar
Brytare för parkeringsbroms (A)

Lampan indikerar att kretsen är sluten och parke-
ringsbromsen är inkopplad. För att denna lampa 
ska lysa, måste tändningslåset vara i läge PÅ/
KÖR.

Neutralbrytare (B)
Lampan indikerar att kretsen är sluten och maski-
nens reglage för framåt/bakåt är i neutralläge. För 
att denna lampa ska lysa, måste tändningslåset 
vara i läge PÅ / KÖR och reglaget för framåt/bakåt 
(SDLA) måste vara i neutralläge.

Brytare för kraftuttaget (C)
Lampan indikerar att brytaren för kraftuttaget är i 
läge On. För att denna lampa ska lysa, måste tänd-
ningslåset vara i läge PÅ / KÖR och kraftuttagets 
brytare i läge On (ikopplad).

Sitsbrytare (D)
Lampan indikerar att en förare är närvarande i 
sätet. För att denna lampa ska lysa, måste tänd-
ningslåset vara i läge PÅ / KÖR och föraren måste 
vara närvarande i sätet.

Startmotorn (E)
Lampan indikerar att tändningslåset är vridet till 
läge START.

Tändningslås PÅ / KÖR (F)
Lampan indikerar att tändningslåset är vridet till 
läge PÅ / KÖR. Tändningslåset måste vara i läge 
PÅ / KÖR för att TCM ska vara aktiverat.

Generatorkontroll (G)
Används ej.

Generatorbrytare (H)
Används ej.

Ström (J)
Denna lampa sitter i nedersta, högra hörnet på TCM. 
Lampan indikerar att det finns ström hela tiden till  
TCM och stängs bara av med batteriets frånskiljare 
eller om TCM går in i “Sleep”-läge. Den håller TCM-
datorn strömförsedd för att eliminera fördröjningen 
som annars uppstår när tändningslåset först vrids till 
läge PÅ / KÖR.
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Output-kretsar
Specifika input-betingelser måste vara uppfyllda 
innan vardera output-krets kan fungera.
Startmotor (K)

Lampan indikerar att ström skickas till startmo-
torns solenoid. För att startmotorns output ska 
fungera, måste parkeringsbromsen vara tillslagen 
och maskinens framåt/bakåt-reglage måste vara i 
neutralläge.

PTO (L)
Lampan indikerar att ström skickas till kraftutta-
gets kopplingsrelä. För att kraftuttagets output ska 
fungera, måste föraren närvara i sätet.
Om en fjärrsats för kraftuttaget är installerad och 
ett redskap såsom generatorn är ansluten, kom-
mer TCM att automatiskt koppla in fjärrsatsens 
funktion. Kraftuttagets brytare på generatorn 
ersätter i detta läge kriteriumet med sitsbrytaren 
för att kraftuttaget ska fungera. Parkeringsbrom-
sen måste vara tillslagen för att fjärrsatsens funk-
tion ska fungera.

Följande motorkommandon är motorspecifika.
Motor +12V drift (M)

Lampan indikerar att ström skickas till motorns 
styrmodul så att motorn kan gå. För att denna 
lampa ska lysa, måste antingen föraren sitta på 
sätet, eller parkeringsbromsen vara tillslagen och 
framåt/bakåt-reglaget (SDLA) måste vara i neutral-
läge.

Motorstopp via jordning (N)
Används ej.

