
 

 

 

 
 
 
 
 
 
OBSERVERA: 
FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV MASKINEN OCH FÖR BÄSTA RESULTAT ÄR 
DET VIKTIGT ATT DENNA BRUKSANVISNING LÄSES NOGGRANT INNAN VERTI-
RAKE ANVÄNDS.  
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FÖRORD 

 
Gratulerar till ditt Verti-Rake-köp. För en säker och långvarig användning av denna Verti-Rake, 
är det nödvändigt att läsa och förstå denna handbok. Utan fullständig kännedom om 
innehållet, kan man inte använda denna maskin på ett säkert sätt.  
 
Verti-Rake är inte en oberoende fungerande maskin. Det är användarens ansvar att använda 
rätt sorts traktor. Användaren måste också kontrollera kombinationen dragbil/Verti-Rake 
avseende säkerhetsfrågor såsom buller, bruksanvisningar och riskanalys.  
 
På nästa sida nämns först de allmänna säkerhetsanvisningarna. Varje användare bör känna 
till och tillämpa dessa instruktioner. Efter detta är ett registreringskort bifogat, vilket ska 
återsändas för att kunna hantera framtida krav. 
 
Många instruktioner ges i denna bruksanvisning och de är numrerade i ordning. Man bör följa 
denna ordning. Om en  ds nämns,indikerar det säkerhetsinstruktioner. Om en           används, 
betyder det ett tips och/eller en anteckning. 
 
All information och tekniska specifikationer är de senast kända vid den tidpunkt då detta 
dokument offentliggjordes. Designspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.  
 
Detta dokument är en översättning av den ursprungliga bruksanvisningen. Bruksanvisning i 
original (på nederländska) finns tillgänglig vid förfrågan. 
 
 

GARANTIVILLKOR 
 
DENNA VERTI-RAKE KOMMER MED GARANTI MOT MATERIALDEFEKTER. DENNA GARANTI 
GÄLLER FÖR EN PERIOD AV 12 MÅNADER FRÅN INKÖPSDATUM.  
VERTI-RAKES GARANTIER OMFATTAS AV "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV 
MASKINER OCH ANLÄGGNINGAR FÖR EXPORT, NUMMER 188", SOM PUBLICERAS INOM 
RAMEN FÖR FN:S EKONOMISKA KOMMISSION FÖR EUROPA.  
 

REGISTRERINGSKORT 
 
För din egen information, fyll i följande tabell: 

 
 
Serienummer maskin 

 

 
Återförsäljarens namn 

 

 
Inköpsdatum 

 

 
Kommentarer 
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!     SÄKERHETSANVISNINGAR       ! 

 

 
     Fig. 1 

 
      

 
Verti-Rake är designad för säker användning. 
Detta kan bara ske om de säkerhetsinstruktioner 
som beskrivs i denna bruksanvisning följs. 
Läs och förstå (Fig. 1) bruksanvisningen innan du 
börjar använda Verti-Rake. 
Om maskinen inte används, kan risk för 
personskador och/eller skador på Verti-Rake 
uppstå, på det sätt som beskrivs i handboken.  

 

 
 
1. Vid användning av maskinen ska användaren vara kunnig och ha justerat maskinen 

ordentligt på den yta som skall bearbetas. 
 

Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig användning och skador till följd av detta; alla 
risker som uppstår ska helt bäras av användaren. 
Felaktig användning anses också vara att inte implementera användar-, underhålls- 
och reparationsinstruktioner, som anges av tillverkaren. 

 
Inspektera området som ska behandlas innan du använder Verti-Rake. Avlägsna lösa 
föremål och undvik ojämnheter.  

 
2. Verti-Rake tillverkas med den senaste tillgängliga tekniken och är säker att använda. 

 
När maskinen används, servas eller repareras av inkompetenta personer, kan risk för 
skador uppstå för både användaren och tredje part.  
Detta måste undvikas! 

