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Introduktion

Tillykke med din nye TP flishugger.
Linddana producerer TP flishuggere af den højeste kvalitet ved at anvende de mest moderne
produktionsteknologier, her under laserskæring, CNC teknologi og robotteknologi i lyse og åbne
produktionslokaler.
Af sikkerhedsmæssige grunde og for at få optimal glæde af flishuggeren er det vigtigt, at
gennemlæse brugsanvisningen før maskinen tages i brug.
Brugsanvisningen forklarer om sikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse, således at arbejdet med
flishuggeren kan foregå sikkert og lønsomt.
Linddana tilbyder slibeservice for Deres knive: knivene bliver slebet og sendt retur, samme dag de
modtages. (Ring og hør nærmere på tlf.: 76904045)
For at holde Deres maskine i topform samt forlænge maskinens levetid tilbyder Linddana en
servicekontrakt, hvor maskinen én gang om året bliver gennemgået af vor montør gerne i
samarbejde med brugeren. Foruden en teknisk gennemgang vejledes brugeren desuden om
anvendelse og vedligeholdelse af maskinen.
Linddana A/S

Hans Anker Holm, direktør
Jeres forhandler står altid til rådighed med reservedele, gode råd samt vejledning.

Forhandler stempel
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EU-Overensstemmelseserklæring

Fabrikant:
LINDDANA A/S, Ølholm Bygade 70, Ølholm, 7160 Tørring, Danmark
erklærer hermed, at
Flishugger:
______________________________________________

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 06/42/EF) og med national
lovgivning, der omsætter dette direktiv;
er i overensstemmelse med følgende andre EF-direktiver:
2000/14/EF
Endvidere erklæres det
at EN 13525 (harmoniseret standard), er blevet anvendt.
Titel: Direktør
Navn: Hans Anker Holm

Ølholm, 15. februar 2016

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . tp@linddana.com . www.linddana.com
Brugsanvisning: TP 320 fra dato 15.02.2016
©Copyright 2012

4

3

Indholdsfortegnelse

1

Introduktion .................................................................................................... 2

2

EU-Overensstemmelseserklæring .................................................................... 3

3

Indholdsfortegnelse......................................................................................... 4

4

Anvendelse...................................................................................................... 5

5

Monteringsanvisninger .................................................................................... 5
5.1
5.2
5.3

6

Før ibrugtagning ............................................................................................................... 5
Monteringsanvisning ........................................................................................................ 7
Igangsætning .................................................................................................................... 7

Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................... 8
6.1
6.2
6.3
6.4

Sikkerhedsregler ............................................................................................................... 8
Anvendte piktogrammer ................................................................................................... 9
Støjniveau ....................................................................................................................... 10
Miljøanvisninger ............................................................................................................. 10

7

Betjening af maskinen ................................................................................... 10

8

Vedligeholdelse ............................................................................................. 11
8.1
8.2
8.3
8.4

9

Vedligeholdelsesskema ................................................................................................... 11
Smøring og olie ............................................................................................................... 12
Udskiftning af sliddele ..................................................................................................... 13
Slibning af knive .............................................................................................................. 22

Instruktion for TP PILOT K .............................................................................. 23
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Beskrivelse af TP PILOT K betjeningspanel. ...................................................................... 24
Funktioner ...................................................................................................................... 28
Kalibrering af valserne på PVG32-maskiner. .................................................................... 29
Alarmer ........................................................................................................................... 30
Bemærkninger ................................................................................................................ 30
Tekniske data .................................................................................................................. 30
Elektrisk montering ......................................................................................................... 31
Bilag ................................................................................................................................ 32

10

Fejlfinding for flishugger TP 320 .................................................................. 35

11

Garantiforpligtigelse flishugger ................................................................... 36

12

Tekniske data flishugger.............................................................................. 38

13

Hydraulikdiagram........................................................................................ 39

14

Ekstra udstyr ............................................................................................... 40

15

Reservedelskatalog ..................................................................................... 40

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . tp@linddana.com . www.linddana.com
Brugsanvisning: TP 320 fra dato 15.02.2016
©Copyright 2012

5

4

Anvendelse

TP 320 flishugger er specielt beregnet til flishugning af træ, i form af hele træer, stammer og større
grene, som kan fødes med kran eller lignende.
Maskinen må således ikke anvendes til materialer, som indeholder sten, metal eller andre
fremmedlegemer. Disse fremmedlegemer kan i bedste tilfælde gøre knivene sløve og i værste
tilfælde få maskinen til at gå i stykker. Knive og modstål kan blive slået i stykker, når sten eller
metal genstande kommer imellem dem.
Maskinen må ikke anvendes til flishugning af træ, som kan indeholde søm, skruer, armering m.m.
Husk at holde knive og modstål skarpe, det letter indmadning, giver en bedre fliskvalitet og
desuden nedsætter det brændstofforbruget væsentligt.
Maskinen skal inspiceres dagligt d.v.s. at rotorhuset skal åbnes og indtræk, rotor, knive, modstål
m.m. kontrolleres. Hermed sikker man sig mod uventede stop og forlænger maskinens levetid.

Maskinen må ikke:
·
·

anvendes til andre materialer end træ
anvendes til at skubbe træer, stubbe m.m.

Der må ikke forefindes/transporteres udstyr som skovkæder, økser, motorsave m.m. i
indmadningstragten.

5

Monteringsanvisninger

5.1 Før ibrugtagning
Maskinen er udstyret med løftepunkter, som skal anvendes når maskinen løftes med kran eller
andet hejseværktøj (anhugning). (Se Figur 1). Maskinen kan også løftes med gaffeltruck, men det
skal ske med stor omhu, da maskinen kan tippe over (se Figur 2).
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Løftepunkter

Figur 1 Løftepunkter på maskinen

Figur 2 Løft med gaffeltruck
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Opbevar brugsanvisninger for PTO aksel sammen med denne brugsanvisning i den til det formål
anbragte manualboks på maskinen.
Før opstart skal man kontrollere, at flishuggeren er fri for fremmedlegemer. Traktorens motor skal
være standset inden der åbnes ind til rotoren. Kontroller at rotoren står helt stille.
Løsne boltene som spænder øvre og nedre rotorhus sammen. Løft rotorhusets overpart op. Drej
med hånden rotoren nogle omdrejninger. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
Kontroller om knivene har den rigtige afstand på 1,5 mm til modstålet (se Figur 5).
Knivindstillingen er fra fabrikken indstillet til 20 mm. Kontroller at knivene løber fri af modstålene.
Luk rotorhusets overpart igen og spænd boltene.
Kontroller at alle bolte, møtrikker og skruer er spændt forsvarligt.
Husk at smøre alle smøresteder (Se vedligeholdelsesskema på side 11).
Gammel hydraulik- og motorolie samt brugte olie- og luftfiltre afleveres hos en godkendt
modtagestation.