Diesel förvärmning (O)
Denna output är specifik för dieselmotorn på 4500Y. 
Den styr den signal som aktiverar och inaktiverar 
glödtändarna.
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Elektronisk felsökningsguide
1. Säkerställ alltid att det finns strömförsörjning till datorn (TCM). Med tändningslåset i läge AV / STOPP, 

kontrollera att LED-lampan för input av ström (J) lyser. Om lampan inte lyser:
a. Kontrollera att batteriets frånskiljare är påslagen.
b. Om batteriets frånskiljare är påslagen redan, kan TCM vara i ‘Sleep’-läge. Vrid av batteriets från-

skiljare till läge Off för 10 sekunder och sedan tillbaka till On för att “väcka” TCM.
c. Kontrollera 15 ampere-säkringen i hållare nr10 på främre säkringspanelen. Byt ut denna säkring, 

vid behov.
2. Vrid tändningslåset till läge PÅ / KÖR och kontrollera om några av de andra lamporna tänds. Om inga 

andra lampor tänds, kontrollera 5 ampere-säkringen i hållare nr8 på främre säkringspanelen. Byt ut 
denna säkring, vid behov. 
Om några andra lampor tänds, kan du börja felsöka resten av TCM-funktionerna.

3. För att felsöka kretsarna i tabellen nedanför, måste motsvarande LED-lampor vara “på” för att kretsen 
ska fungera. Om några av de erforderliga LED-lamporna inte är på, se felsökningsavsnittet på följande 
sidor.

Krets Ström
Brytare 

parkerings-
broms

Neutral 
brytare

Brytare 
kraftuttag

Sits-
brytare

Start-
motor Tändningslås

Startmotor

Kraftuttag

Motor +12V drift 
utan förare
Motor +12V drift 
med förare
DSL för-upp-
värmning

 2  1

1 Slås på när tändningslåset vrids till läge PÅ / KÖR. Förblir påslagen under 6 sekunder.
2 Slås på när startmotorn kopplas i. Förblir påslagen under 5 sekunder efter att motorn startar och tändningslåset släpps och återgår till läge PÅ / KÖR.
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Motor
Symptom: Möjlig orsak:

Startmotorn går inte igång. Batteriets frånskiljare är i läge Off.
Tractor Control Module (TCM) är i ‘Sleep’-läge.
Trasig säkring i strömrelämodulen.
Trasig säkring i startkretsen.
Parkeringsbromsen är inte tillslagen.
Parkeringsbromsens brytare är feljusterad.
Maskinen är inte i neutralläge.
Neutralbrytaren är feljusterad.
Låg batterispänning.

Motorn går runt, men startar inte. Bränslets avstängningsventil är avstängd.
Otillräcklig bränslenivå.
Trasig bränslepump.
Bränslefiltrena är igensatta.
Bränsletankens ventil fungerar inte.
Kallt väder - aktivera glödtändarna en andra gång.
Glödtändarna fungerar inte.
Stopp i bränsleslang.
Bränslesolenoiden fungerar inte.
Trasig injektionspump.
Dålig motorkompression.

Motorn går tungt. Igensatta eller delvis igensatta bränslefilter.
Igensatta eller delvis igensatta luftfilter.
Bränsletankens ventil fungerar inte.
Gammalt/smutsigt bränsle ELLER fel bränsleblandning för 
säsongen.
Otillräcklig bränslenivå.
Trasig bränslepump.
Smutsiga eller trasiga bränsleinjektorer.
Trasig injektionspump.
Felaktigt ventilspel.
Defekt ventilsäte.

Kraftlös motor. Igensatta eller delvis igensatta bränslefilter.
Igensatta eller delvis igensatta luftfilter.
Smutsiga eller trasiga bränsleinjektorer.
Låg cylinderkompression.
Trasig injektionspump.

Motorn blir överhettad. Smutsigt kylarnät.
Låg nivå på kylarvätska.
Skräp i motorutrymmet.
Defekt kylarlock.
Defekt termostat.
Lös generatorfläktrem.
Defekt topplockspackning.
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Symptom: Möjlig orsak:
Oljelampa lyser under körning. Låg oljenivå.

Trasig oljegivare.
Trasig eller igensatt oljepump.

Motor släpper ut vit avgasrök. Låg motortemperatur.
Trasig topplockspackning.
Vatten i förbränningskammaren.

Hög bränsleförbrukning. Igensatt luftfilter och/eller slang.
Smutsiga eller trasiga spridare.

