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FÖRORD 
BÄSTA KUND! 
 
Vi värdesätter den tillit Ni har riktat mot vårt företag genom att investera i en JF –
produkt och önskar Er lycka till med den nya maskinen. Vi önskar självfallet, att Ni 
kommer att vara helt nöjd med er investering. 
 
Denna instruktionsbok innehåller information som är viktig, beträffande maskinens 
korrekta och ur arbetsskyddssynpunkt trygga användning. 
 
Vid leverans av denna maskin skall Ni från Er återförsäljare ha fått en genomgång 
avseende användning, inställningar och underhåll. 
 
Dessa första anvisningar kan emellertid inte ersätta en grundlig kännedom om 
maskinens olika egenskaper, funktioner och det fackmässigt korrekta användandet. 
 
Därför bör Ni läsa denna instruktionsbok omsorgsfullt innan Ni tar maskinen i 
bruk. Fäst speciell uppmärksamhet på säkerhetsanvisningarna samt på avsnittet 
gällande säkerhet. 
 
Instruktionsboken är uppbyggd på ett sådant sätt, att Ni utförligt informeras i den 
ordningsföljd som Ni naturligt får behov av informationen, då Ni tar emot en ny 
maskin, allt ifrån nödvändiga driftsbetingelser för maskinen till manövrering, 
användning och underhåll samt skötsel. Dessutom följer indelningen av de enskilda 
avsnitten den normala arbetsföljden med bilder och tillhörande text. 
 
"Höger” och ”Vänster” definieras så att man står bakom maskinen med ansiktet i 
framkörningsriktningen. 
 
All information, alla bilder och tekniska data i denna instruktionsbok beskriver 
maskinens senaste utförande vid utgivningstidpunkten för publikationen. 
 
JF-Fabriken förbehåller sig rätten att ändra och förbättra maskinens design och 
konstruktion utan att detta medför förpliktelse att genomföra dessa förändringar på 
redan tidigare levererade maskiner. 
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1. INLEDNING 

1. INLEDNING 

AVSEDD ANVÄNDNING 
Exakthacken FCT 1050 är uteslutande konstruerad och framställd för normal 
användning inom lantbruket, vilket vill säga: Normal användning på fält, där man 
avser att skära av / samla upp och hacka grönfoder så som majs, gräs eller helsäd, 
vilket skall användas för framställning av ensilage, avsett som grovfoder för 
nötkreatur.  
 
Maskinen bör endast kopplas till en traktor som dels tillgodoser produktens 
specifikationer och dels är laglig att använda. 
 
Varje användande här utöver ligger utanför avsedd användning. För här utav 
resulterande skador tar JF-Fabriken A/S inget som helst ansvar, ansvaret och 
riskerna vilar helt och hållet på användaren.  
 
Det förutsätts, att användandet av maskinen sker under rimliga betingelser och att 
fälten är normalt skötta och i lämplig omfattning fria från främmande föremål och 
liknande. 
 
Med avsedd användning avses också, att man följer den information som JF-
Fabriken A/S föreskriver i instruktionsbok och reservdelskatalog samt att god 
lantbrukarsed och yrkesmässigt korrekt användande är en självklarhet. 
 
Exakthacken FCT 1050 bör endast användas av, underhållas eller repareras av 
personer, som genom relevant information och genom att läsa 
instruktionsboken, är väl förtrogna med den aktuella maskinen, och speciellt 
införstådd med de därtill tillhörande riskerna. 
 
I efterföljande text finns beskrivet en rad allmänna och särskilda 
säkerhetsanvisningar som ovillkorligen skall efterföljas. 
 
Egenhändiga förändringar av maskinen och dess konstruktion friar JF-Fabriken A/S 
från varje form av ansvar för därav resulterande skador. 

MASKINKAPACITET 
Exakthacken FCT 1050 är en mycket allsidig maskin, vilken med rätt utrustning, gör 
det möjligt att bearbeta gräs, majs och helsädesgrödor. FCT 1050 är samtidigt i 
stånd att arbeta ensam eller parallellt med andra maskiner. 
 
FCT 1050 har en hög kapacitet i jämförelse med andra motsvarande produkter, till 
följd av att den använder “DIRECT CUT” systemet. “DIRECT CUT” ger minsta 
möjliga effektförlust vid hackningen av materialet och säkerställer därmed bästa 
utnyttjande av den tillgängliga traktoreffekten. 
 
Kapacitet är emellertid vanskligt att definiera och beräkna, då den för en exakthack 
inte bara kommer att vara beroende av vilken gröda som hackas, utan även av hur 
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1. INLEDNING 

grödan behandlats innan den samlas upp eller skärs av utav maskinen och slutligen 
av vilken inställning för snittlängd som maskinen arbetar med. 
 
Tar vi som utgångspunkt en exakthack som, i färskt icke förtorkat gräs, kan avverka 
100 ton i timmen, är det möjligt att beräkna kapaciteten vid olika torrsubstanshalter 
beroende av förbehandlingen före hackning, vilket följande tabell visar. 
 
 Torrsubstans Kapacitet 
Torrsubstans 100% 18 ton/t 
Regnvått spätt gräs 15% 120 ton/t 
Icke förtorkat gräs 18% 100 ton/t 
Förtorkat gräs- inget pressvatten från plansilo 25% 72 ton/t 
Förtorkat gräs- inget pressvatten från hög tornsilo 33% 55 ton/t 
Kraftigt förtorkat gräs 50% 36 ton/t 
Halm, mycket torr 90% 20 ton/t 

 
Att kapaciteten kan variera mellan 20 och 120 ton/t, som följd av varierande 
vatteninnehåll, överraskar nog de flesta. 
 
I praktiken önskar man att köra exakthacken med den högsta möjliga traktorväxeln, 
utan att detta förorsakar upprepade stoppar. Gräsmängden på ett fält kommer 
emellertid alltid att variera. Detta kan vara platser där, slåtterkrossen behöver göra 
en vändning, ändra framkörningshastighet eller ändra körriktning. Det är på grund av 
detta ofta lämpligt att, antingen köra hacken med en effektreserv, för att maskinen 
inte skall stoppa i tid och otid, eller att löpande anpassa maskinens körhastighet efter 
de rådande förhållanden. 
 
Pick-up enheten och inmatningsvalsarna är var för sig skyddade mot överbelastning, 
till följd av blockering, med hjälp av en friktionskoppling. Exakthacken är dessutom 
försedd med en reverseringsutrustning, vilken gör det möjligt att rensa ur en stopp, 
utan att man behöver lämna förarplatsen. 
 
Avsikten är att den ovane användaren vid starten ökar framkörningshastigheten 
gradvis tills pick-upen blockeras; tar bort blockeringen genom att reversera och väljer 
därefter en traktorväxel, vilken är lämplig för att eliminera risken för blockeringar. 
 
Omvänt är inte avsikten att inmatningsvalsarnas friktionskoppling skall utlösa. Om 
detta sker, bör man minska utlösningsmomentet för pick-upens friktionskoppling. 
Samma sak gäller, om huvudfriktionskopplingen mellan traktor och maskin utlöses 
under normal drift. Om det inte är pickupens friktionskoppling som utlöses först, är 
inte maskinen korrekt inställd. 
 
Det har tyvärr inträffat, att man ökat utlösningsmomentet för pick-up enhetens 
friktionskoppling till den punkt, då det är huvudfriktionskopplingen mellan maskinen 
och traktorn som utlöser upprepat. Huvudfriktionskopplingen är inte avsedd att utlösa 
upprepat, utan enbart vid chockbelastningar under uppstart eller om det kommer in 
främmande föremål i maskinen. Samma sak gäller för friktionskopplingen till 
inmatningsvalsarna. Huvudfriktionskopplingen kan helt enkelt inte ta upp den värme 
som bildas vid längre utlösningar. Effekten som överförs av huvudfriktionskopplingen 
kommer att vara minst 10 gånger större än den effekt som åtgår för att driva pick-up 
enheten. 
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1. INLEDNING 

Pick-up enheten är det enda som man kan se från traktorn och den bör på grund av 
detta vara den komponent som utlöser först vid en blockering. Den vana föraren 
kommer att kunna anpassa traktorns hastighet efter gräsmängden och därmed 
arbeta med mindre kapacitetsreserv för att därmed erhålla en högre kapacitet. 
 
Maskinens snittlängd kan ställas in och anpassas efter den gröda, som skall skördas. 
Vanligt är att snittlängden minskas vid hackning av majs och helsäd, för att 
säkerställa större skada på grödans kärnor. En kortare snittlängdsinställning kommer 
självfallet att kräva en högre effekt, varför man kommer att uppleva en lägre kapacitet 
för majs och helsäd än man är van vid för gräs, även om detta är svårt att jämföra. 
 
Likaledes ökas effektkraven i takt med att knivarna slits och motstålsinställningen 
härvid förändras. Det är nödvändigt att slipa knivarna och ställa in motstålet under 
säsongens gång. 

SÄKERHET 
I lantbruket sker generellt många arbetsskador till följd av felanvändning och 
otillräckliga instruktioner. Person- och maskinsäkerhet är därför en integrerad del av -
JF-Fabrikens utvecklingsarbete. Vår önskan är att skydda Er och alla andra som 
befinner sig i närheten av maskinen på bästa möjliga sätt, men det kräver också 
en helhjärtad insats från Er sida. 
 
En exakthack kan inte konstrueras, så att den garanterar fullständig personsäkerhet, 
samtidigt som den skall utföra ett effektivt arbete. Detta betyder, att det är mycket 
viktigt, att De som använder maskinen är ytterst uppmärksamma på, att maskinen 
används korrekt och därmed undviker att utsätta sig själv eller andra för onödig fara. 
 
Maskinen är som sagt endast avsedd att användas inom ett bestämt 
användningsområde, nämligen: 
 
Hackning av gräs och motsvarande grönfoder för foderändamål. 
 
Det förutsätts, att arbetet utförs under rimliga förhållanden, innebärande att fälten är 
normalt skötta och i lämplig omfattning rensade från främmande föremål och 
liknande. 
 
Detta kräver fackmannamässigt handhavande, det vill säga, att Ni bör läsa igenom 
denna manual, innan Ni kopplar maskinen till traktorn. Även om Ni haft en 
liknande maskin tidigare, bör Ni likväl läsa anvisningarna, det gäller ju Er egen och 
andras säkerhet. 
 
Ni bör aldrig överlåta maskinen till någon annan, förrän Ni försäkrat Er om att De har 
nödvändig kunskap om att använda maskinen på ett säkert sätt. 

DEFINITIONER 
Maskinens varningsdekaler och instruktionsboken innehåller en rad 
säkerhetsanmärkningar. Säkerhetsanmärkningarna ger bestämda förhållningsregler, 
vilka vi vill uppmana Er och Era kollegor att följa för att öka personsäkerheten så 
mycket som möjligt. 
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1. INLEDNING 

Vi anbefaller, att Ni tar er nödvändig tid till att läsa säkerhetsanvisningarna och ger 
era eventuellt anställda i uppgift att göra det samma. 
 

Denna symbol är i instruktionsboken använd som en direkt 
hänvisning till den personliga säkerheten, eller indirekt genom 
underhåll av maskinen 

 
FÖRSIKTIGHET: Ordet FÖRSIKTIGHET används för att säkerställa, att användaren 

följer de allmänt kända säkerhetsföreskrifterna eller de i 
instruktionsboken specificerade förhållningsreglerna för att skydda 
sig själv eller andra mot skador. 

 
VARNING: Ordet VARNING används för att varna för synliga eller dolda 

riskmoment, vilka kan medföra allvarliga personskador. 
 
FARA:  Ordet FARA används för att ange de förhållningsregler, som enligt 

lag skall vidtagas för att skydda sig själv och andra mot allvarliga 
skador. 

 

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
I följande punkter beskrivs kort de förhållningsregler, som bör vara allmänt kända av 
föraren. 
 
 1. Koppla alltid ifrån kraftuttaget, aktivera traktorns parkeringsbroms och stoppa 

traktormotorn innan Ni: 
 

- smörjer maskinen, 
- rengör maskinen, 
- tar isär vilken som helst del av maskinen, 
- justerar maskinen. 

 
 2. Blockera alltid hjulen, innan Ni arbetar under maskinen. 
 
 3. Starta inte traktorn, förrän alla personer befinner sig på ett säkert avstånd från 

maskinen. 
 
 4. Undersök, innan traktorn startas, att alla verktyg tagits bort från maskinen. 
 
 5. Kontrollera, att alla skydd är korrekt monterade. 
 
 6. Arbeta inte med löst sittande kläder eller löst hängande hår, som kan dras in av 

maskinens rörliga delar. 
 
 7. Se alltid till att använda rätt skodon för att inte tappa fotfästet av 

olyckshändelse. 
 
 8. Ändra inte maskinens skydd, eller arbeta med maskinen om denna saknar 

något skydd. 
 
 9. Använd alltid lagenlig belysning och lagstadgade säkerhetsskyltar vid körning 

på allmänna vägar och vid körning nattetid. 
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1. INLEDNING 

 
10. Begränsa transporthastigheten till maximalt 30 km/h, såvida inte maskinen är 

märkt med en annan maximalt tillåten hastighet. 
 
11. Uppehåll Er inte i närheten av maskinen, då denna är i arbete. 
 
12. Kontrollera vid tillkoppling av kraftöverföringsaxeln, att traktorns 

kraftuttagsvarvtal och kraftuttagets rotationsriktning passar till maskinen. 
 
13. Hörselskydd bör användas, om bullret från maskinen är störande, eller om Ni 

skall arbeta med maskinen under en längre tid i en traktorhytt, som inte är 
tillräckligt ljudisolerad. 

 
14. Inga personer får uppehålla sig på maskinen under arbete eller transport. 
 
15. Använd inte maskinen, annat än till arbete som den är konstruerad för. 
 
16. Använd inte maskinen, om det finns barn i närheten. 
 
17. Uppehåll er inte mellan traktor och maskin under till- och frånkoppling. 
 
18. För ej in material i hacken med händerna eller fötterna, medan denna är i gång. 
 
19. Försök inte att ta bort material från hacken, medan denna är i gång. 
 
20. Om material tas bort från hacken, skall kraftöverföringen först kopplas ur 

fullständigt. Råder tvivel om detta, bör Ni stanna traktormotorn innan Ni tar bort 
material från hacken. 

