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ESCORTS LIMITED 
ESCORTS AGRI MACHINERY
Internationale Commerciële Afdeling
Plot Nr. 2 Sector-13, Faridabad - 121007, India
Telefoon: +91-0129-2575292/5507
E-mail: internatational@escorts.co.in
Website: www.escortsagri.com

----------------------- Aan Gebruikers ----------------------- 

Escorts waardeert uw selectie van de FARMTRAC 22/26/30 tractor voor uw 
toepassing. 

Niemand mag de tractor bedienen tenzij ze de informatie in deze handleiding 
gelezen en begrepen hebben. 

Deze handleiding bevat de instructies en gegevens over de veiligheid en 
bediening van de tractor. Volg de bedieningsprocedures om ervoor te zorgen 
dat uw tractor op MAXIMALE EFFICIËNTIE werkt. De bediener moet deze 
handleiding in de cabine van de tractor bewaren. 

Als er iets in de handleiding staat dat niet duidelijk is of als u het niet begrijpt, 
gelieve dan contact op te nemen met onze servicetechnicus. We (Escorts) 
zijn NIET verantwoordelijk voor schade van / aan handelingen van een 
bestuurder die de tractor bedient.  

De BEDIENINGSHANDLEIDING is een belangrijk onderdeel van de tractor 
en moet gelezen en opgevolgd worden door elke persoon die de tractor 
bedient. 

De gegevens (gegevens, specifi caties, illustraties) in deze handleiding zijn 
voor de tractor in productie op het moment van deze handleiding publicatie. 
We behouden ons het recht voor om deze handleiding te allen tijde en 
zonder enige verplichting te wijzigen.  

Bedankt!  
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AFKORTINGENLIJST  
Afkortingen  

2WD 

4WD 

FPM 

H-M-L 

m/s 

PTO 

RH/LH  

ROPS 

RPM 

R/s 

SMV  

 Defi nities  

2-Wielaandrijving 

4-Wielaandrijving 

Voet Per Minuut 

Hoge-Middelmatige-Lage snelheid 

Meters Per Seconde 

Aftakas Uitgeschakeld 

Rechter- en linkerzijkant worden bepaald door in 
de richting van voorwaarts rijdende

Kantelbeveiligingsconstructies te kijken 

Omwentelingen Per Minuut 

Omwentelingen Per Seconde 

Langzaamrijdend Voertuig  

OPMERKING: De bedienershandleiding is in overeenstemming met de norm ISO 3600:1996. 

Disclaimer: 
1.  Als gevolg van technische upgrades & aanpassingen, ontwerp / technische parameters kunnen 

gewijzigd worden door Escorts Agricultural Machinery vanuit vermelde cijfers. 
2. Herziene kopieën zullen van tijd tot tijd verspreid worden volgens aanpassingen.  
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!  

!  

!  

VOORWOORD 
U bent nu de trotse eigenaar van een FARMTRAC Tractor. Deze tractor is een product 
van FARMTRAC-kwaliteitstechniek en productie. Het is gemaakt van fi jne materialen en 
onder een rigide kwaliteitscontrolesysteem. Het zal u een lange, bevredigende service 
geven. Gelieve voor een optimaal gebruik van uw tractor deze handleiding grondig door te 
lezen. Het zal u helpen vertrouwd te raken met de bediening van de tractor en bevat veel 
nuttige tips over tractoronderhoud. Het is het beleid van FARMTRAC om elke vooruitgang 
in ons onderzoek zo snel mogelijk te gebruiken. Het onmiddellijke gebruik van nieuwe 
technieken in de productie van producten kan ertoe leiden dat sommige kleine onderdelen 
van deze handleiding verouderd zijn. FARMTRAC-distributeurs en dealers hebben de 
meest actuele informatie. Gelieve niet te aarzelen om met hen te overleggen.  

!  VEILIGHEID EERST  
Dit symbool, het branche “Waarschuwingssymbool”, wordt doorheen deze handleiding 
en op labels op de machine zelf gebruikt om te waarschuwen voor de mogelijkheid 
van persoonlijk letsel. Lees deze instructies zorgvuldig door. Het is essentieel dat u 
de instructies en veiligheidsvoorschriften leest voordat u probeert om deze eenheid te 
monteren of te gebruiken.  

GEVAAR:                Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, als er niets 
aan wordt gedaan, kan leiden tot de dood of ernstig letsel. 

WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als er niets 
aan wordt gedaan, kan leiden tot de dood of ernstig letsel. 

VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als er niets 
aan wordt gedaan, kan leiden tot een licht of matig letsel. 

BELANGRIJK: Geeft aan dat apparatuur- of eigendomsschade kan ontstaan
als instructies niet gevolgd worden. 

OPMERKING: Geeft nuttige informatie.  
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ADRES VAN DE EIGENAAR EN IDENTIFICATIE VAN DE TRACTOR

 NAAM VAN DE EIGENAAR & 

 ...................................................................................................

 ADDRES
 ...................................................................................................

 Tel.........................................Mobiel..........................................

 MOTORNR.     ...................................................................................

 TRACTOR SERIENR.    ...................................................................................

 DATUM VAN INSTALLATIE   ...................................................................................

 GEKOCHT VAN 
 (STEMPEL VAN DE DEALER)
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Tractor aankoopbeslissing op basis van Elke andere persoon die geïnteresseerd 
   is om een tractor te kopen

1) Vrienden  2) Familieleden Naam :....................................................

3) Krant  4) T.V. Adres :....................................................

5) Reclameborden 6) Vorige Tr. ervaring Q Telefoonnr. :....................................................

                                 * Escorts Kopie

LEVERINGSCERTIFICAAT

INSTALLATIECERTIFICAAT

Tractor Toepassing : .......................................
Datum van Installatie : .......................................
Levering Factuur Nr : .......................................
Leveringsdatum : .......................................

Handtekening van de klant ................................. 

S
ch

eu
re

n
S

ch
eu

re
n

Dealercode  

Stempel & Handtekening 
van de Dealer

* Escorts Kopie

Addres 

Postcode 

Telefoonnr. 

Mobiel Nr. 

Geboortedatum  

:................................................... 

:................................................... 

:................................................... 

:................................................... 

:................................................... 

:...................................................  

Motornr. 

Chassisnr. 

Batterij Serienr. 

Leveringsdatum 

Dealercode 

Dealernaam 

Dealeraddres  

:....................................................... 

:....................................................... 

:....................................................... 

:....................................................... 

:....................................................... 

:....................................................... 

:.......................................................

:....................................................... 

:.......................................................  

Addres 

Postcode 

Telefoonnr. 

Mobiel Nr. 

Geboortedatum  

:................................................... 

:................................................... 

:................................................... 

:................................................... 

:................................................... 

:...................................................  

:...................................................... 
:...................................................... 
:...................................................... 
:......................................................  
:...................................................... 

:......................................................  
:......................................................  

:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................

Klantnaam  

Klantnaam  

:................................................... 

:...................................................  

:................................................... 

:...................................................  

Model 

Tractor Serienr.  
 

:...................................................... 
:...................................................... 
:......................................................  

Model 
Tractor Serienr.
Motornr. 
Chassisnr. 
Batterij Serienr. 
Batterij Merk 
FIP Serienr. 
FIP Merk 
Alternator Nr.
Alternator Merk
Voorband Nr.  Links 
/Merk               Rechts 
Voorband Nr.  Links
/ Merk              Rechts  
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1) Vrienden  2) Familieleden Naam :....................................................

3) Krant  4) T.V. Adres :....................................................

5) Reclameborden 6) Vorige Tr. ervaring Q Telefoonnr. :....................................................

                                 * Escorts Kopie

LEVERINGSCERTIFICAAT

INSTALLATIECERTIFICAAT
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ch

eu
re

n
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ch
eu

re
n
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van de Dealer

* Escorts Kopie
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Postcode 
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Mobiel Nr. 
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SI.
Nr. Datum Gedekte

Uren
Taakkaart 

Nr.
Taakbeschrijving Stempel & Handtekening 

van de Dealer

GARANTIE & VERSLAG ONDERHOUDSSERVICE

OPMERKING: IN TE VULLEN DOOR DE DEALER
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Nr.
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Transmissie in Neutraal

Laag Transmissiebereik

Middelmatig Transmissiebereik

 Hoog Transmissiebereik

Als richtlijn voor de werking van uw tractor zijn verschillende universele symbolen op de instrumenten en 
bedieningselementen gebruikt. De symbolen worden hieronder getoond met een indicatie van hun betekenis.  

UNIVERSELE SYMBOLEN

Waarschuwingssymbool 

Brandstofniveau 

Motor-Rotatiesnelheid 

Urenteller/Verlopen Bedrijfsuren 

Motorkoelmiddeltemperatuur 

Luchtvervuilingssensor 

Handrem 

Laadtoestand van de batterij 

Motoroliedruk 

Richtingaanwijzer 

Motor -Stoppen 

Motor laten draaien 

Diesel Voorverwarming/Gloeibougies 
(Starthulp bij Lage Temperatuur) 

Aftakas - Uit Bedieningspositie 
(Uitgeschakeld) 

Aftakas-Uit Bediening-Aan Positie 
(Ingeschakeld) 

Differentieelslot  

M  

waarschuwingsknipperlichten 

Dimlichtbundel 

Positie Lamp 

4-Wielaandrijving-Aan 

Lees Bedieningshandleiding 

Waarschuwing Hoofdsysteem  
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VEILIGE WERKING 1 
HOE TOPPRESTATIES VERKRIJGEN VAN DE TRACTOR 10 
ONDERHOUD VAN DE TRACTOR 11 
SPECIFICATIES 12 
RIJSNELHEDEN 14 
WERKTUIGBEPERKINGEN 15 
INSTRUMENTENPANEEL EN BESTURINGSELEMENTEN 16 
CONTROLE VOORAFGAAND AAN DE BEDIENING 18 
WERKING VAN DE MOTOR 19 
STARTEN VAN DE MOTOR 19 
STOPPEN VAN DE MOTOR 20 
OPWARMING 21 
OPWARMEN TRANSMISSIEOLIE BIJ LAGE OMGEVINGSTEMPERATUREN 21 
OVERSTARTEN 21 
WERKING NIEUWE TRACTOR 22 
GEBRUIK DE TRACTOR GEDURENDE DE EERSTE 50 UREN NIET OP VOLLE SNELHEID 22 
VERANDEREN VAN SMEEROLIE VOOR NIEUWE TRACTORS 22 
IN- EN UITSTAPPEN VAN DE TRACTOR 22 
WERKING INKLAPBARE ROPS (KANTELBEVEILIGINGSINRICHTINGEN) 22 
OM DE ROPS IN TE KLAPPEN 22 
OM DE ROPS TE VERHOGEN NAAR DE RECHTOPSTAANDE POSITIE 23 
AANPASSING VAN DE INKLAPBARE ROPS 23 
STARTEN 23 
BESTUURDERSSTOEL 23 
VEILIGHEIDSGORDEL 23 
KOPLAMP / RICHTINGAANWIJZER / SCHAKELAAR ALARMKNIPPERLICHTEN 24 
LAMPEN VAN DE TRACTOR 24 
REMPEDALEN (RECHTS EN LINKS) 25 
BEREIK VERSNELLINGSHENDEL (L-M-H) 25 
VOORNAAMSTE VERSNELLINGSHENDEL 26 
HENDEL VOORWIELAANDRIJVING 26 
HANDGASHENDEL 26 
HANDREM 27 
INTRAPPEN KOPPELINGSPEDAAL 27 
STOPPEN 27 
CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN 28 
STOP DE MOTOR ONMIDDELLIJK INDIEN: 28 
INSTRUMENTENCLUSTER 28 
BRANDSTOFMETER 28 
METER KOELMIDDELTEMPERATUUR 28 
URENTELLER / TOERENTELLER 28 
PARKEREN 29 
BEDIENINGSTECHNIEKEN 29 
DIFFERENTIEELSLOT 29 
BEDIENING VAN DE TRACTOR OP DE WEG 29  

INHOUD
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BEDIENING OP HELLINGEN OF RUW TERREIN 30 
DE TRACTOR VEILIG TRANSPORTEREN 30 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN VAN DE STUURBEKRACHTIGING 30 
STOPCONTACT 30 
WERKING PTO 30 
KEUZEHENDEL PTO 30 
PTO VEILIGHEIDSSTARTSCHAKELAAR 31 
3-PUNT HEFSYSTEEM & DISSEL 32 
3-PUNT HEFSYSTEEM 33 
SELECTEREN VAN DE GATEN VAN HEFSTANGEN EN ONDERSTE TREKSTANGEN 33 
SELECTEREN VAN DE BEVESTIGINGSGATEN VAN DE BOVENSTE TREKSTANG 33 
DISSEL 33 
HEFSTANG (RECHTS) 33 
BOVENSTE TREKSTANG 33 
AANPASBARE STABILISATORSTANG 33 
DISSEL 34 
AANPASSEN LENGTE DISSEL 34 
HYDRAULISCHE EENHEID 34 
3-PUNT HEFSYSTEEM REGELSYSTEEM 34 
POSITIEREGELING 34 
3-PUNT HEFSYSTEEM DAALSNELHEID 34 
ONDERSTEUNEND REGELVENTIEL 35 
TRANSPORTVERGRENDELING 35 
BANDEN, WIELEN EN BALLAST 36 
BANDEN 36 
BANDENSPANNING 36 
DUBBELE BANDEN 36 
WIELAANPASSING 36 
VOORWIELEN 36 
ACHTERWIELEN 37 
SPOORBREEDTE 37 
BALLAST 39 
ONDERHOUD 40 
ONDERHOUDSFREQUENTIES 40 
SMEERMIDDELEN, BRANDSTOF EN KOELMIDDELEN 41 
PERIODIEK ONDERHOUD 42 
HOE DE MOTORKAP OPENEN 42 
MOTORKAP 42 
ZIJAFDEKKING MOTOR 42 
DAGELIJKSE CONTROLE 42 
INSPECTIE DOOR RONDGANG 42 
CONTROLEREN EN BIJVULLEN 42 
CONTROLEREN OLIENIVEAU VAN DE MOTOR 43 
CONTROLEREN VLOEISTOFNIVEAU TRANSMISSIE 43 
CONTROLEREN KOELMIDDELNIVEAU 43 
REINIGEN KLEP VOOR ROOKAFZUIGING 44 
REINIGEN ROOSTER EN RADIATORSCHERM 44 
CONTROLEREN REMPEDAAL 44 
CONTROLEREN METERS, METER EN INSTRUMENTENCLUSTER 44 
CONTROLEREN KOPLAMP, WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN ENZ.... 44  

INHOUD
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CONTROLEREN VEILIGHEIDSGORDEL EN ROPS 44 
CONTROLEREN EN REINIGEN VAN ELEKTRISCHE BEDRADING EN BATTERIJKABELS 44 
CONTROLEREN BEWEGENDE ONDERDELEN 44 
ELKE 50 UREN 45 
SMEREN VET FITTINGEN 45 
CONTROLEREN MOTORSTARTSYSTEEM 46 
OP ELKE SERVICE 46 
CONTROLEREN AANHAALMOMENT WIELBOUT 46 
CONTROLEREN BATTERIJTOESTAND 46 
AANPASSEN REM- & KOPPELINGSPEDAAL VRIJE SPELING 47 
CONTROLEREN RADIATORSLANG EN -KLEM 47 
AANPASSEN TOE-IN 48 
AANPASSEN SPANNIN VENTILATORRIEM 48 
AANPASSEN DRAAIPUNT VOORAS [4WD] 49 
ELKE 100 UREN 49 
REINIGEN LUCHTREINIGER PRIMAIR ELEMENT 49 
ELKE 250 UREN 49 
VERVANGEN MOTOROLIEFILTER 49 
VERVANGEN MOTOROLIE 50 
REINIGEN BRANDSTOFFILTER 50 
ELKE 500 UREN 50 
AANPASSEN KLEPONTRUIMING MOTOR 50 
CONTROLEREN BRANDSTOFINJECTIE MONDSTUK INJECTIEDRUK 50 
REINIG BRANDSTOFTANK  50 
IN DE EERSTE 800 UREN 50 
VERVANGEN TRANSMISSIEVLOEISTOF 51 
VERVANGEN BRANDSTOFFILTER ELEMENT 51 
VERVANGEN VOORSTE OLIE ASBEHUIZING 51 
ELKE 1000 UREN 
VERVANGEN TRANSMISSIEVLOEISTOF (EERSTE OP 800 UREN, VERVOLGENS ELKE 1000 UREN) 52 
CONTROLEER STARTMOTOR 52 
CONTROLEER ALTERNATOR 52 
CONTROLEER GLOEIBOUGIE 52 
ELK JAAR 52 
VERVANGEN LUCHTREINIGER PRIMAIR ELEMENT 52 
ELKE 2 JAAR 52 
CONTROLEREN INJECTIEPOMP 52 
SPOELEN KOELINGSSYSTEEM EN VERVANGEN KOELMIDDEL 52 
ANTIVRIESMIDDEL 52 
VERVANGEN RADIATORSLANG (WATERLEIDINGEN) 53 
VERVANGEN BRANDSTOFSLANG 53 
VERVANGEN LUCHTAANZUIGLEIDING 53 
ONDERHOUD ZOALS VEREIST 53 
ONTLUCHTEN BRANDSTOFSYSTEEM 53 
VERVANGEN ZEKERING 53 
VERVANGEN GLOEILAMP 53 
OPSLAG 54 
TRACTOROPSLAG 54 
MOTOROPSLAG 55 
TIPS QUA BRANDSTOFBESPARING 56  

INHOUD
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1

!  VEILIGE WERKING  
Zorgvuldige bediening is uw beste verzekering tegen 
een ongeval. 
Lees en begrijp deze handleiding aandachtig voordat 
u de tractor bedient. 
Alle bestuurders, ongeacht hoeveel ervaring ze hebben, 
moeten deze en andere gerelateerde handleidingen 
lezen voordat ze de tractor of een elk aangekoppeld 
werktuig bedienen. Het is de verplichting van de 
eigenaar om alle bestuurders op te leiden voor een 
veilige bediening. 

1. ALVORENS DE TRACTOR TE BEDIENEN 

1. Ken uw apparatuur en zijn beperkingen. Lees deze 
hele handleiding voordat u probeert de tractor te 
starten en te bedienen. 

2. Besteed speciale aandacht aan het gevaar, de 
waarschuwing en waarschuwingslabels op de 
tractor. 

3. Bedien de tractor of een werktuig dat eraan is 
gekoppeld niet onder invloed van alcohol, medicatie, 
gereglementeerde stoffen of als u moe bent. 

4. Voordat u andere mensen toestemming geeft om uw 
tractor te gebruiken, legt u uit hoe ze deze moeten 
bedienen en laat u deze handleiding lezen voordat u 
met de bediening begint. 

5. Draag nooit losse, gescheurde of volumineuze 
kleding rond de tractor. Het kan gegrepen 
worden door bewegende onderdelen of 
bedieningselementen, wat leidt tot het risico van 
een ongeluk. Gebruik extra veiligheidsitems, bijv. 
veiligheidshelm, veiligheidslaarzen of -schoenen, 
oog- en gehoorbescherming, handschoenen, enz., 
indien van toepassing of vereist. 

6. Laat passagiers nooit op een willekeurig deel van 
de tractor rijden. De bestuurder moet tijdens de 
bediening in de tractor blijven zitten. 

7. Controleer remmen, koppeling, verbindingspennen 
en andere mechanische onderdelen op onjuiste 
afstelling en slijtage. Vervang versleten of 
beschadigde onderdelen onmiddellijk. Controleer 
de spanning van alle bouten en moeren regelmatig. 
(Zie de sectie "ONDERHOUD" voor meer informatie.) 

8. Houd uw tractor schoon. Ophoping van vuil, vet en 
afval kan brand veroorzaken en leiden tot persoonlijk 
letsel. 

9. Gebruik alleen werktuigen die voldoen aan 
de specifi caties die worden vermeld onder 
"WERKTUIGBEPERKINGEN" in deze handleiding of 
werktuigen die zijn goedgekeurd door FARMTRAC. 

10. Gebruik de juiste gewichten aan de voorkant van de 
tractor om het risico op ongemakken te verminderen. 

Plaats bij het gebruik van de voorlader een werktuig 
of ballast op de 3-punt hefsysteem om de stabiliteit 
te verbeteren. Volg de veilige bedieningsprocedures 
die zijn gespecifi ceerd in het werktuig of  

11. Hoe smaller de spoorbreedte, hoe groter het risico 
van een ontregeling van de tractor. Voor maximale 
stabiliteit, past u de wielen aan naar de breedste 
praktische spoorbreedte voor uw toepassing. 
(Zie de sectie “BANDEN, WIELEN EN BALLAST”.)

12. Pas de tractor niet aan. Ongeautoriseerde 
aanpassing kan de werking van de tractor 
beïnvloeden, wat kan leiden tot persoonlijk letsel. 

ROPS

1. FARMTRAC raadt het gebruik van een 
kantelbeveiligingsinrichting (ROPS) en 
veiligheidsgordel in bijna alle toepassingen aan. 
Deze combinatie zal het risico op ernstig of dodelijk 
letsel verminderen, mocht de tractor ontregeld zijn. 
Controleer op doorrijhoogte die een ROPS kan 
verstoren. 

2. Stel de parkeerrem in en stop de motor. Verwijder 
elke obstructie die het verhogen of inklappen van 
de ROPS kan verhinderen. Sta geen omstanders 
toe. Voer de functie altijd uit vanuit een stabiele 
positie aan de achterkant van de tractor. Houd de 
bovenkant van de ROPS stevig vast tijdens het 
verhogen of inklappen. Zorg ervoor dat alle pinnen 
zijn geïnstalleerd en vergrendeld. 

3. Als de ROPS om welke reden dan ook losraakt 
of wordt verwijderd, moet u ervoor zorgen dat alle 
onderdelen opnieuw zijn geïnstalleerd voordat u de 
tractor bedient. 

4. Verander of repareer nooit een structureel 
onderdeel van een ROPS omdat lassen, buigen, 
boren, slijpen of snijden de structuur kan 
verzwakken. 

      (1) Achterwiel                    (A) Spoorbreedte
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5. Als een structureel onderdeel van de ROPS is 

beschadigd, vervang de volledige structuur bij uw 
plaatselijke FARMTRAC-dealer / -distributeur 

6. Als de tractor is uitgerust met een inklapbare 
ROPS, kan deze tijdelijk worden neergeklapt 
wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor 
gebieden met hoogtebeperkingen. (De ROPS 
biedt geen bescherming voor de bestuurder in 
de ingeklapte positie. Voor de veiligheid van de 
bestuurder moet de ROPS in de rechtopstaande 
en vergrendelde positie worden geplaatst en de 
veiligheidsgordel worden vastgemaakt voor alle 
andere handelingen.)

7. Gebruik altijd de veiligheidsgordel als de tractor 
een ROPS heeft. 

 Gebruik de veiligheidsgordel niet als een 
inklapbare ROPS omlaag is of als er geen ROPS 
is. Controleer de veiligheidsgordel regelmatig en 
vervang hem als deze uitgerafeld of beschadigd is.  

1 

2  

OPMERKING: Effectieve waarden van de 
trillingsversnellingen is 2,3 m/s2 

2. WERKING VAN DE TRACTOR 

De veiligheid van de bestuurder is een prioriteit. Veilige 
bediening, met name met betrekking tot het kantelen 
van gevaren, vereist het begrijpen van de apparatuur 
en de omgevingscondities op het moment van gebruik. 
Sommige verboden toepassingen die van invloed 
kunnen zijn op kantelen van gevaren, omvatten rijden 
en draaien met werktuigen en lasten die te hoog worden 
gedragen enz. Het is de verantwoordelijkheid van de 
bestuurder om alert te zijn op eventuele apparatuur 
of omgevingscondities die een veilige bediening in 
gevaar kunnen brengen.

(1) Zwenkdissel  

1  

Starten
  

1.  Zit tijdens het starten altijd in de bestuurdersstoel  
de motor of bedieningshendels of 
bedieningselementen. Pas de stoel aan volgens 
de instructies in desectie over het bedienen van de 
tractor. Start de motor nooit terwijl u op de grond 
staat. 

