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INDLEDNING 
 

Tillykke med købet af din Turf Stripper. For at opnå en sikker og bæredygtig drift af maskinen, er det 
nødvendigt at læse og forstå denne brugervejledning. Uden et fuldt kendskab til indholdet, er det ikke muligt at 
arbejde sikkert med maskinen. 

 

Denne maskine er ikke en selvstændigt arbejdende maskine. Det er brugerens ansvar at anvende en korrekt 
traktor eller andet trækkøretøj. Brugeren skal kontrollere kombinationen af trækkøretøj og maskine med 
hensyn til forskellige aspekter, såsom støjniveau og sikkerhedsrisiko. Desuden skal køretøjets og maskinens 
brugervejledning overholdes.  

 

Alle oplysninger og tekniske specifikationer er de nyeste på det tidspunkt hvor dette dokument blev 
offentliggjort. Designspecifikationer kan ændres uden varsel.  

Ved spørgsmål og/eller usikkerhed omkring håndtering af den pågældende maskine, bedes du 
kontakte slagsstedet eller forhandleren.  

Dette dokument er en oversættelse af den originale brugsanvisning. 
På forespørgsel kan den originale brugsanvisning fås på hollandsk. 
 
 

GARANTIBESTEMMELSER 
 
DENNE MASKINE LEVERES MED GARANTI MOD MATERIALEFEJL. 

DENNE GARANTI ER GÆLDENDE I EN PERIODE PÅ 12 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN. 

REDEXIM GARANTIER ER UNDERLAGT “GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND 
MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, UDGIVET AF UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION 
FOR EUROPE. 

 

 

REGISTRERINGSKORT 
 

Udfyld nedenstående oplysninger, til dit eget brug: 

 

Maskinens serienummer 

 

 

Forhandlers navn 

 

 

Købsdato 

 

 

Kommentarer 
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1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
 
Denne maskine er udviklet til sikker brug. Dette er dog kun muligt, hvis de sikkerhedsinstruktioner 
der er beskrevet i denne vejledning følges. 
 
Læs og forstå vejledningen inden du bruger denne maskine. 
Såfremt maskinen ikke anvendes som beskrevet i vejledningen, kan det medføre personskade 
og/eller skader på maskinen.  
 
Denne brugervejledning indeholder instruktioner, der er nummereret i rækkefølge. Instruktionerne 

skal følges i henhold til denne rækkefølge. Dette tegn   angiver sikkerhedsanvisninger. Dette tegn  

 betyder, at der følger et tip og/eller en bemærkning. 

 
 

1.1. Brugerens forpligtelser 

 
Maskinen er udelukkende beregnet til bearbejdning af baner. Enhver anden brug betragtes som 
ukorrekt anvendelse. For skader opstået herved, påtager producenten sig intet ansvar, og alle risici 
herved er på brugerens eget ansvar.  
 
Alle personer, der af ejeren har fået til opgave at betjene, vedligeholde eller reparere maskinen, skal 
have læst og forstået brugervejledningen, og især afsnittet omkring sikkerhedsinstruktioner.  
 
Ændringer på maskinen, der påvirker sikkerheden, skal straks korrigeres.  
 
Inden maskinen tages i brug, skal brugeren kontrollere at der ikke er synlige skader og fejl på 
maskinen. 
 
Ændringer eller tilføjelser til maskinen (med undtagelse af ændringer godkendt af producenten) er 
ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis der foretages ændringer på maskinen, bliver den 
hidtidige CE-mærkning ugyldig, og den person der har foretaget ændringen, skal selv sørge for en 
ny CE-mærkning. 
 
Den effektive anvendelse forudsætter også de bruger-, vedligeholdelses- og 
reparationsinstruktioner, der er foreskrevet af producenten.  

Brugeren er ansvarlig for den sikre kombination af maskine og trækkøretøj, der skal opfylde de krav 
der er beskrevet i de tekniske data (se kapitel 2). Dette skal testes med hensyn til støj, sikkerhed, 
risiko og brugervenlighed. Brugerinstruktioner skal også følges. 
  
Bær passende påklædning ved arbejdet med maskinen. Anvend faste sko med stålkappe, lange 
bukser, langt hår skal være bundet op, og ingen løstsiddende klædningsstykker. 
 
Ud over instruktionerne i denne vejledning skal de generelt gældende sikkerheds- og 
sundhedsbestemmelser følges. 
 
