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TEKNISKA DATA
Arbetsbredd
Transportbredd.
Arbetshastighet upp till
Effektbehov
Kraftuttag
Däck storlek
Antal räfspinnar
Vikt

3.60m.
2,50m.
8-10 km/t.
27 hk/20 kW.
400 varv/min.
16,5x8” 6Ply.
27.
530 kg
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Det är ägarens ansvar att instruera alla användare
och medhjälpare om hur maskinen skall användas.
All säkerhetsutrustning skall finnas på plats och
kontrolleras innan maskinen startas.
Börja inte använda maskinen förrän
instruktionsboken är genomläst och förstådd.
Nya instruktionsböcker kan rekvireras genom att
ringa din försäljare eller genom att kontakta fabriken
på tel. 98 63 21 22.
Att befinna sig inom maskinens arbetsområde när
dess aktiva delar roterar är förbjudet. Håll, händer,
fötter och lössittande kläder på avstånd från
roterande delar på maskinen.
Kontrollera att andra inte utsätts för fara när
maskinen används.
Lämna aldrig maskinen med traktorn igång utan att
den är under sakkunnig tillsyn.
Maskinen är avsedd för att arbete med gräs och
stråväxter och får inte användas till annat.
Maskinen för endast köras av utbildade användare.
Låt inte barn och outbildade personer arbeta med
maskinen.
Försäkra dig om att du vet hur du snabbt stoppar
maskinen vid en eventuell farlig situation.
Smörjning, justering och inställningar av maskinen
får bara göras när maskinen står stilla och
tändningsnyckeln urtagen så att traktorn inte kan
återstartas av någon obehörig.
Efterdrag alla skruvar och muttrar, samt kontrollera
alla inställningar efter ca, 5 timmars drift.
Fransgård originaldelar. Läs bruksanvisningen innan
maskinen startas.
INTRODUKTION
Fransgård strängläggare modell SR-3600 är en av
det snabbaste och mest effektiva strängläggare på
världsmarknaden.
Inställning av strängarens arbetshöjd görs steglöst
genom att höja eller sänka hjulen med hjälp av
handtaget ovanpå växellådan.
Finjustering av arbetshöjden kan göras genom att
även justera läget på toppstången.
Vid samman läggning av strängar är räfsarmarna
kurvstyrda, så att räfspinnarna vippar upp och på
detta sätt uppnås en mycket skonsam behandling av
materialet.
Maskinen har ballongdäck med en bred
anläggningsyta.
Rotorhastighet och körhastighet ska väljas efter
grödans typ och beskaffenhet.
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Monteringsanvisning finns i reservdelsboken.
Skruvar, muttrar och skydd mm. monterade på
de delar av maskinen, där de behövs.
Montera spindeln (pos. 17 sida 7) mot växellådan
(pos.31) och lås fast med kontramutter och
handtag (pos.20-18).
Montera hjulfästena (pos.7-8 sida 7) och notera
skillnaden på höger och vänster, därefter
monteras hjul och stödben.
Trepunktsupphängningen (pos, 17 sida 1)
monteras på huvudramen (pos.8)och bulten
(pos.15) monteras och fastlåses med rörstift.
De långa skyddsanordningarna (pos.26
sida1)monteras på huvudramen, de 2 fästena för
skyddsfästena monteras och notera att två fästen
(pos.3 sida 3)med genomgående hål skall sitta på
vänster sida. Montera därefter skyddsbågarna
(pos.2 sidorna 3-5), notera att den korta delen
skall gå genom det fyrkantiga hålet i
huvudramen.
Härefter monteras strängsamlingsanordningen
och stränguppsamlingsduken.
Räfsarm med uppsamlings fjäderpinne(pos.39
sida 9)monteras i bussningen (Pos.41) med
rörstift (pos.40)
Arbetsläge
Maskinen är i trepunktsupphängningen försedd med
en transport låsning och när den är i upp vippat läge,
kan man svänga utan att maskinen behöver lyftas.
När maskinen lyfts skall transport låsningen styras till
det låsta läget i trepunktsupphängningen, och
maskinen kommer därvid ligga rakt bakom traktorn.
Transportläge
Vid transport skall räfsarmarna demonteras och
sättas i transporthålarna, säkerhetsbågarna skall
fällas in till transportläge, transport låsningen skall
vippas ned.

Smörjning och underhåll.
Vid var 10-de arbetstimme skall kraftöverföringsaxeln
och markerade smörjpunkter smörjas efter behov.
Efterdrag skruvar och muttrar.’
Växellådan är från fabrik fylld med 3,1 l växellådsolja
typ SAE 80/90 W och skal kontrolleras dagligen och
ev. efterfyllas.
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