2. Zorg voordat u de motor start of alle hendels 
(inclusief ondersteunende bedieningshendels) in 
hun neutrale positie staan, dat de parkeerrem is 
ingeschakeld en de keuzehendel aftakas (PTO) is 
uitgeschakeld of in "NEUTRAAL" staat. Maak de 
veiligheidsgordel vast als de tractor een inklapbare 
ROPS heeft in de opstaande en vergrendelde 
positie. 

3. Start de motor niet door over starterminals kort 
te sluiten of door de veiligheidsschakelaar te 
overbruggen. De machine kan in versnelling 
starten en bewegen als het normale startcircuit 
wordt overbrugd. 

4. Laat de motor niet draaien of stilstaan in een 
niet-geventileerde ruimte. Koolmonoxidegas is 
kleurloos, geurloos en dodelijk.  

5. Controleer voor elk gebruik of de 
aanwezigheidssturing van de bestuurder 
juist werken. Test de veiligheidssystemen. 
(Zie “Controleren Motorstartsysteem” in “ELKE 50 
UREN” in de sectie “PERIODIEK ONDERHOUD”.) 
Bedien het niet tenzij ze juist functioneren.  

Werken
 

1. Trek alleen met de zwenkdissel. Koppel nooit aan 
de asbehuizing of een ander punt aan behalve aan 
de zwenkdissel; dergelijke voorzieningen zullen het 
risico op ernstig persoonlijk letsel of overlijden als 
gevolg van instabiliteit van een tractor vergroten  

(1) ROPS    (2) Veiligheidsgordel
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2.  Voor achterliggende PTO-aangedreven werktuigen, 

stelt u de zwenk dissel naar de sleeppositie in. 
3.  Bevestig getrokken of gesleepte lasten alleen 

aan de zwenkdissel. 
4.  Houd alle schilden en afschermingenop hun plaats. 

Vervang als er iets ontbreekt of beschadigd is. 
5. Vermijd plotselinge startingen. Om instabiliteit te 

voorkomen, vertraagt u bij het draaien, op oneffen 
terrein en voordat u stopt. 

6.  De tractor kan niet draaien met het differentieel 
vergrendeld en proberen om dit te doen kan 
gevaarlijk zijn. 

7. Bedien hem niet in de buurt van greppels, gaten, 
dijken of andere grondoppervlakken die onder 
het gewicht van de tractor kunnen instorten. Het 
risico van tractorinstabiliteit is nog groter wanneer 
de grond los of nat is. Hoog gras kan obstakels 
verbergen, bewandelen het gebied eerst om zeker 
te zijn. 

8. Kijk op elk moment uit waar u naartoe gaat. Kijk 
uit naar en vermijd obstakels. Wees alert op 
rijuiteinden, in de buurt van bomen, en andere 
obstakels. 

9. Bij het werken in groep, laat de andere altijd weten 
wat u gaat doen voordat u het doet. 

10. Probeer nooit op of af een bewegende tractor te 
geraken. 

11. Zit tijdens het bedienen van hendels of 
bedieningselementen altijd in de bestuurdersstoel.

12. Sta niet tussen de tractor en het werktuig of 
het gesleepte voertuig tenzij de parkeerrem is 
opgetrokken.  

♦ Veiligheid voor kinderen 
 Tragedie kan optreden als de bestuurder niet alert 
is op de aanwezigheid van kinderen. Kinderen 
voelen zich over het algemeen aangetrokken tot 
machines en het werk dat ze doen. 

1.  Ga er nooit vanuit dat kinderen zullen blijven waar 
u ze het laatst hebt gezien. 

2.  Houd kinderen buiten het werkgebied en onder het 
toeziend oog van een andere verantwoordelijke 
volwassene. 

3.  Wees alert en sluit uw machine af als kinderen het 
werkterrein betreden. 

4. Vervoer nooit kinderen op uw machine. Er is geen 
veilige plek voor hen om te rijden. Ze kunnen eraf 
vallen en overreden worden terwijl de machine 
draait.  

5.  Laat zelfs onder het toezicht van een volwassene 
kinderen nooit de machine bedienen.

6.  Laat kinderen nooit met de machine of het werktuig 
spelen. 

7.  Wees extra voorzichtig tijdens het achteruitrijden 
van de tractor. Kijk achteruit en naar beneden om 
ervoor te zorgen dat het gebied vrij is voordat u zich 
verplaatst. 

♦ Werken op hellingen 
Hellingen zijn een belangrijke factor in verband met 
verlies van controle en kantelongevallen, wat kan 
resulteren in ernstig letsel of de dood. Alle hellingen 
vereisen extra voorzichtigheid. 

1. Om ongemakken te voorkomen, moet u altijd een 
steile helling nemen. Als u de helling niet kunt 
volgen of als u zich er ongemakkelijk bij voelt, mag 
u niet op de helling werken. Blijf van hellingen te 
steil voor veilige werking af. 

2. Als u vooruitrijdt vanuit een greppel, een ingeslepen 
toestand of een steile helling op, neemt het risico toe 
dat een tractor achterover kantelt. Kom altijd uit deze 
situaties terug. Extra voorzichtig bij modellen met 
vierwielaandrijving is vereist, omdat hun verhoogde 
tractie de bestuurder een vals vertrouwen kan 
geven in het vermogen van de tractor om hellingen 
te beklimmen. 

3. Houd alle bewegingen op hellingen langzaam en 
geleidelijk. Maak geen plotselinge veranderingen in 
snelheid, richting of remwerking en maak plotselinge 
bewegingen van het stuurwiel. 

4. Vermijd het ontkoppelen van de koppeling of het 
schakelen van versnellingen tijdens het klimmen 
of het afdalen van een helling. Als u op een helling 
de koppeling ontkoppelt of van versnelling naar 
neutraal schakelt, kan dit de controle over het stuur 
verminderen. 

5. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het 
gewicht en de locatie van de werktuigen en lasten, 
omdatdeze de stabiliteit van de tractor beïnvloeden. 

6. Om de stabiliteit op hellingen te verbeteren, stelt u 
de breedste wielspoorbreedte in zoals getoond in 
de sectie "BANDEN, WIELEN EN BALLAST". Volg 
de aanbevelingen voor een juiste ballasting. 

♦ Rijden met de tractor op de weg 
1. Vergrendel de 2 rempedalen samen om te helpen 

voor rechte lijn stops te zorgen. Ongelijkmatig 
remmen bij snelheden op de weg kan ervoor zorgen 
dat de tractor kantelt.   
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1. Achterste Refl ectielamp  2. Ploeglamp

A  

B  
C  

(1) Knop Daalsnelheid driepuntsophanging 
(A) "SNEL"   (B) "LANGZAAM"  

(C) "TRANSPORTVERGRENDELING" 

1  

4

!  VEILIG GEBRUIK  

 (1) Rempedaal (Links)    (3) Rempedaal Vergrendeling  
 (2) Rempedaal (Rechts) 

2. Controleer de werking van het voorwiel. De 
remkarakteristieken zijn verschillend tussen 2- en 
4-wielaandrijving. Wees bewust van het verschil en 
gebruik het zorgvuldig.

3. Laat de tractor altijd langzaam zakken alvorens te 
draaien. Draaien met hoge snelheid kan de tractor doen 
kantelen. 

4. Zorg ervoor dat het teken met het Traag Bewegend 
Voertuig (SMV) schoon en zichtbaar is. Gebruik 
waarschuwingslichten en richtingaanwijzers naar 
behoefte.  

11. Bedien geen werktuig als de tractor op straat is. 
Vergrendel de driepuntsophanging in verhoogde positie. 

12.  Gebruik bij het slepen van andere apparatuur, 
een veiligheidsketting en plaats er ook een 
LRV-embleem op.  1 

2 
3  

5. Neem alle lokale verkeers- en veiligheidsvoorschriften in 
acht. 

6. Zet de koplampen aan. 
7. Rijd met snelheden waarmee u de controle te allen tijde 

kunt behouden. 
8. Gebruik de differentieelslot niet tijdens het rijden aan 

snelheden op de weg. De tractor kan mogelijk niet meer 
bestuurd worden. 

9. Vermijd plotselinge bewegingen van het stuurwiel, 
omdat ze kunnen leiden tot een gevaarlijk verlies van 
stabiliteit. Het risico is vooral groot wanneer de tractor 
aan snelheden op de weg rijdt.  

10. Houd de ROPS in de positie “OMHOOG” en draag de 
veiligheidsgordel als u met de tractor op straat rijdt. U zult 
anders niet beschermd zijn in geval de tractor omkantelt. 

1  

13. Stel de knop Daalsnelheid werktuig in de positie 
“TRANSPORTVERGRENDELING” om het werktuig in 
de verhoogde positie te houden.  

14. Wees uitermate voorzichtig en vermijd harde toepassing 
van de tractorremmen wanneer zware ladingen worden 
getrokken. Elk getrokken voertuig met een totaalgewicht 
dat het gewicht van de tractor overschrijdt, moet voor 
veilig gebruik met remmen worden uitgerust. 

15. Controleer altijd de doorrijhoogte, vooral wanneer u 
in krappe ruimtes werkt.  

3. DE TRACTOR PARKEREN

1.  Ontkoppel de aftakas, laat alle werktuigen op de 
grond zakken, plaats alle bedieningshendels in hun 
neutraalstand, stel de handrem in, stop de motor, 
verwijder de sleutel uit het contact. Door de transmissie 
in versnelling te laten terwijl de motor is gestopt, zal niet 
voorkomen dat de tractor gaat kantelen. 

(1) Veiligheidsketting
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2. Zorg dat de tractor volledig is gestopt alvorens te 

demonteren. 
3. Vermijd parkeren op steile hellingen. Indien 

enigszins mogelijk, parkeer dan op een stevig 
en egaal oppervlak; zo niet, parkeer dwars over 
een helling en blokkeer de wielen. Door deze 
waarschuwing niet na te leven, kan ervoor zorgen 
dat de tractor beweegt wat letsel of de dood kan 
veroorzaken.

4. DE AFTAKAS BEDIENEN 

1. Wacht tot alle bewegende componenten geheel 
zijn gestopt alvorens van de tractor te komen, 
om enige door de aftakas aangedreven werktuig 
aan te sluiten, ontkoppelen, afstellen, reinigen of 
onderhouden. 

2. Houd het lid van de aftakas te allen tijden op de 
plaats. Plaats de aftakasdop als de as niet in 
gebruik is.  

(1) Knop Daalsnelheid driepuntsophanging 
(A) "SNEL"   (B) "LANGZAAM"

(C) "TRANSPORTVERGRENDELING"

6. DE TRACTOR ONDERHOUDEN 

Alvorens de tractor te onderhouden, parkeer 
deze op een stevig, vlak en egaal oppervlak, stel 
de handrem in, laat alle werktuigen op de grond 
zakken, plaats de versnellingshendel in neutraal, 
stop de motor en verwijder de sleutel. 

1. Geef de tractor tijd om af te koelen alvorens te 
werken aan of nabij de motor, demper, radiator, enz. 

2. Verwijder de radiatordop niet terwijl het koelmiddel 
heet is. Wanneer afgekoeld, draait u langzaam 
de dop naar de eerste stop om overmatige druk 
te laten ontsnappen alvorens de dop geheel te 
verwijderen. Als de tractor een expansietank heeft 
voor de koelvloeistof, voeg dan koelvloeistof of 
water toe aan de tank en niet aan de radiator. 
(Raadpleeg “Koelvloeistofpeil controleren” in 
“DAGELIJKSE CONTROLE” in de paragraaf 
“PERIODIEK ONDERHOUD".) 

3.  Stop altijd de motor alvorens bij te tanken. Vermijd 
overlopen en overvulling. 

4. Rook niet wanneer u rondom de accu werkt of 
tijdens het tanken. Hou alle vonken en vlammen 
uit de buurt van de accu en brandstoftank. De accu 
vormt explosiegevaar omdat het, vooral tijdens 
opladen, waterstof en zuurstof afgeeft.  

5.  Lees en volg alle instructies alvorens een lege 
accu met startkabels op te starten. (Zie “MET 
KABELS STARTEN” in de paragraaf “DE MOTOR 
BEDIENEN”.) 

6.  Houd te allen tijden een EHBO-doos en 
brandblusser bij de hand. 

7.  Koppel de aardingskabel van de accu los alvorens 
op of nabij elektrische componenten te werken.

(1) AFTAKASDOP 
(2) AFTAKASBESCHERMING  

1 

2  

3. Lees de handleiding van de fabrikant en raadpleeg 
de veiligheidslabels die op het werktuig zijn 
aangebracht, alvorens door aftakas aangedreven 
werktuig te installeren of te gebruiken. 

4. Bij het besturen van stationair door aftakas 
aangedreven werktuig, moet altijd de handrem van 
de tractor worden toegepast en moeten stopblokken 
voor en achter de achterwielen worden geplaatst. 
Blijf uit de buurt van alle roterende onderdelen. 
Stap nooit over roterende onderdelen.  

5. DRIEPUNTSOPHANGING GEBRUIKEN 

1.   Gebruik de driepuntsophanging alleen met 
werktuig dat is ontworpen voor gebruik met de 
driepuntsophanging. 

2. Zorg bij gebruik van een met driepuntsophanging 
gemonteerd werktuig, dat het juiste tegengewicht 
is geïnstalleerd aan de voorkant van de tractor. 

3. Stel de knop Daalsnelheid werktuig in de positie 
“TRANSPORTVERGRENDELING” om het 
werktuig in de verhoogde positie te houden tijdens 
transport over straat.  

A  

B  
C  

1  
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8. Om de mogelijkheid van accu-explosie te 

vermijden meg geen accu van het opnieuw 
vulbare type worden gebruikt of opgeladen als het 
vloeistofpeil onder de markering (ONDER) (laagste 
limietpeil) is. Controleer het vloeistofpeil regelmatig 
en voeg gedistilleerd water naar vereisten zodat 
het vloeistofpeil tussen de niveaus BOVEN 
en ONDER is.  

9. Ontkoppel de aardingkabel van de accu (-) altijd 
het eerst en sluit het als laatste weer opnieuw 
aan, om vonken te vermijden door een accidentele 
kortsluiting.  

vooraf stevig worden ondersteund met steunen of 
geschikte blokken. 

15. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt 
heeft voldoende kracht om de huid te penetreren 
wat ernstig persoonlijk letsel veroorzaakt. Wees 
zeker dat alle restdruk wordt vrijgegeven alvorens 
de hydraulische leidingen los te koppelen. Zorg dat 
alle verbindingen strak zitten en dat alle leidingen, 
pijpen en slangen schadeloos zijn, alvorens druk 
op het hydraulische systeem toe te passen.  

(1) Accu 
10. Probeer geen band over een velg te monteren. Dit moet 

door een bevoegd persoon, met de juiste apparatuur, 
worden uitgevoerd. 

11. Behoud altijd de juiste bandenspanning. Pomp de 
banden niet op boven de aanbevolen spanning die in de 
gebruikershandleiding wordt getoond.  

12. Ondersteun de tractor stevig bij het wisselen van 
banden of het afstellen van de breedte van het 
wielspoor.  

13.  Zorg dat de wielbouten met het specifi eke 
draaimoment zijn vastgedraaid. 

14. Werk niet onder hydraulisch ondersteunde 
apparatuur. Zij kunnen wegzakken, plotseling 
lekken of accidenteel neer komen. Wanneer onder 
de tractor of een machine-element moet worden 
gewerkt voor onderhoud of afstelling, moeten ze 

16. Sta niet tussen de tractor en werktuig of gesleept 
voertuig, tenzij de handrem is toegepast.  

Gehoorbescherming 
Als geluidsniveaus een bepaalde limiet 
overschrijden, moet gehoorbescherming worden 
gedragen. Vuistregels voor gehoorbescherming 
 Gehoorbescherming is mogelijk in de volgende 
gevallen nodig: 
u moet u stem aanzienlijk verheffen opdat iemand 
3 meter van u af u kan horen; 
Als na het verlaten van een luidruchtig gebied, uw 
oren verstopt voelen of uw hoort mild oorsuizen of 
een gutsend geluid dan gaat de altijd na een uur 
of twee weg. 
(1)  Opmerking: Geluid op oorniveau van operator 

is lager dan 86 dB(A) 
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VOORZICHTIG

DOE HET VOLGENDE 
OM HYDRAULISCHE 
COMPONENTEN EN MOTOR 
TE BESCHERMEN

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

7
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7. GEVAREN-, WAARSCHUWINGSLABELS 

D-10647780 D-10647790 D-10647830  

D-10647800  

D-10647820  

D-10647840 D-10647880 D-10647860  

D-10647850 D-10647900 D-10647810  

•  HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT DE 
HANDLEIDING NAUWKEURIG WORDT GELEZEN. 
OPERATORS MOET GOED BEKEND ZIJN MET DE 
BESTURINGSELEMENTEN EN WANNEER VEREIST, 
JUIST GELICENSEERD ZIJN.

• NEEM NIET DE GORDEL AF EN MAAK GEEN 
AFSTELLING TERWIJL DE TRACTOR WERKT.

• TENZIJ IN EEN NOODGEVAL, NIET VAN DE TRACTOR 
DEMONTEREN OF EROP MONTEREN TERWIJL DEZE 
IN BEWEGING IS

• STA NIET TUSSEN DE TRACTOR EN HET WERKTUIG 
WANNEER DEZE IN BEDRIJF IS

• HOUD KLEDING, HANDEN EN VOETEN UIT DE BUURT 
VAN BEWEGENDE ONDERDELEN.

• VOER GEEN AFSTELLINGEN UIT ALS DE TRACTOR 
WERKT

• DRAAG STEVIGE SCHOENEN EN STRAKZITTENDE 
KLEDING.

• STA OF ZIT NIET OP EEN ONVEILIGE PLEK ALS DE 
TRACTOR BEWEEGT.

• HOUD MEDEDELINGEBORDEN, HENDELS EN 
BESTUURDERSPOSITIE SCHOON

• HOUD TIJDENS HET WERKEN ALLE 
VEILIGHEIDSPANELEN OP HUN PLAATS.

• VERZEKER DAT ER GEEN TREINEN AANKOMEN 
ALVORENS EEN ONBEVEILIGDE SPOOROVERGANG 
OVER TE STEKEN

FARMTRACFARMTRAC

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

START TRACTOR NIET ZONDER 
ACCU ALS OP DE TRACTOR 

EEN WISSELSTROOMDYNAMO 
IS GEMONTEERD.

• OVERTREF NIET HALFGAS 
IN DE EERSTE 5 min. 
VAN WERKING

• LAAT MOTOR STATIONAIR 
DRAAIEN GEDURENDE 1 
MIN. VOOR UITSCHAKELING 
OF WERKING MET VOLLE 
BELASTING.

PAPIEREN ELEMENT 
LUCHTREINIG BINNEN.

OM LETSEL TE VOORKOMEN, 
MOET DEZE BESCHERMKAP OP 
DE PLAATS WORDEN GEHOUDEN.

START ALLEEN VAN DE STOEL 
MET TRANSMISSIE EN AFTAKAS
IN NEUTRAALSTAND.
STARTEN IN VERSNELLING IS 
DODELIJK

HOUD KLEDING
EN HANDEN

UIT BUURT VAN
RIEMEN EN 

VENTILATOR OM
ERNSTIG LETSEL
TE VERMIJDEN.

WANNEER DE DOORRIJHOOGTE DIT 
TOELAAT:-
HOUD KANTELBESCHERMING GEHEEL 
UITGEBREID EN VERGRENDELD.
HOUD VEILIGHEIDSGORDEL VAST
WANNEER DE STRUCTUUR MOET WORDEN 
VERLAAGD
RIJ MET EXTRA VOORZICHTIGHEID. GEBRUIK 
VAN VEILIGHEIDSGORDEL WORDT NIET 
AANGERADEN
IN VERLAAGDE POSITIE IS GEEN 
KANTELBEVEILIGINGSINRICHTING GEGEVEN.

ALTIJD IN VERSNELLING 
BLIJVEN EN NOOIT 
ONTKOPPELEN BIJ 

HEUVELAFWAARTS RIJDEN.

NIET HET 
KOPPELINGS-

KOPPELINGSPEDAAL

ONTKOPPEL AFTAKASHENDEL 
ALVORENS DE MOTOR TE 
STARTEN.

VOORZICHTIG VOORZICHTIG

GEVAREN WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
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VEILIGHEIDSGORDEL 
MOET WORDEN 
GEDRAGEN WANT 
DEZE TRACTOR IS 
UITGERUST MET 
KANTELBEVEILIGINGSIN-
RICHTING.

 INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LIFT
 • Breng beide hendels (Rode trekkrachtregeling en zwarte 

positie) in neerwaartse positie.
 • Neem rode hendel (opwaartse positie) totdat de lift begint 

te stijgen. Breng het daarna iets in neerwaartse positie.
 • Activeer de tractor in de juiste ploegversnelling en snelheid.
 • Terwijl de tractor ploegt, breng het rode hendel heel 

langzaam omlaag, totdat u de juiste diepte bereikt (zonder 
overbelasting) en vergrendel daarna het hendel met de knop.

 • Gebruik, naar vereiste, het zwarte hendel om lift op en neer 
te gebruiken.

FARMTRACFARMTRAC

8

!  
7. GEVAREN-, WAARSCHUWINGSLABELS 
D-10647890    D-10647870 D-10647910  

D-10570900  

D10625390A  

D-10570890  

D10695890A  

• KOELINGSSYSTEEM 
BLIJFT ONDER 
DRUK.

• VERWIJDER 
RADIATORDOP NIET 
ALS HET SYSTEEM 
HEET IS

• DRAAI LANGZAAM 
AAN DE DOP EN 
LAAT DE DRUK 
ONTSNAPPEN 
ALVORENS DE 
DOP GEHEEL TE 
VERWIJDEREN.

• GEBRUIK PASSEND 
ANTIVRIES MET 
WATER WANNEER 
WERKZAAM ONDER 
0 C

• HOUD DE ACCU UIT DE BUURT 
VAN VLAMMEN.

• VERWIJDER -ve KABEL VAN 
ACCU VOOR UITVOERING VAN 
LASWERKZAAMHEDEN.

• BESCHERM UZELF TEGEN DE 
ACCU. VAN ACCUZUUR KUNNEN 
BRANDVLAMMEN ONTSTAAN.

• IN GEVAL VAN CONTACT MET 
ZUUR. SPOEL ONMIDDELLIJK 
MET VEEL WATER.

• DE TRACTOR NIET STARTEN 
MET KABELS DOOR BINNEN 
DE POOLKLEMMEN KORT 
TE SLUITEN. WANNEER IN 
VERSNELLING ZAL DE 
TRACTOR BEWEGEN.

1STE REINIGING NA 50 uur.

REINIG NA ELKE 100 uur.

“VERVANG AANZUIGZEEF 
PAS NA 750 uur”

“NOOIT MAGNETEN 
ONTMANTELEN TIJDENS 
DE REINIGING”

..010695890

MAAK 
VEILIGHEIDS-
GORDEL VAST

VEILIGHEIDSGORDEL NIET VASTMAKEN 
KAN RESULTEREN IN ERNSTIG LETSEL 
OF DOOD.

LET OP: HEET
OPPERVLAK

ONDERHOUD
INSTRUCTIES

OM PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD TE VERMIJDEN
•  Parkeer de tractor op een stevige en egale bodem 

en blokkeer de achterwielen alvorens de tractor 
op te krikken.

• Zet het vooras vast om het van slingeren te 
weerhouden.

• Selecteer krikken die het machinegewicht 
aankunnen en stel ze op de locaties, zoals 
hierboven wordt getoond.

WAARSCHUWING

GEVAREN WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

VEILIG GEBRUIK  
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!  VEILIG GEBRUIK  

8. VERZORGING VAN GEVAREN- EN WAARSCHUWINGSLABELS 

1. Houd gevaren- en waarschuwingslabels schoon en vrij van belemmerend materiaal. 
2. Reinig gevaren- en waarschuwingslabels met water en zeep en droog ze met een zachte doek. 
3. Vervang beschadigde of ontbrekende gevaren- en waarschuwingslabels met nieuwe labels van uw 

plaatselijke FARMTRAC-dealer/-distributeur. 
4. Als een component met daarop gevaren- en waarschuwingslabels bevestigd, wordt vervanging met 

een nieuw onderdeel, zorg dan dat nieuwe labels worden bevestigd op dezelfde locaties, zoals bij het 
vervangen component. 