UPPLÅSNING AV SKYDD 
Alla skydd på maskinen, som är monterade på gångjärn, är försedda med lås. Låsen 
säkerställer att, man inte ska kunna öppna skydden utan användande av verktyg. Det 
finns två olika typer av lås. Fig. 1.1 och 1.2 visar de två låsprinciperna, samt de 
tillhörande dekaler, som skall markera och illustrera låsen på maskinen. 
 

Fig. 1-2 Fig. 1-1 
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VAL AV TRAKTOR 
Man bör alltid följa de rekommendationer, som anges i traktorns instruktionsbok. Om 
inte detta är möjligt, bör teknisk hjälp sökas. 
 
Man bör använda en traktor, som har minst en effekt på 80kW/110 hkr tillgänglig på 
kraftuttaget, men som samtidigt inte kan avge mer än 140kW/190 hkr. 
 
Maskinen är som standard utrustad för ett kraftuttagsvarvtal på 1000 rpm och med 
maskinen levereras en 1-3/8’’ kraftöverföringsaxel för en 21 splines PTO tapp. Som 
extra tillbehör kan till maskinens kraftöverföringsaxel levereras en 1-3/8’’ gaffel för en 
6 splines PTO tapp. 
 
En lämplig traktor bör ha ett brett urval av växlar med framkörningshastigheter mellan 
5 och 8 km/h. 
 
Traktorns hydraulsystem bör kunna avge ett tryck på minst 170 bar, samtidigt som 
max.trycket inte bör överstiga 210 bar. 
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1. INLEDNING 

Följande hydrauluttag på traktorn är nödvändiga beroende på vald utrustning: 
 

1 st. Enkelverkande Lyft av pickup 
1 st. Enkelverkande Automatisk hitchkrok 
1 st. Dubbelverkande Hydraulisk dragstång 

 
Det är viktigt att det finns direkt tillgång till traktorns 12 volts batteri, och att detta är i 
gott skick. 
 
Exakthackens dragstång har en dragögla, varför traktorn helst skall vara utrustad 
med gaffel. Själva kopplingssprinten bör vara 30 mm i diameter. 
 
Man bör alltid välja en traktor med sluten förarhytt, då man arbetar med en 
exakthack. 

TILL- OCH FRÅNKOPPLING 
Säkerställ alltid, att inga personer uppehåller sig 
mellan traktorn och maskinen vid till- och 
frånkoppling. Sker en oavsiktlig manöver med 
traktorn kan personskador uppstå genom klämning 
(se fig. 1.3). Likaledes är det viktigt, att 
frånkopplingen sker på ett jämnt och fast underlag, 
för att maskinen inte skall rulla iväg och skada 
människor eller annan utrustning. 

 
Samma förhållningsregler gäller för till- och frånkoppling av vagnar 
med hjälp av den hydrauliska hitchkroken, som är monterad baktill på 
exakthacken. 
 
Kontrollera att maskinen är avsedd för det kraftuttagsvarvtal och 
rotationsriktning som traktorn är utrustad med. (se fig. 1.4). Felaktigt 
kraftuttagsvarvtal, under en längre tid, kan skada maskinen och i 
värsta fall leda till att delar kastas ut ur utloppsröret. 
 
Kontrollera att kraftöverföringsaxeln är korrekt monterad, det vill säga, 
att låsstiften är i ingrepp och kedjorna för fastsättning av skyddet är 
fastsatta i båda ändar. 

Fig. 1-3 

Fig. 1-4 

 
Kraftöverföringsaxeln skall vara korrekt skyddad. Är skyddet defekt, skall det bytas ut 
omedelbart. 
 
VIKTIGT:  Före tillkoppling av en vagn med den hydrauliska hitchkroken, bör 

man alltid: 
- Koppla ifrån kraftuttaget. 
- Vänta tills samtliga rörliga delar har stannat. 

 
VARNING: Kontrollera före användning av hackens hitchkrok, att låset på denna 

inte har rostat fast. Det är möjligt att koppla till vagnen utan att 
låsklacken är i ingrepp, men vid rörelser under transport kan vagnen 
hoppa av. 

 
Man bör kontrollera att alla hydraulkopplingar är täta, och att samtliga slangar är 
oskadade, innan hydraulsystemet aktiveras. 
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Vid frånkoppling av maskinen, bör man, efter att traktormotorn stoppats, likaledes 
säkerställa, att inget tryck finns i hydraulslangarna, genom att aktivera traktorns 
hydraulventiler. 
 
Hydraulolja under tryck kan tränga in under 
huden och ge upphov till allvarliga skador (se fig. 
1.5). Skydda alltid hud och ögon mot utsprutande 
olja. Skulle olyckan vara framme, bör läkarhjälp 
omedelbart sökas. 

Fig. 1-5 
INSTÄLLNING 
VIKTIGT:  Vid inställning av maskinen, bör alltid: 

- Kraftuttaget kopplas ur. 
- Traktormotorn stoppas. 
- Vänta tills samtliga rörliga delar stannat. 

 
Det är viktigt, att vänta med att ta bort skydden tills alla roterande arbetsorgan har 
stannat. Detta gäller speciellt utloppsröret över knivcylindern. 
 
Om de skärande verktygen i knivcylindern skall justeras eller bytas, är det viktigt att 
knivcylindern först blockeras med en träkil, eftersom de vassa knivarna annars lätt 
kan skada fingrarna, speciellt eftersom knivcylindern är svår att bromsa, ifall den av 
en olyckshändelse sätts i rotation. 
 
Innan arbetet påbörjas, bör man kontrollera, att inmatningsvalsar och knivcylinder 
kan röra sig fritt. Likaledes bör man kontrollera, att knivarna är intakta och utan 
sprickor. Det är självfallet nödvändigt att byta ut knivar, som har uppenbara fel, för att 
dessa inte senare skall ge upphov till blockering, skador på maskinen och utkast av 
metalldelar från utloppsröret. 
 
Kontrollera också regelbundet knivar och knivbultar med avseende på förslitning, 
enligt de regler som anges i instruktionsboken. 
 
Första gången som maskinen användes, kan knivbultarna sätta sig, vilket leder till för 
liten förspänning av knivarna. Därför bör alltid knivbultarnas förspänning kontrolleras 
efter den första driftstimmen. 
 
I samma ögonblick som utloppsröret över knivcylindern lyfts, bör man säkerställa att 
inga personer uppehåller sig i närheten, som kan träffas av röret. Likaledes bör man, 
i samma ögonblick som röret lyfts, hålla fast med båda händer i handtaget, som är 
fastsatt i övergångsröret. 

TRANSPORT 
Begränsa transporthastigheten till maximalt 30 km/h, om maskinen inte är märkt med 
en annan maximalt tillåten hastighet. 
 
Kontrollera alltid, att de mekaniska transportlåsen är i ingrepp, före transport. Är 
maskinen försedd med utrustning för hydraulisk omställning till transport, så är 
cylindern utrustad med en slangbrottsventil, vilken ersätter det mekaniska 
transportlåset. Vid oavsiktlig manövrering av traktorns hydraulspak under transport, 
finns det risk för att maskinen kan röra sig över i den motsatta körbanan eller in på en 
cykelbana eller gångbana. Samma sak kan inträffa, om der finns luft i 
hydraulcylindern. 
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För att ta bort eventuell luft i oljan, bör samtliga hydraulcylindrar provas efter 
tillkoppling till traktorn. Detta gäller speciellt före körning på allmän väg. 
 
Kontrollera att de mekaniska säkringarna för den hydrauliska hitchen är i ingrepp, 
innan ut- eller hemtransporten påbörjas. Den hydrauliska hitchen har en låsklinka, 
som skall säkerställa, att hydraulcylindern och slangarna inte skall stå under högt 
tryck. 
 
Själva hackens tillsatsaggregat (pick-up m.m.) skall likaledes säkras mekaniskt, före 
transport. 
 
Lagstadgad belysning och säkerhetsuppmärkning skall givetvis vara korrekt 
monterad och man skall inte bara kontrollera hacken, utan också den efterföljande 
vagnen. 
Reflexanordningar och belysning skall rengöras regelbundet. 

KÖRNING MED MASKINEN 
Innan körningen påbörjas, bör man säkerställa, att inga personer befinner sig bakom 
hackens utlopp, vilka kan träffas av metalldelar från skadade knivar. 
 
Säkerställ likaledes, att inga personer uppehåller sig i vagnen, som användes till 
uppsamling. I förekommande fall kan dessa kvävas av materialströmmen eller träffas 
av metalldelar från utloppet. 
 
Vid blockering av inmatningsvalsarna eller knivcylindern bör man omedelbart koppla 
ur kraftuttaget och stoppa traktormotorn, aktivera parkeringsbromsen samt vänta, tills 
de roterande verktygen står stilla, innan man försöker att ta bort materialet eller det 
främmande föremålet. 
 
Tyvärr kan det inte sägas för ofta: Man bör aldrig ta bort ett materialstopp, medan 
maskinen är igång, eller mata in material i pick-upen med händer eller fötter, 
eftersom det finns en allvarlig risk för att fastna och bli inmatad i hacken med 
lemlästning eller död som följd. 
 
På grund av detta bör man aldrig tillåta, att någon uppehåller sig i omedelbar närhet 
av hacken medan denna är i arbete, och absolut inte barn vilka inte känner till 
riskerna och därför gör oförutsägbara saker. 

PARKERING 
Innan maskinen kopplas av, skall stödbenet alltid vara låst med låspinnen, i annat fall 
kan maskinen välta då den är frånkopplad. Kom också ihåg att lägga stoppklossar 
under maskinens hjul, om det finns risk att den rullar iväg efter avställning. 
 
Kom ihåg att koppla loss hydraulslangarna, innan Ni kör iväg med traktorn. 

SMÖRJNING 
Vid smörjning eller underhållsarbeten bör aldrig mer än en person åt gången arbeta 
vid maskinen. Detta begränsar risken att fingrar kommer i kläm som en följd av, att 
en annan person av olyckshändelse snurrar på de roterande delarna, under tiden 
som Ni själv fortfarande arbetar med dem. 
 
Man bör aldrig försöka att rengöra, smörja eller ställa in maskinen, förrän kraftuttaget 
är urkopplat, traktormotorn är stoppad och parkeringsbromsen är aktiverad. 
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SLIPNING 
Omställning före eller efter slipning, får endast ske efter följande åtgärder: 

- Stoppa traktormotorn. 
- Aktivera parkeringsbromsen. 
- Vänta tills samtliga rörliga delar har stannat. 

 
Det är dessvärre nödvändigt att ta bort delar av skydden för att ändra knivcylinderns 
rotationsriktning vid slipning av knivarna. Då det finns kedje- och remtransmissioner i 
närheten, finns det risk att händerna skadas om inte de roterande delarna har 
stannat innan skydden tas bort. 
 
Själva slipningen bör likaledes utföras enligt följande punkter: 
 
 1. Kontrollera, att slipstenen är oskadad och att sliputrustningen kan dras lätt fram 

och tillbaka. 
 
 2. Skyddet bakom sliputrustningen sänks ner för att medge åtkomst till 

knivcylindern. 
 
 3. Slipstenen ställs in och skyddet för sliputrustningen sätts tillbaka. 
 
 4. Skyddet för knivcylinderns drivning öppnas och knivcylinderns rotationsriktning 

ändras. 
 
 5. Skyddet sätts tillbaka, samtidigt som det kontrolleras att inga andra personer 

uppehåller sig i närheten. 
 
 6. Starta traktorn igen, och ställ in motorvarvtalet strax över tomgångsvarvtal. 
 
 7. Utför slipningen med försiktighet. 
 
Skyddsglasögon skall alltid användas under slipningen, eftersom mindre partiklar kan 
lossna från slipstenen. 
 
Efter att slipningen avslutats, stoppas traktormotorn igen. Knivcylinderns 
rotationsriktning ändras till hackning och samtliga skydd sätts på plats. 
 
KOM IHÅG:  Man bör endast slipa med samtliga skydd stängda! 

UNDERHÅLL 
Efter ca. 2 dagars körning bör alla bultar efterspännas. Detta gäller speciellt 
knivcylinderns knivbultar. 
 
Se alltid till att reservdelar som kommer till användning, dras åt med korrekt 
åtdragningsmoment. 
 
Vid utbyte av delar i hydraulsystemet skall man säkerställa, att pickuppen har kontakt 
med marken och/eller att lyftcylindrarna är blockerade. 
 
Hydraulslangar skall, innan de tas i bruk för första gången och därefter minst en gång 
om året, kontrolleras av en sakkunnig person. Om behov föreligger, skall de bytas ut. 
Användningstiden för hydraulslangar får inte överstiga 6 år, inklusive maximalt två 
års lagringstid. 
Vid byte skall slangar användas, som uppfyller de krav som ställts av tillverkaren. 
Alla slangar är märkta med tillverkningsdatum. 
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BYTE AV SLITDELAR 
Knivar, knivbultar och motstål framställs av höglegerade och värmebehandlade 
material. Denna värmebehandling ger ett speciellt hårt och segt material, som kan 
klara extrema belastningar. Skadas en kniv, knivbult eller motstålet, skall denna 
bytas ut med en original –JF- reservdel för att säkerställa optimal driftssäkerhet. 
 

Fig. 1-6 

Knivar och knivbultar skall kontrolleras dagligen under 
säsongen. 
 
De speciella knivbultarna skall dras med en 
momentnyckel till ett åtdragningsmoment på 400 Nm 
(40kpm).  
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Knivarna skall bytas ut, då de är nerslitna max. 8 mm 
eller då det finns 12 mm kvar av den sneda plana ytan 
(se fig. 1-6). 
 
Efter byte av knivar, knivbultar eller liknande, bör man kontrollera att inga verktyg 
finns kvarglömda i maskinen. 
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1. INLEDNING 
 

VARNINGSDEKALER PÅ MASKINEN 
De varningsdekaler som visas på föregående sida är placerade så som visas på bilden längst ner på 
sidan. Innan maskinen tas i bruk, skall man se till att alla dekaler finns på plats, om inte, skall man 
skaffa de dekaler som saknas. Dekalerna har följande innebörd: 
 
 1. Stoppa traktormotorn och ta bort tändningsnyckeln Innan Ni rör maskinen. 

Kom alltid ihåg att stoppa traktormotorn före smörjning, inställning, underhåll eller reparation av 
maskinen. Ta även bort tändningsnyckeln för att säkerställa att ingen startar traktorn på nytt, 
innan arbetet på maskinen avslutats. 