Hög oljeförbrukning. Läckage. Leta efter läckor.
Felaktig motorolja.
Igensatt luftfilter och/eller slang.
Slitna kolvringar eller cylinderväggar.
Slitna eller trasiga ventiler.

Elektroniksystem
Närhelst det finns ett elektroniskt problem, kontrollera först att LED-lampan för Power input (nedersta, 
högra hörnet) för TCM lyser när tändningslåset är i läge AV / STOPP. Om den inte lyser:

a. Kontrollera att batteriets frånskiljare är påslagen.
b. Om batteriets frånskiljare är påslagen redan, kan TCM vara i ‘Sleep’-läge. Vrid av batteriets från-

skiljare till läge Off för 10 sekunder och sedan tillbaka till On för att “väcka” TCM.
c. Kontrollera 15 A-säkringen i hållare nr10 på främre säkringspanelen. Byt ut säkringen vid behov.

Vrid tändningslåset till läge PÅ / KÖR och kontrollera om några av de andra lamporna tänds. Om inga 
andra lampor tänds, kontrollera 5 amp-säkringen i hållare nr8 på främre säkringspanelen. Byt ut säkrin-
gen vid behov. Om andra lampor tänds, kan du börja felsöka resten av TCM-funktionerna.

Symptom: Möjlig orsak:
Batteriet laddas inte. Lösa eller frätna anslutningar.

Trasig eller lös kabel i laddningssystemet.
Trasig säkring eller smältlänk i laddningssystemet.
Defekt batteri.
Lös generatorrem.
Defekt retulator.
Defekt generator.

Lysena fungerar inte. Säkring har gått.
Trasig glödlampa.
Trasig kabel/anslutning.
Trasig strömbrytare för lyset.

Glödtändarna aktiveras inte. Säkring har gått.
Trasig kabel.
Trasiga glödtändare.

Motor (fortsättning)
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Symptom: Möjlig orsak:
Kraftuttaget slås inte på. Säkring har gått.

Trasig sätesbrytare. (Föraren måste sitta på sätet.)
Trasig brytare för kraftuttaget.
Trasig drivrem för kraftuttaget.
Kopplingens luftspalt är utanför spannet.
Trasig koppling.

Alla TCM lampor lyser, även när tändningslåset är av. Låg batterispänning.

Hydrauliksystem
Symptom: Möjlig orsak:

Främre redskapet går inte att lyfta. Låg nivå på hydrauloljan.
För stor last på lyften.
Trasig hydraulcylinder.
Igensatt hydrauloljefilter.
Pumpens laddningstryck är lågt.
Hårdvara saknas på lyftcylinder.
Hårdvara saknas på SDLA-spakens anslutningar.

Styrning försvårad. Låg nivå på hydrauloljan.
Igensatt hydrauloljefilter.
Trasig styrcylinder.
Pumpens laddningstryck är lågt.
För stor last på hydrauliksystemet.

Högt oljud i hydrauliksystem. Låg nivå på hydrauloljan.
Igensatt hydrauloljefilter.
Fel olja i  hydrauliksystemet.
Kall väderlek. Låt maskinen bli varm.

Hydrauliksystem överhettas Strömbrytaren för hydraulkylfläkten har löst ut.
Smutsig/igensatt hydraulkylare.
Trasig temperaturgivare för kylfläkt.
Trasig kylfläkt.
Överbelastat hydraulsystem (högt växelläge används 
istället för lågt växelläge vid tunga arbetsbelastningar).

Elektroniksystem (fortsättning)
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Maskin
Symptom: Möjlig orsak:

Maskinen rör sig inte fast motorn är igång. Växelspak för högt/lågt växelläge är i neutralläge.
Låg nivå på hydrauloljan.
Bromsen har fastnat.
Kontrollänkaget till pumpen är löst eller av.
Hög/låg växel är i neutral.
Universalleden vid motor/hydraulpump är lös.
Trasig hydraulpump eller motor.