5. Plaats nieuwe gevaren- en waarschuwingslabels door ze op een schoon, droog oppervlak aan te brengen 
en druk bubbels naar de buitenrand.  

Bovengrondse hoogspanningsleidingen: 

1. Wanneer te weinig ruimte is tussen de aarde en de 
hoogspanningslijn, rijd dan niet met de tractor op die 
plek. Ongelukken kunnen gebeuren.  

Bliksems kunnen aanzienlijk letsel of dood veroorzaken 
Actie: als u donderslagen hoort, ga dan naar binnen  

 Waarschuwing voor zwaar onweer betekent actie ondernemen
 Zoek onmiddellijk dekking binnen
 Wees extra voorzichtig tijdens het rijden  
  Controleer de weersberichten  
 Wees voorbereid op het weer  
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HOE TOPPRESTATIES TE KRIJGEN VAN UW TRACTOR
Onderhoud tractor

 Zorg voor dagelijks en periodiek onderhoud, zoals in deze handleiding in schema wordt gegeven.

Do’s

 •  Laat de motor gedurende ongeveer 1 minuut op stationair tpm draaien alvorens de tractor te starten of 
te stoppen.

 •  Bij gebruik van de tractor na een lange tijd: Plaats de sleutel, draai deze en laat de motor 3-4 keer 
draaien om de motor normaal te starten.

 • Zorg dat de lekvrije verbindingen en klemmen goed vastzitten.

 • Zorg voor smeerolie van de aangegeven kwaliteit.

 •  Controleer regelmatig de lucht- en oliefi lter. In geval de verstoppingssensor indicaties aangeeft, betekent 
dit dat de luchtreiniger moet worden gereinigd of vervangen.

 • Zorg dat de onderhoudsintervallan van de motor worden nageleefd.

Dont’s

 • Gebruik geen additieven in smeerolie.

 • Laat het voertuig/de motor niet voor lange perioden stationair draaien (langer dan 20-30 minuten).

Droge-luchtreiniger

 •  Controleer de verstoppingssensor, reinig en verwijder het fi lterelement als het rode indicatielampje 
brandt op het instrumentenpaneel. 

Motorolie

 •  Controleer dagelijks het motoroliepeil. Oliepeil tussen de markering “Min” en “Max” op de peilstok is 
veilig. Vul het oliepeil aan als het oliepeil dicht in de buurt van de markering “Min” komt.

Vrij spel bij koppelings- en rempedaal

 • Houdt 20-25 mm vrij spel bij het koppelingspedaal van het straddletype koppelingspedaal.

 • Houdt 20-25 mm vrij spel bij het rempedaal van het straddletype rempedaal.

Smering

 • Smeer alle smeerpunten elke 50 uur of wekelijks. Smeer dagelijks bij werkzaamheden in modder.

DIESELBRANDSTOF

Let op het volgende, alvorens brandstof, brandstoftanks, enz. te hanteren:

 • Gebruik geen gemanipuleerde diesel in uw tractor.

 • Vul aan het einde van elke dag de brandstoftank om nachtelijke condensatie te verminderen.

 • De brandstofdop en de vulpijp altijd schoon.

 • Als de originele brandstofdop kwijt of beschadigd is, vervang het dan met een origineel onderdeel.

 •  Om te verzekeren dat opgeslagen brandstof vrij blijft van vuil, water, enz., moeten voorzorgsmaatregelen 
worden genomen.

 •  Om verwijdering van vocht en bezinksel te bevorderen, moet op het laagste punt (bij het tegenovergestelde 
uiteinde van de uitlaatpijp) een aftapplug worden geplaatst. Als er geen fi lter is op de uitlaatpijp, dan 
moet een fi jnmazige trechter worden gebruikt.
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ONDERHOUD VAN DE TRACTOR  
Uw FARMTRAC-dealer/distributeur is erin geïnteresseerd 
uw nieuwe tractor te ondersteunen en helpt u graag 
de meeste waarde eruit te halen. Na deze handleiding 
nauwkeurig te hebben gelezen, zult u zien dat u een 
deel van het regelmatige onderhoud zelf kunt doen. Als 
u echter onderdelen of belangrijke belangrijk onderhoud 
nodig hebt, neem dan contact op met uw FARMTRAC-
dealer/-distributeur. 
Neem voor onderhoud contact op met de FARMTRAC-
dealer waar u uw tractor hebt aangeschaft of uw lokale 
FARMTRAC-dealer/-distributeur. 
Wanneer u onderdelen nodig hebt, zorg dan dat u uw 
dealer/distributeur de serienummers van de tractor, 
ROPS en motor geeft.  

Tractor 

ROPS 

Motor 

Datum van aankoop 

Naam van dealer 

(In te vullen door aankoper)  

Type  Serienr.  

♦ Garantie 

Deze tractor is onder garantie bij FARMTRAC. Beperkte 
uitdrukkelijke garantie, een kopie die te krijgen is via 
uw verkoopdealer/distributeur. Een garantie zal echter 
niet van toepassing zijn als de tractor niet volgens de 
instructies in de gebruikershandleiding is behandeld, ook 
niet binnen de garantieperiode. 

♦ Voor het afdanken van de tractor en de procedure 
ervan, de tractor buiten werking stellen, dienen de lokale 
regels en voorschriften van het land of het gebied waar u 
het afdankt juist worden nageleefd. In geval van vragen, 
raadpleeg uw loakel FARMTRAC-dealer/-distributeur.  

1  

1. ROPS-identifi catie  

1 Motornummer  

1. Constructieplaat  

1. Chassisnummer tractor 
(Op de rechterzijde van de voorasophanging)  

1  

1  

MOTOR NR. (1)  
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 PARAMETERS FARMTRAC 22 (2WD/4WD) FARMTRAC 26 2WD/4WD FARMTRAC 30 4WD
MOTOR    
Vermogen bij nominale MTPM, PK 22 PK @ 2600 26,5 PK @ 2700 28,5 PK @ 2800
Type - NA/ TC/TCI NA NA NA
Slagvolume (cc) 1318 1318 1318
Aantal cilinders 3 3 3
Boringen x Slag 78x92 78x92 78x92
Max koppel, Nm (+/- 100-200 tpm) 72,7 @ 1800 MTPM 79,4 @ 1800 MTPM 80,5 @ 1800 MTPM
AFTAKAS    
Snelheid aftakas- Std. 540/540E 540/540E 540/540E

TPM aftakas @ TPM motor 540 @ 2504/540E @ 2035 540 @ 2504/540E @ 2035 540 @ 2504/540E @
2035

TRANSMISSIE    
Type Constante ingrijping 

(van tandwielen)
Constante ingrijping 
(van tandwielen)

Constante ingrijping 
(van tandwielen)

Aantal versnellingen 9F+3R 9F+3R 9F+3R
Differentieelslot Ja Ja Ja
KOPPELINGS    
Groote 215 mm 215 mm 215 mm
Schijfmateriaal Organisch Organisch Organisch
Type Enkele koppeling Enkele koppeling Enkele koppeling
REMMEN    
Type In olie ondergedompelde 

remmen
In olie ondergedompelde 
remmen

In olie ondergedompelde 
remmen

Plaatgrootte en aantal 4,5” -3 4,5” -3 4,5” -3
Handrem Onafhankelijk Onafhankelijk Onafhankelijk
DRIEPUNTSHEFINRICHTING    
Driepuntshefi nrichting (geometrie) 
categorie I/II

Cat 1 N Cat 1 N Cat 1 N

HYDRAULISCHE    
Functies Trekkracht- en positieregeling Trekkracht- en positieregeling Trekkracht- en 

positieregeling
Type en hefcapaciteit (kg) 750 kg (bij trekhaak) 750 kg (bij trekhaak) 750 kg (bij trekhaak)
Steunpijp/veiligheidsketting Doostype steunpijp Doostype steunpijp Doostype steunpijp
Hefstang Ja, verstelbaar type - 

beide zijden
Ja, verstelbaar type - 
beide zijden

Ja, verstelbaar type -
beide zijden

Hulpventiel 2 snelkoppelingen voor 1 DA 2 snelkoppelingen voor 1 DA 2 snelkoppelingen voor 
1 DA

STUUR    
Stuur Stuurbekrachtiging Stuurbekrachtiging Stuurbekrachtiging
VOORAS    
Vooras 2WD/4WD (afgedicht) 2WD/4WD (afgedicht) 4WD (afgedicht)
WIEL    
Voorwiel 5,20x14 (2WD), 5x12 (4WD) 5,20X14 (2WD), 6x12 (4WD) 6 x 12
Achterwiel 8 x 18 8,3 x 20 8,3 x 20
VOERTUIGEN    
Type luchtreiniger Droge-luchtreiniger Droge-luchtreiniger Droge-luchtreiniger
CAPACITEITEN (+/-2%)    
Capaciteit brandstoftank, ltr. 24 24 24
AFMETINGEN (+/-2%)    
Lengte, mm 2465 (zonder tpl) 2465 (zonder tpl) 2465 (zonder tpl)
Breedte, mm 1041 1041 1041
Hoogte, mm 1285 (tot stuur)/2192 

(tot zwaailicht)
1300 (tot stuur)/2192 
(tot zwaailicht)

1300 (tot stuur/2192 
(tot zwaailicht)

Wielbasis, mm 1550 1550 1550
Bodemvrijheid, mm 290 310 310
Gewicht, kg (Onbelast met ROPS) ~940(2WD), ~980 (4WD) ~950(2WD), ~1000(4WD) ~1000

12

SPECIFICATIE  
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ELEKTRISCHE    
Accu 12 V, 65 Ah 12 V, 65 Ah 12 V, 65 Ah
Wisselstroomdynamo 12V, 42 Amp 12V, 42 Amp 12V, 42 Amp
Starter 12V, 2 KW 12V, 2 KW 12V, 2 KW
 Overige eigenschappen    
Uitlaat met benedenwaartse trek  standaard   standaard   standaard  
ROPS  standaard   standaard   standaard  
Motor afzetten met sleutel  standaard   standaard   standaard  
Accuscheidingsschakelaar  standaard   standaard   standaard  
Gebruiker-aanwezigheidsschakelaar  standaard   standaard   standaard  
 Optionele eigenschappen    
Industriële banden (4WD)- 23x8,5-12 (voorkant)

33x15,5-16,5 (achterkant) 
23x8,5-12 (voorkant) 
33x15,5-16,5 (achterkant)

Gazonbanden (4WD) 23x8,5-12 (voorkant)
33x15,5-16,5 (achterkant) 

23x8,5-12 (voorkant) 
33x15,5-16,5 (achterkant)

Trekstang  

Zwenkende

Gewicht front     2 Nr. (15 kg. elk)     2 Nr. (15 kg. elk)     2 Nr. (15 kg. elk)

OPMERKING : Standaard/optionele eigenschappen kunt u gedetailleerd bespreken met uw FARMTRAC-dealer/distributeur. 
 : industriële en gazonbanden kunnen niet onderling worden gewisseld.  

13

SPECIFICATIE  
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TRACTOR
SNELHEID

FARMTRAC 22
2WD/4 WD

(Maat achterband 
8x 18) Agri

FARMTRAC 26
2WD/4WD

(Maat achterband
8,30 x 20) Agri

FARMTRAC 30
4WD (Maat 
achterband

8,30 x 20) Agri
L1 1,11 1,24 1,28
L2 1,56 1,75 1,81
L3 2,79 3,12 3,24
M1 3,51 3,93 4,08
M2 4,96 5,55 5,76
M3 8,85 9,91 10,28
H1 6,95 7,79 8,08
H2 9,82 11,0 11,41
H3 17,54 19,64 20,36
LR 1,28 1,43 1,49
MR 4,06 4,55 4,72
HR 8,04 9,01 9,34

TRACTOR
SNELHEID

FARMTRAC 26
4WD (Maat
achterband 

33 × 15,5 -16,5)
Gazon.

FARMTRAC 26 
4WD (Maat
achterband 

33 × 15,5 - 16,5) 
IND.

FARMTRAC 30 
4WD (Maat
achterband 

33 × 15,5 - 16,5) 
GAZON

FARMTRAC 26 
4WD (Maat
achterband 

33 × 15,5 - 16,5) 
IND.

L1 1,12 1,13 1,12 1,13
L2 1,58 1,59 1,58 1,59
L3 2,82 2,85 2,82 2,85
M1 3,56 3,58 3,56 3,58
M2 5,02 5,06 5,02 5,06
M3 8,97 9,04 8,97 9,04
H1 7,04 7,10 7,04 7,10
H2 9,95 10,03 9,95 10,03
H3 17,76 17,9 17,76 17,9
LR 1,30  1,30 1,31
MR 4,11 4,14 4,11 4,14
HR 8,15 8,21 8,15 8,21

14

SPECIFICATIE  
RIJSNELHEDEN  

OPMERKING: Banden van gelijk type en maat moeten worden gebruikt. Non-conformiteit kan 
resulteren in onjuiste slipverhouding van voor- en achterband. Dit kan leiden tot overmatige 
bandslijtage en falende aandrijfl ijn kan optreden.  
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AANBEVELINGEN VOOR WERKTUIG  
De FARMTRAC-tractor is grondig getest op goede prestaties met werktuigen die door FRAMTRAC zijn verkocht 
of goedgekeurd. Gebruik met werktuig dat niet is verkocht of goedgekeurd door FRAMTRAC en die de hieronder 
genoemde maximale specifi caties overschrijden of die op andere wijze niet juist zijn voor gebruik met de FARMTRAC-
tractor kan resulteren in storingen aan of falen van de tractor, schade aan andere eigendommen en letsel aan de 
operator of andere personen. [Storingen of falen bij de tractor als resultaat van gebruik met onjuist werktuig worden 
niet gedekt door de garantie.] 

Het max. laadgewicht van het uiteinde van de topstang is 750 kg. De max. toelaatbare lading die op het uiteinde van 
de onderstang mag worden geplaatst: WO Het gewicht van het werktuig kan op de onderstang worden geplaatst: 
W1 (zoals op de volgende pagina in de lijst wordt getoond. 
Max. belasting trekstang 253 kg (W2). 
Gewicht belasting aanhanger is 2000 kg. De maximale belasting voor de aanhanger (zonder het gewicht van de 
aanhanger): W3  

OPMERKING: 

• De grootte van het werktuig kan, afhankelijk van de bodem en bedrijfscondities, verschillen. 
•  Volg strikt de instructies die zijn uiteengezet in de gebruikershandleiding van de gemonteerde of getrokken 

machines of aanhanger. Bedien de combinatie tractor-machine of tractor-trailer niet, tenzij alle instructies zijn 
opgevolgd. 

•  Voor trekstangtoepassingen (ploeg, eg, cultivator, enz.) is het gebruik van de vierwielaandrijfmodus verplicht 
voor betere tractie en duurzaamheid.  

W 0

W 1
W 2

S.nr.  Werktuig  FARMTRAC 22 FARMTRAC 25/26 FARMTRAC 30

1 

Spuitmachine (getrokken type)   Vernevelaar, 400 ltr  Vernevelaar, 600 ltr Vernevelaar, 600 ltr

Spuitmachine (gemonteerd type)  Vernevelaar, 200 ltr, 180 kg  Vernevelaar, 200 ltr, 180 kg  Vernevelaar, 200 ltr, 180 kg

2 Grondfrees (droog/nat)  0,8 m 
16 lemmeten type L, 167 kg

1 m 
20 lemmeten type L, 177 kg 

1,2 m 
24 lemmeten type L, 201 kg 

3 Voorlader/graafmachine  Max. lift 300 kg 
Max. graafbreedte 1200 mm

Max. lift 300 kg 
Max. graafbreedte 1200 mm

Max. lift 300 kg 
Max. graafbreedte 1200 mm

4 Aanbouwmaaibalk  (2-3 lemmeten)  Max. snijbreedte- 60” 
Max. gewicht - 227 kg  

Max. snijbreedte- 60” 
Max. gewicht - 227 kg  

Max. snijbreedte- 60” 
Max. gewicht - 227 kg  

5 Voorste Bakbreedte 60” Bakbreedte 60”  Bakbreedte 60”  

6 Cultivator 5 tanden 
Breedte 46’’- 48’’,100 kg  

7 tanden 
Breedte 56’’- 60’’,120 kg  

7 tanden 
Breedte 56’’- 60’’,120 kg  

7 Aanhanger  2 ton  2 ton  2 ton  

8  MB ploeg 2 onderkant, niet omkeerbaar 
10” bord, 70 kg  

2 onderkant, omkeerbaar 
10” bord, 150 kg  

2 onderkant, omkeerbaar 
10” bord, 150 kg  

9  Schijveneg  5x5 
20’’ schijf, 190 kg  

5x5 
20’’ schijf, 190 kg  

5x5 
20’’ schijf, 190 kg  
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 Instrumentenpaneel, schakelaars en handschakelaars  

7  

1 5 4 3     11 12 10    8  9      2  

6  

S.NR. SYMBOOL GLOEDVOLLE KLEUREN

1 ACCU ROOD

2 MOTOROLIEDRUK ROOD

3 LUCHTFILTER MOTORINLAAT/
VERSTOPPINGSSENSOR ROOD

4 HANDREM ROOD

5 4WD GROEN

6 RECHTS AFSLAAN GROEN

7 RECHTS AFSLAAN GROEN

8 AANHANGER DRAAIEN - 1 GROEN

9 GLOEIBOUGIE GEEL

10 DIMLICHTBUNDEL GROEN

11 POSITIELICHT GROEN

12 DIGITALE URENTELLER ORANJE

13 BRANDSTOFMETER

14 TPM-METER

15 KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR. METER

INSTRUMENTENPANEEL EN BEDIENINGS-
ELEMENTEN  
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INSTRUMENTENPANEEL EN BEDIENINGS-
ELEMENTEN  
   Voet- en handbediening  

S.NR. BESCHRIJVING 

A HANDGASCONTROLE 

B REM

C VOETGASPEDAAL

D DIFFERENTIEELVERGRENDELING

E VERSNELLINGSPOOK

F TREKKRACHTREGELING

G POSITIEREGELING

H HASPELHEFBOOM

I AFTAKASHEFBOOM

J 2WD 4WD BEDIENINGSHENDEL  

K VERSNELLINGSGROEPHENDEL (LAAG, MEDIUM, 
NEUTRAAL, HOOG)   

L HANDREM

AFGEBEELDE INHOUD
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CONTROLE VÓÓR WERKING  
DAGELIJKSE CONTROLE 

Om te voorkomen dat problemen optreden, is het belangrijk de conditie van de tractor goed te kennen. Controleer 
deze alvorens te starten.  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Zorg de tractor te controleren en te onderhouden op een egaal oppervlak, met de motor afgezet en de handrem 

“AAN”, terwijl het werktuig op de grond is verlaagd. 

Item controleren 
- Controleronde 
- Controle motoroliepeil 
- Controle transmissieoliepeil 
- Controle koelvloeistofpeil 
- Reiniging van grille en radiatorscherm 
- Controle afzuigklep luchtfi lter

(Wanneer gebruikt in stoffi ge omgeving) - Controle rempedaal 
- Controle richtingaanwijzer, meters 
- Controle lampen 
- Controle kabelboom 
- Controle veiligheidsgordel en ROPS 
- Controle beweegbare onderdelen 
- Bijtanken 
(Zie “DAGELIJKSE CONTROLE” in de paragraaf “PERIODIEK ONDERHOUD”.) 
- Zorg voor gevaren- een waarschuwingslabels (zie “GEVAREN- EN WAARSCHUWINGSLABELS” in de 
paragraaf “VElLIG GEBRUIK”.) VÓÓR WERKING  
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!  

DE MOTOR BEDIENEN  
WAARSCHUWING 

 Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Lees “VEILIG GEBRUIK” voorin deze handleiding. 
• Lees deze gevaren- en waarschuwingslabels die 

zich op deze tractor bevinden. 
• Bedien de motor niet in een gesloten gebouw zonder 

goede ventilatie, om gevaar op vergiftiging door 
uitlaatgassen te vermijden. 

• Start de motor niet terwijl u op de grond staat. Start 
de motor alleen vanaf de bestuurdersstoel. 

• Maak het een regel om alle versnellingshendels 
in de stand “NEUTRAAL” te plaatsen en plaats 
de aftakashefboom in de stand “UIT”. Druk op het 
koppelingspedaal alvorens de motor te starten. 

BELANGRIJK: 
• Gebruik geen startvloeistof of ether. 
• Zorg dat de starter niet continu wordt gedraaid voor 

langer dan 30 seconden, om de accu en de starter te 
beschermen. 

DE MOTOR STARTEN 

1. Zorg dat de handrem is aangehaald. 

1.  Trek aan het hendel en draai deze 90° om te 
vergrendelen. 

2.  Trek aan het hendel, draai 90° en laat het hendel 
los.  

     1 1. Handremhendel  

OPMERKING: 
• Het wordt aangeraden dat de operator het aantrekken 

en uitschakelen van de handrem op een egaal 
oppervlak, alvorens de tractor voor de eerste keer in 
werking te stellen.  

2.  Plaats het hoofdversnellingshendel in de 
neutrale stand. 

Opmerking: Schakel het hoofdversnellingshendel altijd 
door het koppelingspedaal in te drukken.  

1  

5. Plaats het hendel voor positieregeling in de 
“LAAGSTE” stand.  

1  

5. Plaats het hendel voor trekkrachtregeling in de 
“LAAGSTE” stand.  

1  

1. Hendel voor trekkrachtregeling  

VERHOGEN  

ONDERSTE  

ONDIEP  

DIEP  

1. Hendel voor positieregeling
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DE MOTOR BEDIENEN  
6. Stel het gashendel halverwege in.  

B  

A  
1  

1. Handgashendel 
B Verhogen 
A Verlagen 

7. Plaats de sleutel in het sleutelcontact en draai 
het aan.  

1. Sleutelstartschakelaar 

Controleer het instrumentencluster. 
Als de sleutel naar “AAN” is gedraaid, moeten 
de lampjes (1) (2) gaan branden. In geval op 
een willekeurige locatie een probleem optreedt 
terwijl de motor draait, zal het indicatorlampje dat 
overeenkomt met het probleem, “AAN” gaat.  

2  

(1) Waarschuwingsindicator voor motoroliedruk 
(2) Waarschuwingsindicator voor elektrische lading 
(3) Indicator voor gloeibougie  

3 
1  

8. Draai de sleutel naar de stand 
“VOORVERWARMEN” en houd het ongeveer 10 
tot 30 seconden vast of totdat de gloeibougie-
indicator op het cluster uitgaat. 

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de juiste tijd voor 
voorverwarming:  

Temperatuur  

+ 5°C (41°F) of hoger

- 5°C (41°F) of hoger, 
onder +5°C (41°F)  

Onder - 5°C  

Tijd voorverwarming  

10 sec.  

20 sec.  

30 sec.  

OPMERKING: 
• Gloeibougie-indicator (3) brandt terwijl de motor 

wordt voorverwarmd. 

9. Draai de sleutel naar de stand “START” en laat 
het los terwijl de motor start. 

BELANGRIJK: 
• Vanwege de veiligheidsinrichtingen zal de motor 

niet starten, behalve als het koppelingshendel 
van de aftakas in de stand “NEUTRAAL” wordt 
geplaatst, het pedaal wordt ingedrukt en het 
versnellingsgroephendel in de stand “NEUTRAAL” is 
geplaatst. 

Koud weer start 
Als de omgevingstemperatuur onder -5°C (23F) is en 
de motor erg koud is. Als de motor niet wil starten, 
schakel de sleutel dan gedurende 30 seconden uit. 
Herhaal daarna stappen 8 en 9. 
Zorg dat de starter niet continu wordt gedraaid voor 
langer dan 30 seconden, om de accu en de starter te 
beschermen. 

10.  Controleer of alle lampjes op het 
instrumentencluster “UIT” zijn. 

Als enkele lampjes aan blijven, stop dan onmiddellijk 
de motor en bepaal de oorzaak. 

DE MOTOR STOPPEN 

1. Draai, na de motor naar stationair te vertragen, 
de sleutel naar “UIT”. 

2. Verwijder de sleutel. 

OPMERKING: 
• Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-dealer/-

distributeur als de sleutel niet de motor stopt.  
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DE MOTOR BEDIENEN  
OPWARMEN  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Zorg dat de handrem is aangetrokken tijdens het 

opwarmen. 
• Zorg dat alle versnellingshendels in de stand 

“NEUTRAAL” zijn. 