Ved anvendelse på offentlige veje gælder de relevante bestemmelser i færdselsloven. 
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1.2. Vedligeholdelse, reparation og justering 

 
Behold overblikket over reparationerne. 
 

Hvis maskinen bruges, vedligeholdes eller repareres af inkompetente personer, kan dette forårsage 
skade, både på brugeren, men også på tredjepart. Dette skal undgås! 

 
Af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed, må der kun anvendes originale Redexim 
reservedele til vedligeholdelses- og reparationsarbejde. 

 
Reparationsarbejde på maskinen må kun udføres af autoriseret teknisk personale. 
 
Ved vedligeholdelses-, justerings- og reparationsarbejde skal maskinen sikres mod at synke ned, 
mod at kunne køre væk og/eller mod at glide. 
 
Hvis det findes, skal det hydrauliske system altid være uden tryk, inden der arbejdes med det. 
 
Brugt olie/fedt er skadeligt for miljøet. Bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.. 

 
 
 

1.3. Brug af maskinen 

 
Kobbel maskinen til trækkøretøjet i henhold til vejledningen. Vær opmærksom på risikoen for skader 
ved dette!  
 
Ved manglende beskyttelsesdæksler og sikkerhedsmærker, må maskinen ikke bruges. 
 
Før maskinen startes, skal du kontrollere maskinen for løse bolte, møtrikker og andre dele.  
 
Inden du starter, skal du sørge for at have et godt udsyn både tæt på og i det fjerne. 
 
Før arbejdet påbegyndes, skal alle personer der betjener maskinen, være bekendt med alle funktioner 
og betjeningen. 
 
Kryb aldrig under maskinen. Vip om nødvendigt maskinen, så der kan arbejdes på undersiden. 
 
Kontroller hydraulikledningerne med jævne mellemrum og udskift dem, hvis de er beskadigede eller 
viser tegn på slitage.  
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2. TEKNISKE DATA 
 

 

 

 

3. GENEREL BESKRIVELSE 
 
Turf Stripperen er en bearbejdningsmaskine til fræsning eller vertikulering af et felt, og fjernelse af det 
opsamlede materiale. 
  

Type Turf Stripper 2400 

  

Arbejdsbredde 2400mm  

Arbejdsdybde Ned til 50mm  

Klippehøjde ±1,8m (helt udslået) 

Kørehastighed 
 

Afhængigt af omstændighederne og det ønskede resultat ved en 
maksimal hastighed på 3 km/t  

Vægt  1780 kg  

Dimensioner (LxBxH) 2,98x1,85x1,55m Transportbånd foldet ind 

5,42x1,85x2,26m Transportbånd foldet ud 

  

Anbefalet køretøj 90-120 hk med krybegear eller hydrostatisk fremdrift. Minimum 
løftekapacitet 610 mm bag løfteøjerne på 2432 kg. 

Hydrauliske tilslutninger traktor 1x dobbeltvirkende ventil til løft af udløbsbåndet 

1x dobbeltvirkende ventil 40 l/min til drivladningsbælter 

3 punkts system Cat. 2 

PTO rotationer pr. minut 540 rpm 

  

Olie gearkasse 3.3 L GL-5 80W90 

Fedt EP2 

  

Standardartikel Fræserotor og fræseknive 

Tilbehør Vertikalkniv til montering på standard fræserotor. 

Vertikalrotor til hybridfelter. 

Vægte til afbalancering. 

Materialestyringskappe til påvirkning af materialets flowretning.  
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4. SIKKERHEDSSKILTE 
Sikkerhedsskilte er anbragt på begge sider af maskinen. Disse sikkerhedsskilte skal altid være fuldt  
synlige og læsbare, og skal udskiftes hvis de beskadiges. 
 

 
Figur 1 

 

 
933.280.402 

 
- Sluk altid trækkøretøjets motor i forbindelse med 

vedligeholdelse, justering og reparation. 
 

- Når maskinen er i drift, må der i Turf Stripperens farezone ikke 
befinde sig personer uden passende personlige værnemidler, 
da der er risiko for fysiske skader fra opspringende materiale. 
Hold mindst 4 meters afstand, undtaget er brugeren. 

 
 

 
900.280.402 

 
- Maskinens brugere skal have læst brugervejledningen nøje, 

inden maskinen tages i brug. 

 

 
911.280.404 

 
- Bagklappen skal altid være lukket og i ubeskadiget tilstand, når 

maskinen er i brug. 