5.2 Monteringsanvisning
Maskinen er beregnet til montering i traktorens trepunktophæng.
Maskinen er fra fabrikken leveret med PTO-aksel forsynet med enten 1 3/4" - 6 splines, 1 3/4" - 20
splines, 1 3/8" - 6 splines eller 1 3/8" - 21 splines.
PTO akslen skal være med friløb monteret på maskinsiden.
Linddana anvender Weasler WWCV Shaft AB9-50 med friløb, som følger med maskinen.
PTO-akslens længde skal tilpasses traktoren efter anvisninger fra leverandøren af PTO akslen. Se
vedhængte brugsanvisning for PTO-aksel.
Flishuggeren skal være fastgjort i traktorens trepunktsophæng.

5.3 Igangsætning
Ved igangsætning af maskinen: Tilkoblingen skal ske i tomgang eller med så få motoromdrejninger
som muligt, for at undgå overbelastning af PTO aksel, traktor og flishugger. Herefter øges
motoromdrejningerne til PTO kommer over 1000 rpm. Se mere herom i kap. 9.
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6

Sikkerhedsanvisninger

6.1 Sikkerhedsregler
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Maskinen må ikke fødes med hånd, da den udelukkende er beregnet til kranfødning.
Der er en sikkerhedszone i en radius af 20 m rundt om traktor og flishugger. Under drift må
der ikke forefindes andre personer end traktorføreren i dette område.
Hvis personer fejlagtigt kommer indenfor sikkerhedszonen, skal nødstoppet der stopper al
kranbevægelse og indfødning i flishuggeren omgående aktiveres. Nødstoppet aktiveres
ligeledes altid, inden føreren forlader førekabinen.
Ved arbejde langs veje skal der sørges for skiltning i henhold til gældende færdselslov.
Maskinen må ikke startes uden at udkasterrøret er monteret på maskinen.
Anvend aldrig maskinen i lukkede eller dårlig ventilerede rum, pga. fare for kulilte
forgiftning.
Maskinens overpart samt alle andre afskærmninger, må ikke åbnes/fjernes før rotorskiven
står helt stille og traktorens motor er standset. Det er muligt at kontrollere om rotoren står
helt stille, ved at kigge ind mellem indfødningsvalserne.
Stands altid maskinen og traktoren ved eftersyn, service eller reparationsarbejde.
Maskinen skal være frakoblet traktorens PTO.
PTO-akslen må ikke anvendes som trin.
Traktormonterede maskiner skal være nedsænket på jorden, inden man udfører service
eller reparationsarbejde.
Fjern altid tændingsnøgler fra maskinen og/eller traktor når maskinen forlades.
Efter vedligeholdelses- og reparationsarbejde må maskinen først startes, når alle bolte er
fastspændt og alle beskyttelsesindretninger monteret.
Trepunktsophængte maskiner skal være tilkoblet traktorens trepunktsophæng før
anvendelse.
Maskinens maksimale omdrejningstal (1100 omdr/min) må ikke overskrides.
Kraftoverføringsakslens rørafskærmning og overdækning skal altid være intakte.
Sikkerhedskæder på kraftoverføringsakslen skal være forsvarligt monteret.
PTO-akslens længde skal tilpasses traktoren i henhold til anvisninger fra leverandøren af
PTO akslen.
Inden flishuggeren afmonteres, skal en eventuel påmonteret kran være sænket ned på
jorden ved siden af maskinen.
Ved vejtransport drejes udkasterrøret bagud i forhold til kørselsretningen og fastspændes
forsvarligt.
Ved transport på offentlig vej skal myndighedernes bestemmelser overholdes.
Ved rengøring af bunden af tragten for små flis stykker, SKAL INDTRÆKSVALSERNE VÆRE
STOPPET.
Ved rengøringen skal der anvendes en kost el. lignende. Berør aldrig tragten indvendigt,
når maskinen er i drift.
VED FARE: AKTIVER NØDSTOP I TRAKTOR
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6.2 Anvendte piktogrammer

Advarsel: Udkastede objekter!
Sikkerhedsafstand 20m!

Advarsel: Roterende knive!
Vent på rotor er stoppet!

Advarsel: Må ikke håndmades!

Læs instruktionsbogen før
brug!

Advarsel: Roterende remme!

P.T.O. max. omdrejninger

Advarsel: Roterende valser!

Løftepunkt for kran!

Løftepunkt for truck!
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6.3 Støjniveau
Lydeffektniveauet fra flishuggeren er målt under drift ved 1000 o/min på rotorskiven, drevet af en
traktor.
Målingerne er foretaget efter prøvningsbestemmelser
Direktiv 2000/14/EC, 3. juli 2000
EN ISO 3744, 1995
ISO 11201, 1995
ISO 4871, 19. marts 1997
EN 13525, 2009
Det garanterede lydeffektniveau der skal oplyses af producenten ifølge direktiv 2000/14/EC er
følgende:
TP 320 flishugger: 127 dB (A) re.1pW.
De ovennævnte værdier indeholder den fælles usikkerhed på målemetoden og den anslåede
variation i en produktserie for maskintypen. Detaljeret information om målinger og resultater
samt estimering af usikkerhed findes i en uddybende rapport, som udleveres på forlangende.

