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1. Overensstemmelseserklæring 

EU-overensstemmelseserklæring 

 

Fabrikant:   Jasopels A/S                Tlf.  +45 98420566 

Adresse:     Fabriksvej 19         DK-7441  Bording 

 

Maskine:    Fodermaskine Soffie 

Type     :    600 D / 700 / 950 D / 1500 D 

Jasopels Produktion A/S erklærer, at dette produkt er i 
overensstemmelse med følgende Eu direktiver: 

2006/42/EC 

2006/95/EC 

2006/108/EC 

Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede 
standarder er blevet anvendt: 

DS/EN 60204-1  

DS/EN 12100 : 2005 

DS/EN 14121 - 1 

DS/EN 14121 – 2 

DS/EN 13857 : 2008 

Sted og dato:   Bording         1. Juni  2013 

Navn:            Adm. Direktør  Poul A Bach 
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2.  Rettigheder. 

Denne brugervejledning er udgivet af Jasopels A/S, som 
er indehaver af alle rettigheder. Dokumentet eller dele 
heraf må ikke reproduceres, kopieres eller distribueres 
elektronisk eller i papirformat uden skriftlig tilladelse fra 
Jasopels A/S. 

 

Jasopels A/S forbeholder sig ret til løbende at opdatere 
brugervejledningen samt dokumenter til at reflektere 
gældende version af produktet, og er ikke forpligtet til at 
opdatere allerede distribuerede eksemplarer. 

 

Jasopels A/S vil derfor på virksomhedens hjemmeside 
informere om væsentlige ændringer til brugervejledninger 
eller dokumenter. 
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4. Forord 

Denne Brugermanual er udarbejdet for anvendelsen af 
Jasopels A/S fodermaskiner Soffie 600D, 700,  950D samt 
1500D. Brugermanualen er en vigtig del af Deres nye 
fodermaskine, og skal læses grundig igennem inden 
anvendelsen af maskinen. Skulle De have spørgsmål til 
brugen af maskinen, er De altid velkommen til kontakte 
Jasopels A/S på services telefon for information. Vi gør dog 
opmærksom på at manualen bør anvendes til brug som 
opslags håndbog ved evt. fejlfinding, reservedele og 
brugsanvendelse.  

Brugermanualen til denne maskine indeholder derfor vigtige 
informationer om sikkerhed og brug af maskinen. Derfor skal 
brugermanual opbevares sammen med maskinen. Det er 
også vigtigt at brugermanualen følger med maskinen, ved 
evt. videresalg eller udlån. 

Ejeren / Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale eller andre, som har adgang til maskinens 
anvendelse, er instrueret om korrekt brug og omgang med 
maskinen.  

Husk, Jasopels lægger vægt på sikkerheden for brugeren af 
maskinen, så skulle De have spørgsmål vedr. maskinen og 
anvendelsen af denne, er De altid velkommen til kontakte 
Jasopels A/S på services telefon for information. Se dog 
venligst i denne brugermanual for yderligere information om 
anvendelse og fejlfinding.  
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5. Symbolforklaring 

Brugermanualen er opbygget med symbolforklaringer, disse 
symboler understreger vigtige anvisninger som skal læses, 
anvendes inden brug af maskinen. De anvende symboler har 
følgende udtryk.  

 

 Bemærk !! 

 Trekant indeholdende udråbstegn er et 
advarselssymbol, der advarer om vigtige 
instruktioner, eller informationer vedrørende 
denne maskine. 

  

 

 

 FARE !! 

 Trekant indeholdende advarsel om risiko for 
person og klemningsfare på denne maskine. 
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6. Maskine introduktion        

Soffie fodermaskinerne er konstrueret og designet til 
udbringning af foder på pelsdyrfarme.  

 Fodermaskinen må ikke anvendes til anden form 
for udførsel en det maskinen er konstrueret til.  

I forbindelse med maskinens design og konstruktion, er der 
primært taget hensyn til sikkerheden for operatøren og 
omgivelserne der arbejdes under. Det er her den konstruktive 
fremstilling for korrekt opstilling af maskinen, samt 
vedligeholdelsen denne.  

Konstruktiv sikkerhed: 

 Robust konstruktiv 
opbygning.  

 Opvejede 
tyngdepunkter, som 
skaber stabilitet.   

 God manøvre 
egenskaber.  

Operatør komfort: 

 God kørekomfort. 

 Støjsvag motor.  

 Nem udførlig services, 
og rengøring.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Bemærk !! 

 Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til 
maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang 
med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere 
information. 

 Hele brugermanualen skal gennemlæses før maskinen 
tages i brug. 