Laat de motor gedurende 5 minuten na het opstarten, 
opwarmen zonder belasting toe te passen. Hier door kan 
de olie elk motoronderdeel bereiken. Als aan de motor, 
zonder deze opwarmingsperiode, belasting zou worden 
toegepast, kunnen problemen optreden zoals vastlopen 
van de motor, breuk of vroegtijdige slijtage. 

• Warm transmissieolie op bij lage 
omgevingstemperatuur 

Hydraulische olie dient als transmissieolie. Bij koud 
weer zal de olie koud zijn, waardoor de olieviscositeit zal 
toenemen. Dit kan gedurende enige tijd na het opstarten 
van de motor, vertraagde oliecirculatie of abnormale 
lage hydraulische druk veroorzaken. Dit kan vervolgens 
resulteren in problemen in het hydraulische systeem. 
Bekijk de volgende instructies om het bovenstaande te 
voorkomen: Warm de motor op tot 50% van de nominale 
tpm, volgens de onderstaande tabel:  

Omgevingstemperatuur Vereiste voor

Boven 0 °C (32 °F) Ten minste 5

0 tot -10 °C (32 tot 14 °F)  5 tot 10 minuten 

-10 tot -20°C (14 tot -4°F)  10 tot 15 minuten 

Onder -20°C (-4°F)   Langer dan 15 minuten  

BELANGRIJK: 
• Bestuur de tractor niet onder volle lastconditie totdat 

deze voldoende is opgewarmd. 

MET KABELS STARTEN

     WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden; 
• Accugassen kunnen exploderen. Hou sigaretten, 

vonken en vlammen uit de buurt van de accu. 
• De motor niet met startkabels starten als de accu 

van de tractor is bevroren. 
• Sluit het andere uiteinde van de negatieve (-) 

startkabel niet aan op de negatieve (-) klem op de 
accu van de tractor. 

!  

 Volg de onderstaande instructies tijdens het starten 
van de motor met startkabels, om de motor veilig te 
starten.

1. Breng het helpende voertuig met een accu met 
dezelfde spanning als de uitgevallen tractor binnen 
gemakkelijk bereik voor de kabel. “DE VOERTUIGEN 
MOGEN NIET ELKAAR AANRAKEN”.  

2. Trek bij beide voertuigen de handremmen aan en 
plaats de versnellingshendels in neutraalstand. Zet 
beide motoren af. 

3. Draag oogbescherming en rubberen handschoenen. 
4. Bevestig de rode klem op de positieve (rode, (+) of 

pos) klem van de lege accu en bevestig het andere 
uiteinde van dezelfde kabel op de positieve (rode, 
(+) of pos) klem van de noodaccu. 

5. Klem de andere kabel op de negatieve (zwart, (-) of 
neg.) klem van de noodaccu.

6. Klem het andere uiteinde zover mogelijk van de 
lege accu vandaan, op het motorblok of frame van 
de uitgeschakelde tractor. 

7. Start het helpende voertuig en laat de motor ervan 
enkele minuten draaien. Start de uitgeschakelde 
tractor. 

8. Verwijder de startkabels in omgekeerde volgorde 
van toen u ze bevestigde. (Stappen 6,5 en 4). 
Verbinden

(1) Lege accu 
(2) Startkabels 
(3) Noodaccu 

BELANGRIJK: 
• Deze machine heeft een negatief (-) startsysteem 

met aarding van 12 volt. 
• Gebruik voor starten met startkabels dezelfde 

spanning. 
• Gebruik van een hogere spanningsbron op het 

elektrische systeem van de tractor kan resulteren in 
ernstige schade aan het elektrische tractorsysteem. 

 Gebruik bij het starten met startkabels van een 
lege accuconditie alleen een overeenkomende 
spanningsbron. 
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DE TRACTOR BEDIENEN  
NIEUWE TRACTOR BEDIENEN 
De levensduur van de tractor wordt bepaald door hoe 
een nieuwe tractor wordt behandel en onderhouden. 
Een nieuwe tractor die pas van de productielijn in de 
fabriek komt en, natuurlijk, is getest, heeft echter diverse 
onderdelen die niet op elkaar zijn aangepast. De tractor 
moet daarom de eerste 50 uur op langzamere snelheid 
werken en overmatige werkzaamheden of gebruik 
moet worden vermeden totdat de diverse onderdelen 
“ingewerkt” raken. De manier waarop de tractor wordt 
behandeld tijdens deze “inwerkingsperiode” heeft 
een grote invloed op de levensduur van uw tractor. 
Daarom is het erg belangrijk dat uw tractor behoorlijk 
wordt ingewerkt om de maximale prestaties en langste 
levensduur mogelijk van de tractor te verkrijgen. Bij het 
behandelen van een nieuwe tractor moeten de volgende 
voorzorgsmaatregelen worden waargenomen. 

Bedien de tractor de eerste 50 uur niet op vol 
toerental. 
• Start niet snel en pas niet plotseling de remmen toe. 
• Bedien in de winter, de tractor nade motor volledig te 

hebben opgewarmd. 
• Draa de motor niet op meer toerentallen dan nodig is. 
• Werk langzamer en op passende snelheden op ruwe 

wegen. Bedien de tractor niet op hoge snelheid. 
De bovenstaande voorzorgsmaatregelen zijn niet alleen 
beperkt tot nieuwe tractoren, maar tot alle tractoren. 
Ze moeten echter vooral bij nieuwe tractoren worden 
nageleefd. 

• Smeerolie wisselen voor nieuwe tractoren 
De smeerolie is vooral bij een nieuwe tractor belangrijk. 
De diverse onderdelen zijn niet “ingewerkt” en niet op 
elkaar afgestemd; gedurende de bediening van de 
tractor kunnen kleine metaaldeeltjes ontstaan die de 
onderdelen aan slijtage en schade onderhevig kunnen 
maken. Daarom moet worden gezorgd dat de smeerolie 
iets vroeger dan normaal wordt gewisseld. Raadpleeg 
de paragraaf “ONDERHOUD” voor meer details over de 
intervaluren voor olieverversing. 

DE TRACTOR BETREDEN EN VERLATEN 
1.  Probeer nooit op of van een bewegende tractor te 

gaan of van de tractor te springen om weg te gaan. 
2.  Draai met uw gezicht naar de tractor om in of uit de 

tractor te gaan. Om onopzettelijke beweging van de 
tractor te vermijden, mogen de bedieningselementen 
niet als handgrepen worden gebruikt. 

3.  Houd de treden en vloer altijd schoon om uitglijden te 
vermijden. 

INKLAPBARE ROPS BEDIENEN  

  WAARSCHUWING
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Bij het opheffen of inklappen van de ROPS, trek de 

handrem aan, stop de motor en verwijder de sleutel. 
Voer deze functie altijd vanaf een stabiele positie uit 
op de achterkant van de tractor. 

!  

  

2  
1  

• Klap de ROPS alleen langzaam in als dit absoluut 
nodig is en klap het weer omhoog en vergrendel het 
zodra dit mogelijk is.  

• Controleer voor enige mogelijke belemmering bij het 
installeren van werktuig en aanbouwdelen, alvorens 
door te gaan om de ROPS in te klappen. Als zich een 
belemmering voordoet, neem dan contact op met uw 
FARMTRAC dealer/-distributeur. 

• Om de ROPS in te klappen 
1. Verwijder beide stelbouten en houdt de ROPS vast.  

1. Stelbout    2. Moer 

2. Klap de ROPS in. 

VOORZICHTIG 
Om persoonlijk letsel te vermijden: 

• Houd de ROPS stevig vast met beide handen en klap 
de ROP langzaam en voorzichtig in.  

1. ROPS 

3.  Plaats beide stelschroeven en maak ze met de 
moeren vast. 

VOORZICHTIG 
Om persoonlijk letsel te vermijden: 
• Zorg dat beide stelschroeven goed zijn geplaatst en 

vastgemaakt met de moeren. 
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DE TRACTOR BEDIENEN  
 Om de ROPS in opwaartse positie te plaatsen 
1. Verwijder beide stelbouten en moreen.  

2  

1. Stelbout    2. Moer

2. Verhoog ROPS in de opwaartse positie en blijf de 
ROPS vasthouden. 

 VOORZICHTIG 
Om persoonlijk letsel te vermijden: 
• Til de ROPS langzaam en voorzichtig omhoog.

3. Plaats beide stelschroeven en maak ze met de 
moeren vast. 

 Aanpassing van inklapbare ROPS 
• Stel regelmatig de vrije val af van het bovenframe 

van de ROPS. 
• Als u minder wrijving voelt tijdens het inklappen van 

de ROPS, moet u de moer (1) vastmaken totdat u 
de juiste bewegingsfrictie voelt.  

1  

1. Moeren. 
STARTEN 
1. De positie van de operator afstellen. 

OPMERKING: 
• De stoel en ophanging moeten worden afgesteld 

om ervoor te zorgen dat de bedieningselementen 
gemakkelijk bij de hand zijn voor de operator. 
Hierbij moet rekening worden gehouden dat de 
operator een goede houding behoudt en risico's 
verminderen voor trillingen over het hele lichaam.  

!  

 Bestuurdersstoel 

 WAARSCHUWING 
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Zorg dat de stoel geheel vast zit na elke afstelling. 
• Laat niemand anders dan de bestuurder op de tractor 

rijden. 
♦ Positieregeling Trek het hendel voor positieregeling 

aan en schuif de stoel, naar behoefte, voor- of 
achteruit. Zodra het hendel wordt losgelaten, zal de 
stoel in de positie vergrendelen.  

Voorwaarts  

1  

Achterwaarts  

X – Hef opwaarts en beweeg 
voor- en achterwaarts om 
af te stellen

2  

BELANGRIJK: 
• Na de bestuurdersstoel te hebben afgesteld, dient 

u te controleren of de stoel goed is vergrendeld. 

Veiligheidsgordel  

WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Gebruik altijd de veiligheidsgordel als de ROPS is 

geïnstalleerd. 
• Gebruik de veiligheidsgordel niet als een inklapbare 

ROPS neerwaarts is of als er geen ROPS is. 

Stel de veiligheidsgordel voor een goede pasvorm aan en 
bevestig de gesp. De veiligheidsgordel is een uittrekbaar 
type met automatische vergrendeling. 

Gebruiker-aanwezigheidsschakelaar: Als de operator 
de bestuurdersstoel verlaat, zal het voertuig binnen 7-10 
seconden automatisch uitschakelen. 

OPMERKING: Gebruiker-aanwezigheidsschakelaar is 
verkrijgbaar.  

!  

1. Stoel  2. Hendel voor positieregeling
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Voorwaarts  

1  

3  

Achterwaarts  
2  

1. Stoel   2. Positie Verstelhendel 
3. Veiligheidsgordel 

2. Posities van lichtschakelaar selecteren. 
• Koplamp I Richtingaanwijzer / Schakelaar 

alarmknipperlichten 

♦ Schakelaar koplamp 
(A) UIT....Koplamp UIT. 
(B) Koplamp AAN. 

♦ Waarschuwingslicht 
1. Wanneer de schakelaar voor het waarschuwingslicht 

wordt ingedrukt, knipperen de alarmlichten samen met de 
L/H- en R/H-indicatoren op het instrumentenpaneel. 

2. Druk opnieuw op de schakelaar voor het 
waarschuwingslicht om de waarschuwingslichten uit te te 
schakelen. 

♦  Richtingaanwijzer met schakelaar voor 
waarschuwingslicht inschakelen 

1. Om een bocht naar rechts aan te geven terwijl de 
alarmknipperlichten al knipperen (schakelaar voor 
waarschuwingslicht aan), draait u de richtingaanwijzer 
schakelaar met de klok mee. 

2. Om een bocht naar links aan te geven terwijl 
de alarmknipperlichten al knipperen, draait u de 
richtingaanwijzer schakelaar tegen de klok in. 

3. Wanneer de linker of rechter richtingaanwijzer wordt 
geactiveerd in combinatie met de waarschuwingslichten, 
zal het aangegeven knipperlicht knipperen en blijft het 
andere aan.

♦  Richtingaanwijzer met schakelaar voor 
waarschuwingslicht uitschakelen 

1.  Om een bocht naar rechts aan te geven 
zonder waarschuwingslichten (schakelaar voor 
waarschuwingslichten uit), draait u de richtingaanwijzer 
schakelaar met de klok mee. 

2.  Om een bocht naar links aan te geven zonder 
waarschuwingslichten, draait u de richtingaanwijzer 
schakelaar tegen de klok in. 

3.  Wanneer de linker of rechter richtingaanwijzer wordt 
geactiveerd zonder de waarschuwingslichten, zal het 
aangegeven knipperlicht knipperen en blijft het andere 
aan.

OPMERKING: 
• De schakelaar voor de waarschuwingslichten is alleen in 

werking als de sleutelschakelaar ofwel in de "AAN" - of 
"START" -positie staat. 

1  

B  C  

A. Schakelaar koplamp   B. Mobiele oplader 
C. Schakelaar voor waarschuwingslichten  
D. Zwaailamp     E. Sleutelstartschakelaar  

D  

E  

(1) Schakelaar koplamp 
(2) Schakelaar richtingaanwijzerlamp  

2 

1  

1. Koplamp 2. Richtingaanwijzerlamp
Tractorlampen 
(1) Koplamp 
(2) Richtingaanwijzer / Waarschuwingslamp 

2  

DE TRACTOR BEDIENEN  

X – Hef opwaarts en beweeg 
voor- en achterwaarts om 
af te stellen

• De richtingaanwijzer schakelaar is alleen in werking als 
de sleutelschakelaar in de "AAN" - of "START" -positie 
staat. 

• De indicator in de schakelaar voor de 
waarschuwingslichten zullen gaan branden wanneer de 
schakelaar voor de koplampen wordt ingeschakeld. 

• Zorg ervoor dat de richtingaanwijzer na het keren naar 
de middenpositie wordt teruggezet.  

A  
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1. Achterlicht 
3. Het rempedaal controleren. 
• Rempedalen (Rechts en links)  

!  WAARSCHUWING  

1  

Om persoonlijk letsel of detail te voorkomen: 
• Als slechts één achterwielrem bij hoge snelheden 

wordt gebruikt, kan de tractor uitwijken of kantelen.  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Er kan een ongeluk gebeuren als de tractor plotseling 

wordt afgeremd, zoals bij zware getrokken lasten 
die naar voren schuiven of de controle verliezen. 

• De remkarakteristieken zijn verschillend tussen 
2-wiel en 4-wielaandrijving. Wees bewust van het 
verschil en gebruik het zorgvuldig. 

• Zorg er bij het rijden op gladde, natte of losse 
oppervlakken voor dat de tractor op de juiste 
manier wordt geballast om slippen en verlies 
van stuurcontrole te voorkomen. Gebruik met 
verminderde snelheid. 

1. Voordat u de tractor op de weg of voordat u de 
parkeerrem gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de 
pedalen rechts en links vergrendelt, zoals hieronder 
afgebeeld. 

2. Gebruik individuele remmen om te helpen bij het 
maken van scherpe bochten op een lage snelheid 
(Alleen bij het gebruik op het veld). Ontgrendel 
de rempedaal vergrendeling en druk slechts één 
rempedaal in. 

3. Zorg ervoor dat de rempedalen dezelfde afstelling 
hebben wanneer ze samen worden vergrendeld. 

3  
1  

2  

1. Linker rempedaal   2. Rechter rempedaal
3 Rempedaal vergrendeling  

4. Til het werktuig op. 
(Zie sectie "HYDRAULISCHE EENHEID")  

1  

1 Positie Bedieningshendel  

1. Besturingshendel voor de trekkrachtregeling 

1  

5. De rijsnelheid selecteren. 

• Bereik versnellingshendel (L-M-N-H) 
 De bereik versnellingshendel kanalleen worden 

verschoven als het koppelingspedaal volledig is 
ingedrukt. Het is aan de linkerkant van de tractor 
geplaatst. 

BELANGRIJK: 
(1) Forceer de bereik versnellingshendel niet. 
(2) Druk het koppelingspedaal stevig in. 
(3) Verschuif de bereik versnellingshendel 

overeenkomstig de snelheid en belasting van de 
tractor. 

• Om transmissieschade te voorkomen, moet u de 
tractor stoppen voordat u schuift tussen bereiken. 

Het is uitgerust met een neutrale veiligheidsstartschakelaar 
die ervoor zorgt dat de tractor niet zal starten tenzij de 
bereikhendel in de neutrale positie staat.  

DE TRACTOR BEDIENEN  

DIEP  

ONDIEP  

OPTILLEN  

LATEN ZAKKEN  
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DE TRACTOR BEDIENEN  

(1)  Groepenhendel voor 
schakeling (L-M-N-H)  

M
  

(L) “LAAG” 
(M) “MEDIUM” 
(N) “NEUTRAALSTAND” 
(H) “HOOG”  

1  

• Hoofdschakelhendel 
Het hoofschakelhendel biedt een selectie van vier 
snelheden (1ste, 2de, 3de en achteruit). Dit is 
een constante ingrijping van tandwielen en maakt 
schakeling van versnelling mogelijk terwijl u rijdt. 
Druk altijd op het koppelingspedaal om te schakelen 
(1ste, 2de, 3de en achteruit).  

!  WAARSCHUWING: 
Druk het koppelingspedaal geheel in terwijl 
u een van de schakelhendels (hoofd-, groepen, 
aftakashefboom, 4WD-hendel).  

Schakelpatroon  

1. Hoofdschakelhendel  

1  

    Voorwielaandrijfhendel  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Schakel niet de voorwielaandrijving in als u op 

wegsnelheid rijdt. 
• Wanner u op ijzige, natte of losse oppervlakken rijdt, 

zorg dan dat de tractor juist is belast om slippen 
en controleverlies over het stuur te vermijden. 
Rijd op verminderde snelheid en schakel de 
voorwielaandrijving in. 

• Als de tractor plotseling wordt geremd, kan een 
ongeluk gebeuren, zoals zwaar getrokken ladingen 
die naar voren schuiven of verlies van controle. 

• De remeigenschappen verschillen bij een tweewiel- 
of vierwielaandrijving. Wees u zich bewust van dit 
verschil en gebruik het voorzichtig. 

Gebruik het hendel om de voorwielen in te schakelen 
terwijl de tractor is gestopt. Beweeg het hendel 
voorwaarts en achterwaarts om de voorwielaandrijving 
uit en in te schakelen.  

1  

1. Vierwielaandrijfhendel 

BELANGRIJK: 
• Om schade aan de transmissie te vermijden 

wanner het vierwielaandrijfhendel niet vloeiend 
wordt geschakeld, dient u iets vooruit of achteruit 
stappen. 

• Banden zullen sneller slijten als de 
voorwielaandrijving op bestraatte wegen is 
ingeschakeld. 

 Voorwielaandrijving is effectief voor de 
volgende taken: 

1. Wanneer grotere trekkracht nodig is, zoals bij 
werkzaamheden in een nat veld, wanneer een 
aanhanger wordt getrokken of wanneer met een 
voorlader wordt gewerkt; 

2. Wanneer op zanderige bodem wordt gewerkt; 
3. Wanneer op een harde bodem wordt gewerkt, 

waarbij de grondfrees de tractor vooruit kan duwen. 
4. Extra remmen bij verlaagde snelheden. 

6. De motor versnellen. 

 Handgashendel 
Door het gashendel terug te trekken, wordt het 
motortoerental verhoogd. Door het voorwaarts te duwen, 
verlaagt het motortoerental.  
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B  

A  

1  

(B) VERHOGEN”  (A) VERMINDEREN”  

1  

1. Voetgaspedaal 

7. Ontgrendel de onafhankelijke handrem.  

 Onafhankelijke handrem 
Trek aan het hendel, draai 90° en laat het hendel los.  

1  1. Handremhendel  

8. Druk het koppelingspedaal in. 
Het met de voet bediende koppelingspedaal 
wordt aan de linkzijde van de zitting geleverd. 
Druk het koppelingspedaal altijd in om een 
overbrengingsverhouding in of uit te schakelen.  

Het koppelingspedaal moet geheel worden ingedrukt als 
een van de twee versnellingshendels (hoofd, groepen) 
worden bediend. Als deze koppeling is ingedrukt, 
zal de aandrijving tussen motor en transmissie zijn 
uitgeschakeld. Gebruik het koppelingspedaal voorzichtig 
om motorvermogen vloeiend naar de rijdende wielen 
over te dragen wanneer u vanuit stilstand beweegt.  

OPMERKING:  

1  

1. Koppelingspedaal  

1  

1. Slipkoppelingsschakelaar  

1.  Alle schakelhendels moeten in neturaalstand 
zijn (hoofschakelhendel, groepenhendel en 
aftakasschakelhefboom. 

2.  Druk het koppelingspedaal geheel in om de motor 
te starten. 

3. Het wordt ook aangeraden de tractor met alle 
aanbevolen instructies te starten terwijl de 
operator op de stoel zit. 

STOPPEN 
1. Vertraag de motor. 
2. Traop op het rempedaal. 
3. Nadat de tractor is gestopt, moet u de aftakas 

uitschakelen, het werktuig op de grond laten 
zakken, de transmissie naar neutraal schakelen 
en de handrem aantrekken.  

DE TRACTOR BEDIENEN  

(1) Handgashendel als
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DE TRACTOR BEDIENEN  
CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN 

   Stop de motor onmiddellijk als: 
• De motor plotseling vertraagt of versnelt; 
• Onnodige geluiden plotseling worden gehoord; 
• Uitlaatgassen plotseling erg donker worden. 

   Instrumentencluster 
Als de waarschuwingslampjes op het instrumenten-
cluster gaan branden tijdens de werking, stop dan 
onmiddellijk de motor en zoek de oorzaak zoals 
hieronder wordt getoond. 
Bedien de tractor nooit terwijl het lampje van het 
clusterinstrument brandt.  

2  
3 
1  

(1) Waarschuwingsindicator voor motoroliedruk 
(2)  Waarschuwingsindicator voor elektrische 

lading 
(3) Indicator voor gloeibougie 
Motoroliedruk 
Als de oliedruk in de motor onder het voorgeschreven 
niveau gaat, zal het waarschuwingslampje op het 
instrumentencluster branden. 
Als dit tijdens werkzaamheden zou gebeuren en 
gaat niet uit als de motor naar meer dan 1000 tpm 
versneld, controleer dan het motoroliepeil. 
(Raadpleeg “Motoroliepeil controleren” in 
“DAGELIJKSE CONTROLE” in de paragraaf 
“PERIODIEK ONDERHOUD”) 

Elektrische lading 
Als de wisselstroomdynamo de accu niet 
laadt, zal het waarschuwingslampje op het 
instrumentencluster branden. Als tijdens 
werkzaamheden zou gebeuren, controleer dan het 
elektrische oplaadsysteem of raadpleeg uw lokale 
FARMTRAC-dealer/-distributeur. 

OPMERKING: 
• Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-dealer/-

distributeur voor instructies over het controleren en 
onderhouden van uw tractor. 

     Brandstofmeter 

Als het sleutelcontact aan is, geeft de brandstofmeter het 
brandstofpeil aan. 
Kijk uit dat u niet de brandstoftank ledigt. Er kan 
anders lucht in het brandstofsysteem komen. Mocht 
dit gebeuren, dan moet het systeem worden ontlucht. 
(Zie “Brandstofsysteem ontluchten” in “ONDERHOUDEN 
NAAR VEREISTE” in  

A  
B  

1  

     Temperatuurmeter koelvloeistof  

1. Brandstofmeter  (B) Vol  (A) Leeg

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Verwijder de radiatordop niet totdat de temperatuur 

van de koelvloeistof ver beneden zijn kookpunt is. 
Maak daarna de dop iets los om enige druk vrij te 
geven, alvorens de dop helemaal te verwijderen. 

1. Met het sleutelcontact “AAN” geeft deze meter de 
temperatuur van de koelvloeistof aan. “C” voor 
“cold” (koud) en “H” voor “Heet”. 

2. Als de indicator de “H”-positie bereikt (rode 
zone), dan is de motorkoelvloeistof oververhit. 
Controleer de tractor door het hoofdstuk 
“PROBLEEMOPLOSSEN” te raadplegen.  