6.4 Miljøanvisninger
Ved enhver udskiftning af hydraulik- eller motorolie, skal olier og olie- og luftfilter bortskaffes på
forsvarlig vis, ved aflevering til godkendt modtagestation.
Oliespild skal i videst mulig omfang undgås. Ved oliespild skal den spildte olie opsamles og
afleveres til en godkendt modtagestation.
Udtjente dele bortskaffes til genbrug.
Når maskinen er udtjent, skal den bortskaffes på forsvarlig vis. Hydraulik- og motorolie skal
aftappes og sammen med olie- og luftfiltre afleveres til en godkendt modtagestation.
Resten af maskinen afleveres til genbrug af materialerne.

7

Betjening af maskinen

Ved indmadning af træ i maskinen, skal det tilstræbes, at det sker parallelt med
maskinen/traktoren, da det bedste snit og laveste energiforbrug herved opnås.
Den svingbare indføringsvalse kan åbnes hydraulisk. (se mere om hvordan under TP PILOT K)
Dette kan med fordel udnyttes ved indmadning af store træstammer og bundter af grene.
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8

Vedligeholdelse

Ved alt vedligeholdelse og reparationsarbejde skal maskinen og drivkraften være standset.
Traktormonterede maskiner skal placeres på jævn fast grund og være frakoblet traktorens PTO.

8.1 Vedligeholdelsesskema
Interval=> timer
PTO-aksel smøres1
Knive og modstål kontrolleres
Alle bolte og møtrikker efterspændes2
Hydraulikolie niveau kontrolleres
Hovedlejer for rotorskive smøres3
PTO-aksel rørforbindelsen smøres4
Valselejer smøres5
Hydraulikolie filtre skiftes6
Hydraulikolie udskiftes7
Modstål vendes/udskiftes8
Bøjle i øverste rotorhus skiftes9
Trekant og firkant afstrygere vendes/skiftes
Afskraberne skiftes10
Indtræksvalser slibes11
Kileremme kontrolleres12
Udkastervinger kontrolleres for slid
Svøb kontrolleres for slidtage

86
X
X
(X)
X
X

50 6 200 6 1000 6 1.000 m3 10.000 m3

X

X
X
(X)

X
X
X
X
X
X

(X)

X
X
X

1

PTO-akslen afmonteres og 7 smørenipler smøres med Uniway Li62 eller tilsvarende kvalitet.
Bolte og møtrikker efterspændes, første gang efter 8 timer, herefter med 50 timers interval.
3 To smørenipler smøres med Uniway Li62.
4 PTO aksel afmonteres og rørforbindelsen trækkes fra hinanden, rengøres og smøres.
5 To smørenipler smøres med Uniway Li62.
6 Skiftes første gang efter 50 timer og derefter for hver 1000 timer. Højtryks og retur filterelement.
7 Hydraulik olien aftappes og ny olie påfyldes med 112 liter Hydraway HVXA 46, eller olie med
tilsvarende specifikationer. Forlænget skifte interval kan opnås ved brug af biologisk nedbrydeligt
olie at typen Hydraway SE 46 HP ved udtagelse af løbende olieprøver.
8 Modstål vendes/skiftes efter behov.
9
Bøjle i øverste rotorhus skiftes efter behov, hvis monteret.
10
Trekantafstryger i rotorhus vendes/skiftes. Firkantafstryger på rotor vendes/skiftes.
11 Indtræksvalser slibes skarpe.
12
Stramning af kileremme kontrolleres.
2
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8.2 Smøring og olie
Flishuggeren er fra fabrikken som standard påfyldt hydraulik olie af typen Hydraway HVXA 46. Ved
udskiftning bruges samme type olie, eller olie med tilsvarende specifikationer. Bland ikke
forskellige typer/mærker.
Flishuggeren kan fra fabrikken som ekstra udstyr leveres med biologisk nedbrydeligt hydraulikolie
af typen mættet ester, Hydraway SE 46HP. Ved udskiftning bruges samme type olie, eller olie med
tilsvarende specifikationer. Bland ikke forskellige typer/mærker.
Maskinen er konstrueret så man kan anvende biologisk nedbrydelige hydraulik olier uden
problemer, så længe disse olier opfylder ovenstående krav.
Gammel hydraulik- og motorolie og brugte olie- og luftfiltre afleveres hos den kommunale
modtagestation.
Smørenipler på maskinen smøres efter vedligeholdelsesskemaet med Statoil Uniway Li62 eller et
tilsvarende produkt.
Maskinen er udstyret med en hydraulikolietank, som er integreret i rotorhuset. Tanken er forsynet
med et påfyldningsfilter et returfilter, en udluftningsventil, et niveauglas og en bundprop.
Ved udskiftning af hydraulikolien, skrues bundproppen af (se Figur 3).
Olien opfanges i en beholder til forsvarligt bortskaffelse. Når tanken næsten er tom, suges tanken
helt tom med en oliesuger. Bundproppen skrues i igen og ny hydraulikolie påfyldes (112 liter for TP
320).
Olie påfyldes gennem påfyldningsfilteret (se Figur 4) til olien står midt i skueglasset.

Figur 3 Aftapning af hydraulikolie

Figur 4 Påfyldning af hydraulikolie

Skueglas
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8.3 Udskiftning af sliddele
8.3.1 Modstål
Modstål i maskinen bruges som modskær for kniven til at skære træet over. Modstålet skal være
skarpkantet, da træet ellers vil bøje ned og snitfladen bliver flosset. Maskinen er udstyret med ét
vandret liggende modstål, med to skær og ét lodret modstål med fire skær. Begge modstål er
vendbare.
Sådan gør man:
Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset.
Svingvalsen svinges helt ud, så der bliver adgang til modstålene.
Løsne boltene som spænder øvre og nedre rotorhus sammen og åbn rotorhuset.
Lås rotoren med rotorlåsen (se Figur 9)
Demonter de fire bolte som holder det vandrette modstål på plads. Dette gøres ude- og nedefra.
Modstålet tages ovenud og vendes/erstattes. Inden modstålet monteres igen, skal både modstålet
og anlægsfladen gøres omhyggeligt rene. Afstand imellem knivsæg og modstål skal være 1,5 mm.
(Se Figur 5).