 Maskinen må kun bruges til det formål, den er 
konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE-
erklæringen. 

 Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen 
eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er 
forsvarligt afbrudt med mindre rettelse kan foretages via 
maskinens betjeningsknapper. 

 Betjeningsmanualen bør altid opbevares tilgængeligt 
for operatøren.  

 Anvendes maskine af unge personer som er fyldt 16 år, 
er det ikke et påkrav at den unge har traktorkørekort ifl. 
arbejdstilsynets bekendtgørelse Nr. 239 bilag 2. Stk. 2. 
Pkt. C. 
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Bemærk !! 

 Det er ejers lovbestemte pligt at instruere alle brugere i 
sikkerhedsforanstaltninger. 

 

7. Sikkerheds information. 

For at forhindre ulykker ved brugen af maskinen, skal 
brugermanualen læses grundigt igennem, dette anbefales af 
Jasopels, uanset erfaringen fra operatørens side. 
Brugermanualen skal altid læses før anvendelsen af 
maskinen. Dette medføre at operatøren vil opnå den 
optimale information for anvendelsen og sikring af maskinen, 
for at forhindre ulykker.  

 

7.1 Sikkerhedsforanstaltninger: 

Sikkerhedsforanstaltninger som operatøren, personalet, og 
ejeren skal forholdes sig til inden brugen af maskinen.  

 Kend Deres maskine og dets begrænsninger. Denne 
brugervejledning bedes læst grundigt, før maskinen 
startes og sættes i drift. 

 Før andre personer får tilladelse til at bruge 
fodermaskinen, bør De udførligt forklare, hvordan den 
skal behandles og lade vedkommende læse denne 
brugervejledning grundigt. 

 Af sikkerhedsmæssige årsager bør uerfarent 
personale, prøvekøre maskinen på et åbent og fladt 
område, ved lave motor omdrejninger, for at vænne 
sig til maskinens fremdriftssystem. 

 Motorens udstødningsgas kan være meget skadelig, 
hvis den får lov til at akkumulere. Maskinen skal 
placeres et sted med god ventilation, og hvor der ikke 
er mennesker eller dyr i nærheden. 

 Vær påpasselig af hensyn til miljø og økologi. Før 
flydende væsker aftappes, bør man sikre sig den 
korrekte måde at skille sig af med det. Observer de 
relevante miljøbeskyttelses bestemmelser, før de 
skiller dem af med olie, brændstof kølervæske, filtre 
og batterier. 
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FARE ! 

 Ophold i fodertanken eller vedligeholdelse på 
foderpumpen, reparation, rengøring og anden service 
på maskinen må ikke påbegyndes før motoren er 
standset.  

 

Bemærk !! 

 Undgå pludselige skift mellem frem og bak, da dette 
kan bevirke at maskinen stejler. 

 Ejer skal være registreret inden for landbrug eller 
gartneri for at denne bekendtgørelse kan anvendes. 
Er dette ikke opretholdt, må unge personer under 18 
år ikke benytte maskinen.  

  

 Fjern aldrig kølerdækslet, medens motoren er i drift, 
eller efter den er stoppet, og motoren stadig er varm. I 
modsat fald risikere man, at det kogende vand bruser 
op og skolder personer, der står i nærheden. Fjern 
først kølerdækslet efter motoren er afkølet. Dette kan 
variere op til mindst 10 - 20 minutter, afhængig af 
klimaet.  

 Brug altid dele og tilbehør af god kvalitet. Brug ikke 
reservedele af ringe kvalitet, når udskiftning er 
nødvendig. 

 Udløs alt tryk i olie og kølersystem, før ledninger, 
beslag eller lignende fjernes eller afbrydes. Check 
aldrig eventuel lækage med hænderne, da højt olie, 
vand eller brændstoftryk kan forårsage skader på 
personer.  

 Sørg altid for, at aftapningshanen til kølervæske og 
olie er lukket til, at kølerdækslet er forsvarligt lukket, 
samt at spændebånd er fastspændt før start. Såfremt 
nogle af disse dele enten er taget af eller er løse, kan 
det resultere i alvorlige skader på personer. 

 Bland ikke benzin eller sprit med dieselbrændstof, da 
dette kan medføre en eksplosion. 

 Brug aldrig maskinen i omgivelser, hvor der er eller 
kan være fare for brandbare stoffer eller dampe. 

 Stop altid motoren ved daglig eller periodisk 
vedligeholdelse, tankning, eftersyn eller rengøring. 

 Maskinen må anvendes af unge over personer 16 år, 
ifl. Arbejdstilsynets bekendtgørelse Nr. 239 bilag 2, 
stk. 2. C.  
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8. Betjenings information. 