 

 2. Läs instruktionsboken och säkerhetsföreskrifterna. 
Detta är en påminnelse att komma ihåg att läsa de medlevererade dokumenten för att 
säkerställa att maskinen används korrekt. På så sätt undviks onödig risk för olyckor och 
maskinskador. 

 

 3. Barn. 
Tillåt aldrig barn att uppehålla sig i närheten av maskinen under körning. Särskilt mindre barn 
har en tendens att företa sig oförutsedda saker. 

 

 4. Kedjedrivning. 
Under detta skydd finns en eller flera kedjedrivningar. Säkerställ att traktormotorn är stoppad, 
innan skyddet öppnas. 

 

 5. Risk för klippskador. 
På ett flertal ställen på maskinen finns risk för att fingrar eller liknande kommer i kläm. Se upp 
då maskinen är kopplad till traktorn och klar att användas. Maskinen kan, utan problem, krossa 
eller klippa av varje kroppsdel, som kommer i kläm. 

 

 6. Kom ihåg skydden under slipning. 
Kom ihåg att stänga ALLA skydd, efter omställning till slipning, innan själva slipningen påbörjas. 

 

 7. Efterrotation. 
Maskinens roterande knivar kommer, då kraftuttaget kopplas ur, att ha en efterrotation, där 
knivarna fortsätter att rotera i upp till 2 minuter. Vänta tills knivarna står helt stilla, innan Ni 
börjar att demontera skydden för inspektion och underhåll. 

 

 8. Risk för indragning. 
Undvik att uppehålla er i närheten av frontaggregat och inmatningsvalsar, medan maskinen är 
igång. Se först till att traktormotorn är stoppad. 

 

 9. Kraftuttagsvarvtal och rotationsriktning. 
Kontrollera att kraftuttaget roterar med rätt varvtal, och att det roterar med rätt rotationsriktning. 
Felaktigt varvtal och/eller rotationsriktning kommer med tiden att skada maskinen, med risk för 
personskador som följd. 

 

 10. Kraftöverföring. 
Denna dekal har till uppgift att påminna om, hur farlig en kraftöverföringsaxel kan vara, om den 
inte är korrekt monterad eller skyddad. 

 

 11. Komihåg transportlåsen. 
Kom ihåg att alltid kontrollera transportlåsen innan maskinen transporteras på allmän väg. Fel i 
låssystemet, och oavsiktliga manövrer kan få maskinen att svänga ut i arbetsläge under 
transport, och därmed förorsaka allvarliga maskin- och personskador. 

 

12.  Max. 210 bar. 
Säkerställ att de hydrauliska komponenterna ej utsätts för högre tryck än max. 210 bar, då det 
annars finns risk för explosionsartade skador. Härvid utsätter Ni er själv och andra för allvarlig 
fara att bli träffad av metalldelar med hög hastighet, eller olja under högt tryck. 

 
13.  Kraftöverföringsaxel för knivcylinder. 

Det finns en alternativ tapp för knivcylinderns kraftöverföringsaxel. Denna används dels när 
knivcylindern skall kopplas ifrån under reversering och dels när knivcylindern ska rotera i 
motsatt riktning under slipning. Se till att placera kraftöverföringsaxeln korrekt på tappen under 
dessa moment. 
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TEKNISKA DATA 
 

TEKNISKA DATA FCT 1050 

Pickupbredd 1,8 m eller 2,1 m 
Arbetsbredd skärbord (tillbehör) 2,4 m 
Effektbehov 88–147 kW/120-200 hkr 
Kapacitet (*) 35 – 100 t/timme 
Knivcylinderns bredd 0,72 m 
Varvtal för knivcylinder 1600 rpm. 
Antal knivar, standard 24 st. 
HD knivar Standard 
Slipanordning Slipsten med snabbinställning 
Reverserande slipning Standard 
Teoretisk snittlängd, standard 8,5 och 16,5 mm 
Vändbart motstål tungstensbelagt Standard 
Antal inmatningsvalsar 4 st.  
Reversering av inmatning Standard, elektrisk 

Elektriska funktioner Vridning av utloppsrör, deflektor på utloppsrör 
och reverseringsfunktion 

Hydrauliska funktioner Lyft av pickup och dragstång 
Vridningsvinkel för utloppsrör 175 grader 
Pickup, smörjfri Standard 
Vikt med pickup 2100 kg (1,8 m) eller 2130 kg (2,1 m) 
Största längd 6,9 m 
Största bredd med pickup 3,3 m 
Största höjd 4,0 m 
Däckstorlek standard 14/65 x 16 
Däckstorlek (tillbehör) 19/45 x 17 
Frilöp i kraftöverföringsaxel Standard 
Friktionskoppling i kraftöverföringsaxel Standard, 1700 Nm 
Stålhjul på pickup Standard 
Gummihjul på pickup Tillbehör 
Hydraulisk hitchkrok Tillbehör 

 
(*) Beroende av torrsubstanshalt, snittlängd, materialets beskaffenhet och mängd. 

 
Rätten till konstruktions- och specifikations-förändringar förbehålles. 
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2. TILLKOPPLING TILL TRAKTOR 
 

2. TILLKOPPLING TILL TRAKTOR 

HYDRAULIK 
Maskinen kräver ett enkelverkande hydrauluttag för pickup/skärbord och ett 
dubbelverkande hydrauluttag för dragstången. Dessutom krävs ett enkelverkande 
hydrauluttag för den hydrauliska hitchkroken, som är tillbehör.  
Detta innebär att traktorn bör ha 2 enkelverkande och 1 dubbelverkande  
hydrauluttag, för att kunna användas framför en fullt utrustad FCT 1050. 

ELEKTRONIK 
Nedanstående gäller endast för standardmaskiner utan metalldetektor (MD). För 
maskiner med MD hänvisas till avsnittet ELEKTRONIK i kapitel 5 
"METALLDETEKTOR (MD)"  
 

Fig. 2-1 Elektriska motorer (A, B och C) styr reverseringsfunktion, det vridbara utloppsröret  
Fig. 2-2 och deflektorn på utloppsröret. Motorerna styrs från en manöverbox monterad i 

förarhytten på traktorn. 
Fig. 2-3 Hållaren A för manöverboxen monteras i förarhytten inom bekvämt räckhåll för 

föraren och här sätts manöverboxen B fast. 
Det 2-poliga eluttaget C på strömförsörjningskabeln monteras på instrumentpanelen, 
såvida ett motsvarande eluttag ej redan finns i förarhytten. Kablarna ansluts direkt till 
traktorns batteri, där kabeln med säkringshållaren ansluts till +(pluspol) på batteriet 
(kom ihåg att säkringen skall sitta i omedelbar närhet av batteriet).  
Därefter kan den 2-poliga stickkontakten från manöverboxen anslutas till 
strömförsörjningskabeln. 
 

FÖRSIKTIGHET: Det är mycket viktigt för elsystemets funktion, att det finns god 
förbindelse till -(minus/jord) och +(plus) på batteriet. 
Annan anslutning, ex.vis till belysningssystemet avrådes, eftersom 
ledningsstorleken för dessa system i regel inte är tillräcklig för att 
leverera den nödvändiga strömmen. 

 

Fig. 2-4 Baktill på traktorn, alldeles utanför förarhytten, monteras det 7-poliga uttaget 
(monterat på ledningen från manöverboxen) med de medlevererade vingmuttrarna.  
Därefter kan den 7-poliga stickkontakten från maskinen anslutas till manöverboxen. 
 

Därefter är det enkelt att avmontera elutrustningen i förarhytten, när denna inte skall 
användas under längre perioder.  
 

FÖRSIKTIGHET: När elutrustningen är avmonterad och inte skall användas 
under en längre tidsperiod, skall den förvaras torrt och 
stickkontakten på maskinen skall packas in eller placeras under 
något av maskinens skydd. 

DRAGSTÅNG OCH KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 
Kraftöverföringsaxeln mellan traktor och maskin är en vidvinkelaxel, som möjliggör 
tvära svängar med maskinen och därmed är det möjligt att uppnå små vändradier. 
Monteringen av kraftöverföringsaxeln skall alltid anpassas till den traktor som drar 
maskinen, vilket kan medföra att kraftöverföringsaxeln skall kortas av. 
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Fig. 2-5 Fig. 2-6 

Fig. 2-7 Fig. 2-8 
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Fig. 2-5 Följande generella regler skall uppfyllas vid tillpassning av kraftöverföringsaxeln 
mellan traktor och maskin:  
 

• I arbetsläge skall den ha minst 200 mm överlappning, se måttet b i fig. 2-5. 
• Inte i något läge är närmare att bottna än 30 mm, se måttet a i fig. 2-5. 

 
VARNING: Det sista kravet kräver oftast att traktorföraren vid vändningar i fält är 

uppmärksam på axelns längd och anpassar körningen därefter.  
 

Fig. 2-6 Ställ in traktorns dragbom (1), så att avståndet ”A” blir så litet som möjligt. Ställ in 
maskinens dragbom (2), så att avståndet ”B” blir så stort som möjligt. Maskinens 
dragbom (2) skall vändas, så att kraftöverföringsaxeln hamnar så nära vågrätt läge 
som möjligt.  
Notera: Beslaget för dragbommen skall alltid monteras med 2 bultar. 

 
Fig. 2-5 Kontrollera den maximala vridningsvinkeln ”C” med maskinen upplyft. Pga. 
Fig. 2-7 kraftöverföringsaxelns placering begränsas vridningsvinkeln ”C” av att 

kraftöverföringsaxeln inte trycks mera samman, än de föreskrivna 30 mm från att 
bottna.  

 
Fig. 2-5 Vid vissa tillfällen är det möjligt att öka vridningsvinkeln ”C” genom att korta av  
Fig. 2-7 kraftöverföringsaxeln. Axeln får endast kortas av, om överlappningen är mer än 

200mm vid körning rakt fram och med maskinen i arbetsläge. 

AVKORTNING AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 
Man skall vara särskilt noggrann när man kortar av kraftöverföringsaxeln. Kortas 
axeln av för mycket, riskerar man att profilrören dras ur varandra vid tvära svängar, 
vilket kan ge upphov till allvarliga följdskador. 
Om kraftöverföringsaxeln omvänt kortas av för lite, riskerar man att axelhalvorna 
bottnar vid tvära svängar, vilket kan leda till stora axiella krafter på 
kraftöverföringsaxeln, vilket återigen leder till skador på kraftöverföringsaxelns kors. 
 

Fig. 2-8 Sätt fast kraftöverföringsaxelhalvorna på PTO resp. PIC tapparna, då dessa befinner 
sig mitt för varandra, med maskinen i arbetsläge. (Detta är för denna maskin det 
längsta avståndet). Håll axeländarna parallella med varandra och märk upp den 
önskade avkortningen, dock min. 200 mm överlappning. Korta av alla 4 rören lika 
mycket.  
Rörprofilernas ändar skall avrundas och eventuella grader skall noggrant tas bort. 
Det är mycket viktigt att profilrören är helt släta och rena före smörjning. Smör rören 
grundligt innan de sätts samman igen. 
 
VARNING: Sväng aldrig snävare än att det finns minst de föreskrivna 30mm 

från att kraftöverföringsaxeln bottnar. Se åter måttet a fig. 2-5.  
Med vissa traktormodeller går kraftöverföringsaxeln helt i botten 
vid skarpa svängar och därmed skadas axeln och/eller andra 
transmissionsdelar. 

FRIKTIONSKOPPLING 
På kraftöverföringsaxeln mellan traktor och maskin finns integrerat en 
friktionskoppling, som skall säkerställa att maskinen inte överbelastas under arbete. 
Innan man startar upp maskinen för första gången skall kopplingen ”luftas ur". Se 
avsnittet friktionskoppling i kapitel 7 "UNDERHÅLL". 
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3. MONTERING AV UTRUSTNING 
 

3. MONTERING AV UTRUSTNING 
Montering sker första gången lättast på en verkstad, där underlaget är plant. 
Basmaskinen bör dock alltid kopplas korrekt till traktorn efter anvisningarna i kapitel 
"2 TILLKOPPLING TILL TRAKTOR", innan utrustning och tillbehör monteras. 

VAGNSDRAG 
Maskinen kan levereras med ett kombidrag eller med hydraulisk hitchkrok för 
tillkoppling av vagn. 

KOMBIDRAG 
Fig. 3-1 Kombidraget A visas monterat i sitt nedersta läge. 

 
Fig. 3-2 Kombidraget visas monterat i sitt översta läge. Används i första hand för vagnar med 

påskjutsbroms, t.ex. Tyskland. 

HYDRAULISK DRAGKROK (AUTO-HITCH) 
Fig. 3-3 Hitchkroken lyfts upp hydrauliskt av en enkelverkande cylinder C och 2 dragfjädrar D 

drar korken neråt, när trycket i cylindern avlastas. 
 
Fig. 3-3 Vid tillkoppling av en vagn backas maskinen mot vagnens drag. Hitchkroken A skall 

vara nersänkt och med hjälp av denna fångas vagnens dragögla upp.  
Fig. 3-4 Vagnen lyfts upp med hjälp av hydraulcylindern 1, tills spärren A går i ingrepp 2. 

Släpp tillbaka hydrauluttagets manöverspak ett kort ögonblick, så att vagnens vikt 
inte vilar på hydraulcylindern, utan överförs till spärren A, och därmed låser 
hitchsystemet 3. 
När vagnen skall kopplas från, lyfts hitchkroken 4 med hydraulcylindern och spärren 
A vrids automatiskt ur ingrepp 5. Därefter sänks hitchkroken genom att 
hydraulcylindern avlastas och vagnens vikt och fjädrarna drar ner kroken 6, varefter 
vagnen är frånkopplad.  
 
VIKTIGT:  Pos. 3 i fig. 3-4, är den enda tillåtna positionen för hitchen vid 

vagntransport. Dvs., man får inte köra med tryck i 
hydraulslangarna. 

PICKUP 
Fig. 3-5 Pick-upen rullas enkelt mot basmaskinen med hjälp stödrullarna, så att fånggafflarna 

A går i ingrepp. Låstapparna (2 st.) monteras för att låsa fast pickupen till 
basmaskinen.  
 
Avlastningsmekanismen sätt fast mot pickupen vid B. 
 