 
Använd alltid Verti-Rake i kombination med rätt traktor som beskrivs i tekniska data. 

 
3. Alla personer som utses av ägaren avseende drift, underhåll eller reparation av Verti-

Rake bör läsa bruksanvisningen och i synnerhet ha läst och förstått kapitlet 
Säkerhetsbestämmelser. 

 
Användaren är ansvarig för en säker kombination traktor/Verti-Rake. Denna enhet 
måste testas för buller, säkerhet, risk och användarvänlighet. Dessutom måste 
användarinstruktioner skrivas ner. 

 
4. Användaren är skyldig, innan han/hon tar Verti-Rake i bruk, att kolla efter synliga 

skador och brister.  
Ändringar på Verti-Rake (inklusive drift), som kan påverka säkerheten negativt måste 
åtgärdas omedelbart.  
Eventuella ändringar eller tillägg till Verti-Rake (förutom de som godkänts av 
tillverkaren) är i princip inte tillåtna av säkerhetsskäl.   



 

 4

Om ändringar görs på Verti-Rake, upphör den nuvarande CE-märkningen och den 
person som gjorde dessa ändringar måste säkerställa en ny CE-märkning på egen 
hand.  

 
Före varje användning, kolla Verti-Rake efter lösa skruvar/muttrar/delar. 

 
Om de finns, kontrollera hydraulslangarna regelbundet och byt ut dem om de är 
skadade eller visar tecken på åldrande. Utbytesslangarna måste uppfylla de tekniska 
kraven från tillverkaren.  

 
Om det finns, måste hydraulsystemet alltid tryckavlastas innan arbetet utförs därpå.  

 
Verti-Rake får ALDRIG användas i frånvaro av säkerhetsskyltar. 

 
Kryp ALDRIG in under Verti-Rake. 
Vid behov, luta Verti-Rake 

 
Klättra ALDRIG ner från traktorn när motorn fortfarande är igång. 

 
För underhåll, reparation och justering är det nödvändigt att låsa Verti-Rake för att 
förhindra att den glider ner/kör iväg/halkar. 

 
Stäng alltid av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln vid underhåll, 
inställning och reparationer (Fig. 2) 

 

   
 Fig. 2

      
 

För underhåll och reparation, använd endast Verti-Rake originaldelar för maskinens 
säkerhet och användarvänlighet.  
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Reparationer av Verti-Rake får endast utföras av behörig teknisk personal.  

 
Bevara uppgifter om reparationer. 

 
5. Förutom anvisningarna i denna instruktionsbok, måste allmängiltiga säkerhets- och 

olycksfallsskyddsföreskrifter också följas  
 

Vid användning på allmänna vägar, är de relevanta bestämmelserna i den lokala 
vägtrafiklagen också tillämpliga. 

 
Persontransport är förbjuden! 

 
Använd inte Verti-Rake i mörker, i regn/storm eller på sluttningar med en vinkel större 
än 20 grader. 

 
6. Innan arbetet påbörjas måste alla personer som kommer att hantera Verti-Rake vara 

bekanta med alla funktioner och kontroller. 
 

Anslut Verti-Rake till dragbilen enligt gällande bestämmelser. 
(Risk för skada!) 
Innan du åker, se till att du har god sikt både nära och på avstånd. 

 
På båda sidor om Verti-Rake (Fig. 5) finns varningsskyltar (Fig. 2, 3, 4) med en identisk 
innebörd. Dessa säkerhetsskyltar måste alltid vara klart synliga och läsbara och, om de 
är skadade, bytas ut. 

 
Under drift får inga personer finnas i riskzonen för Verti-Rake, eftersom det finns risk 
för skada på grund av flygande skräp (Fig. 3). 

 
 

 
   Fig. 3 

 

    Fig. 4 

 
 
Håll ett avstånd på minst 4 meter (Fig. 4) 
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Observera den högsta tillåtna lasten för dragfordonet. 

 
Var lämpligt klädd. Bära stadiga skor med stålhätta, långbyxor, bind upp långt hår och 
bär inga löst sittande kläder. 