 
900.260.422 

 
- Maskinens sikre arbejdsområde ligger mellem 350 og 540 rpm. 
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5. FØRSTE INSTALLATION 
  

Maskinen står lodret på pallen. For at fjerne pallen og placere maskinen vandret på jorden, gøres 
følgende (se figur 2): 
 

 Sørg for at kablet/kranen/liften kan løfte mindst 3800 kg. 
 

1. Fastgør et kabel til løftepunkterne (1). 
2. Løft maskinen og pallen indtil der er spænding på alle 3-punktsstifter. 
3. Frigør pallen ved at fjerne 3-punktstifterne (2). 
4. Fjern pallen fra maskinens underside. 
5. Drej maskinen langsomt til vandret stilling. 
6. Sænk forsigtigt maskinen, indtil den står sikkert på jorden. 

 

  Bliv på sikker afstand. Maskinen kan begynde at glide ved løftningen. 

  Kryb aldrig under maskinen.   

 

 

Figur 2 

  

 
953.340.000 

 

- Løftepunkter til løftning af maskinen i arbejdsstilling med foldet 
bånd.  
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6. TIL- OG FRAKOBLING AF MASKINEN 
Vær forsigtig ved til- og frakobling af maskinen. Følg nedenstående instruktioner:  
 

 

Figur 3 

6.1. Tilkobling af maskinen 

Kontroller følgende punkter på maskinen inden tilkobling: 

 
- Kontroller at maskinen ikke er beskadiget, og at det er sikkert at tilslutte og bruge maskinen. 

- Sørg for at bolte og møtrikker er spændt med det rigtige moment. 

- Sørg for at alle sikkerhedsskilte findes på maskinen i ubeskadiget og let læselig tilstand. 
Anvend aldrig maskinen med beskadigede eller ulæselige skilte. 

 
Maskinen skal tilsluttes traktoren på følgende måde: 
 

1. Fjern 3-punktsstifterne (1) fra maskinen (se figur 3). 
2. Kør forsigtigt traktoren bagud, indtil løftearmene (2) kan kobles til maskinen. 

  Sørg for at traktoren og maskinen ikke kan bevæge sig, når de kobles sammen. 

  Sluk traktorens motor, inden maskinen tilkobles. 
 

3. Med 3-punktstifterne kobles løftearmene (2) til maskinen. Fastgør stifterne med 
sikringsklemmerne. 

4. Monter PTO’en (kraftoverføringsakslen) (5) mellem traktor og Turf Stripper. 

  Anvend en PTO med korrekt længde i kombination med traktoren. Hvis der bruges en 
forkert længde, kan der opstå skader på maskinen og/eller på traktoren.  
Fastlæggelse af korrekt længde, se kapitel 7.  
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5. Juster stabilisatoren til 100 mm sideløft. 
6. Monter topstyringen (3) på traktoren og tilslut den til maskinen. 
7. Juster topstyringen således, at maskinen står vandret. 

  Sørg for at 3-punktsstifterne er sikret med sikringsklemmerne. 
 

8. Tilslut hydraulikslangerne til traktoren. 
9. Juster båndets cylinderhastighed, så det kører kontrolleret og langsomt. Dette gøres ved at 

dreje på drøvlespjældet (4) (se figur 3).  
Fastgør drøvlespjældet i den rigtige position, ved at stramme justeringsskruen på siden af 
knappen. 

  For høj hastighed på transportbåndet kan beskadige maskinen.  
 

10. Start traktoren og løft maskinen fra jorden.  
 

 

6.2. Frakobling af maskinen 

 
Maskinen skal frakobles således (se figur 3): 

 
1. Anbring traktoren og maskinen på en plan overflade. 

 

  Sørg for at maskinen og traktoren ikke kan bevæge sig ved frakoblingen. 

  Sluk traktorens motor inden maskinens frakobles. 

  Vær opmærksom på at transportbåndet skal foldes ind.   
 

2. Sæt maskinen forsigtigt på jorden. 
3. Løsn topstyringen (3) og fjern den. 
4. Løsn de nederste arme (2). 
5. Fjern PTO’en fra traktorens side. 
6. De hydrauliske slanger frakobles. 
7. Start traktoren og kør den væk. 
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7. PTO’en (kraftoverføringsaksel) 
PTO’en er en meget vigtig del. Den sørger for fremdriften fra traktoren og sikrer en sikker brug af maskinen, 
såfremt den er korrekt vedligeholdt og monteret. PTO’en har sin egen CE-mærkning. Læs PTO’ens vejledning, 
der er placeret på selve PTO’en. 
  