Fig. 3-6 Kraftöverföringsaxeln A för drivning av pickupen monteras. 
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3. MONTERING AV UTRUSTNING 

Fig. 3-7 Stödrullarna under pickupen kan justeras i höjdled. Dessa bör justeras, så att det 
finns 15 till 20mm „luft“ mellan spetsen på pickupfjädrarna och marken. 

 
Fig. 3-8 Avlastningsfjädrarna sträcks med spindeln A, tills marktrycket för pickupen är 

maximalt 30 kg. 
Fig. 3-9 Detta kontrolleras lättast genom att man står framför pickupen och drar uppåt i 

skyddsbågen, för att uppskatta marktrycket. 

TRANSPORTOMSTÄLLNING, HYDRAULISK 
Fig. 3-10 Maskinen kan förses med utrustning A för hydraulisk omställning av dragstången. 

Hydraulcylindern är försedd med en säkerhetsventil B, som säkerställer att maskinen 
inte svänger oavsiktligt vid eventuellt slangbrott. 
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3. MONTERING AV UTRUSTNING 
 

UTKASTARRÖR OCH DEFLEKTOR 
Fig. 3-11 Efter att den vridbara delen av utkastarröret är monterat och justerat, monteras det 

färdigmonterade vridbeslaget så som visas i figuren. 
 
Konsolen A förs in över justerskenan och sätts samman, därefter monteras 
motorkonsolen B och spänns fast. Smörj vridkransen och kontrollera att det vridbara 
utkastarröret vrider utan att klämma fast. 
 
VIKTIGT:  Se till att smörja vridkransen, under tiden som utkastarröret 

vrids för hand för att fördela fettet hela vägen runt. 
 
Fig. 3-12 Elmotorn A för deflektorn B skall också monteras.  

 
Fig. 3-13 På deflektorn finns 3 monteringsmöjligheter: C, D och E. Montering vid C ger den 

bästa rörelsen för deflektorn vid körning med FCT 1050. 
 
Standardmaskiner: 
Den 7-poliga stickkontakten från maskinen ansluts till eluttaget vid förarhytten enligt 
avsnittet ELEKTRONIK i kapitel 2 "TILLKOPPLING TILL TRAKTOR".  
 
MD maskiner med metalldetektor: 
Multisticket från maskinen ansluts till manöverboxen och den 3-poliga stickkontakten 
ansluts till eluttaget på strömförsörjningskabeln enligt avsnittet ELEKTRONIK i kapitel 
5 "METALLDETEKTOR (MD)".  
 
Kontrollera nu att vridningen höger/vänster för utkastarröret och rörelsen upp/ner för 
deflektorn stämmer överens med märkningen för joysticket på manöverboxen i 
förarhytten. 
Stämmer rörelser och märkning inte överens, skiftas kopplingsstyckena på 
respektive motor(er) för att erhålla motsatta rörelser. 
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3. MONTERING AV UTRUSTNING 

 

SKÄRBORD 
Skärbordet ställs på stödfoten, varefter maskinen körs bort mot skärbordet. 
 

Fig. 3-14 Kontrollera, att de två fånggafflarna A har samma höjd. Låspinnarna sätts på plats 
och säkras med låssprintar. 
Avlastningsfjädrarna sätts fast mot skärbordet vid B.  
 

Fig. 3-15 Remdrivningen för rotorbalken och kedjedrivningen för haspeln och 
inmatningsskruven monteras. 
 

Fig. 3-16 Avlastningsfjädrarna sträcks med spindeln A, tills marktrycket från skärbordet blir 
Fig. 3-17 ca. 30 kg. 

MAJSBORD 
Majsbordet ställs på stödfoten, varefter maskinen körs bort mot majsbordet.  

 
Fig. 3-14 Kontrollera, att de två fånggafflarna A har samma höjd. Låspinnarna sätts på plats 

och säkras med låssprintar. 
Avlastningsfjädrarna sätts fast mot skärbordet vid B.  
 

Fig. 3-18 Montera kedjedrivningen för majsbordet. 
 
Fig. 3-16 Avlastningsfjädrarna sträcks med spindeln A, tills marktrycket från majsbordet blir 
Fig. 3-17 ca. 0 kg (Se också speciell manual för majsbordet). 
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4. INSTÄLLNINGAR 

PICKUP 
Fig. 4-1 Pickupen är försedd med stödrullar av stål, som kan ställas in i höjdled. Man bör 

eftersträva en höjd för pickuppen, så att pickup fjädrarna, dels inte når marken och 
blandar in jord i grödan samtidigt och dels problemfritt kan samla upp gräset utan 
spill. 
 

JF-Fabriken rekommenderar en frigångshöjd mellan pickupfingrar och marken på 15 
till 20 mm. 
 

Inmatningsskruven på pickupen är försedd med en slirkoppling. Inmatningsskruvens 
slirkoppling är inställd för att utlösa före de andra friktionskopplingarna på maskinen.  
Den högsta kapaciteten uppnås genom att arbeta med en framkörningshastighet, där 
man precis kan köra utan blockeringar i inmatningsskruven. Uppstår en blockering 
runt inmatningsskruven, stannar man upp och tvingar grödan ur maskinen igen med 
reverseringsfunktionen. Se mera angående detta i kapitel "6. KÖRNING I FÄLT". 
Med ett kontinuerligt och jämnt flöde genom pickup och inmatningsskruv skyddar 
man sig bäst mot blockeringar inne i maskinen, vilka kan medföra längre driftsstopp. 
 

Föraren bör alltid ha en extra uppsättning friktionslameller till slirkopplingen för 
inmatningsskruven, med i traktorn. Har denna koppling varit i funktion många gånger, 
slits beläggningen på friktionslamellerna och slirkopplingen kan inte överföra ett 
tillräckligt stort moment. Det kan därför bli nödvändigt att byta ut friktionslamellerna, 
men kom ihåg att det skall vara samma antal och kvalitet. 

KNIVCYLINDER OCH VALSSEKTION 
Fig. 4-2 Avståndet A mellan knivcylinderns knivar och motstål kontrolleras med jämna 

mellanrum med den medlevererade tolken (avståndsmåttet). Man ska eftersträva ett 
avstånd på 0,5 mm. Om det är nödvändigt att justera avståndet, lossas 
knivcylinderns 2 lagerhus B, varefter man justerar avståndet med skruvarna C. Efter 
justering och att avståndet är kontrollerat, spänns lagerhusens bultar D med 
momentnyckel till ett åtdragningsmoment på 27 kpm (270 Nm).  
 

Maskinen är försedd med en avskrapare för den släta valsen E. Avskraparen är 
monterad tillsammans med det tidigare beskrivna vändbara motstålet. 
Vid montering placeras avskraparen så nära den släta valsen E som möjligt och 
bultarna F dras åt med momentnyckel till ett åtdragningsmoment på 10-12 kpm (100-
120 Nm).  
 

Fig. 4-3 Avskraparen demonteras genom, att skruvarna F (i Fig. 4-2), som också håller 
motstålet, tas bort, varefter avskrapare och motstål kan dras ut ur öppningen A i 
sidan på knivcylinderhuset. Fjädern B till den tandade valsen skall först lossas eller 
avmonteras för att man ska få plats. 
 

Är motstålet slitet, kan det eventuellt vändas för slitning mot en ny skarp kant. 
 

Fig. 4-4 Avståndet mellan den släta valsen och den tandade valsen bör vara max. 3 mm. 
Inställningen justeras med bultarna G på båda sidor av knivcylinderhuset.  
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Fig. 4-5 Under vissa förhållanden kan rester av grönmassa (små partiklar) anhopas inom det 
skuggade området, och detta kan medföra överbelastning av transmissionen som 
driver valsarna. 
Kontrollera utrymmet var 8:e driftstimme, och ta bort eventuella rester av grödan. 
Kontrollera, och om nödvändigt justera, avståndet mellan avskraparen och den släta 
valsen. Kontrollintervallet kan ökas, när maskinen körts in under alla kända 
driftsförhållanden. 

 

Fig. 4-6 Under valssektionen är från fabrik monterat en bottenplåt B. Denna skall vara 
monterad, när man använder maskinen i mycket torr och/eller kortstråig gröda, för att 
undvika spill under valsarna. 

 

VIKTIGT:  När maskinen används under normala förhållanden, 
rekommenderas att köra utan denna bottenplåt, eftersom det 
annars kan förekomma anhopning av material under valsarna 
och därmed nersättning av kapaciteten, med onödig belastning 
av transmissionen som följd.  

 

Kör man däremot i en gröda, där man kan se ett 
förhållandemässigt stort spill under valsarna, monteras 
bottenplåten. 

SNITTLÄNGDER 
Snittlängden är beroende av följande 2 förhållanden: 

 

1) Antal knivar på knivcylinderns omkrets, där det finns 
- en 6 radig knivcylinder, som ger 24 knivar totalt (standard) 
- en 8 radig knivcylinder, som ger 32 knivar totalt (tillbehör) 

 

Fig. 4-7 2) Inmatningshastigheten, som ändras genom att skifta mellan följande kedjehjul: 
Fig. 4-8 
Fig. 4-9    Kedjehjul nr.  Antal tänder Z

2064-448X   14 
2064-449X   18 
2065-460X   21 
2064-450X   25 
2064-451X   30 
2062-442X   36 

 

Tabellen nedan anger teoretisk snittlängd vid olika kombinationer av ovanstående 
kedjehjul: 

 

 Fig. 4.7 för pickup (standard)  
Fig. 4.8 för skärbord (tillbehör) 
Fig. 4.9 för majsbord (tillbehör) 

24 knivar 32 knivar A1 A2 A3 B C 
5,7 mm. 4,2 mm. 18 14 30 30 14 
7,2 mm. 5,4 mm. 18 14 30 30 18 
*8,5 mm. 6,4 mm. 21 14 36 25 18 
10,0 mm. 7,5 mm. 21 14 36 30 25 
12,0 mm. 9,0 mm. 36 18 36 25 25 
14,3 mm. 10,7 mm. 36 18  25 30 
*16,6 mm. 12,4 mm. 36 18  18 25 

 

*Standard snittlängd 
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Fig. 4-10 Alla snittlängder kan fördubblas genom att ta bort varannan knivrad. 
 

UTBYTE OCH JUSTERING AV KNIVAR 
Vid utbyte av enskilda knivar, skall knivarna placeras på samma avstånd från 
motstålet som övriga knivar. För att säkerställa att knivcylindern är i balans kan det 
vara nödvändigt att byta ut också den motstående kniven, eftersom en använd kniv 
inte har samma vikt som en ny kniv. 
Även om det inte finns synbara skador på knivbultarna, bör dessa alltid bytas ut 
tillsammans med knivarna, då de kan ha varit överbelastade. 
 
FÖRSIKTIGHET: Kontrollera knivens avstånd till motstålet (0,5 mm) med den 

medlevererade tolken, innan bultarna dras åt helt. 
 
VARNING: Det är endast tillåtet att använda original knivbultar vid 

utbyte. Knivbultarna dras åt med en momentnyckel med ett 
åtdragningsmoment på 400 Nm (40 kpm), eller genom att 
spänna dem med den medlevererade nyckeln med en kraft i 
nyckeln på ca. 40 kp (motsvarar 400 Nm). 

 
Fig. 4-11 När knivarna är nerslitna max. 8 mm eller ner till den främre bockningen - ca. 12 mm 

över den stora plana ytan, skall dessa bytas ut.  
 
FARA:  När alla knivarna på knivcylindern är nerslitna och knivcylindern 

är justerad fram emot motstålet, SKALL den justeras tillbaka 
igen, före montering av nya knivar. Annars riskerar man, att de 
nya knivarna går emot motstålet, när knivcylindern roteras. 

 
Fig. 4-12 Vid montering av nya knivar dras dessa ut, så att den yttre diametern för 

knivcylindern blir 480 mm (från cylinderrör till knivspets = 156mm). 

SLIPNING 
Skiftning av positionen för kraftöverföringsaxeln för knivcylindern, till resp. från 
slipläge, får endast utföras, när maskinen är stoppad och knivcylindern står 
stilla. Knivcylindern får endast rotera, när slipapparaten är i slipläge. 
 
Före slipning kontrolleras:  

- att slipstenen är oskadad. 
- att slipapparaten lätt kan röras fram och tillbaka. 
- att slipapparaten är parallell med knivcylindern. 

 
Slipapparaten är korrekt inställd från fabrik och skall därför normalt inte ändras, men 
har den varit avmonterad, kan justering utföras vid sidofästenas avlånga hål. 
Bultarna dras åt ordentligt igen efter avslutad justering. 
 
Ansättning av slipstenen utförs med handtaget för rörelse av slipstenen i sidled. 
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Normalt bör man slipa 1 gång dagligen - men undvik att slipa för mycket. 
 
FÖRSIKTIGHET: Skydda ögonen – använd alltid skyddsglasögon under 

slipning. Skyddet över slipapparaten skall vara stängt under 
slipningsarbetet. 

 
GENOMFÖRANDE AV SLIPNING 
 1.  Lyft upp skyddet över slipapparaten. 
 

Fig. 4-13  2.  Skyddet mellan slipapparat och knivcylinder sänks ner, så att det är fritt mellan 
slipapparaten och knivcylindern.  

 
Fig. 4-14  3.  Slipstenen ställs in, så att den står 2-3 mm från knivarna, genom att vrida på 

handtaget A. 
 

Fig. 4-15 4. Kraftöverföringsaxeln för knivcylindern monteras på den fria tappen på 
knivcylinderhuset 

Fig. 4-16   Kraftöverföringsaxeln skall låsas fast på pos. 2, varvid knivcylindern kommer att 
rotera med motsatt rotationsriktning. 

  
5. Stäng igen alla skydd. 

 
 6. Starta traktorn, och kör maskinen med ett motorvarvtal något över tomgång. 
 

Fig. 4-14  7. Greppa tag i handtaget A och ansätt slipstenen, genom att försiktigt vrida på 
handtaget tills stenen rör vid kniven. Dra stenen i en glidande rörelse fram och 
tillbaka över hela knivcylindern. Ansätt slipstenen något mera och upprepa 
rörelsen över hela knivcylinderns bredd. 