Fodermaskinen er udstyret med et instrumentpanel, hvortil 
maskinens funktioner styres og kontrolleres fra, inden og 
under driften af maskinen.  

For korrekt anvendelse og kontrol af maskinen inden og 
under drift, skal dette afsnit læses inden opstart, 
anvendelse af maskinen.   

 

8.1 Instrumenterings vejledning: 

Fig. 1 viser en standart opbygget fodermaskine Soffie, af 
model 600 D. Instrumenterings panelet på de forskellige 
modeller har de samme funktioner.  

Figur 1: Instrumentering på fodermaskine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Højre side af styretårn: 

  

1: Portionerings automatik.  
*Placering i Instrumentpanel,      
ekstra udstyr.  

 

2: Gas håndtag.  
     * Regulering af omdr. på motor. 
 

3: Funktionsomskifter.  
    * Omskifter for foderpumpe. 
 

4: Drift pedal.  
    * Frem eller tilbage drift af 
maskine.  
 

5: Rat og rat knop.  
    * Rat knop, er ekstra udstyr. 
 

6: Vanddosering.  
    * Regulering af vandforbrug i foder. 

   7: Betjeningspanel.  
        * Lys signaler for alarmer.  
 
   8: Motortemperatur.  
       * Kontrol for motorvarme.  
 
   9: Brændstofmåler.  
        * Kontrol for brændstof mængde.  
 
  10: Timetæller. 
         * Kontrol for maskinens time forbrug. 

 
  11: Tænding.  
        * Forvarmning af motor, + start.  
 
  12: 12 v el stik, 2 polet.  
          * Ekstra udstyr for evt. lys.    
 
  13: Fodpedal for foderdosering. 
        * Elektrisk fod kontakt Højre side.  
 
  14: Justering af foderdosering. 
        * variabel pumpe tryk, foderpumpe.  
 

  15: Sikrings skab.  
        * placering at sikringer for el.  
Ved Soffie 650 og Soffie 700 vippes               
tank, låge åbnes og der er adgang til 
sikringer.  
Ved de andre maskiner åbnes motorhjelm 
og sikringer sidder i styretårn 
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8.2 Betjening af instrumenterings udstyr: 

For korrekt vejledning og instruktionen af maskinen, 
beskrives hver af undergrupperne for 
instrumentvejledningen fra fig. 1.    

 

8.2.1 Portionerings automatik. Pos 1. Fig. 1:  

Automatisk foderportionering er en computer enhed som kan 
tilsluttes maskinen som ekstraudstyr. Den automatiske 
foderportionering kan indstilles således at den korrekt 
ønskede mængde foder gives for hver potionering. 
Portionerings automatikken reguleres ud fra motorens omdr. 
og tids intival for tilpasning for den enkelte operatør.   

For anvendelse af den automatisk portionerings computer, 
indgår der tre komponenter under driften af denne.  

1. Elektrisk fodpedal, placeret på højre side af instrumentpanelet 
Pos. 12. figur 1. 

2. Funktionsomskifter med 4 stillinger, Pos. 3. figur 1.  

o Anlæg er aktiveret når funktionsomskifter er ved Pos. 3.  

3. Automatisk foderportioneringsenhed. Pos. 1. Fig. 1.  

 

8.2.1.1 Opstartsskærm: 

Når tændingen tilsluttes til ON, vil computeren blive aktiveret 
med strøm. Funktionsomskifteren drejes således at viseren 
indstilles i Pos. 0. Displayet i portioneringen computeren vil 
derefter se således ud som i figur 3: 

 

Figur 3: Opstartsskærm for potionerings computer: 
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Opstart skærmen viser følgende informationer. 

 

Foder i dag: 

 

Foder totalt: 

 

Services om X antal time:  

Det antal kg. Foder som 
maskinen har kørt igennem i 
dag.  

Det antal foder der er kørt 
igennem maskinen totalt. 

Angiver resterende antal timer 
indtil næste services eftersyn 
skal foretages.  

 

8.2.1.2 Ændring af program / værdier: 

For at ændre programmet / værdierne i computeren, som 
anvendes når funktionsvælgeren er i Pos. 3 for Automatik, 
udføres dette på følgende måde.  

 

 Med de vandrette 
piltaster, vælges hvilket 
program 
foderportioneringen skal 
operere fra.                      

 

                           

 

 Med de lodrette 
piltaster, ændres dens 
ønskede potionerings 
vægt og/eller tid i det 
valgte program.  

                             

      

        

 

 Enter knap, anvendes 
for valg af funktion i 
display. 