Lodret modstål

Afstand mellem
kniv og lodret/
vandret modstål

Blændplade

Stikkebryder
Type A/B
Vandret
modstål

Kniv

Figur 5 Afstand mellem modstål og kniv
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Tilspændingsmomentet for boltene til vandret modstål skal være 200 Nm / 20 KPm.
Momentnøgle er inkluderet i værktøjssættet (kan købes som ekstra udstyr).
Det lodrette modstål skrues løs og fjernes indefra. Inden et nyt sættes ind, rengøres anlægsfladen
og modstålet omhyggeligt. Modstålet indstilles med 1,5 mm afstand til knivene. Benyt søgeblad.
Boltene til det lodrette modstål spændes til 200 Nm / 20 KPm.
Drej rotoren nogle omgange for at sikre at der ikke ligger genstande i rotorhuset. Luk rotorhuset
og spænd boltene (Se Figur 6).

Figur 6 Til spænding af bolte i rotorhus
8.3.2 Knive
Maskinen er udstyret med fire knive.
Knivene skal altid udskiftes parvis. Det inderste og yderste knivpar skal slibes sammen, således at
de altid er lige bredde (Se Figur 18). Hvis knivene ikke er lige bredde, kommer rotoren i ubalance,
hvilket vil betyde unødig belastning af lejerne og vibrationer i hele maskinen.
Opbevar altid knivene i den medsendte trækasse (se Figur 8).
Inderste
knivpar

Yderste
knivpar

Figur 8 Opbevaring af knive
Figur 7 Rotorskive
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Sådan gør man:
Stands maskinen og drivkraften. Frakobl maskinen fra traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt
standset ved at kigge ind mellem valserne. Løsn boltene som holder rotorhusets to dele sammen
og åben rotorhuset.
Rotoren drejes rundt indtil rotorlåsens gaffel kan gå ind over en af udkastervingerne på rotoren.
Nu er rotoren låst (se Figur 9). Pas på at fingrene ikke kommer i nærheden af knivene, når man
drejer rotoren rundt.

Figur 10 Knivmåler

Figur 9 Låsning af rotor

Løsn de tre møtrikker som holder kniven fast til rotoren. Tag kniven og eventuel stikkebryder ud.
Anlægsfladerne på huggeskiven og på kniven og stikkebryder skal rengøres grundigt før montering
af knive og stikkebryder. Ved montage skal møtrikkerne være let olieret (m=0,125) d.v.s. tynd olie,
WD 40 eller tilsvarende. Der må ikke anvendes kobberfedt, MoS2 eller tilsvarende lavfriktionsfedt.
Ved montage bruges knivmåler (Se Figur 10) for indstilling af korrekt knivafstand.
Bemærk: Max 20 mm flislængde i hårdt træ (løv træ). Svarer til ca 15 mm knivafstand.
Knivmåleren forefindes i manualboksen på maskinen.
Kontroller at afstanden mellem knivsæg og modstål er korrekt indstillet til 1,5 mm. (se Figur 5)
Møtrikkerne skal tilspændes med 200 Nm / 20 KPm. Brug hertil en momentnøgle, som er
inkluderet i værktøjssættet. Dette kan købes som ekstra udstyr.
Når knivene er udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at der ikke ligger genstande i
rotorhuset. Luk rotorhuset og spænd boltene (Se Figur 6).
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8.3.3 Stikkebrydere
Maskinen er fra fabrikken udstyret med blændplader (Se Figur 12).
Hvis der er store krav til flis ensartetheden, kan der med fordel anvendes stikkebryder type A eller
B (Se Figur 11). Stikkebryder type A/B er ekstra udstyr.

Figur 12 Blændplade

Figur 11 Stikkebryder type A/B

Sådan gør man:
Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset.
Løsn boltene som holder rotorhusets to dele sammen og åben rotorhuset. Fjern de 3 bolte som
holder blændpladen/stikkebryderen på plads.
Ved brug af stikkebryder type B, må knivafstanden max. være 15 mm.
Når stikkebryderne er afmonteret eller udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at
rotoren løber frit og at der ikke ligger løse genstande i rotorhuset. Luk rotorhuset og spænd
boltene (Se Figur 6).

8.3.4 Afstrygere og blændplade
Maskinen er udstyret med fire firkantafstrygere på rotorskiven, to trekantafstryger i rotorhuset og
en blændplade i udkasterrøret (se Figur 13).
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Figur 13 Placering af afstrygere, afskrabere, blændplade og trekantafstryger
Afstrygernes formål er at fjerne materiale, som kan sætte sig fast ved knivene.
Samtidig fjerner firkantafstrygeren og afskraberne på rotoren materiale som falder af foran
huggerskiven. Dette nedsætter sliddet på svøbet og mindsker brændstofforbruget.
Firkantafstrygerne kan vendes en gang før de skal udskiftes. Trekantafstrygeren, afskraberne og
blændpladen skal altid skiftes når de er slidt.
Sådan gør man:
Rotoren drejes rundt indtil rotorlåsens gaffel kan gå ind over en af udkastervingerne på rotoren.
Nu er rotoren låst (se Figur 9).
Afmonter de undersænkede bolte som holder firkantafstrygerne på plads på rotoren.
Vend firkanten, således at et skarpt hjørne peger op ad. Rens klodsen og anlægsfladen.
Monter firkantafstrygeren igen. Hvis den er slidt på to hjørner, skal firkantafstrygeren udskiftes,
det gøres sætvis.
Blændepladen er monteret i den øverste del af rotorhuset, og kan nemt udskiftes ved at
afmontere tre bolte uden på rotorhuset. Hvis fliskvalitet ikke er af afgørende betydning, kan man
med fordel fjerne blændpladen i udkasterrøret. Det vil øge maskinens kapacitet og spare
brændstof. Blændpladen skal afmonteres ved flishugning af vådt nåletræ med mange nåle.
Herved sikres et godt udkast.
Trekantafstrygeren udskiftes når den er slidt, ved at fjerne en M12 bolt der fastholder denne.
Kan tages ud gennem hullet, hvor en af de yderste knive er monteret. (kniven skal være
demonteret)
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Afskraberne på rotorens yderdiameter skal skiftes sætvis når de ikke længere rager ud over
rotorens yderdiameter. Afmonter de undersænkede bolte som holder afskraberen på rotoren.
Rens anlægsfladen og monter de nye afskrabere.
Ved montage af afskrabere skal der anvendes gevindsikring.
Når afstrygerne og afskrabere er henholdsvis vendt eller udskiftet, drejes rotoren nogle omgange
for at sikre, at rotoren løber frit og at der ikke ligger løse genstande i rotorhuset.
Luk rotorhuset og spænd boltene.
(Se Figur 6).
8.3.5 Svøb
TP 320 er udstyret med et udskifteligt svøb i bunden af rotorhuset. Svøbet tager det slid som ellers
skulle opstå i bunden af rotorhuset.
Sådan gør man:
Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset.
Fjern akslen hvorom den bevægelige del af øvre rotorhus drejer. Fjern overdelen af rotorhuset og
blændpladen.
Afmonter de seks bolte og møtrikker, som holder svøbet fast til den nederste del af rotorhuset
(se Figur 14). Løsn svøbet, hvorefter svøbet kan drejes ud.
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Blændplade