 

 

Figur 4 

7.1. PTO’ens længde 

PTO’ens længde er meget vigtig. Er den for lang, kan traktorens og/eller Turf-Stripperens drev blive 
beskadiget. Hvis rørenes overlapningslængde på noget tidspunkt bliver kortere end 150 mm, kan 
PTO’en blive beskadiget. 
 

 Længden ændres når maskinen hæves, eller der anvendes en anden traktor. 
 

For at få den rigtige længde på PTO’en, når den købes ny eller hvis du bruger en anden traktor, skal 
du gøre følgende: (se figur 4)  
 
1. Mål afstanden mellem traktorens og Turf Stripperens PTO tilslutning fra rille til rille, når maskinen 

står vinkelret på jorden og er fastgjort til traktoren. Dette er afstand A. 
2. Mål afstand B på PTO’en når den er i sin korteste position fra låsestift til låsemøtrik. 
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3. Del PTO’en i to dele og fjern beskyttelseshætten fra begge ender.  
4. Både enderne af rørene og sikkerhedsdækslerne skal være kortere end: (B-A) + 75 mm. 
5. Alle dele afgrates og sættes sammen med noget fedt. 
6. Monter PTO’en på siden af Turf Stripperen. 
7. Fastgør PTO’ens anden ende til traktoren. 
8. Kontroller rørenes overlapning. 
 

 Anvend aldrig maskinen med et beskadiget PTO dæksel. Skal først udskiftes. 
 

7.2. Brug af PTO’en 

For at kunne bruge PTO’en korrekt, skal følgende punkter kontrolleres: (se figur 4) 

 
1. Under brug må PTO’ens vendepunkt aldrig overstige 30 grader. 
2. PTO vendepunkterne på traktoren og på maskinen, skal altid ligge på linje. 
3. Rørenes overlap skal altid være mindst 150 mm. 
4. Anvend aldrig maskinen med et beskadiget PTO dæksel. 
5. Vedrørende smøring, se kapitlet Vedligeholdelse. 
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8. MONTERING AF SKÆREBLADENE 

 Inden lamellerne åbnes, skal du sørge for at låget er åbnet og er sikret med 

sikkerhedslåsen (1) (se figur 5) 
 

Ved montering af skærebladene skal knivene placeres til venstre eller højre for at opnå en korrekt 

overlapning. 

 

For at tydeliggøre den korrekte position blev der skåret et “notch” (hak) i nogle af pladerne. Dette 

betyder, at kniven skal pege mod venstre side af maskinen. 

Hvis der ikke er noget hak i pladen, skal kniven pege mod højre side af maskinen. (se figur 5) 

 

  Sørg for at knivene sidder fast på pladen, de er monteret på. 
 

 
 

 
Figur 5 

  

Højre side 

Vigtigt! 
Lad altid knivkanten hvile 
mod rotorpladen! 

Venstre side 

Hak  

Hak => kniven peger mod venstre side af maskinen. 
Ingen hak => kniven peger mod højre side af maskinen. 
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9. INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE 
 
 

 

Figur 6 

 
Arbejdsdybden indstilles ved at justere front- og bagvalserne. (se figur 6). 
 
Til fræsning indstilles bagvalsen forskelligt i forhold til vertikalskæring. 
 
Fræsning: 
 

1. Stil de bagerste spindler (2) i fræsestilling (Frase pos.), hertil anvendes indikatoren (se figur 
11), og lås ved at spænde låsemøtrikken. 

2. Juster frontspindlerne (1) på begge sider af maskinen, indtil den ønskede arbejdsdybde er 
opnået. 

3. Kontroller arbejdsdybden ved at lade maskinen køre et par meter.  
Juster om nødvendigt arbejdsdybden. 
 

Vertikulering:  
 

1. Stil de bagerste spindler (2) i vertikuleringsposition (Scarify pos.), hertil anvendes indikatoren, 
og lås ved at spænde låsemøtrikken. 