 
 8. Efter avslutad slipning föres handtaget helt in emot maskinen. Traktorn stoppas 

och när knivcylindern står helt stilla, lyfts skyddet mellan slipapparaten och 
knivcylindern på plats. Kraftöverföringsaxeln för knivcylindern flyttas tillbaka till 
tappen för normal rotationsriktning för knivcylindern. 

 
VARNING: KOM IHÅG, utför endast slipning med STÄNGDA skydd. 
 
För säkerhets skull kontrolleras avståndet mellan knivar och motstål på nytt med 
avståndstolken. 
Kontrollera slipstenens nerslitning regelbundet. Om slipstenen är nersliten till en 
tjocklek på 10 mm skall den bytas ut. 

GROVSLIPNING 
Fig. 4-17 För att undvika onödig kraftförbrukning under hackningen och extra stort slitage på 

slipstenen, är det nödvändigt att utföra en grovslipning eller avfasning av 
knivryggarna, när skärkanten är 5 mm bred eller mera. Bakkanten skall slipas ner i 
en vinkel på ca. 15o  bakåt. 
 
Grovslipningen kan utföras med en vinkelslip, med knivcylindern och därmed 
knivarna sittande på plats i maskinen. 
 
FÖRSIKTIGHET: Var uppmärksam på att inte skäret (framkanten) på knivarna 

slipas bort. 
Knivcylindern bör blockeras med ett fast föremål (ett 
trästycke eller liknande), när den grovslipas, för att 
säkerställa att knivcylindern inte rör sig under detta 
arbetsmoment. 
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4. INSTÄLLNINGAR 
 
 

REVERSERING 
Reverseringsfunktionen kan användas vid fullt kraftuttagsvarvtal (1000 rpm), men det 
rekommenderas att sänka varvtalet för att skona maskinen så mycket som möjligt.  
 

Fig. 4-18 Överlappningen mellan friktionsskivan B och gummiskivan C skall vara 5±3mm. Vid 
slitage på gummiskivan justeras överlappningen automatiskt av elmotorn A, genom 
att den alltid trycker med maximalt tryck och därmed säkerställer konstant tryck 
mellan de två delarna B och C. 
 
FÖRSIKTIGHET: Använd endast reverseringsfunktionen en kort stund åt 

gången, för att säkerställa en korrekt funktion och lång 
livslängd för gummiskivan. 

 
Fig. 4-19 Kilremsdrivningens spänning ställs likaledes in automatiskt. Den bestäms av 

elmotorn A, som alltid drar med samma konstanta kraft.  
 
VIKTIGT:  Är spänningen inte korrekt för remdrivningen kan orsaken vara 

att vippkonsolen (B), som överför den korrekta kraften från 
elmotorn, går tungt eller har låst fast. Ta isär delarna, rengör 
och vippmekanismen är intakt igen. 

NEUTRALLÄGE 
FCT 1050 kan fås i en variant med Metalldetektor, som har ett speciellt 
reverseringssystem med neutralläge. Detta neutralläge ligger mellan 
reverseringsfunktionen, där gummiskivan och friktionsskivan är i ingrepp (fig. 4-18) 
och det allmänna arbetsläget, där remdrivningen är åtspänd och driver inmatningen 
(fig. 4-19). 
 
I neutralläget slackas remdrivningen för drivning av inmatningssektionen och denna 
står därmed stilla. Detta är dock inte ett läge som skall betraktas ett stillestånd för 
maskinen, bl.a. för att knivcylindern fortfarande roterar. 
 
I neutralläge skall det finnas ett avstånd på 2-3 mm mellan gummiskivan och 
stålfriktionsskivan. Justering av neutralläget utföres med de 2 kontaktelementen, som 
sitter i elmotorn för reverseringsfunktionen. 
 

Fig. 4-20 För att nå kontaktelementen tar man bort plastkåpan A på elmotorn. 
 

Fig. 4-21 Justering sker genom att flytta de 2 kontaktelementen B, som SKALL sitta mot 
varandra. När kontaktelementen flyttas uppåt reduceras avståndet mellan 
gummiskiva och friktionsskiva och flyttas kontaktelementen neråt ökas avståndet. 

 
Det justerade neutralläget kontrolleras genom att köra motorn mot reversering och 
tillbaka till neutralläget (Notera: från normal inmatning till neutral kommer det att vara 
ett större avstånd. 

 
VARNING: Frestas inte att gå bort till maskinen med inmatningen i 

neutralläge och knivcylindern roterande. Neutralläget är inte en 
garanti för att inmatningen inte skall starta. 
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5. METALLDETEKTOR (MD) 
 

5. METALLDETEKTOR (MD) 
FCT 1050 finns i en variant, där en metalldetektor (MD) är integrerad i maskinen.  
 
Iden med metalldetektorn är, dels att skydda exakthacken mot skador på grund av 
eventuell metall i gräset och dels förhindra, att det kommer metalldelar i det hackade 
fodret, vilket kan medföra sjukdomar för djuren, som skall äta det.  
 
Maskinen är principiellt konstruerad som standardmaskinen, men är utrustad med ett 
system, som kan detektera (registrera) magnetiserbar metall i inmatningssektionen 
och omedelbart stoppa pick-up, inmatningsskruv och inmatning, om metall i gräset 
kommer in mellan de främsta valsarna.  

MD SYSTEMET 

MAGNETTRÅG ( METALLDETEKTOR) 
Fig. 5-1 På maskinen finns ett magnettråg A (en kännare) monterat i den nedre främre 

inmatningsvalsen, vars funktion är att detektera (registrera) magnetiserbar metall 
(ferritiska metaller). 
 

Fig. 5-2 Magnettråget A har ett uppåtriktat magnetfält B. Detta magnetfält täcker hela 
öppningen mellan de 2 främre valsarna. 
 
Säkerheten för att detektorn ska registrera metallen ligger på ca. 95%. Det är dock 
flera faktorer, som har inflytande på denna säkerhet: 
 
• Storleken på metallföremålet. 
• Formen på metallföremålet. 
• Placeringen av metallen i inmatningssektionen. 
• Snittlängden och därmed inmatningshastigheten. 
• Avståndet mellan klinka och klinkhjul i stoppsystemet. 

REGISTRERING AV METALL 
När ett magnetiserbart metallstycke passerar magnettråget induceras en spänning, 
som omedelbart registreras av mikroprocessorn i elektronikboxen, som utlöser en 
programmerad stoppsekvens. 

STOPP AV INMATNINGSSEKTIONEN 
Fig. 5-3 Efter att metallen är detekterad skickas en signal, vilket gör att det skickas spänning 

till magnetspolen C. Därmed aktiveras klinkan A, så att denna går i ingrepp med 
klinkhjulet B och inmatningen blockeras omedelbart.  

 
Fig. 5-4 Vid denna blockering stiger momentet ögonblickligen i transmissionen och 

automatkopplingen D utlöser. Härmed slirar den tills remdrivningen kopplas ur. Detta 
sker genom att reverseringsmotorn A fig. 5-5 förflyttas till neutralläge. (Se nedan!) 

 
Fig. 5-5 Samtidigt med ovanstående mekaniska blockering av inmatningen, sänder 

mikroprocessorn en signal till elmotorn för reverseringsfunktionen, att ställa om till 
neutralläge.  
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5. METALLDETEKTOR (MD) 

Därmed slackas kilremmarna och drivningen av inmatningen är urkopplad. Detta kan 
betraktas som friläge för inmatningen.  
 
Detta neutralläge är nödvändigt vid varje aktivering av automatkopplingen, eftersom 
friktionskopplingen annars kommer att överhettas, varvid friktionsbeläggen riskerar 
att skadas och måste bytas ut. Skadade friktionsbelägg kan upptäckas genom att de 
slirar för ofta. 
 
VARNING: Frestas inte att gå bort till maskinen med inmatningen i 

neutralläge och knivcylindern roterande. Neutralläget är inte en 
garanti för att inmatningen inte skall starta. 

NOLLSTÄLLNING AV METALLDETEKTOR 
Fig. 5-6 För att skydda mot felmanövrering efter metalldetektion och för att säkerställa att 

eventuell metall är borttagen före återuppstart, tillåter elektroniken inte, att man 
startar upp inmatningsfunktionen, förrän inmatningen har reverserats.  
Under reverseringen drar automatkopplingen A en magnetkontakt B med runt. 
Därmed skickas en kvitteringssignal till mikroprocessorn, att reverseringen har körts 
och att stoppsystemet med klinkan har nollställts. 
 
FÖRSIKTIGHET: När maskinen har reverserat efter metalldetektion, skall man 

kontrollera området framför inmatningsvalsarna beträffande 
eventuella metallstycken och ta bort dessa. 
Om man inte finner något är det risk för att metallen återigen 
matas in med grödan, när maskinen startas upp på nytt. 
Var alltid särskilt uppmärksam vid återuppstart av maskinen 
efter en metalldetektion.  

ELEKTRONIK 

ELEKTRONIKBOX 
Fig. 5-7 Elektronikboxen A, som är placerad under vänster bakre skydd, innehåller ett 

kretskort med reläer och en mikroprocessor. Mikroprocessorn är försedd med ett 
program, som styr maskinens elkomponenter och utför de kommandon, som kommer 
från traktorföraren eller från maskinens metalldetektor. Som skydd för elektroniken 
finns det monterat en 2 ampere glassäkring (2AF 250V, IEC 127-2-2) på 
elektronikboxen, som är tillgänglig, utan att det är nödvändigt att öppna boxen. 
 
VARNING: Öppnande av elektronikboxen eller utbyte får endast utföras av 

en auktoriserad JF-återförsäljare/servicetekniker. 
 

STRÖMFÖRSÖRJNING 
Fig. 5-8 Elmotorer (A, B och C) styr reverseringsfunktionen, det vridbara utloppsröret och  
Fig. 5-9 deflektorn. Motorerna styrs från en manöverbox monterad i förarhytten. 
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5. METALLDETEKTOR (MD) 

Fig. 5-10 Hållaren A för manöverpanelen monteras på en plats i förarhytten, inom bekvämt 
räckhåll för föraren och i denna sätts sedan manöverboxen B fast. 
Det 3-poliga eluttaget C på strömförsörjningskabeln monteras på ett lämpligt ställe i 
förarhytten. Kablarna förbinds direkt till traktorns batteri, på så sätt att ledningen med 
säkringshållaren D ansluts till + (plus) på batteriet (Kom ihåg att säkringen skall sitta i 
omedelbar närhet av batteriet). Kablarna har stor area för att säkerställa minimalt 
spänningsfall och därmed optimal funktion och livslängd för maskinens 
elkomponenter. Säkringen är en 25 ampere säkring (25A DIN 72581-1). 
  

FÖRSIKTIGHET: På en del traktorer finns redan ett 3-poligt udtag. Det är 
mycket viktigt för elsystemets funktion, att det är god 
förbindelese till -(minus/jord) och +(plus) på batteriet. 

 

På elektronikboxen på maskinen sitter monterat en kabel E med 16 ledare. Denna 
kabel dras längs dragstången tillsammans med hydraulslangarna.  
På kabeln sitter monterat 2 stickkontakter. Den ena är ett multistick F, som skall 
anslutas i sidan på manöverpanelen B och den andra är en 3-poligt hanstick G, som 
skall anslutas till det 3-poliga eluttaget för strömförsörjningen.  
 

FÖRSIKTIGHET: Det är mycket viktigt för elsystemets funktion, att det finns en 
god förbindelse till – (minus/jord) och + (plus) på batteriet. 
Annan anslutning, från ex.vis belysningens ledningsnät 
avrådes, eftersom ledningsstorleken för dessa system i regel 
inte är tillräcklig för att leverera den nödvändiga strömmen. 

 

Det är därefter enkelt att avmontera elutrustningen i förarhytten, när denna inte skall 
användas under en längre tidsperiod.  
 

FÖRSIKTIGHET: När elutrustningen är avmonterad och inte skall användas 
under en längre tidsperiod, skall den förvaras torrt, och 
stickkontakten på maskinen skall packas in eller placeras 
under ett skydd 

REVERSERINGSSYSTEM 
Reverseringsfunktionen är beskriven i avsnittet REVERSERING i kapitel 4 
”INSTÄLLNINGAR”. Här beskrivs de speciella förhållanden som gäller för 
reverseringsfunktionen på MD maskiner. 
 

Fig. 5-11 Maskinens reverseringssystem har 3 lägen : Inmatning, neutral och reversering. 
Systemet styrs dels från manöverpanelen i förarhytten och dels av elektronikens 
mikroprocessor. På manöverboxen är den ena strömställaren H (i fig. 5-10) avsedd 
för manövrering av reverseringssystemet. Från manöverboxen skickas en styrström 
till elektronikboxen på maskinen, som därefter kopplar huvudström på relät till den 
funktion, man önskar manövrera. 
 

Med strömställaren på manöverboxen, kan man skifta mellan de 3 lägena:  
 

1)  Vrids strömställaren åt höger till läge ”inmatning” är maskinen klar för arbete. 
 

2)  Ställs strömställaren i mitten, ”neutralläge”, skickas ingen styrström (för 
inmatning eller reversering) till maskinens elektronik och reverseringsmotorn går 
från sin aktuella position till neutralläge. 

3)  Vrids strömställaren åt vänster till läge” reversering” drivs inmatningen i motsatt 
riktning och grödan reverseras ut. 
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5. METALLDETEKTOR (MD) 

Lägg märke till att detta läge för strömställaren har fjäderretur, dvs. 
strömställaren går tillbaka till neutralläge så snart som denna släpps.  
 
 

VARNING: Frestas inte att gå bort till maskinen med inmatningen i  
neutralläge och knivcylindern roterande. Neutralläget är inte en 
garanti för att inmatningen inte skall starta. 

 
Elektroniken styr reverseringssystemet under följande situationer: 
 
• När systemet slås till:   Reverseringsmotorn går till neutralläge. 
 
• När det registreras metall:    Reverseringsmotorn går till neutralläge och 

kan inte köras mot inmatning förrän man har 
reverserat. 

 
• När remdrivningen har uppnått 

korrekt spänning (läge för 
inmatning)     Strömmen bryts till motorn. 

 
• När friktionsskivan har uppnått 

korrekt tryck på gummiskivan 
(reverseringsläge)    Strömmen bryts till motorn. 