Figur 14 Udskiftning af slidsvøb
Inden et nyt svøb monteres, skal man rengøre bunden af flishuggeren for snavs og rust. Monter
det nye svøb med seks bolte. Anbring rotorhusets overpart igen.
Når svøbet er udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at rotoren løber fri og at der
ikke ligger genstande i rotorhuset. Luk rotorhuset og spænd boltene (Se Figur 6).
8.3.6 Justering af kileremme
Indtræksvalserne drives hydraulisk. Hydraulikpumpen til indtræksvalser drives af kileremme.
Kileremmene skal kontrolleres med jævne mellemrum, eller ved mistanke om for slappe remme.
Sådan gør man:
Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset.
Fjern skærmen ved PTO akslen foran hydraulikpumpen.
Løsn fire M12 bolte under maskinen, der fastholder pumpekonsollen samt kontramøtrikkerne (Se
Figur 15) og juster spændingen ved at stille på justerboltene. Brugte remme må give sig 7,26 mm
når de bliver trykket ned med 67 N (6,7 kg), for nye remme er dette tal 77 N (7,7 kg) (se Figur 15).
Remmene kan måles med et dertil egnet måleinstrument, som kan købes som ekstra udstyr.
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Målepunkt midt
på remstykke

M12 bolte

Kontramøtrikker

Justerbolt
Figur 15 Justering af kileremme for hydraulikpumpe

Når kileremmene er justeret, spændes kontramøtrikkerne samt M12 boltene igen og skærmen
monteres.
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Rotoren drives af kileremme. Kileremmene skal kontrolleres med jævne mellemrum, eller ved
mistanke om for slappe remme.
Sådan gør man:
Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset.
Fjern skærmen ved PTO akslen foran hydraulikpumpen og skærmen over remtrækket. Løsn M20
cylinderboltene, som holder remskivekonsollen samt kontramøtrikkerne (Se Figur 16) og juster
spændingen ved at stille på justerboltene. Brugte remme må give sig 8,10 mm når de bliver trykket
ned med 108 N (10,8 kg), for nye remme er dette tal 125 N (12,5 kg), (Se Figur 16). Remmene kan
måles med et dertil egnet måleinstrument, som kan købes som ekstra udstyr.
Når kileremmene er justeret, spændes kontramøtrikkerne samt M20 cylinderboltene igen og
skærmene monteres.

Justerbolt
Justerbolt
Kontramøtrik
Kontramøtrik
Målepunkt midt
på remstykke

M20 Cylinderbolte

Figur 16 Justering af kileremme for rotor
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8.4 Slibning af knive
Det er meget vigtigt for fliskvaliteten at knivene er skarpe, de skal kontrolleres mindst en gang
dagligt. Knivenes slibe-interval kan forlænges ved med jævne mellemrum at slibe dem med en
karborondumsten.
Slibning skal foretages som vådslibning med kopsten (Se Figur 17)

Figur 17 Slibemaskine

Knivenes ægvinkel skal slibes på 30°. (Se Figur 18)

Figur 18 Slibevinkel og minimal knivbredde for huggeskive

Ved slibning af knive skal man være opmærksom på, at bredden er ens på knivsættet, af hensyn til
afbalancering af rotoren. Knivene skal således altid slibes sætvis (Se Figur 17). Knivene må
maximalt slibes ned til et mål på min. 165 mm (se Figur 18). Derefter skal de kasseres.
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9

Instruktion for TP PILOT K

Overordnet beskrivelse af systemet
Ved normal drift af maskinen indstilles den ønskede flisstørrelse ved, at indstille knivindstillingen
og indtaste den indstillede knivindstilling i computeren, efterfulgt af en kalibrering af valserne.
Flishuggeren kan nu anvendes ved at bringe knivens omdrejningstal over den satte startværdi,
hvor valserne starter indtrækning af træemner. Så længe rotorens omdrejningstal er mellem den
lave stopværdier og den høje stopværdi, vil valserne rotere så emner mellem valserne vil blive
trukket ind mod kniven. Valsernes omdrejningstal tilpasses hele tiden knivens omdrejningstal
således at den ønskede flisstørrelse fastholdes.
Styringen arbejder på grundlag af et omdrejningssignal fra rotoren drevet af traktorens PTO og
omdrejnings signal fra begge valser. Disse signaler anvendes til at styre to proportionalstyrede
hydraulikventiler, en for hver valse. Hydraulikventilerne styrer oliemængden til oliemotorerne og
derved valsernes omdrejningstal. Som et resultat af knivens og valsernes synkroniserede
omdrejningstal, vil det huggede materiale have den ønskede størrelse.
Det anbefales at 12 V forsyningen kobles over en nødstopskontakt, der fjerner forsyningen til
PILOT K og kran.
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9.1 Beskrivelse af TP PILOT K betjeningspanel.
Nedenfor er vist en oversigt over betjeningspanelet til styringen med angivelse af taste- og
kontakt-placering.

Display med 2 linier

Rpm Rotor: 1150
V1: 52

V2: 52

Computerens betjeningstaster.

Displaytaster med lysdiode.

Moment kontakt
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9.1.1 Display
Oversigt over alle brugerens displays samt beskrivelse af hvert enkelt display findes i Bilag 1 og 2.
Indstilling af display kontrast.
Display kontrast indstilles ved at holde
eller tast

tasten nedtrykket samtidig med at der trykkes på tast

.