1  

     TPM - cum - Urenteller 
Deze meter geeft metingen voor motortoerental, 
toerental aftakas en de uren dat de tractor heeft 
gewerkt. 

1. De TPM-Cum-Urenteller geeft het motortoerental 
en de toerentallocatie van de aftakas 540 en 540E 
op de wijzerplaat aan. 

2.  De urenteller geeft in 5 cijfers de uren aan dat 
de tractor is gebruikt. Het laatste cijfer geeft 1/10 
aan van  

1. Temperatuurmeter koelvloeistof
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DE TRACTOR BEDIENEN  
1  2  

3  

 
PARKEREN 

     Parkeren  

!  WAARSCHUWING  

4  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Trek altijd de handrem aan, stop de motor en 

verwijder de sleutel, alvorens de tractorstoel te 
verlaten. 

1.  Zorg dat bij het parkeren, de handrem wordt 
aangetrokken. Doe het volgende om de handrem 
aan te trekken 

(1)  Trek aan het hendel en draai deze 90° om te 
vergrendelen. 

(2 )  Trek aan het hendel, draai 90° en laat het hendel los.  

1  1. Handremhendel  

BEDRIJFSTECHNIEKEN 

     Differentieelvergrendeling  

!  WAARSCHUWING  
Doe het volgende om persoonlijk letsel of dood te 
vermijden wegens verlies van controle over het stuur: 
• Bedien niet de tractor op hoge snelheid met de 

differentieelvergrendeling ingeschakeld; 
• Probeer geen bocht te nemen met de 

differentieelvergrendeling ingeschakeld. 
• Zorg dat u de differentieelvergrendeling vrijgeeft 

alvorens onder veldomstandigheden een bocht 
neemt. 

Als een van de achterwielen slipt, stap dan op het pedaal 
voor differentieelvergrendeling. Beide wielen zullen 
tegelijk de bocht nemen en slipgevaar verminderen. 
De differentieelvergrendeling blijft alleen behouden 
terwijl het pedaal is ingedrukt.  

1  

1. Differentieelvergrendelingspedaal 
BELANGRIJK: 
• Vertraag bij gebruik van de 

differentieelvergrendeling altijd de motor. 
• Schakel, om schade aan het aandrijfsysteem te 

vermijden, de differentieelvergrendeling in als één 
wiel draait en het andere is geheel gestopt. 

• Als de differentieelvergrendeling niet kan worden 
vrijgegeven op de bovenstaande manier, trap dan 
als afwisselend iets op de rempedalen. 

     De tractor op een weg besturen  

2. Alvorens van de tractor te stappen, moet u de 
aftakas uitschakelen, alle werktuigen op de grond 
laten zakken, alle bedieningshendels in hun 
neutraalstand zetten, de handrem aantreken, de 
motor stoppen en de sleutel verwijderen. 

3. Als op een helling moet worden geparkeerd, zorg 
dan dat u de wielen blokkeert, om per ongeluk 
rollen van de machine te vermijden.  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Om een rechte lijn stoppen te verzekeren terwijl 

u op transportsnelheden rijdt, vergrendelt u de 
rempedalen tezamen. Ongelijkmatig remmen bij 
snelheden in de straat kan ervoor zorgen dat de 
tractor omkantelt. 

• Wanneer u op een weg rijdt met een bevestigde 
driepuntsophanging waaraan een werktuig is 
gemonteerd, zorg dan dat u voldoende voorgewicht 
op de tractor hebt om stuurcapaciteit te behouden. 
(Zie paragraaf “BALLAST”.) 

•  Getrokken werktuig (zonder rem) mag niet 1,5 keer 
het gewicht van de tractor overschrijden wanner u 
op wegen of hoge snelheid rijdt.  

1. Motor TPM cum urenteller 
2. 540E      3. 540    4. Brandstofmeter
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DE TRACTOR BEDIENEN  

1  

2  

1. Refl ecterend achterlicht  2. Ploegverlichting 
Zorg dat het LRV-embleem en gevarenlicht schoon en 
zichtbaar zijn. Als deze veiligheidsinrichtingen worden 
belemmerd door getrokken of achterop gemonteerde 
werktui, installeer het LRV-embleem en gevarenlicht op 
het werktuig. Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-dealer/-
distributeur voor meer details. 

     Werken op hellingen of ruig terrein  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 

• Rij altijd achteruit als u een steile helling op gaat. 
Door vooruit te rijden kan de tractor achterover 
vallen. Blijf van hellingen die te stijl zijn voor veilige 
werkzaamheden. 

• Vermijd het schakelen als u een helling op- of 
afgaat. 

• Tijdens werkzaamheden op een helling, mag u nooit 
de schakelhendels in de neutraalstand plaatsen. 
Hierdoor kunt u controle verliezen. 

• Rij niet vlak langs randen van greppels of oevers die 
onder het gewicht van de tractor kunnen instorten. 
Dit kan vooral gebeuren als de grond los of nat is. 

1. Rij langzaam bij hellingen, ruwe grond en scherpe 
bochten, voorals als u iets zwaars of achterop 
gemonteerd werktuig transporteert. 

2. Zorg, voordat u een helling afgaat, dat het 
groepenhendel in de lage stand is, zodat de snelheid 
zonder gebruik van remmen onder controle kan 
worden gehouden. 
De tractor veilig transporteren 

1.  Als de tractor beschadigd is, dient deze op een 
vrachtwagen te worden gedragen. 
Maak de tractor stevig vast met touwen. 

2. Volg de onderstaande instructies als u de tractor 
trekt: Het aandrijfsysteem kan anders beschadigd 
raken. 

• Stel alle schakelhendels in de stand “NEUTRAAL”. 
• Start, indien mogelijk, de motor en selecteer 2WD. 

Als de kruipsnelheid passender is, zorg dan dat deze 
is uitgeschakeld. 

•  Trek de tractor met behulp van de fronttrekhaak 
of -trekstang. 

   Gebruiksaanwijzingen voor stuurbekrachtiging 
1. Stuurbekrachtiging wordt alleen geactiveerd terwijl 

de motor draait. Als de motor is gestopt, werkt de 

tractor op dezelfde manier als tractoren zonder  
stuurbekrachtiging. 

2. Als het stuur helemaal om is gedraaid om te stoppen, 
wordt de ontlastingsklep geactiveerd. Houd het stuur 
geen lange periode in die positie. 

3.  Vermijd het draaien van het stuur terwijl de tractor is 
gestop. De banden kunnen anders sneller slijten. 

4. Door het mechanisme van de stuurbekrachtiging is 
het gemakkelijker om te sturen. Wees voorzichtig als 
u op de weg op hoge snelheid rijdt. 

   Elektrische stopcontact 
Een elektrisch stopcontact wordt geleverd voor gebruik 
met werktuig en elektrische apparatuur.  

1. 7-pins trailerstekkerdoos 

   BEDIENING VAN AFTAKAS  

!  WAARSCHUWING  

1  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
•  Zorg, alvorens de bediening, dat de juiste 

aftakasmodus wordt geselecteerd.  
!  WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Schakel de aftakas uit, stop de motor en zorg 

dat alle roterende componenten tot een volledige 
stop komen alvorens de aansluiting, ontkoppeling, 
afstelling of reiniging van een met aftakas 
aangedreven werktuig. 

   Koppelingshendel van de aftakas 
De tractor heeft tpm-snelheid van de achterste aftakas 
van 540 en 540E.  

540E  

N  

540  

1. Koppelingshendel van de aftakas  

1  
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DE TRACTOR BEDIENEN  

29

OPMERKING: 
• Als het aftakassysteem is ingeschakeld en u staat 

op van uw stoel en u maakt de handrem vrij, dan 
stopt de motor automatisch na het opstaan.  

1  1. Handremhendel  

VEILIGHEIDSSTARTSCHAKELAAR VOOR DE 
AFTAKAS  

1  
2  

1. Veiligheidsstartschakelaar voor aftakas 540E 
2. Veiligheidsstartschakelaar voor aftakas 540 

OPMERKING: 
•  Dit is een veiligheidsfunctie die er voor zorgt dat de 

tractor niet start, tenzij het koppelingshendel van 
de aftakas in de neutraalstand is

•  Houd vóór het starten van de tractor, het 
koppelingshendel van de aftakas in de neutraalstand.  
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6  

3-PUNTSOPHANGING EN-TREKSTANG  

8  
7  

(1) Bovenste koppeling 
(2) Bovenste koppelinghouder 
(3) Hefstang (Rechts) 
(4) Verstelbare steunpijp 
(5) Onderste koppeling 
(6) Hefstang (Links) 
(7) Trekstang 
(8) Vrij draaiende trekstang  

1  

2  

3  

4  

5  
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3-DRIEPUNTSOPHANGING 

1. Tref voorbereidingen om het werktuig te bevestigen. 

•  De gaten van de hefstangen en onderste 
koppelingen selecteren 

In de onderste koppelingen zijn twee gaten. Voor de 
meeste werkzaamheden moeten de hefstangen aan 
de (A)-gaten worden bevestigd.  

A  
B  

2  

1  

(1) Onderste koppeling 
(2) Verstelbare hefstang 

OPMERKING: 
• De hefstangen kunnen aan een (B)-gat worden 

bevestigd voor een lagere hefhoofgte (met 
verhoogde hefkracht) 

De montagegaten van de bovenste koppeling 
selecteren  

1. Montagegat van bovenste koppeling 

2. Werktuigen monteren en demonteren  

!  WAARSCHUWING  

1  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
•  Zorg dat de motor is gestopt en verwijder de 

sleutel. 
• Ga niet tussen de tractor en het werktuig staan, 

tenzij de handrem is aangetrokken. 
• Alvorens het werktuig te monteren of demonteren, 

dient u de tractor en het werktuig op een stevige, 
vlakke en egale oppervlakte te plaatsen.  

    Nivelleerstaaf (Rechts) 

Nivelleer een met driepuntsophanging gemonteerd 
werktuig aan beide zijden door het verstelbare hendel 
te draaien, om de verstelbare hefstang in te korten of te 
verlengen, terwijl het werktuig op de grond staat. Maak 
de borgmoer stevig vast na de afstelling.  

1 
2  

1. Borgmoer 2. Verstelbaar hendel 
    Bovenste koppeling 

1.  Stel de hoe van het werktuig af in de gewenste 
positie door de bovenste koppeling in te korten of te 
verlengen. 

2.  De juiste lengte van de bovenste koppeling varieert 
volgens het type werktuig dat wordt gebruikt. 

    Verstelbare steunpijp 
Stabilisators voor de verstelbare steunpijp om het 
horizontale zwenken van het werktuig onder controle te 
houden. Selecteer de juiste set gaten. 
Plaats na een toereikende uitlijning, de stelpen door een 
van de 5 gaten op de buitenbuis die uitlijnt met een van 
de gaten op de binnenbuis. Beide steunpijpen worden 
vergrendeld. Als de stelpen door de sleuf is gevoerd om 
een van de gaten op de binnenbuis in te zetten, zal een 
beperkte graad van zwenking zijn toegestaan.  

!  
ZWENKENDE TREKSTANG 
WAARSCHUWING  

1 
2  

3  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
•  Trek nooit het achteras of een ander punt vanaf de 

bovenste koppeling boven de trekstang. Hierdoor kan 
de tractor achterwaarts omkantelen en persoonlijk 
letsel of dood veroorzaken.  

1. Buitenbuis  2. Sleuf  3. Binnenbuis 

3-PUNTSOPHANGING EN-TREKSTANG  
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VERHOGEN 

ONDERSTE 

32

   Lengte van zwenkende trekstang afstellen 
De aanvaardbare belasting van de trekstang 
wordt in de paragraaf “AANBEVELING VOOR 
WERKTUIG” gegeven.  

1  

3-DRIEPUNTSREGELSYSTEEM  

!  WAARSCHUWING  

2  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Alvorens de besturingselementen van de 

driepuntsophanging te gebruiken, dient u er 
voor te zorgen dat zich geen persoon of object 
bevindt in het gebied van het werktuig of de 
driepuntsophanging. Sta niet op of nabij het 
werktuig of tussen het werktuig en de tractor 
terwijl u de besturingselementen van de 
driepuntsophanging bedient. 

  Positieregeling 
Dit regelt de werkdiepte van het met de 
driepuntsophanging gemonteerde werktuig, ongeacht 
hoeveel trekkracht nodig is.  

1  

Trekkrachtregeling 
Het is zeer geschikt voor gemonteerde bodemwerktuigen 
die in de grond werken. Wijzigingen in de werkdiepte 
of bodemweerstand veroorzaken toe- of afname van 
de trekbelasting op het werktuig. Deze verandering in 
trekbelasting wordt via de bovenste koppeling van de 
driepuntskoppeling waargenomen en het hydraulische 
systeem reageert met verhoging of verlaging.  

1  

ONDIEP  

DIEP 

Automatische trekkracht-en diepteregeling (ADDC) 

Positieregeling kan als volgt samen met de 
trekkrachtregeling worden gebruikt: 

Stel het hendel voor positieregeling op de maximum 
gewenste werktuigdiepte. Het hydraulische systeem 
zal het werktuig niet beneden die diepte laten dalen. Dit 
voorkomt ook het “duiken” wat met licht werktuig kan 
worden ondervonden, zoals een achterlemmet tijdens 
afgravingen of ophogingen. 

Stel het hendel voor trekkrachtregeling af voor de 
maximaal vereist trekbelasting (trekken). 

Het hydraulische hefsysteem levert nu een normale 
trekrespons binnen het bereik dat door de positieregeling 
is ingesteld. Deze afstelling biedt een uniformere diepte, 
terwijl een evenredige trekkracht blijft behouden voor 
zeer uiteenlopende bodemcondities. 

BELANGRIJK: 
• Start de werkzaamheden niet totdat de motor is 

opgewarmd. Als wordt geprobeerd te werken terwijl 
de motor nog koud is, kan het hydraulische systeem 
beschadigd raken. 

•  Als geluiden worden gehoord terwijl het werktuig 
omhoog wordt gebracht nadat het hydraulische 
besturingshendel is geactiveerd, dan is het 
hydraulische mechanisme niet goed afgesteld. 
Tenzij dit wordt gecorrigeerd, zal de unit beschadigd 
raken. Neem contact op met uw FARMTRAC-
dealer/-distributeur voor afstelling. 

  Daalsnelheid driepuntsophanging  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Snelle daalsnelheid kan schade of letsel 

veroorzaken. De daalsnelheid van het werktuig 
moet worden afgesteld op 2 of meer seconden. 

De daalsnelheid van de driepuntsophaning kan worden 
geregeld door de knop voor daalsnelheid van de 
driepuntsophanging af te stellen.  

(1) Hendel voor positieregeling

1. Hendel voor trekkrachtregeling

1. Zwenkende trekstang  2. Pen trekstang 

3-PUNTSOPHANGING EN-TREKSTANG  
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A  

B  
C  

1  

       Transportvergrendeling  
!  WAARSCHUWING  

Doe het volgende om letsel of dood te vermijden door 
bekneld te raken: 
• Gebruik de transportvergrendeling niet voor 

onderhoud of reparaties aan de machine. 
• De transportvergrendeling is bedoeld om 

onopzettelijke activering te vermijden als 
het werktuig niet in gebruik is of tijdens het 
transporteren. 

De regelklep is uitgerust met een klepvergrendeling.  
De regelklep is vergrendeld in de stand 
“TRANSPORTVERGRENDELING”. De vergrendeling 
is niet bedoeld om tijdens de opslagperiode een lekkage 
langs het werktuig te vermijden en zal dit ook niet doen. 
VOORKEUZEKNOP  

1  

1. Voorkeuzeknop 
Het wordt gebruikt in een kantelbak/enkelwerkende 
externe toepassing. 

HULPPLUNJERKLEP 
Om de werking van de externe cilinder mogelijk te maken,
wordt een dubbelwerkende hulpplunjerklep geleverd in 
de tractor. Het wordt via een hendel bediend die zich 
rechts van de bestuurdersstoel boven de klep bevindt 
die via de pijp aan snelkoppelingen op de achterkant 
van de tractor is aangesloten.  

OPMERKING: 
Breng altijd de oliepluggen voor het aanbouwdeel 
aan in dezelfde poorten (rood of blauw), zodat de 
openings- en sluitingsrichtingen van de cilinder niet 
veranderen ten opzichte van de bedieningsknop. 

VOORZICHTIG: 
Breng het bedieningshendel onmiddellijk in 
neutraalstand, zodra de hefcilinder van de 
aanhanger volledig is opgeheven. Door het hendel 
in verhoogde positie te houden zal ervoor zorgen 
dat de hydraulische pomp onnodig op volledige 
druk werkt en veroorzaakt continu wegblazen van 
systeemdruk en temperatuurstijging.  

Blauw Rood  

1. Dubbel werkende hulpplunjerklep achterste 

Sporingshaak 
Het wordt gebruikt om slepend werktuig aan te 
koppelen.  

BANDEN  
1. Achterste trekhaak  

!  WAARSCHUWING  

1  

1  

Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Probeer geen band over een velg te monteren. 

Dit moet door een bevoegd persoon, met de 
juiste apparatuur, worden uitgevoerd. 

• Behoud altijd de juiste bandenspanning om 
bandslijtage te vermijden. Pomp de banden niet 
op boven de aanbevolen spanning die in de 
gebruikershandleiding wordt getoond.  

(1) Knop Daalsnelheid driepuntsophanging
(A) “SNEL”   (B) “LANGZAAM”   

(C) “TRANSPORTVERGRENDELING”

3-PUNTSOPHANGING EN-TREKSTANG  
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SPANNING IN BANDEN (kPa)
Bandtype Weg

193-206 179-193

124-137 110-124
...cont.

Veld

Voorbanden

Achterbanden

BANDEN, WIELEN EN BALLAST  

34

BELANGRIJK: 
• Gebruik geen banden die niet door FARMTRAC 

zijn goedgekeurd 

Bandenspanning 
Ofschoon de bandenspanning in de fabriek op het 
voorgeschreven niveau is ingesteld, is het normaal dat 
deze met de tijd langzaam daalt. Controleer hem dus 
regelmatig en pomp de band naar behoefte op.  

      DUBBELE BANDEN 
Dubbele banden zijn niet goedgekeurd. 

OPMERKING: De boven aangegeven druk is alleen 
ter aanbeveling en kan verder worden aangepast 
op basis van het type bodem en oppervlak in het 
veld of op de weg overeenkomstig de geografi e 
van verschillende landen. 

WIELEN AFSTELLINGEN  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Wanneer u op een helling of met een aanhanger 

werkt, dient u de breedte van het bandspoor zo 
breed mogelijk in te stellen als dat voor maximale 
stabiliteit praktisch is. 

• Ondersteun de tractor veilig op standen alvorens 
een wiel te verwijderen. 

• Werk niet onder hydraulisch ondersteunde 
apparatuur. Zij kunnen wegzakken, plotseling 
lekken of accidenteel neer komen. Wanneer onder 
de tractor of een machine-element moet worden 
gewerkt voor onderhoud of afstelling, moeten ze 
vooraf stevig worden ondersteund met steunen of 
geschikte blokken. 

• Werk nooit met een tractor met een losse velg, los 
wiel of as. 

Voorwielen 
De spoorbreedte aan de voorkant kan niet worden 
afgesteld. 
BELANGRIJK: 
• Terwijl u een wiel terugplaatst of afstelt, dient u de 

bouten met de volgende koppels vast te draaien. 
Daarna moet u ze controleren nadat u 200 m 
(200 yards) met de tractor hebt gereden en 10 
keer heen-en-weer-bewegingen hebt gemaakt per 
5 m (5 yards).  

!  
(1) 110 tot 130 N-m  

WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
•  Parkeer de tractor op een stevige en egale bodem en 

blokkeer de achterwielen alvorens de tractor op te krikken. 
• Zet het vooras vast om het van slingeren te weerhouden. 
• Selecteer krikken die het machinegewicht aankunnen en 

stel ze op de locaties, zoals hierboven wordt getoond.  

1  

1. Steunpunt 
      Achterwielen 

De spoorbreedte aan de achterkant kan worden afgesteld. 
BELANGRIJK: 
•  Terwijl u een wiel terugplaatst of afstelt, dient u de bouten 

met de bouten met de volgende koppels vast te draaien. 
Daarna moet u ze controleren nadat u 200 m (200 yards) 
met de tractor hebt gereden en 10 keer heen-en-weer-
bewegingen hebt gemaakt per 5 m (5 yards).  

1  

(1) 245 tot 270 N-m

1 
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1  

2  

3  

4  

Opties voor spoorbreedte voor agrarische achterbanden  

OPMERKING: De spoorbreedte aan de voorkant kan niet worden afgesteld  

SPOORBREEDTE SPOORBREEDTE

Grootte achterband 8,00-18
A                                B

Grootte achterband 8,30-20
A                                B

BANDEN, WIELEN EN BALLAST  
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Bandenmaat 8x18 8-3x20
SPOORBREEDTE SPOORBREEDTE

CONDITIE MM IN MM IN
1A 825,0 32,4 825,0 32,4
1B 897,0 35,3 897,0 35,3
2A 965,0 38,0 719,6 28,3
2B 757,0 29,8 1002,4 39,5
3A 719,6 28,3 850,4 33,5
3B 1002,4 39,5 862,4 34,0
4A 850,4 39,5 965,0 38,0
4B 862,4 34,0 757,0 29,8

BANDEN, WIELEN EN BALLAST  
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Spoorbreedte  
Voorkant (gazon en ind.)  

939,8 mm 

37inch  

939,8 mm  

37inch  

Spoorbreedte Achterkant
(gazon en ind.)

33x15,5-16,5 
Gazon  

23X8,50 -12 
Gazon  

23X8,50 -
12 Ind.

1092,2 mm 
(43 inch)  

1092,2 mm 
(43 inch)  

1  

1. Voorasballast 

BELANGRIJK: 
• Zorg dat u niet de banden overbelast. 
•  Voeg niet meer gewicht toe dan in de onderstaande 

diagram wordt aangegeven. 
Maximum  

Maximumgewicht              15 kg x 2 stuks (30 kg)  

OPMERKING: 
Bij gazonbanden en industriële banden wordt 
afstelling van de spoorbreedte afgeraden. 

BALLAST  

     Frontballast (Optioneel) 
Voor de stabiliteit en verbeterde tractie kunnen 
aan de bumper twee voorasbelastingen worden 
bevestigen. Door zwaar trekken en zware 
gemonteerde werktuigen op de achterkant kunnen 
de voorwielen worden opgeheven.  

OPMERKING: 
[Voor installatie van 2 gewichten] 
• Naast het gewicht zijn montagebouten vereist 

om het gewicht te monteren.  

33x15,5-16,5 
Ind. 

BANDEN, WIELEN EN BALLAST  
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S.nr. Items
 Indicatie op urenteller

Onderhoudsinterval
 50 300 550 800 1050

1 Motorolie Vervangen × × × × × Elke 250 bedrijfsuren of elke drie 
maanden, afhankelijk welke eerder is

2 Motoroliefi lter Vervangen × × × × × Elke 250 bedrijfsuren of elke drie 
maanden, afhankelijk welke eerder is

3 Transmissievloeistof Vervangen    × Eerste onderhoud na 800 uur en daarna 
elke 1000 uur

4
Koppel van 
draaitapbout op vooras

Controleren × × × × × Koppel 140 - 160 Nm.