 

 
Fig. 5 

 
 
(7)       Placering säkerhetsskyltar. (Fig. 5) 
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1.0 TEKNISKA DATA 
 
 

Modell 450 
 

600 

Arbetsbredd 4,5 m (177,2”) 
 

6,0 m (236”) 

Arbetsdjup Ytbehandling Ytbehandling 

Körhastighet 
 

Max. 12 km/h (7,5 mph) Max. 12 km/h (7,5 mph) 

Vikt 550 kg (1213 lbs) 
 

675 kg (1488 lbs) 
 

 Rekommenderad traktor 30 hk med min 
lyftkapacitet på 650 kg  
(1433 lbs) 
 
En enkelverkande 
hydraulisk anslutning 
 

30 hk med min 
lyftkapacitet på 800 kg 
(1763,7 lbs) 
 
En enkelverkande 
hydraulisk anslutning 
 

Maximal kapacitet 
(Teoretiskt vid maximal körhastighet, 
12 km/h (7,5 mph)) 
 

54 000 m2/h  
(581251,2 ft2/h) 

72 000 m2/h  
(775001,6 ft2/h) 

Distans mellan stift 15 mm (0.6”) 15 mm (0.6”) 

Fraktdimensioner         L x B x H 
1810 x 2605 x 1850 mm 
71,3” x 102,5” x  72,8” 

 

        L x B x H 
1810 x 2995 x 2600 mm 
71,3” x 118” x  102,4” 
 

Trepunkts 
monteringsenhet 

KATEGORI 1-2 KATEGORI 1-2 

Smörjningsmedel EP 2 EP 2 

Standarddelar Höjdjusterbara valsar. 
Verti-Rake stiftssektion. 
Verktygslåda med 
bruksanvisning. 

Höjdjusterbara valsar. 
Verti-Rake stiftssektion. 
Verktygslåda med 
bruksanvisning. 
 

Tillval Borstset Borstset 
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2.0 FÖRSTA INSTALLATION, AVLASTNING AV MASKINEN FRÅN 

PALLEN  
 
 

1 1

3 2

 
       
            Fig. 6 
 
Maskinen står vertikalt på pallen. För att ta bort pallen och få maskinen horisontellt på marken, 
gör på följande sätt (se Fig.6): 

 
!!   KRYP ALDRIG IN UNDER MASKINEN !! 

 
 

1. Fäst en kabel till lyftpunkt 1. 
 
Se till att kabeln/kranen/vinschen kan lyfta minst VR450 825 kg (1819 lbs) / VR600 1000 
kg (2205 lbs). 

 
!! Varning Håll avstånd, maskinen kan glida !! 

 
2. Lyft upp maskinen med pallen på framsidan ca 50 mm (2") från marken. 
3. Ta bort det nedre trepunktsstiftet 3 och ta bort pallen 2.   
4. Sänk ner maskinen på ett kontrollerat sätt tills den är helt nere på marken.  
5. Anslut maskinen till traktorn (se kapitel 4.0). 

 
Använd rätt sorts traktor, se specifikationer. 
Stäng av traktorn och särskilt traktor /Verti-Rake-kombinationen för att undvika 
att den kör iväg/halkar. 
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3.0 LISTA ÖVER ALLMÄNNA DELAR 
 
 Några av de viktigaste delarna finns illustrerade i fig. 7.   
 

1
2

2

5

4

3

11

6

7

8

9

10

4

12

 

            Fig. 7 

 
 

1. Säkerhetsskylt 900.280.402, läs bruksanvisning/verktygslåda med bruksanvisning 
före användning.  

2. Säkerhetsskylt 933.280.402, håll ett avstånd om 4 meter från maskinen. Stoppar 
motorn om reparation eller justering är nödvändig. Se upp för flygande föremål  

 
 Alla säkerhetsskyltar ska finnas placerade på maskinen hela tiden och 

förstås. 
 