2. Juster frontspindlerne (1) på begge sider af maskinen, indtil den ønskede arbejdsdybde er 
opnået.  

3. Kontroller arbejdsdybden ved at lade maskinen køre et par meter.  
Juster om nødvendigt arbejdsdybden. 

 

 Når transportbåndet er foldet ud, forskydes maskinens vægt til denne side. Delvist på grund af 
denne ekstra vægt kan der blive fjernet mere materiale på denne side, hvilket kan 
kompenseres ved at maskinen på denne side gøres noget fladere ved at justere spindlerne 1 
og 2.  
 
Der kan også fås et valgfrit vægtsæt til yderligere kompensering for dette. Se kapitlet Tilbehør 
for at få yderligere oplysninger. Vær opmærksom på traktorens løftekapacitet. Maskinens 
samlede masse vil blive forøget. 
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10. TRANSPORT  
 
Brugeren er ansvarlig for transport af Turf Stripperen bag traktoren på offentlige veje. Overhold de 
nationale bestemmelser.  
På åbne områder kan den løftede maskine og det sammenfoldede transportbånd køre med en 
tophastighed på 12 km/t, hvis omstændigheder tillader det på grund af Turf Stripperens vægt.  
En højere hastighed kan være farlig for føreren/tilskueren, og kan også beskadige maskinen. 
 

 Sørg for at topstyringen er tilkoblet og er spændt i transportstilling (position 2)!  
(se figur 7.) 
Hvis dette ikke er tilfældet, kan maskinen blive alvorligt beskadiget. 

 !! Bemærk at transportbåndet skal være foldet op!!  

 Hvis maskinen løftes fra jorden, skal minimum 20 % af traktorens vægt ligge på   
             forakslen. 
 

 Hvis dette tilbehør er monteret, skal du folde styrekappen (3) i enden af det foldbare 
transportbånd således, at den ikke stikker ud over maskinen bredde. (Se figur 7) 

 

Figur 7 
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11. MASKINENS IBRUGTAGNING 
11.1. Sikkerhed 

Inden maskinen tages i brug, skal følgende kontrolleres: 

 

1. Er der stigninger? Den maksimale stigning der kan bearbejdes med denne maskine er 20 grader. Arbejd 

altid oppe fra toppen og ned til bunden. 

2. Ligger der hårde genstande i jorden? Hvis ja, tilpasses maskinens hastighed og om nødvendigt justeres 

arbejdsdybden. 

3. Er der risiko for flyvende genstande såsom golfbolde, der kan distrahere føreren? Hvis ja, må maskinen 

ikke bruges. 

4. Er der risiko for at synke ned eller glide væk? Hvis ja, udsæt arbejdet. 

5. Er jorden frossen eller meget våd, skal arbejdet udskydes, indtil betingelserne er bedre. 

6. Foretag ikke skarpe vendinger, når maskinen er på jorden. 

 
11.2. Arbejdshastighed 

Maskinens maksimale sikre arbejdshastighed er indstillet til ±3 km/t. Brugeren skal dog i hver enkelt situation, 

og afhængigt af arbejdet der skal udføres, bedømme hvilken hastighed der er optimal for at opnå det ønskede 

resultat.  

 
11.3. Start/Stop-procedure 

 
Startproceduren er MEGET vigtig. Udføres denne procedure ikke som beskrevet nedenfor, kan det medføre 
alvorlige skader på maskinen.  
 
Startproceduren er således: 
 
1. Kontroller Turf Stripperen for løse dele og sørg for at alle dele fungerer korrekt. 

 Hvis der opdages løse dele eller dele ikke fungerer korrekt, skal problemerne først 
afhjælpes, inden Turf Stripperen må bruges. 

2. Kør hen til det sted, hvor arbejdet skal udføres. 

  Bemærk at transportbåndet skal være foldet op. 
3. Sænk langsomt Turf Stripperen mod jorden. 
4. Hvis styrekappen endnu ikke er foldet ud, skal dette gøres først, og derefter skal den fikseres. (Se figur 7) 
5. Ved hjælp af traktorens hydraulik foldes transportbåndet ud. 

   Sørg for at traktoren er blokeret og ikke kan bevæge sig ved egen hjælp. 
Sluk for traktoren, inden du forlader den. 