Arbejdsdisplay.
Arbejdsdisplayet viser rotorens og de to valsers omdrejningstal i omdrejninger per minut.
Rpm Rotor: 1150
V1: 52

Ved tryk på tasterne
-

eller

V2: 52

skifter displayet mellem følgende displays:

Visning af rotorens omdrejningstal per minut.
Rpm Rotor
1150

-

Visning af valsernes omdrejningstal per minut.
Rpm Rollers
V1: 52

-

V2: 52

Visning af den indstillede knivindstilling i millimeter. Mulighed for at ændre værdien
Knife setting
25

-

ENTER

Visning af tiden for det igangværende job. Der vises timer og minutter. Mulighed for at
nulstille.
Job Time
1:48

ENTER
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-

Visning af maskinens totale arbejdstid. Der vises timer og minutter.
Total Time
10:18

-

Oliens nuværende temperatur i grader celsius.
Oil temperature
26 C

Hvis valserne ikke er kalibreret vil dette display vises.
Not Calibrated
ENTER
Dette display vil også blive aktiveret når knivindstilling og RPM STOP værdi ændres.
deaktiveres visningen, men vil blive aktiveret igen hvis rotorens
Hvis der tastes
omdrejningsstal bringes over start værdien.
De viste displays er også tilgængelige via en specifik displaytast gennemgået nedenfor.
(se også
Bilag #1 Brugerdisplay ).
9.1.2 Computerens betjeningstaster
Nedenfor gennemgåes computerens betjeningstaster.
Display skift og ændring af indtastningsværdier.

ENTER tast
Skift til indtastningsdisplay, godkendelse af en indtastning og start af kalibrering..
ESC tasten bruges til at fortryde indtastningen af en værdi, eller til at forlade et given
display og gå til det foregående display. Gentagende tryk vil altid resulter i at
arbejdsdisplayet vises.
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9.1.3 Displaytaster med lysdiode.

Displayskift til visning af rotorens omdrejningstal. Når displayet er aktiv, vil lysdioden
lyse
Displayskift til visning af indtastet knivindstilling. Når displayet er aktiv, vil lysdioden
lyse. Mulighed for at ændre knivindstillingen
Displayskift til display for olieopvarmning. Når displayet er aktiv, vil lysdioden lyse. Et
nyt tryk der fastholdes i 2 sekunder vil opstarte olieopvarmningen.
Olieopvarmningen vil kun starte op, hvis olie temperaturen er lavere end ”Temp. Oil
Heating” eller der ikke er monteret en sensor.
Hvis der er monteret en sensor vil olietemperaturen vises.
Hvis der ikke er monteret en sensor vil tiden fra opvarmningens start vises i minutter.
Når olieopvarmingen er igang vil lysdiode blinke.
Olieopvarmningen stopper når temperaturen opnår ”Temp. Oil Heating”. Eller ved et
fornyet tastetryk.
Displayskift til visning af valsernes omdrejningstal. Når displayet er aktiv, vil lysdioden
lyse.
Hvis styringen bringes i bakfunktion vil lysdiode lyse, uanset hvilket display der vises,
for at indikere at valserne bakker.
Hvis den %-mæssige difference mellem valsernes omdrejningstal er større end den
indtastede værdi vil lysdioden blinke, uanset hvilket display der vises. Samtidig gives
der en lydalarm.
Displayskift til visning af tidsregistrering for job. Når displayet er aktiv, vil lysdioden
lyse. Et nyt tryk vil skifte display til visning af maskinens total tid. Mulighed for
nulstilling af job tid. Hold ENTER nede i 2 sek.
Displayskift til visning af olietemperatur. Når displayet er aktiv, vil lysdioden lyse.
Hvis der er monteret en sensor vises den aktuelle temperatur.
Hvis der ikke er monteret en sensor og ”Temp. Oil Heating” er mindre end 99 vises
fejlmeddelsen ”Sensor error”.
Hvis der ikke er monteret en sensor og ”Temp. Oil Heating” er 99 vises meddelsen
"Sensor not installed".

9.1.4 Kontakt til maskinbetjening
Kontakten går til midterstilling, når den ikke påvirkes længere.
Kontakt op medføre at valserene vil åbne ”frigøre”. Når kontakten slippes vil valserne
lukke ”klemme”.
En kortvarig påvirkning ned, medførere at valserne bakker det antal pulser der er sat i
styringen.
Fastholdelse af kontakten til ned, medførere at valserne bakker så længe kontakten
holdes ned.
Ved begge funktioner vil der samtidig gives en lydalarm.
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9.2 Funktioner
Et overblik over styringens displays findes i
Bilag #1 Brugerdisplay. En oversigt over hvert enkelt display findes i Bilag #2 Beskrivelse.
9.2.1 Generelle display-visninger og taste funktioner
Vises ”ENTER ”på displayet betyder det at
skal holde nede i 2 sekunder for at få adgang til at
ændre værdier eller for at aktivere underlæggende displays.
En blinkende værdi betyder at værdien nu kan ændres med

og

.

bringer altid forgående display frem igen for tilsidst at vise arbejdsdisplayet.
Hvis en værdi blinker og det ikke ønskes at ændre denne værdi skal der blot tastes
forlades displayet uden at ændre værdien.

så

For at få adgang til maskinens funktioner og opsætning skal der indtastes en kode. Adgangen til
og

kodeindtastningen fås ved at holde tasterne
displayet.

nedtrykt i 2 sekunder, herefter vises

Machine setup
Code

0

Brugerkoder er kode 3 og kode 5.
Kode 3 giver adgang til maskinopsætning.
Kode 5 giver adgang til at kalibrere valserne.

Maskinopsætning
Indtast kode 3 i kodeindtastningsdisplayet. Herefter vises følgende display med mulighed for at
ændre de forskellige maskinparametre:
·

Rotorens omdrejningstal hvor valsernes indtræk starter
RPM start
1000

·

ENTER

Rotorens lave omdrejningstal hvor valsernes indtræk stoppes.
RPM Stop
850

ENTER
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·

Antal pulser valserne reverserer, når de stoppes pga. rotorens lave omdrejningstal.

Pulses Reversing
15
·

ENTER

Ventetid i 1/10 sekund før bakfunktionen startes.