3. Serienumret finns på framsidan av maskinen. 
4. Spindlar för inställning av arbetsdjupet. 
5. Övre trepunktskoppling. 
6. Nedre trepunktskoppling. 
7. Räfssektion. 
8. Spak för vinkling av tänderna 
9. Styrstift för vinkling av tänderna  
10. Tryckben för lagring. 
11. Låsmekanism att använda under transport. 
12. Hydraulisk koppling. 
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4.0 ANSLUTNING TILL TRAKTORN 
 

Kontrollförfarande innan anslutningen av Verti-Rake inleds.  
 Kontrollera Verti-Rake för synliga skador och reparera om inte längre en säker 

drift av maskinen kan garanteras.  

 Kontrollera om alla muttrar och bultar sitter fast.   

 Kontrollera att alla säkerhetsskyltar finns på maskinen och att de inte är 
skadade.  
Utan dem ska maskinen ALDRIG användas. 

 
Fig. 8 

Verti-Rake kan anslutas till traktorn med hjälp av tre-punkt-anslutning. Metoden ser ut som 
följer: (Fig 8.)  
  

1. Ta bort trepunktsstiften 1 och 2.  
2. Kör traktorn försiktigt bakåt, så det är möjligt att ansluta de nedre länkarmarna till 

ramen. 
 

!! Säkerställ att traktorn är ordentligt bromsad och inte kan röra sig av sig själv !! 
!! Stäng av traktorn innan du kliver av den !! 

 
3. Anslut den låga anslutningsarmen med trepunktsstift 2 och säkra den med den 

medföljande säkerhetsskruven. 
4. Ställ en stabilisering av traktorn till 100 mm slaglängd i sidled 
5. Montera traktorns övre stav och vrid den tills den är på samma nivå med Verti-Rakes 

trepunktsstoppanslutning. 
6. Anslut den övre stången 3 till stift 1 till ramen; låspinne 1 med den medföljande 

säkerhetsskruven. 
7. Vrid den övre stången 3 så den är under spänning. 

Justera maskinen på ett sådant sätt att räfssektionen på den bakre sidan är fri från 
oket. 

8. Anslut hydraulslangen 4 till den hydrauliska anslutningen på traktorn. 
 
 !! Se till att alla låsstift är säkrade !! 
 

9. Starta traktorn och lyft Verti-Rake från marken. 
10. Skjut tryckbenet 5 uppåt och säkra med stift 6 och säkerhetsklämma 7. 
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5.0 STÄLLA IN ARBETETS AGGRESSIVITET 
 
Graden av aggressivitet kan ställas in på två sätt. Fig. 7 
 

!! Säkerställ att traktorn är ordentligt bromsad och inte kan röra sig av sig själv !! 
!! Stäng av traktorn innan du kliver av den !! 

 
1. Justeringen av valsarna med hjälp av rotation av spindlarna 4 på framsidan av 

maskinen. 
Ställ in båda sidorna av maskinen på samma höjd så att fältet odlas så jämnt som 
möjligt.  

2. Genom att justera stiftens vinkel. Avlägsna låspinnen och säkra stiftet 9, justera vinkeln 
på tänderna genom att flytta handtaget 8 till framsidan eller baksidan. Placera sedan 
styrstiftet och säkra det med låssprinten.  

 
Ställ ALDRIG in maskinen på ett sådant sätt att skador kan uppstå på ytan eller själva 
maskinen.  
 

  ! VIKTIGT !   Kontrollera först ytan som skall bearbetas på för arbetsdjupet statiskt  
innan du använder maskinen! 

 
 

6.0 TRANSPORT AV VERTI-RAKE 
 
Användaren är ansvarig för att transportera Verti-Rake bakom traktorn på allmän väg. Hänvisa 
till nationell lagstiftning inom området. 
På öppna fält, med maskineriet lyft, är den maximala hastigheten 12 km/t (7,5 mph), på grund 
av Verti-Rakes vikt. 
En högre hastighet kan vara farligt för föraren/åskådare och kan även skada maskinen. 
 