6. Indstil arbejdsdybden som beskrevet i kapitel 8.0 
7. Hvis det ønskes, kan topstyringen placeres i nederste position i hak 2 (se figur 7) 
8. Løft Turf Stripperen, så knivene ikke rører jorden, og sæt traktoren i det rigtige gear. 
9. Aktiver traktorens hydraulik for at få transportbåndene til at køre. 
10. Lad traktorens motor køre med ca. 1200 rpm og slå PTO’en til. 
11. Sænk maskinen langsomt, indtil den fulde arbejdsdybde er nået. 
12. Kør nu fremad og accelerer indtil PTO-hastigheden har nået 540 rpm. 
13. Inden første bane:  

Kontroller om den korrekte arbejdsdybde er nået. Juster om nødvendigt arbejdsdybden som beskrevet i 
kapitel 9. 
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Standsning foregår således:  
 
1. Reducer motorens hastighed til ca. 1200 rpm. 
2. Løft maskinen lidt væk fra jorden. 
3. PTO’en skal slukkes straks, når knivene ikke længere berører jorden. 
4. Sluk for traktorens hydraulik, der driver transportbåndene. 
5. Fold transportbåndene ind ved hjælp af traktorens hydraulik. 
6. Løft maskinen yderligere. 
7. Kør til næste sted og start igen som beskrevet. 
 

12. PROBLEM ANALYSE 
 
Problem Mulig årsag Afhjælpning 

 
Maskinen vibrerer. - Blokering mellem knivene. 

- Slidte eller brækkede knive. 

- Rotor er ude af balance. 

- Fjern blokeringen. 

- Skift til nye knive.           

- Afbalancer rotoren 
 

Arbejdsdybde er ikke nået. - Arbejdsdybden er ikke 
indstillet korrekt. 

- Undergrunden er for hård. 
 

- Hastighed for høj. 

- Indstil den korrekte 
arbejdsdybde. 

- Reducer hastigheden eller 
kør flere gange. 

- Reducer hastigheden. 
 

For grov bearbejdning af jorden. - Hastighed for høj. 

- Undergrunden er for våd. 
 

- Reducer hastigheden. 

- Vent på bedre forhold. 
 

Rotor blokeret. - Undergrunden er for våd. 

- Blokering mellem knivene. 

- Hastighed for høj. 

- For meget vegetation. 

- Vent på bedre forhold. 

- Fjern blokeringen. 

- Reducer hastigheden. 

- Klip vegetationen 
Rotor drejer sig ikke - Kileremmene, der driver 

rotoren, glider. 

- Maskinen er indstillet for dybt. 
 

- Spænd kileremmene. 
 

- Indstil maskinen mere fladt. 

Transportbåndet kan ikke 
håndtere det materiale, der skal 
aflæsses. 

- Hastighed for høj. 

- Transportbåndet kører for 
langsomt. 

- Arbejdsdybden er for stor. 
 

- Reducer hastigheden. 

- Forøg olietrykket fra 
traktoren. 

- Gør arbejdsdybden mere 
flad. 
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Problem Mulig årsag Afhjælpning 

 
Transportbåndet kører af sporet. - Skidt mellem transportbånd 

og valser. 
 
 
 

- Transportbåndets spænding 
er ikke korrekt. 

- Fjern skidtet og juster 
transportbåndet igen. 
Kontroller båndets og 
valsernes indstillelige 
skraber. 

- Juster transportbåndets 
spænding eller udskift det, 
hvis det er opslidt. 
 

 

13. VEDLIGEHOLD 

 

Tidspunkt Kontrolpunkt / smørepunkt Metode 
 

Inden enhver brug 
 
 

- Kontroller for løse bolte / 
møtrikker. 
 

- Kontroller oliestanden i 
gearkassen. 

- Tilstedeværelsen og 
læsbarheden af 
sikkerhedsmærkerne. 

- Løse dele omkring PTO’en. 
 
  

- Kontroller for hydrauliske 
defekter. 

- Kontroller transportbåndene 
for revner / defekter. 
 

- Spænd løstsiddende bolte / 
møtrikker til det rigtige 
moment. 

- Brug GL-5 80W90 
 

- Udskift hvis de ikke er til 
stede, eller er beskadiget. 
 

- Fastgør delene således, at 
de ikke kan komme i 
nærheden af PTO’en. 

- Reparer eller udskift om 
nødvendigt. 

- Reparer eller udskift om 
nødvendigt. 

Efter enhver brug - Rengør maskinen. 
 

- Smør rotorlejerne. 

- Pas på lejerne, hvis der 
bruges en højtryksrenser. 