Rollers backoff wait
0.6 sec

·

ENTER

Minimums temperatur for opstart af valsernes indtræk.

Temp. Oil Heating
20 C

ENTER

9.3 Kalibrering af valserne på PVG32-maskiner.
Indtast kode 5 i kodeindtastningsdisplayet. Herefter vises følgende display
Not Calibrated
ENTER

holdes nede i 2 sekunder vil maskinen begynde at kalibre valsernes omdrejningstals
Hvis
beregning. Dette vises i nedenstående display.
560 Calibrating

35

32
Værdien i øverste linie til venstre er den øjeblikkelige PWM-værdi (0 - 1000).
Værdien i øverste linie til højre er det tilstræbte valseomdrejningstal.
Værdien i nederste linie er det øjeblikkelige valseomdrejningstal.
Kalibreringen resulterer i en beregningsformel til at omsætte det ønskede valseomdrejningstal til
en PWM-værdi. (elektrisk værdi)
Hvis kalibreringen ikke kan udføres fås dette display.
500 Calibrating

64

Can not be done
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At kalibreringen ikke kan udføres kan skyldes følgende:
· Der er ikke tilstrækkelig hydralikolieflow til valserne.
· Omdrejningstallet på traktoren, hvorved der kalibreres, er for lav.
I begge tilfælde kan det løses ved at øge rotorens omdrejningstal til 1000 rpm under kalibrering.

9.4 Alarmer
Alarmer aktiveres altid med lyd.
Der er alarm for:
- Temperatursensorfejl.
- Temperatur for lav.
- Temperatur for høj.
- For stor difference på valseomdrejningstal.
- Begge valser stopper.
- Manuel reversering af valser.
- Manuel åbne valser.
Temperaturalarmer og valsealarmer giver en lydalarm med 5 beep.
Manuel reversering og manuel åbne valser giver en lydalarm med 2 beep.

9.5 Bemærkninger
Opmærksomheden henledes på, at der ikke må foretages svejsearbejde på maskinen, hvorpå
styringen er monteret, uden alle kabler, strømforsyning, sensorer, kommunikation etc. er
frakoblet styringen, ligesom det anbefales, at jordforbindelsen til svejsemaskinen er anbragt i
umiddelbar nærhed af, hvor svejsningen skal finde sted. Såfremt dette undlades, kan det medføre
uoprettelig skade på styringen.

9.6 Tekniske data
Strømforsyning

+12V dc

Temperaturområde

0°C – 50°C

Sikring

T5A/250V
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9.7 Elektrisk montering

Externe funktioner

Extern ”valse åbn”
funktion

Extern bakfunktion
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9.8 Bilag
Bilag #1 Brugerdisplay
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Bilag #2 Beskrivelse af brugerdisplay
Opstart display
Display
Lindana wood chipper
Version: 1.15 TP320

Beskrivelse
Information:
Viser softwareversion samt valgt maskintype

9.8.1 Arbejdsdisplayes
Display
Rpm Rotor: 0
V1: 0
V2: 0
Rpm Rotor
0

Rpm Rollers
V1: 0
V2: 0

Knife setting
25
ENTER
Job Time
0:16
ENTER

Total Time
0:16

Oil temperature
26 C
Oil temperatur Sensor not
installed
Oil heating
10 C
Oil heating
Sensor not installed

Beskrivelse
Information:(Hoveddisplay)
Aktuel omdrejningstal på rotoren,
Aktuelle omdrejningstal på valse 1 og valse 2.
Information:
Aktuel omdrejningstal på rotoren alene. Kan bruges hvis
denne information overskrives af fejlmeddelser i
hoveddisplayet.
Information:
Aktuelle omdrejningstal på valserne alene. Kan bruges
hvis denne information overskrives af fejlmeddelser i
hoveddisplayet.
Information:
Knivindstillingen i mm. Kan ændres ved at holde
Entertasten nede i 2 sekunder.
Information:
Aktuel jobtid i timer og minutter. Jobtiden registreres
kun når indtræksvalserne kører rundt.
Jobtiden kan nulstilles ved at holde Enter-tasten nede i
2 sekunder.
Information:
Viser maskinens totale arbejdstid i timer og minutter.
Totaltiden registreres kun når indtræksvalserne kører
rundt.
Information:
Hydraulikoliens aktuelle temperatur i grader celsius..
Information:
Sensoren er ikke monteret og ”Temp. Oil Heating” er
sat til 99.
Information:
Hydraulikoliens aktuelle temperatur i grader celsius.
Information:
Sensoren er ikke monteret og ”Temp. Oil Heating” er
sat til 99.
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Display
Oil heating
10 minutter

Beskrivelse
Information:
Sensoren er ikke monteret og ”Temp. Oil Heating” er
sat til 99. Viser tiden olieopvarmningen har været
aktiveret.

9.8.2 Maskin kalibrering (Kode 5)
Display
Not Calibrated
ENTER
558 Calibrating 31
29

Calibrating done
Enter/Esc

500 Calibration 72
Can not be done

Beskrivelse
Information:
Maskine er ikke kalibreret. Start kalibreringen ved at
holde ENTER-tasten nede i 2 sekunder.
Information:
Kalibreringen er startet
Øverste linie til venstre vises PWM-værdien.
Øverste linie til højre vises den tilstræbte valse rpm.
Nederste linie viser øjeblikkelige valse rpm.
Information:
Kalibreringen er udført.
Tastes Enter gemmes værdierne der skal bruges i
formlen til beregning af valsernes PWM-værdi.
Tastes Esc kan kalibringen gentages.
Information:
Kalibreringen kan ikke udføres. På grund af for lidt
olieflow til valserne.

9.8.3 Maskin opsætning (Kode 3)
Display

Beskrivelse
Rpm start
Information:
1000 ENTER
Rotoromdrejningstal for start af indtræk.
Rpm Stop
Information:
850 ENTER
Værdi for stop af indtræk ved for lav
rotoromdrejningstal..
Pulses Reversing
Information:
15 ENTER
Ønskede antal pulser valserne skal reversere.
Rollers backoff wait
Information:
0.6 sec ENTER Ønskede ventetid før automatisk bakfunktion aktiveres.
Temp. Oil Heating
Information:
26 C
Temperaturen olien skal have før start af indtræk
startes.
Denne værdi skal sættes til 99 hvis sensoren ikke er
monteret.
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10 Fejlfinding for flishugger TP 320
Undersøg mulige årsager inden leverandøren kontaktes.