 När maskinen lyfts från marken, måste minst 20 % av traktorns vikt  
           vila på den främre axeln. 
  

 Transportera alltid Verti-Rake i det undanstuvade läget! Med låsmekanismen 2 
fäst med låsstift 1 (se fig. 10) 

 

7.0 KÖRHASTIGHETEN 
 
Körhastigheten är begränsad till 12 km/h (7,5 mph). 
Snabbare rekommenderas inte på grund av att överdriven förslitning och skador kan uppstå 
på maskinen och marken som ska odlas. 
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8.0 ANVÄNDNING AV VERTI-RAKE 
 
Innan Verti-Rake kan användas i ett område måste följande kontrolleras: 
 

1. Finns några lösa föremål på fältet? Avlägsna dessa först. 
2. Finns det sluttningar? Den maximala lutningen som kan bearbetas med denna 

maskin är 20 grader. 
3. Finns det en risk för flygande skräp som bollar till exempel, som kan distrahera 

föraren? Om ja kan Verti-Rake INTE användas.  
4. Finns det en risk för att sjunka, glida iväg? Om så är fallet, skjut upp odlingen tills 

förhållandena är bättre. 
5. Ett fält kan göras flera gånger i samma eller i olika riktningar för att erhålla en bättre 

odling.  
6. Gör inte snäva svängar, kör företrädesvis i en rak linje; marken och maskinen kan 

annars skadas.  
7. Ställ inte in maskinen alltför aggressivt; detta kan resultera i oönskad skada på 

marken och ytterligare förslitning av tänderna.   
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9.0 START / STOPP-PROCEDUR 
 

1 2 3

 
Fig. 10 

 
Startproceduren är MYCKET viktig. Om detta förfarande inte utförs som beskrivs nedan, kan  
allvarliga skador uppstå på marken som ska odlas. 
 
Startproceduren är som följer: 
 
1. Kontrollera Verti-Rake för lösa delar och kontrollera att alla delar fungerar korrekt. 
 

!! Om lösa delar finns eller delar inte fungerar korrekt måste problemen först lösas innan 
Verti-Rake används !!  

 
2. Kör till den plats där odlingen ska ske och sänk maskinen så att den är på marken. 

 
!! Säkerställ att traktorn är ordentligt bromsad och kan inte röra sig av sig själv !! 
!! Stäng av traktorn innan du kliver av den !! 

 
3. Avlägsna stift 1 från låsmekanismen.   
4. Vrid den övre stången på ett sådant sätt att räfssektionen på den bakre sidan är fri från 

oket. 
5. Koppla från låsmekanismen 2 genom att dra i repet 3 (se fig.10) 
6. Aktivera hydrauluttag och tillåt de yttre delarna att röra sig nedåt. 
7. Ställ in aggressivitet hos den statiska maskinen som beskrivs i kapitel 5.0. 
8. Lyft Verti-Rake 
9. Lägg i rätt växel på traktorn. 
10. Ta traktorn i rörelse framåt och sänk Verti-Rake med en mjuk rörelse med förinställda wollers. 
11. Accelerera till en maxhastighet på 12 km/h (7,5 mph) 
 
Stopp sker enligt följande:  
1. Vid körning, lyft maskinen med en jämn rörelse. 
2. Kör till nästa åker och börja odlingen, såsom diskuterats ovan. 
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10.0  KOPPLA LOSS VERTI-RAKE 
 

           Fig. 11 
 
 
Maskinen kan kopplas bort från traktorn på följande sätt (Se Fig. 11): 
 

1. Kör Verti-Rake till en förvaringsplats med ett stabilt/plant underlag. 
 
 !! Säkerställ att traktorn är ordentligt bromsad och inte kan röra sig av sig själv !! 

!! Stäng av traktorn innan du kliver av den !! 
 