5 Olie voorasbehuizing Vervangen    ×  Eerst na 300 uur en daarna na 500 uur.

6 Draaipunt vooras Afstellen × × × × × Bij elk onderhoud

7 Smeren  × × × × ×
1) onder normale omstandigheden 
    elke 50 uur
2) In modder of poelen dagelijks

8 Koppel wielbout Controleren × × × × × Bij elk onderhoud

9 Accuconditie Controleren × × × × × Bij elk onderhoud

10 Luchtfi lterelement
Reinigen ×     

1)  onder normale omstandigheden elke 
100 uur,

2)  onder stoffi ge omstandigheden - op 
dagelijkse basis reinigen

Vervangen      Elke 550 bedrijfsuren of elke 12 maanden, 
afhankelijk welke eerder is

11
Brandstoffi lter 
(patroontype)

Vervangen × × × × ×
Elke 250 bedrijfsuren of elke drie 
maanden, afhankelijk welke eerder is

12 Ventilatorriem Afstellen × × × × × Bij elk onderhoud

13 Rem Afstellen × × × × × Bij elk onderhoud

14 Radiatorslang en klem
Controleren × × × × × Bij elk onderhoud

Vervangen      Elke 4 jaar of volgens advies door 
monteur, gebaseerd op conditie

15 Sporing Afstellen × × × × × Bij elk onderhoud

16 Speling
motorkleppen Afstellen   ×  × Elke 500 uur of zes maanden, afhankelijk 

welke eerder is

17 Brandstofverstuiver
injectiedruk Controleren   ×  × Elke 500 uur of zes maanden, afhankelijk 

welke eerder is

18 Koelingssysteem Spoelen      Elke 2 jaar

19 Koelvloeistof Vervangen      Eerst na 800 uur en daarna na 750 uur.

20 Zekering Vervangen      Controleer bij elk onderhoud, vervang als 
en wanneervereist21 Gloeilamp Vervangen      

38

ONDERHOUD  
ONDERHOUDSINTERVALLEN  
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22 Hydraulische zeef 
Controleren × × × × × Reiniging elke 100 uur en bij elk onderhoud 

Vervangen × Eerst na 300 uur en daarna na 500 uur. 

23 Brandstoftank  Reinigen  × × Elke 500 onderhoudsuren

24 Startmotor Controleren     × Elke 1000 onderhoudsuren 

25 Wisselstroomdynamo Controleren × Elke 1000 onderhoudsuren 

26 Controlegloeibougies Controleren × Elke 1000 onderhoudsuren 

27 Koppeling Afstellen × × × × × Bij elk onderhoud 

28 Injectiepomp Controleren Elke 2 jaar 

29 Startsysteem motor Vervangen × × × × Bij elk onderhoud 

39

ONDERHOUD  

BELANGRIJK: 

1   In zeer stoffi ge omstandigheden moet de luchtfi lter vaker worden gereinigd, zoals in bovenstaande diagram 
wordt aanbevolen. Vervang alleen wanneer nodig. 

2 Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-dealer/-distributeur voor deze service. 
3   Stel voor zwaar gebruik/regelmatige pedaaltoepassing, het vrijspel van het koppelings- en rempedaal elke 

100 uur af.  

OLIEDIAGRAM VOOR SMEREN EN ONDERHOUD  

OPMERKING: Olie bijvullen is toegelaten voor beperkte oliehoeveelheid, d.w.z. achteras - 2-3 liter en 
vooras - 0,5 liter. Voor grote hoeveelheden olieverversing (meer dan de hierboven aangegeven limiet), moet 
alles met dezelfde kwaliteit olie worden ververst, zoals hierboven wordt genoemd.  

S.nr. Beschrijving Type/kwaliteit   Hoeveelheid (liter) 
1 Motorolie API CF/CH-4 

SAE 15W40
4,3  

2 Versnellingsbakolie UTTO  17

3 Achterasolie en 
Stuurbekrachtiging

4 Voorasolie
Differentieelbehuizing

SAE 80 W/SAE
80W90

3,2
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PERIODIEK ONDERHOUD  
HOE DE MOTORKAP TE OPENEN  

!  WAARSCHUWING  
Doe het volgende om letsel of dood te vermijden door 
contact met bewegende onderdelen; 
•  Open nooit de motorkap of het zijpaneel van de 

motor terwijl de motor draait. 
•  Raak niet de demper of uitlaatpijpen aan terwijl 

deze heet zijn; dit kan ernstige brandwonden 
veroorzaken. 

 Motorkap 

 Open de motorkap 
1.  Trek de motorkap iets omhoog om 

het te ontgrendelen terwijl u aan het 
ontgrendelingshendel trekt.  

(1)  

1. Grendel 

2.   Open de motorkpo door de onderkanten vast te 
houden met beide handen.  

 Sluit de motorkap 
1.  Houd de motorkap vast met beide handen om 

deze neer te drukken.  

2.  Gebruik bij het sluiten van de motorkap opnieuw 
beide handen.  

DAGELIJKSE CONTROLE  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens het 
controleren van de tractor: 
• Parkeer de machine op stevige en egale grond. 
• Trek de handrem aan. 
• Laat het werktuig op de grond zakken. 
• Alle restdruk van het hydraulische systeem moet 

worden vrijgegeven. 
• Stop de motor en verwijder de sleutel. 

     Controleronde 
Kijk rondom en onder de tractor en zoek items zoals 
losse bouten, vuilophoping, lekkages van olie of koel-
vloeistof, gebroken of versleten onderdelen. 

     Controleren en bijtanken  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Rook niet tijdens het bijtanken. 
• Zorg dat de motor uit is alvorens bij te tanken. 

1.  Draai de sleutelschakelaar naar “AAN”, controleer 
via de brandstofmeter de hoeveelheid brandstof. 

2.  Vul de brandstoftank als de brandstofmeter 1/4 of 
minder brandstof in de tank weergeeft.  

BELANGRIJK: 
•  Laat geen vuil of afval in het brandstofsysteem 

komen. 
• Kijk uit dat de brandstoftank niet geheel leeg raakt. 

Er komt anders lucht in het brandstofsysteem wat 
ontluchting vereist alvorens de motor de volgende 
keer wordt gestart. Wees voorzichtig niet te morsen 
tijdens het bijtanken. Als u morst, veeg dit dan 
onmiddellijk weg gezien dit brand kan veroorzaken. 

• Om ophoping van condensatie (water) te 
voorkomen in de brandstoftank, moet de tank 
worden gevuld alvorens de tractor gedurende de 
nacht te parkeren.  

GRENDEL

1. Brandstoftankdop
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     Controle motoroliepeil  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Zorg dat de motor is gestopt alvorens het oliepeil 

te controleren. 
1.  Parkeer de machine op een plat oppervlak. 
2.   Controleer motorolie alvorens de motor te starten 

of 5 minuten of meer nadat de motor is gestopt. 
3.   Om het oliepeil te controleren, moet u de 

peilstok uittrekken. Veeg het schoon, plaats het 
terug en trek het opnieuw uit. Controleer om 
te kijken of het oliepeil tussen het gebied met 
kruisarceringen is. Als het peil te laag is, voegt 
u nieuwe olie tot het peil dat op de olie-inlaat is 
voorgeschreven. 
(Zie “SMEERMIDDELEN” in het hoofdstuk 
“ONDERHOUD”.)  

 1          2 
1. Motoroliepeilstok 2. Motoroliefi lter 

BELANGRIJK: 
• Wanneer verse olie wordt gebruikt, moet alle 

oude olie worden verwijderd. Meng nooit twee 
verschillende olietypes en gebruik de juist 
aanbevolen oliekwaliteit. 

• Start niet de motor als het oliepeil te laag is. 

     Controle transmissieoliepeil 
1. Parkeer de machine op een plat oppervlak, laat 

het werktuig zakken en zet de motor uit. Zorg voor 
optimale bandenspanning. 

2.  Om het oliepeil te controleren, moet u de peilstok 
uittrekken. Veeg het schoon, plaats het terug en 
trek het opnieuw uit. Controleer om te kijken of 
het oliepeil binnen het gebied met kruisarceringen 
is. Als het peil te laag is, voegt u nieuwe olie tot 
het peil dat op de olie-inlaat is voorgeschreven. 
(Zie “SMEERMIDDELEN” in het hoofdstuk 
“ONDERHOUD”.)  

1  

1.  Transmissieoliepeilstok  

1  

BELANGRIJK: 
• Start niet de motor als het oliepeil te laag is. 

     Controle koelvloeistofpeil  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Verwijder de radiatordop niet terwijl het koelmiddel 

heet is. Wanneer afgekoeld, draait u langzaam 
de dop naar de eerste stop om overmatige druk 
te laten ontsnappen alvorens de dop geheel te 
verwijderen. 

1.  Controleer om te kijken of het koelvloeistofpeil 
tussen de markeringen “VOL” en “LEEG” is bij de 
expansietank. 

2. Als het koelvloeistofniveau daalt wegens 
verdamping, voeg dan zacht water toe tot het 
volle peil. In geval van lekkage, moet u volgens de 
aangegeven verhouding antivries en zacht water 
toevoegen tussen het minimum- en maximumpeil. 

BELANGRIJK: 
• Als de radiatordop is verwijderd, volg dan de 

waarschuwing hierboven en zet de dop stevig vast. 
• Gebruik schoon, vers zacht water en antivries om 

de expansietank te vullen. 
•  Als water lekt, dient u uw lokale FARMTRAC- 

dealer/distributeur raad te plegen.  

1. Expansiefl es  

1  

  1.  Transmissieoliepeilstok cum 
olievulpoort

PERIODIEK ONDERHOUD  
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     Afzuigklep reinigen 
Open de afzuigklep en reinig deze om grote 
deeltjes stof en vuil te verwijderen.  

1  

1. Afzuigklep 

Reiniging van grille en radiatorscherm  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Zorg dat de motor is gestopt en verwijder de sleutel 

alvorens u de vuilkorf verwijdert. 

1.  Controleer de frontgrille en zijschermen om te 
verzekeren dat deze vrij zijn van vuildeeltjes. 

2.  Ontkoppel het scherm en verwijder alle vreemde 
materialen en reinig de voorkant van de radiator in 
zijn geheel.  

1  

1. Vuilkorf 
BELANGRIJK: 
•  Grille en vuilkorf moeten schoon zijn van vuildeeltjes 

om te voorkomen dat de motor oververhit raakt en 
om goede luchttoevoer voor de luchtfi lter mogelijk 
te maken. 

    Controle rempedaal 
1.  Inspecteer de rempedalen voor vrij verloop en 

vloeiende werking. 
2.  Stel af wanneer onjuiste metingen worden 

gevonden: 
  (Zie “Rempedaal afstellen” in “BIJ ELK 

ONDERHOUD” in de paragraaf “PERIODIEK 
ONDERHOUD”.) 

 Controle van meters en instrumenten-cluster 
1.  Inspecteer het instrumentenpaneel voor gebroken 

meters, en Easy Checker (TM).  
2. Vervang indien gebroken. 

 Controle van koplampen, gevarenlichten, enz. 
1.  Inspecteer de lampen op gebroken peren en lenzen. 
2 Vervang indien gebroken. 

 Controle veiligheidsgordel en ROPS 
1.  Controleer altijd de conditie van de veiligheidsgordel 

en ROPS bevestiging van hardware voor het 
gebruik van de tractor. 

2. Vervang indien beschadigd. 
 Controle en reiniging van elektrische 

Bedrading en accukabels  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of dood te vermijden: 
• Een losse klem of connector of beschadigde draad 

kan de prestaties van elektrische componenten 
beïnvloeden of kortsluitingen veroorzaken. Lekken 
in het elektrische systeem kunnen resulteren 
in brandgevaar, een dode accu of schade aan 
elektrische componenten. 

•  Vervang onmiddellijk gebroken draden of 
verbindingen. 

• Als een zekering snel na vervanging doorbrandt, 
MAG U GEEN GROTERE ZEKERING 
GEBRUIKEND DAN DIE WORDT AANBEVOLEN 
OF HET ZEKERINGENSYSTEEM OMLEIDEN. 

• Vele draadverbindingen worden beschermd door 
waterbestendige pluggen. Sluit deze verbindingen 
voorzichtig aan en trek ze weer uit en zorg dat ze 
na montage goed zijn afgedicht. 

• Ophoping van stof, kaf of gemorste 
brandsofafzettingen rondom de accu, motor of 
uitlaatsysteem vormen een brandgevaar. REINIG 
DEZE GEBIEDEN ALVORENS TE BEGINNEN 
MET WERKEN. 

 Om vroegtijdige elektrische storingen te vermijden, 
mag u GEEN hogedrukwater rechtstreeks op de 
accu, de bedrading, connectoren, elektrische 
componenten of instrumentenpaneel toepassen. 

Inspecteer het volgende regelmatig: 
1.  Controleer bedrading op geschaafde of gebarsten 

isolatie; 
2.  Controleer de klemmen van de kabelboom. 

Vervangen indien nodig. 
3.  Controleer connectoren en klemmen of ze 

loszitten, op bevuiling of oververhitte (verkleurde) 
verbindingen; 

4.  Controleer op het instrumentenpaneel of de 
schakelaars en meters goed werken. Raadpleeg 
uw FARMTRAC-dealer/distributeur betreffende 
onderhoud, diagnose en reparatie. 

 Controle beweegbare onderdelen 
Als er beweegbare onderdelen zijn, zoals hendels en 
pedalen, die niet vloeiend bewegen wegens roest of 
plakkerig materiaal, probeer het dan niet tot beweging 
te dwingen. 
In het bovenstaande geval, moet u de roest of het 
plakkerige materiaal verwijdern en olie of vet op de 
relevante plek aanbrengen. De machine kan anders 
beschadigd raken. 
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ELKE 50 UREN 
• Smeernippels smeren 

Breng elke 50 uur een kleine hoeveelheid veelzijdig 
smeervet aan op de volgende punten: 
Als u de machine onder extreem natte en modderige 
omstandigheden bedient, moet u de smeernippels 
vaker smeren.  

1  

3  

1,2 Smeerpunt (hefstang)  

3. Smeerpunt (montagebeugel 
bovenste koppeling)  

4  

5  

4. Smeerpunt (bovenste koppeling)

5. Smeerpunt (verbinding koppeling)  

2  

6  

6. Smeerpunt (vooras 2WD)  

7  

7. Smeerpunt (onderaanzicht vooras)  

8.  Smeerpunt (vooras 4WD)  

9  

8  

9. PC/DC-sector op hydraulische 
behuizing  
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Controleren Motorstartsysteem 

♦  Voorbereiding voor het testen van de 
aanwezigheidsschakelaar van de bestuurder.

1. Zit op bestuurdersstoel.
2. Stel de parkeerrem in werking en stop de motor.
3.  Verschuif de hoofdversnellingshendel naar de 

positie "NEUTRAAL".
4.  Verschuif de bereik versnellingshendel naar de 

positie “NEUTRAAL”.
5.  Verschuif de PTO keuzehendel naar de positie 

“NEUTRAAL”.
6.  Druk het koppelingspedaal in en voeg de sleutel in 

om de motor te starten.
7. Sta op. (Kom niet van de machine af.)
8.  De motor moet na ongeveer 7-8 seconden 

uitschakelen.
9.  Indien hij niet stopt, raadpleeg dan uw lokale 

FARMTRAC-Dealer/Distributeur voor dit onderhoud.

BIJ ELK ONDERHOUD

2

1

1. 110 tot 130 N-m. 2. 245 tot 270 N-m. 

• Controleren batterijtoestand 
• Controleer de batterijlading nooit door een 

metalen voorwerp over de polen te plaatsen. 
Gebruik een voltmeter of hydrometer. 

GEVAREN 

Om de mogelijkheid op explosie van de batterij te 
voorkomen; 
Volg voor de navulbare type van batterij onderstaande 
instructies. 
• Gebruik of laad de batterij van het navulbare type 

van batterij niet op als het vloeistofniveau onder 
het LAAGSTE (onderste limietniveau) merkteken 
staat. Anders kunnen onderdelen van de batterij 
voortijdig verslechteren, waardoor de levensduur 
van de batterij verkort of een explosie kan optreden. 
Controleer regelmatig het vloeistofniveau en 
voeg zo nodig gedestilleerd water toe zodat het 
vloeistofniveau zich tussen de BOVENSTE- en 
ONDERSTE-niveaus bevindt.  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
•  Verwijder nooit de batterijkap terwijl de motor draait. 
•  Houd elektrolyt uit de buurt van ogen, handen en 

kleding. Als u ermee spettert, was het dan onmiddellijk 
volledig weg met water en roep medische hulp in. 

•  Houd te allen tijde open vonken en vlammen uit de 
buurt van de batterij. Waterstofgas vermengd met 
zuurstof wordt zeer explosief. 

•  Draag oogbescherming en rubberen handschoenen 
bij het werken rond de batterij. Verkeerde behandeling 
van de batterij verkort de levensduur en verhoogt de 
onderhoudskosten. 

•  De originele batterij is onderhoudsvrij, maar heeft 
een beetje onderhoud nodig. 

•  Als de batterij zwak is, zal de motor moeilijk te starten 
zijn en zullen de lichten dimmen. 

•  Het is belangrijk om de batterij regelmatig te 
controleren.  

1. Batterij  2. Schakelaar laadstroomverdeler
MET DE KLOK 
MEE DRAAIEN 
OM IN TE SCHAKELEN  

2  

1  

DRAAI DE TELLER 
TEGEN DE KLOK 
IN OM UIT TE 
SCHAKELEN  

      UIT POSITIE AAN POSITIE 
 De laadstroomverdeler is gebruikt om de besturing van 
DC te bereiken. 

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de 
batterijverbinding van andere elektrische apparatuur 
af te snijden terwijl u de tractor verlaat. Dit zal de 
levensduur van de batterij verlengen. 
♦ Batterij Opladen  
!  WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Wanneer de batterij wordt geactiveerd, zijn waterstof 

en zuurstofgassen in de batterij extreem explosief. 
Houd te allen tijde open vonken en vlammen uit de 
buurt van de batterij, vooral tijdens het opladen van 
de batterij.  
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• Zorg er bij het opladen van de batterij voor dat de 
ontluchtingsdoppen stevig op hun plaats zitten 
(indien aanwezig) 

• Wanneer u de kabel loskoppelt van de batterij, start 
dan eerst met de negatieve pool. Wanneer u de 
kabel op de batterij aansluit, start dan eerst met de 
positieve pool. 

• Controleer de batterijlading nooit door een metalen 
voorwerp over de polen te plaatsen. 
Gebruik een voltmeter of hydrometer. 

1. Sluit om het opladen van de batterij te vertragen, de 
positieve pool van de batterij aan op de positieve 
pool van de oplader en de negatieve op de negatieve 
en laadt vervolgens op de standaardmanier op. 

2. Een boost-lading is alleen voor noodgevallen. Het 
zal de batterij gedeeltelijk opladen in een hoog 
tempo en in een korte tijd. Bij gebruik van een boost-
opgeladen batterij, is het noodzakelijk om de batterij 
zo snel mogelijk opnieuw op te laden. 
 Als u dit niet doet, wordt de levensduur van de 
batterij verkort. 

3.  De batterij wordt opgeladen als het indicatorscherm  
van zwart groen wordt. 

4. Wanneer u een oude batterij inwisselt in een nieuwe, 
gebruik een batterij met dezelfde specifi catie zoals 
weergegeven in tabel 1.  

Volt
(V)

Capaciteit
na

5 u (Ah)
Koudestart-
stroom (A)

12 65 540

♦ Richting voor Opslag 
1. Wanneer u de tractor voor langere tijd opslaat, moet 

u de batterij uit de tractor halen, de elektrolyt op het 
juiste niveau instellen en op een droge plaats uit 
direct zonlicht bewaren. 

2. De batterij wordt automatisch ontladen terwijl deze 
is opgeslagen. Herlaad ze elke 3 maanden in warme 
seizoenen en eenmaal alle 6 maanden in koude 
seizoenen. 

Afstellen Rempedaal  
! WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Stop de motor en blokkeer de wielen voordat u het 

rempedaal controleert.  

Juiste vrije 
speling van het 
rempedaal  

25 mm op het pedaal 
Houd de vrije speling in de rechter 
en linker rempedalen gelijk.

1. Geef de parkeerrem vrij. 
2.  Druk de rempedalen lichtjes in en meet de vrije 

slag aan de bovenkant van de pedaalslag. 
3. Als afstelling nodig is, draait u de borgmoer los en 

draait u aan de spanschroef om de lengte van de 
stang binnen aanvaardbare grenzen aan te passen. 

4. Draai de borgmoer weer vast.  

1. Borgmoer 2. Spanschroef 
Aanpassen Koppelingspedaal Vrije Speling 
Om de vrije speling van het pedaal aan te passen: 
1. Verwijder de splitpen, draai de borgmoer los en 

verwijder vervolgens de gaffelpen. 
2. Draai de gaffel om het effect over de hele lengte 

van de vrijgavestang te vergroten of te verkleinen 
na het losdraaien van de borgmoer, waardoor het 
vergroten van de effectieve lengte een grotere 
vrije speling zal geven en het verminderen van de 
lengte minder vrije speling zal geven.  

1

2    3     4    5

Afbeelding 2B 
Afstellen koppelingspedaal 

1. Dwarsas Hendel  2. Gaffelpen 
3. Gaffel  4. Borgmoer  5. Vrijgave Stang 

Controleren Radiatorslang en -Klem
! WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Zorg ervoor dat u de motor stopt en de sleutel 

verwijdert voordat u de radiateurslang en -klem 
controleert. 

• Laat de motor en koelvloeistof toe om voldoende af 
te koelen voordat u deze controleert. 

 Controleer of de radiatorslangen na elk onderhoud 
juist zijn bevestigd. 

1.  Als slangklemmen loszitten of water lekken, draai 
dan de banden stevig vast. 

2. Vervang de slangen en draai de slangklemmen 
stevig vast als de radiatorslangen opgezwollen, 
verhard of gebarsten zijn. Vervang de slangen en 
slangklemmen bij elk onderhoud als deze worden 
gecontroleerd en ontdekt wordt dat de slangen 
gezwollen, gehard of gebarsten zijn.  
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Afstelbout

Afbuiging: 10 tot 12mm
 0,39 tot 0,47 in.

(Wanneer ingedrukt met een kracht 
van ong. 98N (10kgf) (22lbdf)

(3)  Afstellen plaat

(1)   Bevestigings
moer

(2)   Bevestigings
bout

46

2

2

2

1

1

11. Radiatorklem  2. Radiatorslang 
Voorzorgsmaatregelen bij Oververhitting 
Voer de volgende acties uit als de koelmiddeltemperatuur 
bijna of hoger is dan het kookpunt, dat "Oververhitting" 
wordt genoemd 
1. Parkeer de tractor op een veilige plaats en laat de 

motor stationair draaien. 
2. Stop de motor niet plotseling, maar stop hem na 

ongeveer 5 minuten onbelast stationair draaien. 
3. Blijf zelf ver ut de buurt van de machine gedurende 

nog eens 10 minuten of terwijl de stoom naar buiten 
blaast. 

4. Controleer of er geen gevaren zijn zoals branden. 
Ontdoe u van de oorzaken van oververhitting 
volgens de handleiding, zie sectie "PROBLEMEN 
OPLOSSEN", en start vervolgens de motor opnieuw. 

Aanpassen Toe-in 
1. Parkeer de tractor op een vlakke plaats. 
2. Draai het stuurwiel zodat de voorwielen in de rechtuit 

positie staan. 
3. Laat het werktuig zakken, vergrendel de parkeerrem 

en stop de motor. 
4. Meet de afstand tussen de bandhielen aan de 

voorkant van de band, hubhoogte. 
5. Meet de afstand tussen de bandhielen aan de 

achterkant van de band, hubhoogte. 
6. De voorste afstand moet 4 tot 12 mm (0,15 tot 0,47 

inch) minder zijn dan de achterste afstand. Als dit 
niet het geval is, pas de lengte van de trekstang aan.  

A. Wiel tot Wiel aan Achterzijde   B. Wiel tot Wiel aan Voorzijde 
C. VOORZIJDE 

♦ Aanpassingsprocedures 
1. Draai de trekstang moer los. 
2. Draai aan de trekstangverbinding om de stanglengte 

aan te passen totdat juiste toespoor meting is 
verkregen. 

3. Draai de trekstang moer weer vast.  

1. Trekstang Moer  2. Trekstangverbinding 

Aanpassen spanning ventilatorriem  
! WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Zorg ervoor dat u de motor stopt voordat u de 

riemspanning controleert.  

Juiste 
riemspanning 
van de 
ventilator  

Een afbuiging van tussen 10 en 
12 mm (0,39 tot 0,47 inch) wanneer 
de riem in het midden van de 
overspanning wordt ingedrukt.  

1. Stop de motor en verwijder de sleutel. 
2. Pas een gemiddelde duimdruk toe op de riem tussen 

de riemschijven. 
3. Als de spanning niet juist is, maakt u de 

montagebouten van de alternator los en trekt u met 
een hendel tussen de alternator en het motorblok 
de alternator naar buiten totdat de uitwijking van de 
riem binnen acceptabele limieten valt. 

4. Vervang de ventilatorriem als deze beschadigd is.

Aanpassen ventilatorriem  
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! WAARSCHUWING
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Parkeer de tractor op een vlakke plaats. 
• Laat het werktuig zakken, vergrendel de parkeerrem 

en stop de motor.  