INSTÄLLNINGAR 

KLINKSTOPP 
Fig. 5-12 På maskiner med metalldetektor är det integrerat ett stoppsystem i transmissionen 

för inmatningssektionen. Systemet består av en klinka A och ett klinkhjul B, som 
aktiveras av en spole C. Systemet aktiveras, när det är registrerat metall i 
inmatningssektionen och spolen får en signal från elektroniken, som omedelbart 
ställer klinkan A i ingrepp med klinkhjulet B och inmatningssektionen är blockerad. 

 
VARNING: Avståndet mellan klinkan och hjulet SKALL vara 1-2 mm, 

eftersom avståndet är avgörande för systemets reaktionstid vid 
eventuell metalldetektering.  
För stort avstånd kan betyda att ett metallföremål når in till 
knivcylindern innan inmatningen hinner stoppa och medföra 
betydande skador på hacken. 

 
Avståndet mellan klinka och hjul är korrekt justerat från fabrik. Skulle det bli 
nödvändigt att efterjustera, görs detta med ställskruven D ovanpå spolen C.  

FELSÖKNING FÖR MD 
Längst bak i denna bok finns i kapitel 12 ”FELSÖKNING” ett schema som hjälp för 
felsökning på MD-systemet. I schemat finns de mest kända felen beskrivna, vad 
orsaken kan vara och hur man eventuellt själv kan avhjälpa felen.  
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6. KÖRNING I FÄLT 
 

6. KÖRNING I FÄLT 

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Ställ så långt som möjligt in maskinen med den största snittlängd, som är acceptabel 
för den gröda som skall skördas. Detta minskar belastningarna i inmatningssektionen  
och transmissionen samt ökar säkerheten för att kunna arbeta kontinuerligt med 
maskinen utan blockeringar. 
 

Se alltid till att arbeta med skarpa knivar och korrekt inställt motstål. Var också 
uppmärksam på att en kort snittlängdsinställning inte bara kommer att öka 
effektbehovet, utan också ge ett ökat knivslitage per ton grönmassa. 
 

Fig. 6-1 Nedhållarplåten A över pickupen bör avmonteras när hacken arbetar i tung och 
kraftig gröda, eftersom inmatningsskruven under sådana förhållanden inte har några 
problem att dra in grödan i inmatningssektionen. Samtidigt ges optimala 
förutsättningar för en problemfri reversering ut ur inmatningsskruven, eftersom 
nedhållarplåten A normalt är en begränsning för att grödan fritt ska kunna reverseras 
ut ur inmatningsskruven. Se mer beträffande detta under avsnittet ”REVERSERING" 
i kapitel 4. 
 

Under besvärliga förhållanden rekommenderas att man tar med extra 
friktionslameller till slirkopplingen för inmatningsskruven, eftersom det inställda 
momentet på en slirkoppling minskar gradvis, när denna aktiveras, och det blir inte 
längre möjligt att överföra önskad effekt. Kom ihåg vid utbyte av lameller, att det skall 
vara samma antal och kvalitet, för att önskat moment skall kunna överföras, samtidigt 
som maximal livslängd säkerställes. 

STRÄNGLÄGGNING FÖRE HACKNING 
Om det är möjligt att ha inflytande på den strängläggning, som utföres före hackning, 
är det viktigt att poängtera, att likformiga och jämna strängar är optimala för den 
efterföljande hackningen och kan bespara föraren av hacken mycket besvär. 
 

Maskinen är försedd med en bred pickup och om man önskar att utnyttja hela 
maskinens kapacitet genom strängsammanläggning, är det lämpligt att lägga 2 
strängar tätt vid sidan av varandra inom pickupens arbetsbredd, istället för att slå 
ihop strängarna. Hopslagna strängar är oftast ojämna och grödan är sammanflätad, 
vilket kan medföra stopp i inmatningsskruven och/eller inmatningssektionen.  
Därför är 2 strängar vid sidan av varandra optimala för ett jämnt flöde av gröda 
genom maskinen. 

TRANSPORTLÄGE 
Fig. 6-2 I transportläge skall maskinen svängas in, så att den körs bakom traktorn. 
Fig. 6-3 Maskinen är utrustad med hydraulisk omställning till transport, där dragbommen 

ställs i transportläge med hydraulcylindern A. På cylindern är monterat en 
säkerhetsventil B, som ser till att maskinen förblir i transportläge, även om det skulle 
uppstå ett slangbrott. 
 

Vid körning på allmän väg bör den vridbara delen av utkastarröret vara vriden till ett 
läge där den inte pekar ut åt sidorna och därmed ökar maskinens transportbredd. 
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ARBETSLÄGE 
Fig. 6-3 Med hydraulisk omställning till transport, kan dragstången ställas in steglöst med 

hydraulcylindern A och man kan arbeta i alla positioner. 
 

Fig. 6-4 Positionen för dragstången kan ändras under körning för att undvika ett hinder eller 
liknande. 
Vid tvära svängar åt höger, rekommenderas också att ställa dragstången mot 
transportläge. 

UPPSTART OCH KÖRNING I FÄLT 
Det är skillnad på om det är en standardmaskin som skall startas upp eller om det är 
en maskin med metalldetektor (MD). På MD maskiner skall elektroniken och 
metalldetektorn aktiveras och kontrolleras innan uppstart. Därför beskrivs först de 
speciella förhållanden som gäller för uppstart av MD maskiner. De flesta 
förhållandena vid uppstart och körning i fält är annars principiellt de samma för de två 
modellerna och vid avvikelser är beskrivningarna uppdelade i "Standardmaskiner" 
och "MD maskiner".   

UPPSTART AV MD MASKINER 
Fig. 6-5 Sväng ut maskinen i arbetsläge. Slå till elektroniken med manöverboxens On/Off 

strömställare (2). 
  

Lampor på manöverboxen: 
• Den gula lampan (1) anger att elektroniken är påslagen. 
• Den gröna lampan (3) anger att maskinen går med normal inmatning och att 

metalldetektorsystemet är aktiverat. 
• Den röda lampan (5) anger att maskinen är i status ”metall funnen”, dvs. att 

elektroniken har registrerat metall och att systemet har reagerat på detta (klinkan 
blockerar klinkhjulet och reverseringssystemet går i neutralläge). 

 
När elektroniken slås till lyser den gula (1) och den röda lampan (5) och 
reverseringssystemet står i neutralläge. 
Koppla till kraftuttaget (endast knivcylindern roterar) och reversera inmatningen med 
strömställaren (4), tills den röda lampan (5) släcks (elektroniken har fått kvittering på 
att man har reverserat). 
Vrid strömställaren (4) mot inmatning och den gröna lampan (3) anger nu, att 
metalldetektorn är i funktion.  

 
Koppla ifrån traktorns kraftuttag igen och stoppa motorn, men slå INTE ifrån 
maskinens elektronik. Pröva nu detektorns funktion genom att röra ett större 
magnetiskt metallföremål fram över den nedre främre inmatningsvalsen. 
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4: Skiftning – framåt/reversering – styrning av materialinmatning 
5: Kontrollampa (röd) 
6: Joystick – styrning av utloppsrör och deflektor

Fig. 6-6 
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6. KÖRNING I FÄLT 
 

VARNING: Frestas inte att gå bort till maskinen med inmatningen i 
neutralläge och knivcylindern roterande. Neutralläget är inte en 
garanti för att inmatningen inte skall starta. 
Gå inte fram till maskinen, förrän knivcylindern står helt stilla. 

 

Fig. 6-5 När metalldetektorn har registrerat metallen går reverseringssystemet till neutral och 
den röda lampan (5) lyser åter på panelen. 
Detektorn är nu kontrollerad och maskinen görs klar för arbete, så som beskrivs 
ovan, tills den gröna lampan (3) lyser. 

FORTSATT UPPSTART FÖR ALLA MASKINER 
Öka långsamt upp maskinen upp till korrekt varvtal – 1000 rpm på kraftuttaget.  
Kör därefter långsamt framåt in i grödan och öka framkörningshastigheten, så länge 
som traktorn kan hålla ett jämnt varvtal på ca. 1000 rpm. 
 

Om man inte är en tränad förare, bör man alltid arbeta med en kapacitetsreserv för 
maskinen, för att undvika problem med flödet genom maskinen. 
 

VIKTIGT:  Var alltid uppmärksam på, att traktorn kan hålla det korrekta 
varvtalet på 1000 rpm för kraftuttaget. Detta säkerställer en jämn 
belastning på maskinen och man undviker momentökningar (vid 
reducerat varvtal), som sliter på säkerhetskopplingar och övrig 
transmission. 

 

För att uppnå en optimal uppsamling med pickupen, är det viktigt att: 
 

• Grödan kommer jämnt in i maskinen och att man kör i motsatt riktning i 
förhållande till strängläggningen. 

• Framkörningshastigheten avpassas efter mängden gröda och inte väljs högre 
än att blockeringar är en sällsynthet. 

• Eftersträva en jämn körning in i grödan och var uppmärksam på detta vid 
vändningar i fält. 

 

Fig. 6-6 Pickupen är utrustad med stödrullar av stål, vilka kan justeras i höjdled. Från fabrik är 
hjulen justerade så att det finns 15-20 mm luft mellan pickup fingrarna och ett plant 
och fast underlag. 
Kontrollera regelbundet att pickup fingrarna inte går längre ner än nödvändigt för att 
effektivt kunna samla upp strängen. Går fingrarna för hårt i marken, slits dessa 
snabbt och drivningen av pickupen kan överbelastas.  

BLOCKERING I MASKINEN 
Inmatningsskruv och inmatningssektion: 
Vid blockering i inmatningsskruven eller inmatningssektionen aktiveras 
reverseringsfunktionen omedelbart, genom att den ställs i neutralläge med 
strömställaren (Standardversion = vippströmställare, MD-version = omkopplaren (4) 
(se fig. 6-5) på manöverboxen i traktorn och varvtalet minskas. 
Härmed stoppar både inmatningsskruv och inmatning omedelbart och man kan få en 
överblick över vad som har skett. 
 
VARNING: Frestas inte att gå bort till maskinen med inmatningen i 

neutralläge och knivcylindern roterande. Neutralläget är inte en 
garanti för att inmatningen inte skall starta. 
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6. KÖRNING I FÄLT 

Standardmaskiner: 
Med lågt varvtal ställs nu reverseringsfunktionen nu i reversläge, med 
vippströmställaren på manöverboxen och materialet kan nu matas baklänges ut ur 
maskinen. 
Efter avslutad reversering ställs reverseringsfunktionen tillbaka till normal inmatning 
med lågt varvtal. När maskinen arbetar korrekt, ökas varvtalet upp till korrekt 
arbetsvarvtal och arbetet kan återupptas. 
 
MD maskiner: 
ON/OFF strömställaren slås på igen och elektroniken har säkerställt att 
reverseringssystemet förblir kvar i neutralläge. Elektroniken står nu i position för 
"metall funnen”, genom att den röda lampan lyser och man skall reversera för att 
arbetet ska kunna fortsätta. Se också beskrivningen kring detta i avsnittet 
“UPPSTART MED MD MASKINER” i detta kapitel. 
 
Stopp i knivcylindern 
Vid blockering i knivcylindern aktiveras reverseringsfunktionen omedelbart, genom 
att den först ställs i neutralläge med strömställaren i traktorns förarhytt och 
kraftuttaget kopplas snarast ifrån. 
För att inmatningsvalsarna ska kunna dra materialet ut ur knivcylindern, kopplas 
knivcylindern ifrån under reverseringen. Proceduren är följande:  
 
1)  Koppla ifrån kraftuttaget och gå fram till maskinen. 
 
FARA:   Gå inte fram till maskinen, förrän knivcylindern står helt stilla 

och var uppmärksam på att neutralläget inte är en säkerhet för 
att inmatningen inte skall starta. 

 
Fig. 6-7 2)  Flytta kraftöverföringsaxeln A för knivcylindern till den alternativa tappen i pos.  
Fig. 6-8   1, där kugghjulen inte går i ingrepp och därmed inte driver knivcylindern. 

 
VARNING: Det är viktigt att kraftöverföringsaxeln INTE flyttas till pos. 2, där 

knivcylindern roterar med omvänd rotationsriktning. Denna  
position används vid slipning, eller ev. vid reversering vid 
blockering i inmatningsskruven eller inmatningssektionen. 

 
3)   Koppla in kraftuttaget igen under lågt varvtal, varefter reverseringsfunktionen nu 

ställs i reverseringsläge, med vippströmställaren på manöverboxen och 
materialet i maskinen matas baklänges ut ur maskinen. 

 
Fig. 6-7 4)  Efter avslutad reversering kopplas kraftuttaget ifrån igen, traktorn stoppas, och 

när knivcylindern står helt stilla flyttas kraftöverföringsaxeln A för drivning av 
knivcylindern tillbaka till tappen B för drivning av knivcylindern. 

 
5)  Reverseringsfunktionen ställs tillbaka i läge för normal inmatning under lågt 

varvtal.  
 
6)  När maskinen är igång, ökas varvtalet upp till korrekt varvtal och arbetet kan 

återupptas. 
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6. KÖRNING I FÄLT 

METALLDETEKTION UNDER KÖRNING 
Vid de tillfällen då magnettråget i den främre nedre inmatningsvalsen registrerar 
metall, säkerställer metalldetektorn att inmatningen stoppas ögonblickligen, så som 
beskrivs i avsnittet MD SYSTEM i kapitel 5 ” METALLDETEKTOR (MD)". 
Härvid lyser den röda lampan på manöverpanelen och man skall utföra följande: 
 
1)  Minska snarast ner varvtalet på traktorn och backa tillbaka ett par meter. 
 
2)   Härefter kan materialet reverseras ut ur inmatningen, varvid den röda lampan 

släckas. Det rekommenderas att backa under reverseringen för att underlätta 
denna och sprida ut gräset. 

 
3)  Koppla ifrån kraftuttaget och stoppa traktormotorn 
 
VARNING: Frestas inte att gå bort till maskinen med inmatningen i 

neutralläge och knivcylindern roterande. Neutralläget är inte en 
garanti för att inmatningen inte skall starta. 
Gå inte bort till maskinen förrän knivcylindern står helt stilla. 

 
4)  När knivcylindern har stannat tas metallstycket bort från det reverserade 

materialet. Var uppmärksam på att mindre metallstycken kan falla ut vid den 
bakre nedre valsen. 

 
Alternativt: Pickupen lyfts upp och man kör fram över den gröda, som precis har 

reverserats ut ur maskinen. Därefter fortsätter uppsamlingen av gräs 
från strängen. Grödan med metall, som lämnats kvar på fältet kan 
samlas upp senare, när metallen är funnen. 