2. Förläng tryckbenet 4 och säkra med stift 5 och säkerhetsklämma 6. 
3. Sänk försiktigt Verti-Rake till marken. 
4. Se till att låsmekanismen för armarna är fäst med stift 1 (se fig. 10) 
5. Ta bort hydraulslangen 4 från traktorn. 
6. Lossa den övre stången 3. 
7. Ta bort styrstiftet från stift 1 och dra stiftet från den övre stångens anslutning. 
8. Dra styrpinnarna från stiften 2 och ta bort stiften. 

 
!! Säkerställ att Verti-Rake är stabil och inte kan rulla iväg/glida !!  
 

9. Starta dragbilen och kör. 
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11.0 PROBLEMANALYS 
 

Problem Möjlig orsak Lösning 
 

För lite rensning - Arbetsdjupet inställt för 
lågt. 

- Underjorden för hård. 
 

- Tänderna inte tillräckligt 
aggressiva

- Ställ in maskinen djupare. 
 

- Kör några gånger till, ställ in 
djupare för varje gång. 

- Justera vinkeln mer 
aggressivt. 

Slarvigt fältintryck efter 
odling. 
 
 

- Maskinen inställd för 
aggressivt. 

- För våt. 

- Ställ in maskinen mindre 
aggressivt. 

- Vänta på bättre förhållanden. 

Maskinen är instabil och 
hoppar. 

- Tänderna är för 
aggressiva. 

- Mer tryck behövs baktill 
på räfsan. 

 

- Justera vinkeln mindre 
aggressivt. 

- Vänd maskinen bakåt med 
hjälp av toppstången så att 
trycket appliceras på baksidan 
av räfsan. 

 
12.0 EU-DEKLARATION 
 
Vi, Redexim BV, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Holland, tillkännager under eget ansvar att 
produkten: 
 
VERTI-RAKE MED MASKINNUMMER SÅSOM VISAS PÅ MASKINEN OCH I DENNA 
BRUKSANVISNING. 
Som omfattas av denna försäkran, överensstämmer med bestämmelserna i maskindirektivet 
2006/42/EG. 
 
Zeist, 10/01/09 
 

A.C. Bos    
Manager Operations & Logistics 
Redexim Holland 

 
 

13.0 Underhåll 
Tidsintervall Kontrollpunkt / Smörjpunkt  Metod 

Före varje användning Kontrollera om det finns lösa 
bultar / muttrar. 
 
Kontrollera att 
hydrauliksystemet inte är 
skadat. 
 
Närvaro och läsbarhet av 
säkerhetsskyltar. (Fig. 5)

Dra åt lösa skruvar / muttrar 
med rätt moment. 
 
Reparera eller byt ut delar. 
 
 
 
Byt ut om den saknas / är 
skadad. 

Var 100:e arbetstimme eller 
årligen. 

Smörj vridpunkterna. Använd ett EP 2 
smörjningsmedel. 
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14.0 BYTA UT STÖDPINNAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 

 
En räfssektion är monterad på Verti-Rake, bestående av en rörram utrustad med styrpinnar. 
Ju längre maskinen används, desto mer kommer slitage eller fler brott på styrpinnar inträffa. 
Därmed kan det hända att i ett givet ögonblick styrpinnarna måste bytas ut 
 
Ersättningen av styrpinnarna görs som följer (Se Fig 12): 
 

!! Säkerställ att traktorn är ordentligt bromsad och inte kan röra sig av sig själv !! 
 
 

1. Lossa bult(ar) och mutter/muttrar en i taget. 
2. Lossa sladden. 
3. Ta bort styrstiftet/n 2 och ersätt det med ett eller flera nya efter behov. 
4. Dra åt bult(ar) och mutter/ar 1. 
5. Fäst sladden. 

 

1

2
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15.0 TILLVAL: BORSTSEKTION 
 
 
Som tillval finns även en borstsektion till Verti-Rake tillgängligt. (Fig. 13) 
I stället för räfssektionen kan en borstsektion monteras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 

 