Problem / Mulig årsag

Løsning

Valserne kører ikke tilfredsstillende rundt:
For lidt olie i hydrauliksystemet
Fast valse er blokeret
Omdrejningsvagt blokerer
Forkert hastighed
Valserne trækker utilstrækkeligt:

Fyld hydraulikolie på
1) Reverser valserne
2) Rens under og bag valsen
Forøg omdrejninger på rotoren
Kontroller indstillinger i PILOT K

Kileremme for slappe
Hydraulikolien bliver for varm

Stram kileremme (se Figur 15)
Lad maskinen køle ned, mens man undersøger
hvorfor
For dårlig viskositet af hydraulikolien
Udskift hydraulikolie
Hydraulikfilter/filtre er stoppet til
Udskift hydraulikfilter/filtre
Oliepumpen er evt. slidt eller beskadiget
Udskift hydraulikpumpe
Oliemotor er defekt
Udskift oliemotor
Overtryksventilen i manøvreventilen er snavset Rens overtryksventilen (Danfoss PVG-ventil)
Fliskvalitet er ikke tilfredsstillende:
Knivene er sløve
Modstålet er slidt
Kniven er slidt for langt ned
Afstanden mellem kniv og modstål er for stor
Stikkebryder ikke monteret eller slidt
Dårligt udkast af flisen:

Knive slibes
Modstål vendes/skiftes
Udskift knive
Juster afstand mellem knive og modstål (se Figur 6)
Monter eller udskift stikkebryder

For lidt drivkraft
Afstryger er slidt
Udkastervinger er slidt
Blændpladen i overpart
For få omdrejninger på maskinen

For lille effekt på PTO-aksel
Udskift afstrygere
Udkastervinger udskiftes
Fjern blændpladen i overpart
Sæt hastigheden op til maksimale omdrejninger
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11 Garantiforpligtigelse flishugger
Garantien dækker i 12 måneder fra købsdatoen for afhjælpning af fejl, der påviselig skyldes
materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker defekte komponenter, som repareres eller
erstattes med nye.
Transportomkostninger og arbejdsløn til udskiftning er for kundens regning.
Ved enhver reklamation, skal de udskiftede dele indsendes til Linddana til undersøgelse.
Linddana afgør alene om reklamationen kan godkendes.
Det nedenstående er et uddrag af Linddana’s Salgs- og Leveringsbetingelser (punkt 4 og 5)
Reklamationer
Enhver risiko for varerne overgår til køber på tidspunktet for levering af varerne. En reklamation
vedrørende varerne skal ske skriftligt til Linddana så hurtigt som muligt, og senest 8 dage efter
leveringen. Hvis Linddana ikke har modtaget reklamation inden for den anførte frist, bortfalder
købers indsigelser mod kvantitet og kvalitet.
Linddana er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion,
materiale eller fremstilling. Linddana afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele. I tilfælde af reparation er køber pligtig at indlevere og afhente
det solgte på det af Linddana angivne værksted uden omkostninger for Linddana. I tilfælde af udskiftning af den/de defekte dele er køber pligtig til forinden at fremsende de defekte dele til
Linddana uden omkostninger for Linddana. Linddana har ret til i stedet at foretage omlevering af
mangelfulde varer.
Linddana’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag, det solgte blev
leveret.
Linddana har ikke udover det i nærværende punkt anførte ansvar for mangler. Dette gælder
ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre
økonomiske konsekvenstab.
Garantibestemmelser
Såfremt Linddana har påtaget sig at yde garanti omfatter denne fejl og mangler i konstruktion,
materiale eller fremstilling. En af Linddana ydet garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af
varen. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. Linddana’s
garantiforpligtelse forudsætter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke
skyldes de forhold, der er undtaget fra garantien, jf. ovenfor.
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Køber skal give Linddana skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved det solgte senest 8 dage
efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret af køber. Såfremt køber ikke
underretter Linddana inden udløbet af denne frist og inden udløb af garantiperioden, mister køber
retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.

Linddana er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som er omfattet af en af Linddana
ydet garanti. Linddana afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af
den/de defekte dele, alt på de i pkt. 4 anførte vilkår.
Linddana har intet ansvar i øvrigt for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte
forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
Garantien dækker ikke:
·
·
·
·
·
·
·

Hvis en skade med rette kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling.
Ved brug af uoriginale reservedele, herunder sliddele.
Forkert indstilling eller brug af maskinen. Herunder knivindstilling i hårdt træ.
Brug af forkert smøremiddel eller hydraulikolie.
Slidtage af kryds ved PTO-aksel.
Kileremme.
Knive og modstål, som sprænger, som følge af fremmedlegemer i maskinen.
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12 Tekniske data flishugger
Type
TP 320 PTO K
Huggerprincip
Skivehugger
Rotorskive diameter, mm
1050
Omdrejningstal PTO omdr./min
1000
Omdrejningstal rotor omdr./min
1000
Antal knive, stk.
4 (2 snit/omdr)
Effektbehov min/max kW/(HK)
95-184/(130-250)
Max. Trædiameter, mm
320
Flislængde, mm *
12-30
Vægt, kg
2500
Højde, mm
3466
Bredde, mm
1781
Længde, mm
2191
* I hårdt træ (løvtræ) maks. 20 mm.
PTO-kraftoverføringsakslen: Weasler WWCV Shaft AB9-50 med friløb.
Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes.

Figur 19 Målskitse TP 320 PTO K
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13 Hydraulikdiagram

Figur 20 Hydraulikdiagram for TP 320 PTO K
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14 Ekstra udstyr
·
·
·

Trækasse til knivsæt (Figur 8)
Værktøjssæt inkl. Momentnøgle
Stikkebryder type A/B (Figur 11)

15 Reservedelskatalog

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . tp@linddana.com . www.linddana.com
Brugsanvisning: TP 320 fra dato 15.02.2016
©Copyright 2012

