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Fig. L

Traktorns hydr. lyftarrnar steillas i upplyft liige.
Ledbulten l, fig. l, i traktorns anfiistningsdron

pi

bakaxelkipan ut-

rages.

Stativet 2 anbringas vid traktorn pi sA s?itt att den hogra skiinkeln
placeras mellan anfiistningsdronen fdr hdgra st:inksk?irmen samtidigt
som ledbulten 1 triides genom bakaxelkipans vdnstra 6ra, genom
snedstaget pA stativet samt genom mellersta och hogra orat, varefter
ledbulten lfrses. Hiirvid kommer stativets hdgra skiinkel att stodja mot
bakaxelkApan.

Stagkroken 3 liigges over bakaxelk6pan, varefter den gringade frndan
placeras i bygeln pfl stativet. N?ir muttrarna tilldragits, kommer stativet
att vara stadigt anfiist vid traktorn.
Hillaren fOr skyddspliten 4 fastbultas vid stativet.
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'fraktorskfirapparat, mod. TK
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Dragstagets dragkrok 5, fastbultas mot den hdgra hjulaxelkipans
undre anfistnings0ron och bultas gemensamt fast med skdrmen.
Ledstt'cket 6, anbringas pi sin plats i stativet 2, varvid ledstyckets
horisontella lagring skall vara till hdger om ledbulten 7. Ledbulten 7
isiittes och kronmuttern 8 tilldrages tillriickligt hArt f0r att allt glapp
skall forsvinna, dock ej si hirt att inte fingerbalken kan sviinga bakAt
vid rnotkorning.
Fingerbalken och rensbridan pisAttas.
Dragstagets liiste 9, pAtr?ides dragkroken. Hiirefter instickes dragstagets tapp, frin vdnster i ledstycket 10, och sdkras med lAspinnen.
Kontrollera noga, att Iingerbalken ligger vinkelr?itt mot traktorns
bakhjul. Sedan stoppskruvarna i fiistet 9 lossats kan justering hlirav
ske. Stoppskruvarna skola dzirefter itdragas hitt.
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flAllarna

ll, fig.2,

lastbultas

2

i5:te och 8:de hAlen tran

v6nster'

i

1:sta fria hAlen nedifrAn.
Lagerhuset bor ligga mitt bakorn kraftuttagsa-xeln, si att kopplingsareln"s ledknutar te aiUeta i minsta mojliga vinkel.
Lagerhuset 12, med skyddet 13 fastbultas
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'Iraktorskdrapparato mod. TK
Kilrepen pisZittas. Dessa strdckas med spdnnskruvarna 14, fig. 2 s6
hArt som beh0vs fOr att draga utan slirning men ej hirdare. De skola
niimligen kunna slira, di nf,got hirt foremil kommer i kniven, varigenom kniven skyddas.
Kniv och vevstake anbringas pi sina platser.
Fj?idern 15, fig. I slappas genom att muttrarna l6 skruvas ut6t. Hfrrefter kan fingerbalken svdngas bakit. Kopplingsaxeln 17, fig. 2, p6giingas sin tapp samt pAtriides traktorns kraftuttagsaxel. Fingerbalken
svdnges framit, och muttrarna 16 skruvas in sA lAngt, att uilOsningshaken niitt _och jAmt sliipper, di en rnan rycker hait i fingerbalkens
yttre ?inda.. Detta lir_ ungefzir normal hirdhel i utlosningsanbrdningen
fOr att skydda fingerbalken vid motkdrning av fasta hinder.

Fig.

3.

, Skyddet dver kilreps.kivan paszittes, varvid samtidigt det fjzidrande fristet fOr balkhallaren anbringas pa den hogra skruven-sa som fig. 3 visar.
.. Kiittingens 18,- fig. 1_, nedre iinde patrrides bulten genom dragstagets
oron. Tappen-i fristet 19 for kiittingens ovre dnde in-skjutes i fi'atet-pa
lyltarmens kula och sdkras med lispinnen. L?ingden fa tattingen ig
avpas_sas si, att innerskon lyftes c:a 20 cm. fran maiken, niir"lyftarmen 20 iir i sitt Oversta liige.
R,egeln 2l uppfiilles, n?ir fingerbalken zir uppfalld i transporfl?ige.
-,
5l{ulle. det hydr.
.systemet pa traktorn vara otdtt, kommer hlrigenom
Irngerbalken att vila med sin tyngd pA regeln.