- 1 sprøjt EP2 
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Tidspunkt Kontrolpunkt / smørepunkt Metode 

 
 Efter de første 20 arbejdstimer 
(ny eller repareret) 

- Smør PTO, PTO mellem 
gearkasse og sidedrev, 
valselejer  

- Kontroller for løse skruer / 
møtrikker. 
 

- Kontroller olieniveauet i 
gearkassen. 

- Kontroller gearkassen for 
olieudslip. 

- Løse dele omkring PTO. 
 
 

- Kontroller kileremmenes 
spænding. 

 
 

- Anvend EP 2 smørefedt. 
 
 

- Spænd løse skruer / 
møtrikker med det rigtige 
moment. 

- Brug GL-5 80W90 
 

- Reparer lækager / skader. 
 

- Fastgør delene således, at 
de ikke kan komme i 
nærheden af PTO’en. 

- Juster om nødvendigt. 
 

 Alle 50 arbejdstimer - Smør PTO, PTO mellem 
gearkasse og sidedrev, 
valselejer  

- Kontroller for løse skruer / 
møtrikker. 
 

- Kontroller olieniveauet i 
gearkassen. 

- Kontroller gearkassen for 
olieudslip. 

- Løse dele omkring PTO. 
 
 

- Kontroller kileremmenes 
spænding. 
 

- Anvend EP 2 smørefedt 
 
 

- Spænd løse skruer / 
møtrikker med det rigtige 
moment. 

- Brug GL-5 80W90 
 

- Reparer lækager / skader. 
 

- Fastgør delene således, at 
de ikke kan komme i 
nærheden af PTO’en. 

- Juster om nødvendigt. 

Efter alle 500 arbejdstimer - Skift olie i gearkassen. 
 

- Brug 3,3 l GL-5 80W90 
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13.1. Smørenipler 

 

Figur 8  
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13.2. Juster kileremmenes spænding 

 
Figur 9 

 
Turf Stripper er udrustet med en justerbar trækskive, der holder kileremmene under spænding. 
Afhængigt af den anvendte maskine, vil der opstå slitage på remmen. 
Dette kan medføre at kileremmen begynder at glide, og den skal herefter strammes. 
 
Spændingsproceduren foregår således: (se figur 9) 
 

 Sørg for at Turf Stripper er stabilt blokeret, og ikke kan bevæge sig ved egen hjælp. 

 Sørg for at PTO’en er adskilt fra Turf Stripperen. 
 

1. Fjern dækslerne 1 og 2. 
2. Kontroller kileremmens spænding ved at trykke på punkt A med mindst 5,2 kg og højst 8 kg. 

Indtrykket skal da være 5 mm. (pr. rem). 
Hvis spændingen er korrekt, skal du gå til punkt 8, hvis spændingen skal justeres, skal du gå 
til punkt 3. 

3. Løsn møtrikkerne 3 en omgang, for at spænderen kan drejes. (Begge siders nederste bro) 
4. Juster møtrikkerne 4 og juster hermed spændingen på kileremmene.  

 

 Vigtigt, sørg for at alle remme har den rigtige spænding, således at kraften fordeles 
ligeligt over alle remme. 

 Sørg for at den nedre bro er placeret vandret i forhold til sidepladen. 

5. Spænd møtrik 4 fast. 
6. Spænd møtrik 3 fast. (Begge siders nedre bro) 
Anbring sikkerhedsdækslerne 1 og 2.  
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13.3. Juster transportbåndets spænding 

Figur 10 
Hvis transportbåndet efter monteringen eller efter en vis tid begynder at glide eller bevæge sig 
sidelæns, skal du gøre følgende for at spænde båndet: (se figur 10) 
 

1. Kontroller om transportbåndets inderside og valserne er rene. Rengør delene efter behov.  
2. Løsn båndet i begge sider og placer to mærker på begge sider af båndet i en afstand på 1000 mm 

fra hinanden.  
3. Indstil spænderne (1+2) på begge sider, indtil afstanden mellem markørerne er steget til: 

 1003 mm for båndet bag fræserotoren. 

 1005 mm for det foldbare transportbånd.  
Juster begge sider parallelt i forhold til hinanden og i små trin.  

4. Drej transportbåndet langsomt rundt, så båndet kan sætte sig og skader kan forhindres i tide. 
5. Fortsætter båndet med at glide, skal spænderne justeres, indtil mærkerne har en maksimal 

afstand på 1010 mm.  
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6. Hvis transportbåndet bevæger sig for langt til venstre i drift, skal venstre spænder (1) justeres 
yderligere. Hvis transportbåndet bevæger sig for langt til højre i drift, skal højre spænder (2) 
justeres yderligere. Udfør spændingen i små trin.   