 
5)  Når metallen är funnen kan inmatningssektionen startas upp och arbetet kan 

återupptas. 

EFTER AVSLUTAD KÖRNING 
När man är färdig med arbetet med maskinen skall man alltid ställa 
reverseringssystemet i neutralläge. Därmed slackas kilremdrivningens remmar. 
 
VARNING: Om en MD maskin stoppas med reverseringssystemet i position 

för normal inmatning och man nästa gång skulle starta upp 
UTAN att koppla ström till manöverpanelen, kommer maskinens 
inmatning inte att fungera. 
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7. UNDERHÅLL 

 

7. UNDERHÅLL 

ALLMÄNT 
VARNING: När maskinen repareras eller underhålles är det speciellt viktigt 

att säkerställa en korrekt personsäkerhet. Parkera därför alltid 
traktorn (om tillkopplad) och maskinen enligt punkterna 1-20 i 
avsnittet "ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR" längst fram i 
denna instruktionsbok. 

 
VIKTIGT:  Skruvar och bultar på Er nya maskin skall efterdras efter några 

timmars körning. Det samma gäller, om en reparation har utförts. 
Särskilt bultarna för knivarna på knivcylindern skall efterdras 
noggrant. 

 
 
Åtdragningsmomentet MA för bultarna på maskinen (om inte annat är angivet i denna 
instruktionsbok): 
 

A 
Ø 

Klass: 8.8 
MA [Nm] 

Klass: 10.9 
MA [Nm] 

Klass:12.9 
MA [Nm] 

M 8 25 33 40 
M 10 48 65 80 
M 12 80 120 135 

M 12x1,25 90 125 146 
M 14 135 180 215 

M 14x1,5 145 190 230 
M 16 200 280 325 

M 16x1,5 215 295 350 
M 18 270 380 440 
M 20 400 550 650 
M 24 640 900 1100 

M 24x1,5 690 960 1175 
M 30 1300 1800 2300 

 

SKYDD 
Fig. 7-1 Vid underhåll av maskinen har man oftast behov av att öppna eller ta bort skydd. 
Fig. 7-2 Alla skydd är av säkerhetsmässiga orsaker försedda med ett lås. Låsen säkerställer, 

att man inte kan öppna skydden utan användning av verktyg. Det finns två olika typer 
av lås. Fig. 7-1 och 7-2 visar de två låsprinciperna, samt tillhörande dekaler, som 
skall markera och illustrera låsen på maskinen. 
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7. UNDERHÅLL 
 

KNIVBYTE 
Se anvisningar för byte av knivar för knivcylindern och efterföljande justering av 
dessa i avsnittet BYTE OCH JUSTERING AV KNIVAR i kapitel 4 
"INSTÄLLNINGAR". 

LUFTTRYCK I DÄCK 
FCT 1050 är standardutrustad med breda däck, vilka ger en god bärighet och 
därmed ett lågt marktryck. Det finns dock som tillbehör bredare lågprofildäck för 
körning på områden med lägre bärighet. 
I nedanstående tabell finns angivet rekommenderade lufttryck.  
 

FCT 1050 Däckstorlek Lufttryck 
med vagn 

Lufttryck 
utan vagn 

Maskin (standard) 14.0/65-16/10 Max. 2.80 bar  Min. 0,8 bar 

Maskin (tillbehör) 19.0/45-17/10 Max. 2.25 bar Min. 0,8 bar 

Gummihjul för pickup (tillbehör)  3.50-6/4 3,0 bar 3,0 bar 

 
FÖRSIKTIGHET: Kontrollera luftrycket i däcken regelbundet och att 

hjulbultarna är korrekt åtdragna. 

FRIKTIONSKOPPLING 
Fig. 7-3 För att säkerställa en lång livslängd för traktor och maskin, är maskinen utrustad med 

en friktionskoppling på kraftöverföringsaxeln längst bak på dragstången, samt på 
drevet för inmatningsvalsarna. I figuren visas hur kopplingen skyddar transmissionen 
mot stora momenttoppar, samtidigt som den förmår att upprätthålla momentet, 
medan den är i funktion (slirar). 
 
Likaledes finns det monterat en friktionskoppling på inmatningsskruven, som är 
beskriven i avsnittet PICKUP i kapitel 4 "INSTÄLLNINGAR". 
 
Friktionskopplingarna skall underhållas med jämna mellanrum. Samtidigt skall 
kopplingen ses över, om den under en längre tid inte har varit i funktion. Detta gäller 
speciellt efter vinterförvaring innan maskinen tas i bruk för första gången under 
säsongen. 
 
Underhåll av friktionskoppling på kraftöverföringsaxeln: 

Fig. 7-4 1)  Kopplingen tas isär och alla delar rengörs för ev. rostangrepp.  
2)  Kopplingslamellerna A kontrolleras med avseende på slitage och byts ut om 

nödvändigt.  
3)  Frilöpet B rengörs och fettas in. 
4)  Kopplingen sätts samman och monteras igen. Se också, i instruktionerna från 

kraftöverföringsaxelleverantören som hänger på axeln vid leverans. 

PISX-060X-05 FCT 1050 Metalldetektor 0610 - 65 - 
 

 



7. UNDERHÅLL 

 

P
R

12
-0

70
9

A

B
DC

P
R

12
-0

70
8b

AC
B

D
Fig. 7-4 Fig. 7-5 

P
R

12
-0

24
0a

A

Fig. 7-6 Fig. 7-7 

PISX-060X-05 FCT 1050 Metalldetektor 0610 - 66 - 
 

 



7. UNDERHÅLL 

Fig. 7-4 VIKTIGT:  Det utvändiga metallbandet C är en referens för att 
förspänningen av fjädrarna är korrekt. Skruvarna D dras åt 
precis så mycket att metallbandet C precis kan vridas runt (max. 
0,5 mm spel). 
Momentinställningen är inte korrekt om metallbandet spänner, 
eller är deformerat på grund av för kraftig åtdragning av 
skruvarna. 

 
Underhåll av friktionskoppling på inmatningsskruven: 

Fig. 7-5 1)  Kopplingen tas isär och alla delar rengörs för ev. rostangrepp. 
2)   Kopplingslamellerna A kontrolleras med avseende på slitage och byts ut om 

nödvändigt. 
3)  Kopplingen sätts samman och monteras igen. Bultarna B dras åt med normalt 

åtdragningsmoment, eftersom flänsarna C säkerställer den korrekta 
sammanpressningen av fjädrarna D och därmed korrekt moment. 

 
VARNING: Överbelastas kopplingen under längre tid genom att den slirar, 

kommer den att bli varm och därmed att snabbt slitas ner.  
Överhettning kommer att skada friktionslamellerna. Blockeras 
kopplingen eller på annat sätt ställs ur funktion, upphör 
maskinens fabriksgaranti att gälla. 

ÖVRIGT 
Valsar 

Fig. 7-6 Den övre bakre inmatningsvalsen, den släta valsen A, bör skyddas mot rostangrepp 
på ytan. Står maskinen oanvänd mer än en dag, bör hela ytan smörjas in med lite 
olja. 
 
Elmotorer 
Vid längre stillestånd, samt vid vinterförvaring, rekommenderas det att dra in 
spindlarna på elmotorerna, för att undvika rostangrepp.  
När man demonterar manöverboxen i förarhytten bör denna förvaras på en torr och 
uppvärmd plats. 
Stickkontakterna på maskinens kablar placeras under ett av maskinens skydd, eller 
packas in för att skyddas mot väder och vind. De skyddas ev. också med någon typ 
av kontaktspray. 
 
Kedjespännare för inmatningsskruv 

Fig. 7-7 De två bultarna A lossas varefter excentern B kan vridas med en skruvmejsel eller 
liknande. Man vrider i riktning + för att spänna kedjan och motsatt riktning  - för att 
minska kedjespänningen. 
 
 
FÖRSIKTIGHET: Kedjan skall alltid kunna röras minst 20 mm upp och ned mitt 

mellan kedjehjulen 
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8. SMÖRJNING 
 

8. SMÖRJNING 
1 gång dagligen smörjes: 
   4 Lager för knivcylinder     2 st. 
   5 Inmatningsvalsar      8 st. 
 6 Kedjor (smörjes med tunn olja/sågkedjeolja)   8 st. 
18  Kardanaxel vid knivcylinder    2 st. 
 
2 gånger i veckan smörjes: 
 1 Kardankors för kraftöverföringsaxlar på dragstång  8 st. 
 2 Vidvinkelknut       2 st. 
 3 Frilöp        1 st. 
 12 Profilrör för kraftöverföringsaxlar    3 st. 
 7 Lager för rör i pickup      2 st. 
 8 Vridbar del på utkastarrör     4 st. 
 9 Slipapparat       1 st. 
 10 Stödrullar        3 st. 
 11 Ledlager i vipparmar      2 st. 
 13 Hitchkrok (tillbehör)      2 st. 
 14 Alternativ tapp för kardanaxel vid knivcylinder (slipning/blockering)  1 st. 
15  Styrning för slipsten (rostskyddande olja)   2 st. 

 
1 gång årligen smörjes: 
 16 Bärarm för pickup      2 st. 
  
17  Vinkelväxel: 
• Typ av olja:   Kvalitet API GL4 eller GL5 SAE 80W-90 
 
• Oljevolym:  4,5 liter 
 
• Oljebyte:   Efter de första 10 driftstimmarna och därefter en gång årligen. 
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9. LAGRING (VINTERFÖRVARING) 
 

9. LAGRING (VINTERFÖRVARING) 
När skördesäsongen är avslutad, bör maskinen omedelbart göras klar för 
vinterförvaring. Starta med att rengöra maskinen noggrant. Damm och smuts tar upp 
fuktighet, och fukt befrämjar bildandet av rost.  
 
FÖRSIKTIGHET: Var försiktig vid rengöring med högtryckstvätt. Spruta aldrig 

direkt på lagren och smörj alla smörjpunkter noggrant efter 
rengöringen, så att eventuellt vatten pressas ut ur lagren.  

 
VIKTIGT:  Alla smörjpunkter bör smörjas efter att maskinen är rengjord. 
 
Följande punkter är vägledande anvisningar av åtgärder för vinterförvaring: 

 
• Maskinen gås igenom med avseende på slitage och andra fel, - notera detaljer 

som behövs inför nästa säsong, och utför en beställning av reservdelar. 
 

• Kraftöverföringsaxlarna avmonteras, profilrören smörjs och förvaras torrt. 
 

• Spruta över maskinen med ett tunt lager av rostskyddande olja. Detta är 
speciellt viktigt på alla blankslitna detaljer. 

 
• Byt ut oljan i hydraulsystem och transmissioner. 
 
• Maskinen förvaras i ett ventilerat maskinhus.  
 
• Avlasta däcken genom att palla upp maskinen. 
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                        10. RESERVDELSBESTÄLLNING/11. SKROTNING 

10. RESERVDELSBESTÄLLNING 
Vid beställning av reservdelar skall typbeteckning och tillverkningsnummer på 
maskinen anges.  
 
Dessa upplysningar finner man på typskylten. Det rekommenderas att, snarast efter 
att maskinen levererats, notera dessa uppgifter på första sidan i den medlevererade 
reservdelskatalogen, så att man har uppgifterna till hands när det är dags att beställa 
reservdelar. 
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11. SKROTNING 
När maskinen är utsliten skall den skrotas enligt gällande förordningar.  
 
 
Iakttag följande i samband med detta: 
 
• Maskinen får inte ställas upp i naturen.  
 
• Transmissioner, cylindrar och slangar skall tömmas för olja och den avtappade 

oljan skall lämnas för destruktion. 
 
• Ta isär maskinen i återanvändbara delar, ex.vis kraftöverföringsaxlar, däck, 

hydrauliska komponenter o.s.v. 
 
• Lämna de användbara delarna till en auktoriserad återanvändningscentral. De 

större skrotdelarna lämnas till en godkänd återvinningsanläggning. 
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12. FELSÖKNING 
 

ELSCHEMA FÖR FCT-1050 MD 
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12. FELSÖKNING 

12. FELSÖKNING 

ELSCHEMA: 
I föregående figur visas maskinens elschema. Här kan man ex.vis vid underhåll eller 
byte av kablar följa ledningsdragningen mellan komponenterna.  

FELSÖKNING (MD) 
I nedanstående tabell de mest kända felen för metalldetektorsystemet beskrivna. Där 
är beskrivet vad orsaken kan vara och hur man eventuellt själv kan avhjälpa felen. 
 
 
FÖRSIKTIGHET: Är man i tvivelsmål beträffande hantering av ett eventuellt fel 

på MD-systemet ta då alltid kontakt med JF-återförsäljaren för 
professionell vägledning. Detta för att undvika, att man 
riskerar att arbeta med ett defekt system. 

 
 

 
Problem 

 

 
Möjlig orsak 

 
Åtgärd 

   
Elektroniken aktiveras inte, 
när man slår till 
manöverpanelen med 
ON/OFF knappen.  

1) En av säkringarna i antingen 
elboxen på maskinen eller i 
strömförsörjningskabeln är 
sönder. 

2) Skada på en eller flera 
ledningar, vilket har lett till 
kortslutning.  

1) Byt ut säkringen(arna). 
2) Kontrollera ledningarna och 

åtgärda ev. dessa. 

   
Der registreras ingen metall 
när MD systemet före 
uppstart kontrolleras med 
magnetiserbar metall mellan 
de främre valsarna, eller det 
går metall igenom 
inmatningssektionen, utan att 
detta detekteras. 

1) Fel eller defekt på själva 
magnettråget. 

2) Ledningsförbindelsen till 
magnettråget är defekt. 

3) Det finns ingen ström till 
manöverboxen för styrning av 
MD-systemet (och arbetet har 
senast avslutats med 
reverseringssystemet i 
position för normal 
inmatning). 

 

1) Magnettråget returneras till 
JF-Fabriken för efterjustering 
eller utbyte. 

2) Fel på ledningsförbindelsen 
åtgärdas. 

3) Se till att det finns ström till 
manöverboxen i förarhytten 
varje gång som maskinen 
startas upp (den gula lampan 
i boxen lyser). 

   
Metall når in till knivcylindern, 
även om den detekteras och 
inmatningen stoppar. 