Motorn stannar närhelst SDLA-spaken flyttas framåt eller 
bakåt ur sitt neutralläge.

Brytaren för parkeringsbromsen eller neutralbrytaren 
är feljusterad.
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SPECIFIKATIONER
Motor

Modell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4500Y
Tillverkare   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Kubota
Modellnummer    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . D902
Typ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Diesel
Cylindrar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Slagvolym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  898 cc
Motoreffekt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 hästkrafter (18,6 kW)
Arbetsområde (RPM)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1500-3650
Kylsystem   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Vätskekyld
Generatoreffekt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60 Ampere

Elektronik
Batteri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .500 kallstartsampere
Spänning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 Volt

Kraftöverföring
Typ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hydrostatisk (AWD
Hydrostatisk drivaxel (2) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Peerless
Hastighet framåt (högväxell)* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,1 km/h
Hastighet framåt (lågväxel)*   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8,4 km/h  . 
Bromsar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hydro-Dynamic
Hydrauloljefiltrering .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Micron & 25 Micron

Körreglage/instrumentering
Styrning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Power
Aktivering av kraftuttag   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Elektrisk med broms
Styrning av gaspådrag    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Kabel
Körriktningsreglage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Speed, Direction, Lift, Auxiliary (S.D.L.A)
Körsätt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hand
Mätare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Varvräknare, spänning, vattentemperatur, bränsle, hastighetsmätare
Parkeringsbroms/nödbroms   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Trumbroms

Övriga egenskaper
Svängradie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99 cm
Standarddäck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Allterräng (22 x 12-8) (56 x 30-20 cm)
Valbara däck   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Turf, gräs (22 x 11-10) (56 x 28-26 cm)
Valbara däck   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Traktormönster (21 x 11-8) (53 x 28-20 cm)
Framljus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Halogen (55 watt)
Redskapssystem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ventrac Mount

* Kan variera beroende på däckstorlek, typ, och lufttryck.
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Dimensioner
Hjulbas    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 114 cm
Längd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208 cm
Höjd (toppen av ROPS störtbåge)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170 cm
Bredd (enkeldäck)* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122 cm
Bredd (dubbelmontage)* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185 cm
Vikt**   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  610-760 kg

Kapacitet & specifikation på vätskor

Venture Products, Inc. förbehåller sig rätten till att göra ändringar i specifikationerna utan att behöva informera om dessa.
* Kan variera beroende på däckstorlek, typ av däck och lufttryck.
** Vikt varierar beroende på motorstorlek, däckval och valbara tillbehör.

En kopia av reservdelslistan 
och denna användarmanual 
finns på:
http://ventrac.com/manuals
http://lapab.com/Manualer.php 
(svenska)

View all manuals

For optimal engine life 
and performance, use 
Ventrac Full Synthetic 
Engine Oil.  
Part # 15.0037-1

Attention: Engine Oil Recommendation

ENGINE OIL
SAE 10W-30

Premium Full Synthetic

Vätsketyp Kapacitet Filter #1 Filter #2
Motorolja Synthetic 10W-30% 3,7 liter 13.0267 -

Hydraulolja
(Främre drivaxel & tank)

HydroTorq XL Synthetic Hydraulic Oil
11,5 liter

Valbar. 3-punktslyft  
12,1 liter

21.0122  
(Suction filter)

21.0124  
(Return filter)

Hydraulolja
(Bakre drivaxel)

HydroTorq XL Synthetic Hydraulic Oil 4,4 liter - -

Kylsystem 50% destillerat vatten och 50% etylen-
glykol^ 6,6 liter - -

Bränslesystem Ultra-Low Sulphur Diesel 22,7 liter 13.0053 13.0220

Fett Lithium Complex NLGI #2 Se underhållsschema - -
% =  använd API Classification CI eller högre

^Rekommenderat frostskydd: lågsilikat, fosfatfri etylenglykol med tillsatser för att förhindra korrosion och rost.
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Amperage Draw Chart
Stockcode Component Description 4500Y