1  

Aanpassen van het 
Draaipunt Vooras 

A  
B  

PROCEDURE:
1. Draai de borgmoer los (A). Draai de stelschroef 

(B) aan zodat de oscillerende belasting 100-150N 
(10-15 kgf) is. 

2. Draai de borgmoer (A) vast tot 40-50 Nm. 
3. Controleer & pas het bij elke onderhoud aan. 
ELKE 100 UREN 

Reinigen Luchtreiniger Primair Element  
! WAARSCHUWING

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Zorg ervoor dat de motor stopt en verwijder de 

sleutel voordat u het luchtfi lterelement reinigt. 
1. Verwijder de kap van het luchtfi lter en het primaire 

element. 
2. Reinig het primaire element: 
 (1) Wanneer droog stof zich aan het element hecht, 

blaas dan perslucht van binnenuit en draai aan het 
element. Druk van samengeperste lucht moet lager 
zijn dan 205 kPa (2,1 kgf/cm', 30 psi). 

3. Vervang primaire element van de luchtreiniger: 
 Eenmaal per jaar of na elke zesde reiniging, 

afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. 

OPMERKING: 
• Controleer om te zien of de evacuatorklep is verstopt 

met stof.  

Evacuatorklep (3)

Kader (2)
Element (1)

1

BELANGRIJK: 
• De luchtreiniger gebruikt een droog element, breng 

nooit olie aan. 
• Laat de motor niet draaien met verwijderd 

fi lterelement.
• Zorg ervoor dat u de kap rechtop terugplaatst met 

de pijl ^ (aan de achterkant van de kap). Als de 
kap niet juist is bevestigd, zal de evacuatorklep 
niet werken en zal het stof aan het element blijven 
kleven. 

• Raak het secundaire element niet aan, behalve 
in gevallen waar vervanging vereist is. (Zie 
"VervangenSecundaire Element Luchtreiniger" 
in "ELK JAAR" in de sectie "PERIODIEK 
ONDERHOUD"). 

♦ Evacuatorklep 
 Open de evacuatorklep eenmaal per week onder 

normale omstandigheden - of dagelijks bij gebruik 
op een stoffi ge plaats - om zich te ontdoen van 
grote deeltjes stof en vuil. 

Controleren Hydraulische Stainer 

1. Controleer om te zien of alle leidingen 
en slangklemmen goed vastzitten en niet 
beschadigd zijn. 

2. Als slangen en klemmen versleten of beschadigd 
zijn, vervang of repareer ze dan meteen.  

1.  Hydraulische Stainer 

ELKE 250 UREN 

Vervangen Motoroliefi lter  
!  WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Zorg ervoor dat u de motor stopt voordat u het 

oliefi lterpatroon vervangt. 
• Laat de motor voldoende afkoelen, olie kan heet zijn 

en kan branden. 

1. Verwijder de oliefi lter. 
2. Plaats een fi lm van zuivere motorolie op de rubberen 

afdichting van het nieuwe fi lter.  

Aanpassen Draaipunt Vooras [4WD]

1. Draaipunt Vooras
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3. Draai het fi lter snel vast totdat het in contact komt met 
het montage oppervlak. 

 Draai het fi lter met de hand nog een 1/2 slag aan. 
4. Nadat het nieuwe fi lter is vervangen, daalt de motorolie 

normaal gesproken een beetje. Zorg ervoor dat de 
motorolie niet door de afdichting lekt en controleer het 
olieniveau op de peilstok. Vul vervolgens de motorolie 
bij tot het voorgeschreven niveau.  

1

1. Motoroliefi lter 
BELANGRIJK: 
• Gebruik alleen een echt FARMTRAC-fi lter om 

ernstige schade aan de motor te voorkomen. 

Vervangen Motorolie  

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Zorg ervoor dat u de motor stopt voordat u de olie 

vervangt. 
• Laat de motor voldoende afkoelen, olie kan heet zijn 

en kan branden. 

1. Verwijder om de gebruikte olie af te tappen de 
aftapplug aan de onderkant van de motor en tap de 
olie volledig af in de olieopvangbak. 

 Alle gebruikte olie kan gemakkelijk worden afgetapt 
als de motor nog warm is. 

2. Na aftappen de aftapplug opnieuw aanbrengen. 
3. Vul de nieuwe olie bij tot de bovenste lijn op de 

peilstok (zie "SMEERMIDDELEN" in de sectie 
"ONDERHOUD").  

1

1. Aftapplug Motorolie

1. Vulplug voor Motorolie 
Reinigen Brandstoffi lter 

1  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Stop de motor en verwijder de sleutel voordat u 

brandstofl eidingen en brandstoffi lter controleert. 
• Controleer de brandstofl eidingen regelmatig. De 

brandstofl eidingen zijn onderhevig aan slijtage en 
veroudering. Er kan brandstof weglekken op de 
draaiende motor en brand veroorzaken. 

• Bescherm uw handen wanneer u kerosine gebruikt 
om onderdelen te reinigen. 

 Deze taak moet niet in het veld worden uitgevoerd, 
maar op een zuivere plaats. 

1. Maak de fi lterkolf los en verwijder deze en spoel de  
binnenkant met kerosine. 

2. Haal het element eruit en dompel het in de kerosine 
onder om te spoelen. 

3. Na het reinigen monteert u het brandstoffi lter 
opnieuw en houdt u het buiten het bereik van stof 
en vuil. 

4. Ontlucht het brandstofsysteem. 
 (Zie "ONDERHOUD ZOALS VEREIST" in de sectie 

"PERIODIEK ONDERHOUD"). 
BELANGRIJK: 
• Wanneer de brandstoffi lterkolf is verwijderd, stopt 

het vloeien van brandstof uit de brandstoftank. Als 
de brandstoftank bijna vol is, zal de brandstof echter 
terugvloeien van de brandstofretourleiding naar 
het brandstoffi lter. Zorg ervoor dat voordat u gaat 
controleren de brandstoftank minder dan halfvol is.  

3  

1  

2  

1. Ontluchtingsschroef  2. Brandstoffi lter  
3.  Aftapplug  

!  WAARSCHUWING
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BELANGRIJK: 
• Als stof, vuil of water in het brandstofsysteem, zijn de 

brandstofpomp en inspuitmondstukken onderhevig 
aan voortijdige slijtage. Om dit te voorkomen, 
moet u de brandstoffi lterkolf en -element periodiek 
reinigen. 

ELKE 500 UREN 

• Aanpassen Klepontruiming Motor. Raadpleeg uw 
lokale FARMTRAC-Dealer/Distributeur voor dit 
onderhoud. 

• Controleren Brandstofi njectie Mondstuk 
Injectiedruk Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-
Dealer/Distributeur voor dit onderhoud. 

• Reinig de brandstoftank. 

IN DE EERSTE 800 (UREN DAAROPVOLGEND 
ELKE 1.000 UREN.) 

Vervangen Transmissievloeistof 

!  WAARSCHUWING  
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen; 
• Laat de motor voldoende afkoelen, olie kan heet 

zijn en kan branden. 
 Parkeer de tractor op een vlakke en zuivere 

ondergrond. 

1. Verwijder om de gebruikte olie af te tappen de 
aftapplug aan de onderkant van de transmissiekast 
en tap de olie volledig af in de olieopvangbak. 

2. Na aftappen de aftapplug opnieuw aanbrengen. 
3. Vul met nieuwe FARMTRAC UTTO-vloeistof bij 

tot de bovenste limiet op de peilstok. 
 (Zie "SMEERMIDDELEN" in het hoofdstuk 

"ONDERHOUD" en "DAGELIJKSE CONTROLE" 
in de sectie "PERIODIEK ONDERHOUD") 

4. Na het laten draaien van de motor gedurende 
enkele minuten, stop hem en controleer opnieuw 
het olieniveau; voeg olie toe tot het voorgeschreven 
niveau. 

5. Gooi gebruikte olie op de juiste manier weg.  

1

1. Aftaplug Transmissie

1  

1. Peilstok Transmissie 
BELANGRIJK: 

• Gebruik de tractor niet onmiddellijk na het veranderen 
van de transmissievloeistof. 

Vervangen Olie Voorasbehuizing 
1. Parkeer de tractor op een stevige, vlakke en 

genivelleerde ondergrond. 
2. Verwijder om de gebruikte olie af te tappen de 

rechter en linker aftappluggen en de vulplug in de 
voorasbehuizing en tap de olie volledig af in de 
olieopvangbak. 

3. Na aftappen de aftappluggen opnieuw aanbrengen. 
4. Vul met nieuwe olie bij tot de bovenste inkeping op 

de peilstok. (Zie "SMEERMIDDELEN" in de sectie 
"ONDERHOUD") 

BELANGRIJK: 
 Controleer na 10 minuten het olieniveau opnieuw en 

voeg olie toe tot het voorgeschreven niveau. 

5. Na vullen de vulplug opnieuw aanbrengen. 
6. Gooi gebruikte olie op de juiste manier weg.  

1  

2  

1. Vulplug  2. Aftapplug
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ELKE 1000 UREN 
• Controleer de Startmotor
• Controleer de Alternator
• Controleer de Gloeibougie

ELK JAAR 
• Vervangen primair element luchtreiniger zoals 

aanbevolen in de onderhoudstabel 
BELANGRIJK: 
• Gebruik alleen een echt FARMTRAC-fi lter om 

ernstige schade aan de motor te voorkomen. 
ELKE 2 JAAR 
• Spoelen Koelingssysteem en Koelvloeistof 

Vervangen 
• Controleren Injectiepomp. Raadpleeg uw lokale 

FARMTRAC-Dealer/Distributeur voor dit onderhoud.  

! WAARSCHUWING
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Verwijder de radiatordop niet terwijl de koelvloeistof 

heet is. Draai de kap eens afgekoeld langzaam 
naar de eerste stop en laat voldoende tijd over om 
druk te laten ontsnappen voordat u de dop volledig 
verwijdert. 

1. Stop de motor, verwijder de sleutel en laat hem 
afkoelen. 

2. Om de koelvloeistof af te tappen, koppelt u de 
radiateurslang (motorzijde) los en verwijdert u de 
radiatordop. De radiatordop moet worden verwijderd 
om het koelvloeistof volledig af te tappen. 

3. Nadat alle koelvloeistof is afgetapt, sluit u de 
radiatorslang opnieuw aan. 

4. Vul met schoon zacht water en een reinigingsmiddel 
voor het koelsysteem. 

5. Volg de aanwijzingen van de reinigingsinstructie. 
6. Vul na het spoelen met schoon, zacht water en 

antivries op totdat het koelvloeistofniveau net onder 
de radiatordop zit. Installeer de radiatordop stevig. 

7. Vul met koelvloeistof bij tot het "maximale" teken 
van de vuilwatertank. 

8. Start en bedien de motor gedurende enkele minuten. 
9. Stop de motor, verwijder de sleutel en laat afkoelen. 
10. Controleer het koelvloeistofniveau van de 

vuilwatertank en voeg koelvloeistof toe indien nodig. 
11. Gooi gebruikte koelvloeistof op de juiste manier weg.  

1  

2  
3  

1 Vuilwatertank  2. Radiatorslang  3. Radiatordop

BELANGRIJK: 
• Start de motor niet zonder koelvloeistof. 
• Gebruik schoon, fris, zacht water en antivries om de 

radiator en de vuilwatertank te vullen. 
• Bij het mengen van de antivries met water is de 

antivries mengverhouding 50%. 
• Draai de radiatordop stevig vast. Als de dop loszit 

of  niet goed is bevestigd, kan er water uit lekken en 
kan de motor oververhit raken. 

Antivries  

!  WAARSCHUWING
Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Bij gebruik van antivries, trek je wat bescherming 

aan zoals rubberen handschoenen (Antivries bevat 
vergif.)- 

• Als het wordt ingeslikt, zoek dan onmiddellijk 
medische hulp. Laat NOOIT een persoon overgeven, 
tenzij dit gezegd wordt door een antigifcentrum of 
een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg wordt 
verteld. Gebruik standaard eerste hulp en reanimatie 
voor tekenen van shock of hartstilstand. Bel uw 
lokale Antigifcentrum of uw lokaal alarmnummer voor 
verdere hulp. 

• Wanneer antivries in contact komt met de huid of 
kleding, was het dan onmiddellijk af.

• Meng geen verschillende types van Antivries. Het 
mengsel kan een chemische reactie veroorzaken die 
schadelijke stoffen veroorzaakt. 

• Antivries is onder bepaalde omstandigheden uiterst 
brandbaar en explosief. Houd vuur en kinderen uit de 
buurt van antivries. 

• Plaats bij het aftappen van vloeistoffen uit de motor 
een container onder de motorbehuizing. 

• Gooi geen afval op het terrein, in een afvoer of in een 
waterbron. 

• Neem ook de relevante milieubeschermingsvoor-
schriften in acht bij het verwijderen van antivries. 

Gebruik altijd een 50/50 mengsel van koelvloeistof met 
lange levensduur en schoon zacht water in FARMTRAC-
motoren. Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-dealer/ 
distributeur aangaande koelvloeistof voor extreme 
omstandigheden. 
1. Koelvloeistof met lange levensduur (hierna LLC) 

bestaat in verschillende soorten. Gebruik het type 
ethyleenglycol (EG) voor deze motor. 

2. Voordat u LLC-gemengd koelwater gebruikt, moet u de 
radiator vullen met vers water en deze opnieuw legen. 
Herhaal deze procedure 2 of 3 keer om de binnenkant 
schoon te maken. 

3. Mengen van de LLC Premix 50% LLC met 50% schoon 
zacht water. Roer het goed door elkaar bij het mengen 
en vul het vervolgens in de radiator. 

4. De procedure voor het mengen van water en antivries 
verschilt afhankelijk van het merk van het antivries en 
de omgevingstemperatuur. Raadpleeg de SAE J1034-
standaard, meer specifi ek ook voor SAE J814c.  

Vol. %
Antivries

50 -34

°F°C °C

-29,2 107

°F

224,6

Vriespunt °C Kookpunt °C

PERIODIEK ONDERHOUD  

compact euro version 02_x6_Print_Dutch.indd   50compact euro version 02_x6_Print_Dutch.indd   50 27-09-2018   PM 5:16:4027-09-2018   PM 5:16:40



10
D

R
A

A
IE

N
D

 
G

C
U

10
C

LA
X

O
N

10
M

O
B

IE
LE

 
O

P
LA

D
E

R

10
PA

R
K

E
E

R

10
K

N
IP

P
E

R
LI

C
H

T

15
G

E
VA

R
E

N
 

P
LO

E
G

10
 C

LU
S

TE
R

 
B

R
A

N
D

S
TO

F-
TO

E
V

O
E

R

20
 

R
E

G
E

LA
A

R

5 
PA

R
K

E
E

R
R

E
LA

IS

15
LO

 S
TR

A
A

L

10 R
E

M

Lamp Capaciteit

Koplamp 55W

Achterlicht /
Richtingaanwijzer 4,5W/4,5W

Waarschuwingslicht 4,5W/4,5W

Ploeglamp 55W

Zwaailamp 55W
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 Op 1,013 x 10’Pa (760mmHg) druk (atmosferisch). 
Een hoger kookpunt wordt verkregen door gebruik te 
maken van een radiatordrukdop die de ontwikkeling 
van druk in het koelsysteem mogelijk maakt. 

5. De LLC toevoegen 

(1) Voeg alleen water toe als het mengsel in hoeveelheid 
vermindert door verdamping. 

(2) Als er een mengsellek is, voeg dan de LLC van 
dezelfde fabrikant en soort toe met hetzelfde 
mengselpercentage. 

 Voeg nooit een koelmiddel met lange levensduur van 
verschillende fabrikanten toe. (Verschillende merken 
kunnen verschillende additieve componenten hebben 
en de motor werkt mogelijk niet zoals aangegeven.) 

6. Als de LLC wordt gemengd, gebruik dan geen 
radiatorreinigingsmiddel. De LLC bevat een 
anticorrosief middel. Indien gemengd met het 
reinigingsmiddel, kan zich slib opbouwen, hetgeen de 
motoronderdelen nadelig beïnvloedt. 

7. FARMTRAC echte koelvloeistof met lange levensduur 
heeft een levensduur van 2 jaar. Zorg ervoor dat het 
koelmiddel elke 2 jaar wordt vervangen. 

OPMERKING: 
 De bovenstaande gegevens vertegenwoordigen 

industriestandaarden die een minimaal glycolgehalte 
in het geconcentreerde antivriesmiddel vereisen. 

Vervangen Radiatorslang (Waterleidingen) 
 Vervang de slangen en klemmen. 
 (Zie "Controleren Radiatorslang en -klem" bij 

"ELK ONDERHOUD" in de sectie "PERIODIEK 
ONDERHOUD"). 

Vervangen Brandstofslang 
 Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-Dealer/-Distributeur 

voor dit onderhoud. 

Vervangen Inlaatluchtleiding 
 Raadpleeg uw lokale FARMTRAC-Dealer/-Distributeur 

voor dit onderhoud. 

ONDERHOUD ZOALS VEREIST 

Ontluchten Brandstofsysteem 
 Lucht moet verwijderd worden: 
1. Wanneer het brandstoffi lter of de leidingen zijn 

verwijderd. 
2. Wanneer de tank volledig leeg is. 
3. Nadat de tractor gedurende lange tijd niet is gebruikt. 

De ontluchtingsprocedure is als volgt: 
1. Vul de brandstoftank met brandstof. 
2. Start de motor en laat deze ongeveer 30 seconden 

draaien en stop vervolgens de motor. 

Vervangen van de Zekering 
 Het elektrische systeem van de tractor is door 

zekeringen beschermd tegen mogelijke schade.  

 Een doorgeslagen zekering geeft aan dat zich ergens 
in het elektrische systeem een overbelasting of 
kortsluiting voordoet. 

 Als één van de zekeringen zou doorslagen, vervang 
ze dan door een nieuwe met dezelfde capaciteit. 

BELANGRIJK: 
• Onderzoek voordat u een doorgeslagen zekering 

vervangt, waarom de zekering is doorgeslagen en 
voer de nodige reparaties uit. Als u deze procedure 
niet volgt, kan dit leiden tot ernstige schade aan het 
elektrische systeem van de tractor. Raadpleeg de sectie 
"PROBLEEMOPLOSSING" van deze handleiding 
of uw lokale FARMTRAC-dealer / -distributeur voor 
specifi eke informatie over elektrische problemen.  

1 . Zekeringkast

1  

Vervangen Gloeilamp 

1. Koplampen. 
 Neem de gloeilamp uit het lamplichaam en vervang 

deze door een nieuwe. 
2. Andere lampen 
 Maak de lens los en vervang de gloeilamp.

PERIODIEK ONDERHOUD  
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ROPSLAG
! WAARSCHUWING  

Om persoonlijk letsel of de dood te voorkomen: 
• Reinig de machine niet terwijl de motor draait. 
• Om het gevaar van uitlaatgasvergiftiging te voorkomen, 

mag de motor niet in een gesloten gebouw zonder 
voldoende ventilatie gebruikt worden. 

• Verwijder bij het opslaan de sleutel uit het contactslot 
om te voorkomen dat onbevoegden de tractor 
bedienen en zich verwonden. 

TRACTOROPSLAG 
 Volg de onderstaande procedures als u van plan bent 

uw tractor voor een langere periode op te slaan. Deze 
procedures zullen ervoor zorgen dat de tractor klaar 
is om te werken met een minimale voorbereiding 
wanneer hij uit de opslag wordt gehaald. 

1. Controleer de bouten en moeren op loszitten en trek 
ze indien nodig aan. 

2. Breng vet aan op tractorgebieden waar blank metaal 
zal roesten ook op draaipunt gebieden. 

3. Maak de gewichten los van het tractorframe. 
4. Pomp de banden op tot een druk die iets hoger is dan 

normaal. 
5. Vervang de motorolie en laat de motor draaien 

om gedurende ongeveer 5 minuten olie door het 
motorblok en interne bewegende delen te laten 
circuleren. 

6. Bedek met alle werktuigen neergelaten op de grond, 
de zichtbare zuigerstangen van de hydraulische 
cilindermet vet. 

7. Verwijder de batterij uit de tractor. Bewaar de 
batterij volgens de procedures voor batterijopslag. 
(Zie “Batterij” in “ELKE 100 UREN” in de sectie 
“PERIODIEK ONDERHOUD”.) 

8. Bewaar de tractor op een droge plaats waar de tractor 
beschut is tegen de elementen. Bedek de tractor. 

9. Bewaar de tractor indoor op een droge plaats die is 
beschermd tegen zonlicht en overmatige warmte. Als 
de tractor outdoor moet worden opgeslagen, bedek 
hem dan met een waterdicht zeildoek. Krik de tractor 
op en plaats blokken onder de voor- en achterassen 
zodat alle 4 de banden van de grond zijn. Houd de 
banden uit direct zonlicht en extreme hitte.  

BELANGRIJK: 
• Zorg er bij het wassen van de tractor voor dat de 

motor afslaat. Maak voldoende tijd vrij om de motor 
te laten afkoelen voordat u hem wast. 

• Bedek de tractor nadat de uitlaat en de motor zijn 
afgekoeld. 

VERWIJDEREN VAN DE TRACTOR UIT DE OPSLAG 

1. Controleer de luchtdruk van de band en blaas de 
banden op als ze bijna leeg zijn. 

2. Krik de tractor op en verwijder de steunblokken van 
onder de voor- en achterassen. 

3. Installeer de batterij. Zorg er voor het installeren van 
de batterij voor dat ze volledig is opgeladen. 

4. Controleer de spanning van de ventilatorriem.  
5. Controleer alle vloeistofniveaus (motorolie, 

transmissie-/hydraulische olie, motor koelvloeistof en 
alle bijgevoegde werktuigen). 

6. Start de motor. Observeer alle meters. Als alle meters 
naar behoren functioneren en normaal worden 
weergegeven, verplaatst u de tractor naar buiten. 
Eenmaal buiten parkeert u de tractor en laat je de 
motor ten minste 5 minuten stationair draaien. Schakel 
de motor uit en loop rond de tractor en voer een 
visuele inspectie uit op zoek naar tekenen van olie- of 
waterlekken. 

7. Ontgrendel met de motor volledig opgewarmd de 
parkeerrem en test u de remmen op juiste afstelling 
terwijl u vooruitrijdt. Stel de remmen af indien nodig. 

MOTOROPSLAG 
 Hieronder wordt beschreven hoe de motor in een niet-

werkende toestand gedurende drie maanden of langer 
en in een werkende toestand gedurende drie maanden 
of langer moet opgeslagen worden. Als de motor drie 
maanden of langer onbeheerd is achtergebleven, 
kunnen de interne motoronderdelen roesten die 
schade aan de motor kunnen veroorzaken. Wanneer u 
de motor voor een langere tijd opslaat. zorg er dan voor 
dat u de aanwijzingen hieronder volgt. 

Het opslaan van de motor in een niet-bedienbare 
toestand gedurende 3 maanden of langer. Voorbereiding 
voor opslag 
1. Tap de motorolie af en giet roestpreventieve olie (NP- 

10-2) in de motor. 
2. Bereid een brandstofmengsel voor dat 50% roest- 

voorkomende olie (NP-9) bevat en vul de brandstoftank 
ermee. 

3. Laat de motor draaien bij een snelheid van 800 tot 
1.000 per min (stationair draaien) gedurende 5 tot 10 
minuten zonder belasting. 

4. Spuit onmiddellijk vóór het stoppen van de motor een 
vluchtige corrosieremmer (V.C.I.) door de inlaatopening 
om roest op het luchtinlaatsysteem te voorkomen. 

5. Tap met de motor gestopt het brandstofmengsel van 
de brandstoftank af. 

6. Breng roestpreventieve olie (NP-3) rijkelijk aan op de 
blootliggende delen van de bewerking.

7. Dicht de luchtinlaat, uitlaat, ontluchter en andere 
openingen af met een zelfklevende ruwe doek. 

8. Maak de V-riem los. 
9. Wikkel zelfklevende textieltape op de aansluitingen 

van de starters en alternator en dicht de openingen af. 
Bedek deze delen met polyethyleen plaat of verwerkte 
polyethyleen bedekkingen. 