Avståndet mellan klinka och 
klinkhjul är för stort och hjulet 
hinner snurra runt för mycket, 
innan klinkan går i ingrepp. 

Avståndet mellan klinka och 
klinkhjul justeras med 
ställskruven överst på spolen. 
Avståndet skall vara ca. 1 mm 
och max. 2 mm. 
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12. FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Åtgärd 

   
Efter en detektion stoppar 
inmatningssektionen genom 
att reverseringssystemet går 
till neutralläge och remmarna 
slackas och inte som normalt 
genom att klinkan fångar 
klinkhjulet och blockerar 
inmatningen. 
 

Ledningsförbindelsen till spolen 
för klinkan är defekt. 

Fel på ledningsförbindelsen 
åtgärdas. 

   
Det är inte möjligt att 
reversera efter att klinkan, 
efter en detektion, är 
aktiverad och har gått i 
ingrepp med klinkhjulet. 

Ledningsförbindelsen till  
elmotorn för 
reverseringssystemet är defekt. 

Fel på ledningsförbindelsen 
åtgärdas. 

   
Det är inte möjligt att få 
reverseringssystemet i 
position för normal inmatning 
efter reversering. 

Det är fel på kontaktelementet 
vid nylonskivan på 
automatkopplingen. 
Kontaktelementet skall återställa 
elsystemet vid reversering, så 
att arbetet kan återupptas med 
maskinen. 

Kontaktelementet på 
automatkopplingen byts ut. 

   

Det detekteras metall, utan att 
det kommit metall in i 
inmatningssektionen. 

1) Justeringen av magnetfältet 
för magnettråget har 
förändrats.  

2) Det finns lösa metalldelar/-
spån inne i valsen, som stör 
magnetfältet.  

3) Spänningsförsörjningen från 
traktorn är inte tillräcklig. Ett 
spänningsfall (under 8V) 
"betraktas" av MD-systemet 
som en störning, dvs. 
metalldetektion. 

1) Magnettråget demonteras 
och sänds till JF-Fabriken, där 
det justeras.  

2) Valsen och tråget rengöres 
för lösa metalldelar/-spån. 

3) Kontroller att 
spänningsförsörjningen från 
traktorn är korrekta 12 V. 
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13. GARANTI 

13. GARANTI 

MD MASKINER 
FCT 1050 kan från fabrik levereras med ett elektroniskt metalldetektorsystem (MD), 
vilket registrerar magnetiserbara metalldelar i det ögonblick som de passerar 
kännaren i den främre nedre inmatningsvalsen. 
 
Vid test i fält med ett urval av allmänt förekommande metallföremål, har det varit 
möjligt att detektera 95% av delarna och stoppa inmatningsvalsarna innan det skett 
allvarliga följdskador på maskinens knivcylinder. 
 
Även om en MD systemet inte kan stoppa främmande föremål så som; sten, trä och 
handverktyg av chrom-nickel stål, kommer den alltjämnt att ge en väsentligt högre 
säkerhet mot skador och driftsstopp, eftersom de flesta slitdelar från 
lantbruksredskap, som kan tappas på fältet, kommer att vara framställda av metall. 
Dessutom kommer man att säkerställa en större säkerhet mot att det inte kommer 
metalldelar i det hackade fodret, som senare skall utfodras till djurbesättningen. 
 
Följande speciella garanti regler gäller för maskiner, som är levererade med en 
metalldetektor från JF-Fabriken A/S: 
 
- MD:n, framställd av JF-Fabriken A/S är en extrautrustning, som endast kan 

levereras till bestämda modeller ur JF-Fabriken A/S’s modellprogram. 
 
- Metalldetektorn kommer att registrera en magnetiserbar metalldel i det ögonblick 

den passerar maskinens främsta inmatningsvalsar och omedelbart därefter sända 
en elektrisk signal till en styrenhet som med hjälp av en signal till en elektriskt 
stoppsystem kommer att blockera inmatningsvalsarna, innan metalldelen kommer in 
i knivcylindern. Metalldetektorn kan endast registrera magnetiska metalldelar. En 
registreringssäkerhet på 95% har uppnåtts vid testkörningar.  

 
- Alla MD:ns komponenter, som vid utleverans till den första köparen, är behäftad 

med ett material- eller tillverkningsfel, kommer att bli reparerat eller utbytt utan 
kostnader för delar eller arbete, om de utan ogrundad försening, tillsammans med 
en reklamationsrapport, sänds in till en av JF-Fabriken A/S auktoriserade 
återförsäljare. Detta gäller dock inte om felet visar sig mer än 12 månader efter 
utleverans eller om de allmänna insändningstiderna för reklamationsrapporterna 
inte efterlevs. 
Garantin gäller dock inte för skador som en följd av allmänt slitage, olyckshändelse, 
bristande underhåll, olämplig förvaring eller ej avsedd användning. Allmänna 
kostnader för underhålls- och utbyteskostnader skall alltjämt täckas av köparen. 

 
- Garantin bortfaller om utrustningens konstruktion eller inställning ändrats i en 

omfattning som inte godkänts av JF-Fabriken A/S. 
 
- Då MD:n inte kan registrera alla allmänt förekommande magnetiska metalldelar, 

kan det heller inte ges någon garanti för skador, som en följd av felaktig registrering 
eller blockering.  
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13. GARANTI 

ALLMÄNT 

JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S, 6400 Sønderborg, Danmark, härefter kallat "JF", 
beviljar garanti till varje köpare av en ny JF-maskin från auktoriserade JF-återförsäljare 

 
 

Garantin gäller avhjälpande av material- och tillverkningsfel. 
Garantin gäller ett år från försäljningsdatum till slutanvändare. 

 
Garantin upphör att gälla i följande fall: 
 

1. Maskinen är använd för andra ändamål än de som beskrivs i instruktionsboken. 
2. Maskinen har missbrukats. 
3. Maskinen har skadats av utomstående orsak, exempelvis blixtnedslag eller 

nedfallande föremål. 
4. Bristande underhåll. 
5. Transportskador. 
6. Maskinens konstruktion har ändrats utan JF's skriftliga tillstånd. 
7. Maskinen är reparerad på fel sätt. 
8. Icke original reservdelar har använts. 
 
JF kan inte göras ansvarig för intäktsavbrott eller rättskrav som förorsakas av fel på maskinen, 
varken för ägaren eller tredje person. JF är inte heller ansvarig för arbetslön utanför gällande avtal i 
samband med utbyte av garantidelar. 
 
JF är inte ansvarig för följande kostnader: 
 

1. Normalt underhåll så som utgifter för olja, fett och mindre justeringar. 
2. Transport av maskinen till och från reparationsverkstad. 
3. Återförsäljarens resekostnader till och från användaren. 
 
Slitdelar beviljas ingen garanti om det inte klart kan påvisas att felet är förorsakat av JF. 
 
Följande delar anses vara slitdelar: 
Skyddsdukar, knivar, knivfästen, motskär, släpskor, stenskydd, crimperdelar, däck, slangar, 
kraftöverföringsaxlar, kopplingar, kilremmar, kedjor, räfs- och pick-upfjädrar samt 
spridarvalsar för stallgödselspridare. 
 
Användaren skall dessutom fästa uppmärksamhet på följande: 
 

1. Garantin gäller endast i det fall att återförsäljaren har utfört maskinens 
leveransservice och instruerat om maskinens användning.  

2. Garantin kan inte överföras på tredje part utan JF:s skriftliga tillstånd. 
3. Garantin kan upphöra att gälla om reparationsåtgärder inte vidtas genast efter att 

skadan uppstått. 
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Specialist in grassland
machinery and complete
diet mixers

When it comes to green feed techniques, JF-
STOLL has gained a reputation as one of the 
world’s leading suppliers and specialists. As a 
specialist manufacturer for over 50 years, we 
have gained a vast amount of experience 
from right around the world and, more 
importantly, unique regional requirements.

We also receive important inspiration in our 
development work through a close and 
continuous dialogue with customers, dealers 
and agricultural researchers. 

No matter which type of JF-STOLL-
machine you chose, you can be sure to 
obtain the best result to obtain a top result - 
in the shape of high performance and 
operational reliability, minimum main-
tenance, flexible working possibilities and 
optimal operating economy.


	 FÖRORDBÄSTA KUND!Vi värdesätter den tillit Ni har riktat mot vårt företag genom att investera i en JF –produkt och önskar Er lycka till med den nya maskinen. Vi önskar självfallet, att Ni kommer att vara helt nöjd med er investering.Denna instruktionsbok innehåller information som är viktig, beträffande maskinens korrekta och ur arbetsskyddssynpunkt trygga användning.Vid leverans av denna maskin skall Ni från Er återförsäljare ha fått en genomgång avseende användning, inställningar och underhåll.Dessa första anvisningar kan emellertid inte ersätta en grundlig kännedom om maskinens olika egenskaper, funktioner och det fackmässigt korrekta användandet.Därför bör Ni läsa denna instruktionsbok omsorgsfullt innan Ni tar maskinen i bruk. Fäst speciell uppmärksamhet på säkerhetsanvisningarna samt på avsnittet gällande säkerhet.Instruktionsboken är uppbyggd på ett sådant sätt, att Ni utförligt informeras i den ordningsföljd som Ni naturligt får behov av informationen, då Ni tar emot en ny maskin, allt ifrån nödvändiga driftsbetingelser för maskinen till manövrering, användning och underhåll samt skötsel. Dessutom följer indelningen av de enskilda avsnitten den normala arbetsföljden med bilder och tillhörande text."Höger” och ”Vänster” definieras så att man står bakom maskinen med ansiktet i framkörningsriktningen.All information, alla bilder och tekniska data i denna instruktionsbok beskriver maskinens senaste utförande vid utgivningstidpunkten för publikationen.JF-Fabriken förbehåller sig rätten att ändra och förbättra maskinens design och konstruktion utan att detta medför förpliktelse att genomföra dessa förändringar på redan tidigare levererade maskiner. INNEHÅLLS
	 FÖRORD
	 INNEHÅLLSFÖRTECKNINGFÖRORD 3INNEHÅLLSFÖRTECKNING 41. INLEDNING 7AVSEDD ANVÄNDNING 7MASKINKAPACITET 7SÄKERHET 9Definitioner 9Allmänna säkerhetsföreskrifter 10Upplåsning av skydd 11Val av traktor 12Till- och frånkoppling 13Inställning 14Transport 14Körning med maskinen 15Parkering 15Smörjning 15Slipning 16Underhåll 16Byte av slitdelar 17Varningsdekaler på maskinen 19MÅTT 20TEKNISKA DATA 212. TILLKOPPLING TILL TRAKTOR 23HYDRAULIK 23ELEKTRONIK 23DRAGSTÅNG OCH KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 23Avkortning av kraftöverföringsaxel 25Friktionskoppling 253. MONTERING AV UTRUSTNING 27VAGNSDRAG 27Kombidrag 27Hydraulisk dragkrok (Auto-hitch) 27PICKUP 27TRANSPORTOMSTÄLLNING, HYDRAULISK 29UTKASTARRÖR OCH DEFLEKTOR 31SKÄRBORD 33MAJSBORD 33
	1. INLEDNING
	AVSEDD ANVÄNDNING
	MASKINKAPACITET
	SÄKERHET
	DEFINITIONER
	ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
	UPPLÅSNING AV SKYDD
	VAL AV TRAKTOR
	TILL- OCH FRÅNKOPPLING
	INSTÄLLNING
	TRANSPORT
	KÖRNING MED MASKINEN
	PARKERING
	SMÖRJNING
	SLIPNING
	UNDERHÅLL
	 BYTE AV SLITDELAR
	VARNINGSDEKALER PÅ MASKINEN

	 MÅTT
	 TEKNISKA DATA

	2. TILLKOPPLING TILL TRAKTOR
	HYDRAULIK
	ELEKTRONIK
	DRAGSTÅNG OCH KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL
	AVKORTNING AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL
	FRIKTIONSKOPPLING


	3. MONTERING AV UTRUSTNING
	VAGNSDRAG
	KOMBIDRAG
	HYDRAULISK DRAGKROK (AUTO-HITCH)

	PICKUP
	TRANSPORTOMSTÄLLNING, HYDRAULISK
	UTKASTARRÖR OCH DEFLEKTOR
	SKÄRBORD
	MAJSBORD

	 
	4. INSTÄLLNINGAR
	PICKUP
	KNIVCYLINDER OCH VALSSEKTION
	SNITTLÄNGDER
	UTBYTE OCH JUSTERING AV KNIVAR
	SLIPNING
	GROVSLIPNING

	REVERSERING
	NEUTRALLÄGE

	5. METALLDETEKTOR (MD)
	MD SYSTEMET
	MAGNETTRÅG ( METALLDETEKTOR)
	REGISTRERING AV METALL
	STOPP AV INMATNINGSSEKTIONEN
	NOLLSTÄLLNING AV METALLDETEKTOR

	ELEKTRONIK
	ELEKTRONIKBOX
	STRÖMFÖRSÖRJNING

	REVERSERINGSSYSTEM
	INSTÄLLNINGAR
	KLINKSTOPP

	FELSÖKNING FÖR MD

	6. KÖRNING I FÄLT
	ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
	STRÄNGLÄGGNING FÖRE HACKNING

	TRANSPORTLÄGE
	ARBETSLÄGE
	UPPSTART OCH KÖRNING I FÄLT
	UPPSTART AV MD MASKINER
	FORTSATT UPPSTART FÖR ALLA MASKINER
	BLOCKERING I MASKINEN
	 METALLDETEKTION UNDER KÖRNING
	EFTER AVSLUTAD KÖRNING
	 

	 

	7. UNDERHÅLL
	ALLMÄNT
	SKYDD
	KNIVBYTE
	LUFTTRYCK I DÄCK
	FRIKTIONSKOPPLING
	ÖVRIGT
	Kedjespännare för inmatningsskruv


	8. SMÖRJNING
	 
	9. LAGRING (VINTERFÖRVARING)
	10. RESERVDELSBESTÄLLNING
	11. SKROTNING
	ELSCHEMA FÖR FCT-1050 MD

	12. FELSÖKNING
	ELSCHEMA:
	FELSÖKNING (MD)

	 
	13. GARANTI
	MD MASKINER
	 ALLMÄNT

	FORSIDE nyt logo sx.pdf
	Page 1

	BAGSIDE-brugsanv.pdf
	Page 1