Tractor (General Amp Draw) 4.4
Fuel Pump 0.7
Lights 9.4

37.0060 PTO Clutch 6.1
21.0121 Hydraulic Cooler Fan 4.8
Options
70.4113 Halogen Work Light Kit 9.2
70.4133 LED Work Light Kit 2.6
70.4114 Strobe Light Kit 0.2
70.4119 Directional / Hazard Signal Kit 0.6
70.4104 12 Volt Front Kit Determined by Attachment
70.4105 12 Volt Rear Kit Determined by Attachment
70.4112 Slope Indicator Kit 0.1
70.4140 Slope Indicator Kit 0.5
70.4101 Back-Up Alarm Kit 0.0

Weather Cab
70.2009 Weather Cab (Work Lights On, Windshield Wiper on High) 7.1

70.2005-2 Direction Signal / Flasher Kit 8.0
70.2006-3 Strobe Light Kit 0.2
70.2006-6 Defrost Fan Kit 3.1
70.2009-51 Heater Kit - Kubota Engines (Fan on High) 8.5

Attachments
70.8015 EA Seeder Kit (EA600 AeraVator) 5.3
70.8025 12 Volt Actuator Kit (HB580 Broom, KX523 Snowblower) 0.8

23.0136-1 Directional Control Valve (KV550, KV552) 1.8
70.8035 Height Adjust Cylinder Kit (KR502, KR702) 3.6

39.55500 ES220 Spyker Spreader 8.0
70.2010 SS575 Salt Spreader 5.0
70.8120 SS575 Vibrator Kit 8.2
70.2013 SA250 Drop Spreader 12.0
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Tabeller för remmar

4500 Maskin Remstorlek Ventrac  
Artikelnr

4500 Drivrem för kraftuttag 
(Koppling - kraftuttagets rem-
skiva)

B38 rem 81.B038

Redskapsmodell Remstorlek Ventrac  
Artikelnr

EA600 Gräsmatteluftare B50 rem 81.B050

ED200 Kantskärare B45 rem 81.B045

ET200 Turbinlövblås B46 rem 81.B046

HB580 Borste B48 rem 81.B048

HM722 Klippare B45 rem 81.B045

HQ680 Slyklippare B45 rem 81.B045

KA160 Lövblås B52 rem 81.B052

KC180 Stubbfräs B53 rem 81.B053

KL480 Jordfräs B66 rem 81.B066

KP540 Ytfräs B48 rem 81.B048

KX523 Snöslunga B50 rem 81.B050

KY400 Grävare B53 rem 81.B053

MC600 Klippare, bakutkast B47 rem 81.B047

MJ840 Konturklippare B45 rem 81.B045

MR740 Cylinderklippare B47 rem 81.B047

Bullernivåer
Maskin 4500Y

Klipparredskap Endast maskin MC600 HM722

Deklarerad garanterad ljudeffektnivå vid ljudkälla, dB(A) - 105 105

Uppmätt ljudeffektnivå vid ljudkälla, dB(A) 102,8 104,2 103,9

Osäkerhetsfaktor, dB(A) 2 0.7 0,8

Ljudtrycksnivå vid förarens öra, dB(A) 93,8 93,9 93,5

Osäkerhetsfaktor, dB(A) 2 2 2

Not 1: Bullernivåer fastställda av EN ISO 5395-1.
Not 2: Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vibrationsnivåer
Maskin 4500Y

Klipparredskap Endast maskin MC600 HM722

Hand-armvibration (m/s2) <2.5 <2.5 <2.5

Osäkerhetsfaktor (m/s2) 1 1 1

Helkroppsvibration (m/s2) <0.5 <0.5 <0.5

Osäkerhetsfaktor (m/s2) 0.4 0.4 0.4

Not 1: Vibrationsnivåer fastställda av EN ISO 5395-1.
Not 2: Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
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