7. Efter hver justering skal transportbåndet køre mindst 10 omgange for at kunne justere sig selv. 
Fortsæt derefter med den næste justering.  
Kører båndet korrekt, skal det kontrolleres at spænderne er sikret mod at løsne sig.  
 

14. TILBEHØR 

 
14.1. Vægtsæt  

 

Valgfrit er der en række vægte til rådighed for at forhindre at Turf Stripperen hælder, når 
transportbåndet foldes ud. Denne hældning kan modvirkes ved at skrue spindlerne yderligere ud, som 
vist i kapitel 8, men det kan være nødvendigt med yderligere modvægt.  

Vægtsættet indeholder 12 vægte á 25 kg (300 kg) og kan monteres på standardvægtbæreren på Turf 
Stripper 2400. 

Se varenumre, ordreoplysninger og identifikation i reservedelslisten. 
 

 

 

Figur 11 

 
14.2. Vertikuleringsknive  

Turf-Stipper 2400 er som standard udstyret med fræseværktøj, men kan også udstyres med 
vertikuleringsknive til vertikulering af jorden. 
Afstanden mellem knivene kan opdeles i 4 afstande, nemlig 25 mm, 50 mm, 75 mm og 100 mm.  
 

Se varenumre, ordreoplysninger og identifikation i reservedelslisten. 
 
Denne opdeling vises i de følgende tabeller. 
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Figur 12 
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For at undgå ubalance placeres der en balancevægt på nogle plader på distancerne 50 mm, 75 mm 
og 100 mm, angivet med et “W”. 
Knive er angivet med “S” 
Er der ikke angivet noget i tabellen, betyder det, at der ikke monteres noget i denne position. 
 

 Række 1, tabellens startrække, er rækken der er placeret tættest på venstre sides plade (±29 
mm). Fra dette punkt tælles videre som vist i figur 12. 

 

 Glem ikke at montere balancevægtene. Uden dem kan der opstå ubalance i maskinen, 
hvilket kan forårsage skade både på banen og på maskinen. 

 

Kniv afstand: 25 mm Udfyld alle plader med knive. 

 

I alt:96 knive 353.303.128. 

 

Knivafstand: 50 mm 

 

Plade →  

Række ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S S S S S S S S 

2 W W W W W W W W 

3 W W W W W W W W 

4 W W W W W W W W 

5 W W W W W W W W 

6 W W W W W W W W 

7 W W W W W W W W 

8 S S S S S S S S 

9 S S S S S S S S 

10 S S S S S S S S 

11 S S S S S S S S 

12 S S S S S S S S 

 

I alt: 48 knive 353.303.128 
 48 balancevægte 353.306.073 
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Knivafstand: 75 mm 

 

Plade →  

Række ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S S S S S S S S 

2 S S S S S S S S 

3 W W W W W W W W 

4         

5         

6         

7 S S S S S S S S 

8 W W W W W W W W 

9 S S S S S S S S 

10         

11         

12         

 

I alt: 32 knive 353.303.128 
 16 balancevægte 353.306.073 
 

Knivafstand: 100 mm 

 

Plade →  

Række ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S S S S S S S S 

2         

3         

4         

5 W W W W W W W W 

6 W W W W W W W W 

7 W W W W W W W W 

8         

9         

10         

11 S S S S S S S S 

12 S S S S S S S S 

 

I alt: 24 knive 353.303.128 
 24 balancevægte 353.306.073 
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14.3. Hybrid rotor 

 

Turf Stripper kan udstyres med en rotor, der er specielt designet til bearbejdning af hybridfelter. De 
specielle knive i kombination med rotorens konstruktion sikrer en proces, hvor det organiske materiale 
fjernes, og de kunstige græsfibre bliver. 

Denne rotor erstatter standardrotoren i maskinen.  

 Se varenumre, ordreoplysninger og identifikation i reservedelslisten. 

 

 

Figur 13 

 

14.4. Materialestyrekappe 

 

Turf Stripperens udkastningsbånd kan udstyres med en styrekappe, der påvirker det udkastede 
materiales retning. Styrekappen kan foldes, så den ikke beskadiges under transport. 

 

 

 

Figur 14 

 

 