10. Koppel de kabels los van de batterijpolen en laad de 
batterij op. Reinig de polen, breng een dunne laag vet 
aan op de polen. en sla de batterij op in een koele en 
droge ruimte. 

11. Bedek de hele motor. 
12. Druk het koppelingspedaal volledig in en plaats de stop 

om te voorkomen dat de koppelingsplaat vast komt 
te zitten. 

OPMERKING: 
(a) Sla de motor op in een goed geventileerde indoor 

ruimte. 
(b) Het is niet nodig koelvloeistof af te tappen, omdat deze 

LLC bevat. (Voeg LLC toe om de concentratie tussen 
30 en 60% te verhogen).  
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JIS Nr Aanbevolen
Product

Toepassing

K2246

NP -3
Nippon Olie 
Onderneming 
Antiroest P-1400

Voorkomen van roest 
op blootgestelde 
machineoppervlakken  

NP -9
Nippon Olie 
Onderneming 
Antiroest P-2400

Voorkomen van roest 
op brandstofsysteem  

NP -10-2
Nippon Olie 
Onderneming 
Antiroest P-230

Voorkomen van roest 
op smeringssysteem

Z1519

-

Ryoukou Kagaku 
V.C.I. Diana 
Vluchtige 
corrosieremmer

Voorkomen van roest 
op luchtinlaatsysteem
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(c) Plaats een teken op een gemakkelijk waarneembare 
plaats om te waarschuwen dat de roestpreventieve 
olie in de motor moet worden vervangen door 
motorolie en de brandstoftank moet worden gevuld 
met brandstof voordat de motor wordt gebruikt. 

(d) Een nieuwe motorolie kan in de plaats komen van 
roestpreventieve olie (NP-10-2). 

Aanbevolen roestpreventieve olie en corrosie 
remmer. 

Tabel 9-1 Aanbevolen roestpreventie 
Olie- en corrosieremmer  

Onderhoud gedurende opslag 

 Laad de batterij eenmaal per maand op. Controleer 
eerst het elektrolyt van de batterij op het juiste 
niveau en laad vervolgens de batterij op. 

Gebruiken van de motor na opslag 
1. Verwijder de kap van de motor. 
2. Sluit een volledig opgeladen batterij aan. 
3. Verwijder de kap van de starter en alternator. 
4. Pas de spanning van de V-riem aan. 
5. Verwijder de afdichtingstapes uit de openingen 

van de motor. 
6. Tap de roestpreventieve olie af., en giet het in de 

geschikte motor. 
7. Vul de brandstoftank met brandstof en ontlucht 

het brandstofsysteem. 
8. Inspecteer de gehele motor. 
9. Verwijder de kleppendeksels en smeer de 

klepmechanismen. 
10. Schakel de brandstoftoevoer uit en laat de motor 

ongeveer 10 seconden draaien, en herhaal deze 
start 3 keer met intervallen van ongeveer 1 minuut.  

VOORZICHTIG 

Schakel om de motor te laten draaien de brandstoftoevoer 
naar de motor uit en gebruikt de starters. 

11. Zorg ervoor dat de motoroliedruk stijgt. 
12. Start de motor 
13. Voer gedurende een voldoende lange duur een 

warming-up uit. 
14. Voeg belasting toe en verhoog het motortoerental 

tot het nominale toerental. 

Motor gedurende 3 maanden of langer in 
bedrijfstoestand opslagen. 

 Wanneer de motor niet wordt gebruikt gedurende een 
opslag van drie maanden of langer, kunnen interne 
motoronderdelen roesten en oliefi lm verliezen. Als 
gevolg hiervan kan de motor vastlopen wanneer 
deze wordt gestart na opslag. Om een dergelijk 
risico te voorkomen, moet de motor tijdens opslag 
periodiek worden gebruikt. 

Werkende motor voor onderhoudsdoeleinden 

 Laat de motor ten minste een keer per maand draaien 
voor onderhoudsdoeleinden, zoals hieronder wordt 
beschreven. 

1. Bedien met de brandstof uitgeschakeld (druk 
op de motorstopknop om de brandstofi nfectie 
uit te schakelen) de startmotoren twee keer met 
tussenpozen van ongeveer 15 seconden en 
controleer of de motoroliedruk verhoogd. 

2. Nadat de motor is gestart, 5 tot 10 minuten zonder 
belasting werken.  

ROPSLAG
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1. Ken uw Tractor
  Uw handleiding zal u alles vertellen wat u moet 

weten over het onderhoud en de bediening van uw 
tractor.

  Onderzoek toont aan dat een slecht onderhouden 
tractor tot 25% kostbare diesel verspilt.

2. Stoppen van diesellekken
  Controleer uw tractor dagelijks. Een lek van één 

druppel per seconde kan u 600 liter per jaar 
kosten.

3.  Schakel uw motor uit, wanneer u stopt
  Een stationair draaiende tractor verspilt elk uur 

meer dan 1 liter diesel.

 Onthoud:

 • Stem bij twijfel af met uw dealer. 

 Onthoud:

 Inspecteer de verbindingen in

 • Brandstoftank,

 • Brandstofi njectoren,

 • Brandstofpomp,

 • Brandstofl eidingen.

Onthoud:

•  Houd uw batterij, dynamo en zelfstarter 
in topconditie. Als ze defect zijn, kunnen ze 
u dwingen om inactief te zijn.

4. Rijd altijd in de juiste versnelling
  Als uw tractor het moeilijk heeft om een belasting 

te trekken met het gaspedaal op het maximum. 
Moet u in de laagste versnelling gaan staan. Als 
het versnelt, slipt u in een hogere versnelling.

  Verkeerde versnellingskeuze kan het 
brandstofverbruik met 30% verhogen en de uitvoer 
in het veld met 50% verminderen.

5. Rookt uw tractor ook

  Een tractor die te veel rookt, verspilt kostbare 
diesel. Overmaatse werktuigen of het gebruik van 
de verkeerde versnelling, veroorzaakt tractorrook. 
Als uw tractor continu rookt, laat hem dan nakijken 
bij uw dealer. Test de mondstukken en kalibreer 
indien nodig de brandstofi nspuitpomp opnieuw.

  Defecte brandstofi njectie kan het brandstofverbruik 
met 25% verhogen.

Onthoud:
•  Rook van een tractor duidt op overbelasting, 

versnelling lager.
Onthoud:
•  Gebruik geen overmaatse werktuigen.
•  Laat de motor regelmatig onderhouden.

6. Vuil - de ergste vijand van uw motor

  Goede luchtfi ltratie is belangrijk omdat 
tractoren vaak in stoffi ge omstandigheden 
werken. Onderzoek bewijst dat ongefi lterde 
lucht 45 keer sneller cilinderboringen verslijt 
en dat de zuiger 115 keer sneller dan normaal 
gaat.

  Goede brandstoffi ltratie is ook belangrijk. Vuile 
brandstof bedreigd de motor ook. Gebruik 
hoogwaardige brandstoffi lters en vervang ze 
zoals aanbevolen.

54
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7.  Versleten banden verminderen de trekkracht
  Blaas uw banden op tijd op. Zorg er bij het opnieuw 

monteren van de banden voor dat de 'V'-groeven 
naar beneden wijzen als ze vanaf de voorkant 
worden bekeken.

 Onthoud:
 •  Verschillende bandenspanningen worden 

aanbevolen voor weg-en veldwerk. Raadpleeg 
uw handleiding of vraag uw dealer.

  U kunt tot 30% meer brandstof verbruiken als u 
werkt met ondermaatse werktuigen of op lage 
toerentallen werkt.

8.  Combineer het laadvermogen met 
de belasting

  Kies de grootte van het werktuig en de werksnelheid 
van de tractor om te voldoen aan het maximale 
vermogen van uw motor. Laat hem draaien in de 
hoogst mogelijke versnelling waarbij uw tractor 
niet rookt. Als uw tractor op vol gas accelereert, 
zelfs in de hoogste versnelling. Is uw werktuig te 
klein. Een groter werktuig of een meervoudige 
opstelling van werktuigen kan u helpen maximaal 
voordeel te halen uit tractoren, kracht en gesneden 
dieselafval.

 Onthoud:
  Raadpleeg een expert bij het selecteren van 

werktuigen.

9. Plan uw veldloop
  Ploeg volgens een geplande lay-out die het 

inactief lopen, teruglopen en onhandige bochten 
vermindert. U zult diesel besparen als u lange 
voren in plaats van korte voren ploegt.

 Onthoud:
 •  Uw eerste openingen moeten recht en parallel 

zijn.
 •  Zijkanten en landtongen moeten continu rond 

het veld worden geploegd zonder het veld te 
verlaten.

Gebruiken van een pompset
  Bedien uw tractor met de gasinstelling die u de 

aanbevolen snelheid geeft voor een PTO of een 
riemaandrijving.

  Uw tractor heeft een ingebouwde toerenteller, 
het juiste motortoerental wordt op de wijzerplaat 
aangegeven.

  Vraag uw dealer of een expert om de 
gasklepinstelling aan te passen aan de grootte 
van uw pomp.

TIPS QUA BRANDSTOFBESPARING
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Onthoud:
•      U zult geld besparen als u de motor 

op zijn beste snelheid bedient voor de pomp.

DIESEL OPSLAG EN BEHANDELING

De trechter voor het gieten van de diesel moet een 
nauwe maasgaas hebben. Bussen en trechters 
moeten schoon en droog worden gehouden en 
afgedekt als ze niet worden gebruikt.

De vaten moeten goed beschut worden gehouden en 
de inhoud moet voldoende tijd krijgen om te bezinken 
voordat diesel wordt teruggetrokken.

Er moet een kraantje in het gat aan het ene uiteinde 
van het vat worden geschroefd, dat schuin van de 
kraantje moet worden geplaatst. Het is noodzakelijk 
om de tweede plug los te maken om de diesel te 
tekenen en deze daarna vast te zetten.

Het vat moet niet volledig worden afgetapt, maar 
opnieuw worden gevuld terwijl er nog steeds 5-10 
liter diesel in zit.

AFNEMEN
KRAAN

BANK

TIPS QUA BRANDSTOFBESPARING
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Hoe problemen op te lossen
Starters draaien niet of draaien langzaam, wat resulteert in een startfout

Tabel 11-1 Starters draaien niet of draaien langzaam, wat resulteert in een startfout

Starter draait, maar de motor start niet
Tabel 11-2 Starter draait, Maar de Motor Start Niet

Electrisch systeem

Doorgeslagen zekering Vervang de zekering

Defecte draadverbinding tussen 
batterij en startschakelaar Sluit de draad juist aan

Defecte draadverbinding tussen 
batterij, starters en startschakelaar Sluit de draad juist aan

Onvoldoende opgeladen batterij Inspecteer de V-riemspanning en pas deze aan.

Relatieve dichtheid van 
batterijvloeistof te laag Vervang de batterij

Defecte batterij Installeer een nieuwe batterij

Defect starter of startrelais Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Smeringssysteem Olieviscositeit te hoog Gebruik geschikte motorolie,

Brandstofsysteem

Lucht in brandstofsysteem Ontlucht het brandstofsysteem

Laag brandstofniveau Voeg brandstof toe

Verstopte brandstoffi lter Vervang de brandstoffi lter

Defecte brandstofaanvoerpomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofi njectiepomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Mechanische motor

Defecte bewegende onderdelen 
(interferentie tussen kleppen en 
zuigers of vreemde voorwerpen 
in cilinders)

Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie

Brandstofsysteem

Maak de brandstoftank leeg Voeg brandstof toe, en ontlucht het brandstofsysteem

Beschadigde brandstofl eiding Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Losse aansluiting brandstofl eiding Tghcr- ccnricc: o- Uo-sult FARMTRAC-dealer

Onjuiste brandstof Gebruik de juiste brandstof, zie: BRANDSTOF “(4-1),

Stof of water gemengd in brandstof Verwijder stof of water uit de brandstoftank

Verstopte brandstoffi lter Vervang de brandstoffi lter

Defecte brandstofaanvoerpomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofi njectiepomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Luchtinlaatsysteem Verstopte luchtreiniger Reinig voorreiniger,

Mechanische motor
Lage compressiedruk (beschadigde 
cilindervoering, zuiger of zuigerveer 
of klepafdichting)

Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie
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Andere problemen en tegenmaatregelen
Motorvermogen is laag

Tabel 11-3 Motorvermogen is Laag

Uitlaatrook is wit of blauw
Tabel 11-4 Uitlaatrook is Wit of Blauw

Motorolieviscositeit te hoog Gebruik motorolie met de juiste viscositeit 
overeenkomstig met de omgevingstemperatuur.

Onjuiste brandstof, controleren, vervangen Gebruik de juiste brandstof.

Onvoldoende luchttoevoer (verstopt luchtreiniger) Reinig het element van de luchtreiniger of vervang 
het indien nodig.

Overkoeling van de motor Bedek de radiator of raadpleeg een FARMTRAC-Dealer

Verstopte brandstoffi lter Vervang de brandstoffi lter.

Onvoldoende koeling (oververhitting) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Onjuiste klepspeling Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofaanvoerpomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofi njectiepomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte verstuivers voor brandstofi njectie Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte regelaar, defecte krukashoekopname, 
defecte nokkenas hoek sensor Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Lage compressiedruk
(versleten cilindervoeringen, versleten zuigerveren, enz.) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie

Overmatige hoeveelheid aan motorolie Handhaaf het juiste olieniveau.

Motorolieviscositeit te hoog Gebruik motorolie met de juiste viscositeit 
overeenkomstig met de omgevingstemperatuur.

Overkoeling Bedek de radiator of raadpleeg een 
FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte thermostaat
(watertemperatuur stijgt niet) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofverstuivers 
(ongelijkmatige injectie tussen cilinders) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte regelaar, defecte krukashoekopname, 
defecte nokkenas hoek sensor Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Lage compressiedruk
(versleten zuigervoeringen, versleten zuigerveren, enz.) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Onjuiste brandstof (laag cetaangetal) Gebruik de juiste brandstof.

Oorzaak Remedie
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Onjuiste brandstof Gebruik de juiste brandstof.

Onjuiste klepspeling Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofaanvoerpomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Lage compressiedruk
(versleten zuigervoeringen, versleten zuigerveren, enz.) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Onvoldoende inlaatlucht
(onjuiste ventilatie, verstopt luchtreiniger)

Reinig het element van de luchtreiniger 
of vervang het indien nodig.

Defecte regelaar, defecte krukashoekopname, 
defecte nokkenas hoek sensor Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte verstuivers voor brandstofi njectie Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofi njectiepomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie

Defecte brandstofaanvoerpomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte brandstofi njectiepomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte regelaar, defecte krukashoekopname, 
defecte nokkenas hoek sensor Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Onjuiste brandstof Gebruik de juiste brandstof.

Lage compressiedruk
(versleten zuigervoeringen, versleten zuigerveren, enz.) Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Onvoldoende inlaatlucht
(onjuiste ventilatie, verstopt luchtreiniger)

Reinig het element van de luchtreiniger of vervang 
het indien nodig.

Oorzaak Remedie

Overmatige hoeveelheid aan motorolie Handhaaf het juiste olieniveau.
2).

Motorolieviscositeit te laag Gebruik motorolie met de juiste viscositeit 
overeenkomstig met de omgevingstemperatuur.

Motorolielekkage Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Versleten cilindervoeringen, versleten zuigerveren Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Versleten klepsteelafdichtingen Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie
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Uitlaatrook is zwart of donkergrijs
Tabel 11-5 Uitlaatrook is Zwart of Donkergrijs

Brandstofverbruik is hoog
Tabel 11-6 Brandstofverbruik is Hoog

Motorolieverbruik is hoog
Tabel 11-7 Motorolieverbruik is Hoog
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Lakkage radiator, warmtewisselaar Raadpleeg een FARMTRAC-dealer / -distributeur

Laag koelvloeistofniveau Voel koelvloeistof toe.

Defecte waterpomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte thermostaat Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie

Onvoldoende hoeveelheid aan motorolie Handhaaf het juiste olieniveau.

Motorolieviscositeit te laag Gebruik motorolie met de juiste viscositeit 
overeenkomstig met de omgevingstemperatuur.

Verstopte oliefi lter Vervang het oliefi lter.

Defecte oliepomp Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte ontlastklep Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Defecte oliedruksensor Raadpleeg een FARMTRAC-Dealer / -Distributeur

Oorzaak Remedie
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Opmerking:  Als het probleem niet eenvoudig kan worden verholpen of als een ander probleem dan de hierboven genoemde optreedt, 
raadpleeg dan een Mitsubishi-dealer. Vermeld het serienummer van de motor wanneer u vervangende onderdelen 
bestelt. Geef bij vragen om reparatie het serienummer van de motor en de afl ezing van de bedrijfsurenteller aan.

Wanneer de brandstof op is
Wanneer de brandstof opraakt tijdens de werking van de motor en de motor is gestopt, start u de motor opnieuw op zoals hieronder 
wordt beschreven.

1. Draai de startschakelaar terug in de UIT-positie.

2. Voeg brandstof toe aan de brandstoftank.

3. Ontlucht het brandstofsysteem.

4. Herstart de motor.

Motor oververhit
Tabel 11-8 Motor Oververhit

De motoroliedruk is defect 
Tabel 11-9 De motoroliedruk is Defect
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AGGREGAAT PROBLEEM OORZAAK ACTIE

KOPPELING

RATELEN/GELUID/TRILLING

Abnormaal geluid tijdens het 
ontkoppelen van de koppeling

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Koppelingschijf klinknagel 
versleten of gebroken

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Koppelingsdeksel en Schijfmontage van 
de interne onderdelen zijn gebroken

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Toplager uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Koppelingsschijf uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Druklager versleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

SLEPENDE KOPPELING

Overmatige vrije speling van het 
koppelingspedaal

Pas de vrije speling van 
het pedaal aan (zie instructies)

Fulcrum ring van de drukplaat 
versleten of gebroken

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

SLIPPEN VAN DE KOPPELING

Te weinig vrije speling koppelingspedaal Pas de vrije speling van 
het pedaal aan (zie instructies)

Koppelingsschijf overmatig versleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Vet of olie op het oppervlak van 
de koppelingsschijf

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Losse spanning diafragmaveer Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Fulcrum ring van de drukplaat 
versleten of gebroken

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

KOPPELING NIET 
INSCHAKELING/UITSCHAKELEN Koppelingsverbindingen niet aangepast Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

TRANSMISSIE

LEKKAGE VAN KOPPELINGHUIS
AFTAPPLUG Afdichting Ingaande as Beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

TRACTOR STATIONAIR 
NA INSCHAKELEN 
VERSNELLINGEN

Borgring Ingaande as springt eruit Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

SELECTIE VAN DE 
BELANGRIJKSTE 
VERSNELLINGEN 
NIET VLAK

Luchtventilatiesopening ingeplugd op 
verschuivende kofferbak/zand, vuil op 
locaties met struiken

Maak het ventilatiegat vrij in 
de versnellingshendel / Reinig 
de onderdelen van eventuele 
zandkorrels &

SNELHEIDSVERSNELLINGS-
HENDEL SCHAKELT NIET Teveel veerspanning Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

TRACTOR GESTALD /
NIET VERPLAATSEN
NA HET INSCHAKELEN
VAN DE VERSNELLING

Vergrendeling versleten / beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Borgring springt uit de ingaande as Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

ABNORMAAL GELUID
Olieniveau onder het peilstokniveau Vul olie bij - zie instructies

Tandwiel / lager versleten of gebroken Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

VERSNELLING SPRINGT ERUIT

Borgveer beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Vertanding Koppelingshuls 
beschadigd/uitgesleten

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Vorknokken gebogen Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE / INSIJPELING VAN 
GEWELF PLUG

Opruiming in plug/gat of 
schuine montage

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE / INSIJPELING VAN 
AFDEKKING 4WD-AS Afdichting beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

LEKKAGE / INSIJPELING VAN 
4WD SCHAKELHENDEL Afdichting beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer
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AGGREGAAT PROBLEEM OORZAAK ACTIE

ACHTERAS

ABNORMAAL GELUID

Onjuiste terugslag tussen Kroonwiel 
Tandwiel & Tandwielaandrijfas

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Overtollig zweven in differentieel Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Lager differentieelopbouw uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

GELUID TIJDENS HET DRAAIEN

Uitgesleten sluitringen differentieel Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Onjuiste terugslag tussen differentieel

Rondsel en zijtandwiel
Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Tandwielen van differentiële tandwielen 
of tandwielen aan de zijkant versleten 
of beschadigd

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Schade aan Tandkrans /
Tandwielaandrijfas

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

DIFFERENTIEELSLOT NIET 
INSCHAKELEN/ UITSCHAKELEN

Differentieelslot vork 
gebogen / beschadigd

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Differentieelslot hulsvertanding beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

PEDAAL DIFFERENTIEELSLOT 
KEERT NIET TERUG

Differentieelslot vork geleidingspenprofi el 
beschadigd / uitgesleten

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Roest in Verbinding Differentieelslot Verwijder Roest of neem 
Contact op met FARMTRAC Dealer

LEKKAGE VAN ACHTERAS Afdichting beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN PTO-AFDICHTING Afdichting beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE / INSIJPELING GEWELFD 
DEKSEL

Onjuiste zitting van het 
gewelfd deksel in boring

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN PTO-
SCHAKELHENDEL Afdichting O-Ring Beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

REM

ABNORMAAL GELUID TIJDENS 
HET REMMEN

Onvoldoende Olie Vul Olie bij (Zie Instructies)

Onjuiste Oliesoort Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Water Dringt in Olie binnen Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

ONEVEN REMKRACHT
Oneven Vrije Speling Rempedaal Afstellen -ZIE INSTRUCTIES

Remschijf Uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

HOGE REMKRACHT VEREIST OM 
TE STOPPEN

Hoge Vrije Speling in rempedaal Afstellen -ZIE INSTRUCTIES

Remschijf uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Opbouw Aandrijving Uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

REM SLEEPT

4WD-HENDEL BEWEEGT VRIJ 
TIJDENS HET SCHAKELEN

Minder Vrije Speling op Pedaal Afstellen -ZIE INSTRUCTIES

Aandrijvingsbal Nokprofi el uitgesleten Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Terugstelveer Rempedaal 
verzwakt of gebroken

Versnellingsbal zit vast

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

TEVEEL GELUID IN HOGE 
VERSNELLINGEN

Niet aanbevolen om te 
werken in Hoge Versnellingen Bedien H1/2/3 niet in 4WD Modus
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AGGREGAAT PROBLEEM OORZAAK ACTIE

4WD 
VOORAS

DIFFERENTIEEL WERKT NIET - Differentieel Tandwiel gebroken Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN KNOKKEL 
BEHUIZING & KNOKKELDEKSEL - Differentieel Tandwiel gebroken Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN KNOKKEL 
BEHUIZING & WARTELBEHUIZING - Afdichting beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

AS WIELEINDE NIET 
DRAAIEN OF VASTGELOPEN - Interne Onderdelen Beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN WIELKASTEN - Afdichting beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN 
TANDWIELAANDRIJFAS - Afdichting beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN ACHTERKUSSEN 
BLOK - O’Ring beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

INSIJPELING / VET KOMT ERUIT 
VAN VOORSTE KUSSENBLOK - O’Ring beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

LEKKAGE VAN HOUDER 
TANDWIELAANDRIJFAS - O’Ring beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

OVERDADIGE SPELING IN 
VOORAS MONTAGE - Bout & moer niet juist aangetrokken Afstellen Speling - Raadpleeg 

de Instructies

KRACHT NIET OVERGEDRAGEN 
VAN / ACHTERWIEL NAAR 
VOORWIEL

- Schroefas gebroken Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

OVERDADIG GELUID
- Onjuiste terugslag tussen versnellingen
- Oliehoeveelheid onvoldoende
- Kogellager, tandwielen beschadigd.

Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer

VOORWIELEN SLINGEREN NAAR 
ÉÉN \RICHTING

Oneven bandendruk Controleer en corrigeer 
de luchtdruk

Onjuiste toespooraanpassing Afstellen -ZIE INSTRUCTIES

Spoorstangeind los Aandraaien - RAADPLEEG 
INSTRUCTIES

Lucht zit vast in stuurbekrachtiging Ontluchten

VOORWIEL DRAAIT NIET
Tandwiel beschadigd Neem contact op met 

FARMTRAC-dealer

Differentieel Tandwiel beschadigd Neem contact op met 
FARMTRAC-dealer
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