Traktorskdrapparat, mod. TK

Skiitsel.
Smdrj omsorgsfullt och tillriickligt ofta!
Utlosningshaken och dragstagets glidytor hillas v?il inoljade, sfr att
rostbildning ej hindrar rOrelsen vid motk0rning.
Efter ett par timmars krirning kontrolleras att alla skruvar och muttrar fortfarande ?iro hirt Atdragna.
Vid motkOrning av fasta hinder svdnger fingerbalken bakAt. Hiirvid
glider i regel kopplingsaxeln av traktorns kraftuttagsaxel, Vid iterfOrandet backas traktorn sA, att fingerbalken ndrmar sig arbetsliiget, varefter
traktorn stannas och kopplingsaxeln hoptryckes och pAskjutes den
stillastiende kraftuttagsaxeln. H?irefter iterfdres fingerbalken helt till
arbetsliige.

Se

till att kopplingsaxeln glider

l?itt pA kraftuttagsaxeln.

Stanna alltid traktorns kraftuttagsaxel, niir Nl stlger av traktorn!
Sm0rj eller justera aldrig nigoT pe masklnen, di kraftuttagsaxeln
iir I ging!
Stubbreglering tillgAr sf,, att den nyckelfdrsedda fyrkantmuttern lossas
c:a ett fjiirdedels varv, varefter stubbreglering sker i Onskad riktning
genom kringvridning av det stj?irnformade vredet. Efter utfdrd stubbreglering drages fyrkantmuttern hirt till. Det iir av vikt, att vinkelhylsa
och balkstag icke glappa mot varandra. Se d?irlor noga till, att fyrkantmuttern alltid Zir viil tilldragen. Nyckeln pA fyrkantmuttern bOr inst?illas
s6, att den vid Atdragning blir riktad bakdt, varigenom hArd Atdragning
kan erh6llas genom att trampa med foten pA nyckelskaftet.
Vid slAtter under normala f0rhAllanden kdres haktorn med gaspl'
draget Oppet till hiilften eller 3h. Som bekant iir kraftuttagets hastighet
obeioende av vilken viixel traktorn kOres pl. Norrnalt kOres pA 2:dra
vdxeln, vid vilken antalet knivslag pr meter kOrstriicka dr lagom. Vid
tjock grOda k0res pA l:sta v?ixeln dA antalet knivslag pr meter hiirigenom dkar.
Kniven bdr alltid hAllas vass. En sl6 kniv 'tuggarn griset istAllet fOr
att skiira av det.
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2r542
2t604

Kilrem Veetex 42 B

22378

24362
24387
?.4399

24400
21401

24402
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Stagkrok
Dragkrok

Bestiillning aY reservdelar.
Vid bestzillning bdr delens bendmning och nummer uppgivas.
Fdr den hiindelse numret pA en reservdel ej kan faststdllas med
tillhjalp av illustrationer och forteckning och det pi delen instiimplade

nuniret skulle vara bortnott, torde masklnens tillaerknlngsnummer, vilkel
dterfinnes A balkstagets oversida. uppgivas eller den gamla delen insiindas med rekvisitionen fdr erhAllande av riktig ersiittningsdel.

Uppgiv alltid vid rekvisitioner noggrann och tydlig .adress samt om

godset skall siindas per post, som ilgods eller fraktgods.

Vanta inte med reservdelsbestAllningen till kort fOre slitterns bOrjan!
Anviind endast originaldelar! Efterapade reservdelar dro aldrig b?ittre
men ofta sdmre iin originaldelarna och vi kunna diirfOr icke ikliida oss
nigot ansvar fOr maskiner, i vilka efterapade reservdelar ins2ittas.
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Koppling mellon froklor och skciropporot.
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