 

 

 

Figur 4: Eksempel på portionerings programmering / ændring. 
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8.2.1.3 Kalibrering af Portionerings automatik: 

For kalibrering af den automatiske foderportionering skal 
funktionsomskifteren indstilles på Pos. 3. Dernæst vælges 
kalibrering i menuen på displayet, med de vandrette piltaster. 
Vælg program med tasten enter. Se fig. 5.  

 

Figur 5. Eksempel på kalibrering af portionerings anlæg. menu: 

 

 

For kalibrering af computer skal foder rør / slange fyldes med 
foder, således at der ingen luft er i foder anlæggets rør.  

Dette udføres ved at aktiver den elektriske foderpedal X antal 
gange, indtil foder anlæggets rør er tømt for luft. Husk at 
lægge foderslangen op i fodertanken inden aktivering af den 
elektriske foderpedal.  

Er foder anlægget ikke blevet tømt for luft, vælges trin 1 igen, 
se Fig. 6.    
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Figur 6: Kalibrering af portionerings anlæg trin 1: 
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For vægt kalibrering / kontrol fremfindes en spand, hvor 
vægten kendes. Foderslangen lægges op i spanden 
hvorefter den elektriske foderpedal aktiveres. 
Portioneringsanlægget vil derefter pumpe 20 portioner a´ 200 
g. i spanden. Fig. 7. 

Når portionsanlægget har udført de 20 portioner, trykkes der 
på enter, for at godkende kalibreringen i trin 2. Fig. 8.  

 

Figur 7: Kalibrering af portionerings anlæg trin 2: 

 

 

Figur 8: Eksempel på godkendt kalibrering af portionerings anlæg trin 2: 

 

 

Efter kalibrering af portioneringsanlægget vejes spanden 
med det frempumpede foder. Vægten af det frempumpede 
foder indtastes i portionerings computeren under ny ref. Den 
indtastede værdi af den vejede vægt gemmes ved at trykke 
på enter. Anlægget er nu kalibreret, og klar til brug. 
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Bemærk !! 

 Omdrejnings aktiveringen er mekanisk kabelstyret, og 
går ikke i neutral stilling uden operatørens aktivering. 

Bemærk !! 

 Undgå pludselige skift mellem frem og bak ved høje 
omdrejninger på motoren, da dette kan bevirke at 
maskinen stejler, Fig. 1 Pos. 4.  

8.2.2 Regulering af motor omdrejninger, Pos.2. fig. 1: 

Maskinen er konstrueret med et gas håndtag i venstre 
side af instrumentpanelets tårn opbygning. Ved skub 
fremad rettet i kørsels retningen øges omdrejningerne på 
motoren. Dvs. større hastighed på kørsel samt omrører i 
fodertanken. 

Ved træk tilbage i gashåndtag, reduceres omdrejningerne 
på motoren. 

Omdrejnings aktiveringen er mekanisk kabelstyret, og går 
ikke i neutral stilling uden operatørens aktivering. 

 

8.2.3 Funktionsomskifter. Pos. 3. Fig. 1: 

Maskinen er udstyret med en funktionsomskifter for foder 
aktiveringen, Se fig. 1. Pos 3.  

Funktionsomskifteren har virkning på foderpumpens 
omløbsretning.  

 

Funktionsomskifterens Funktioner: 

0. Foderpumpe afbrudt 

1. Foderpumpe aktiveres i positivt omløbsretning når 
fodpedal påvirkes. 

2. Foderpumpe aktiveres i negativ omløbsretning når 
fodpedal påvirkes. 

3. Automatisk foderportionering når fodpedal aktiveres, fig. 
1 Pos. 12.  
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Bemærk !! 

 Undgå pludselige skift mellem frem og bak ved høje 
omdrejninger på motoren, da dette kan bevirke at 
maskinen stejler, Fig. 1 Pos. 4. 

8.2.4 Drift pedal. Pos. 4. Fig. 1:  

For aktivering af fodermaskinens fremdrift eller bagudrettet 
anvendelse, skal drift pedalen aktiveres.  

For kørsel fremadrettet, skal drift pedalen trykkes ned af 
fremadrettet med venstre fod. 

For baglæns rettet kørsel skal drift pedalen trykkes ned af 
bagudrettet med venstre fod. 

Drift pedalen er en del af maskinens hydrauliske system. 
Drift pedalen er en hydraulisk regulator ventil, som 
reguleres via venstre fod. Det hydrauliske flow reguleres 
igennem reguleringsventilen samt at det bestemmes af 
motorens omdrejninger.   

 

 

8.2.5 Styre funktion, Pos. 5. Fig. 1:  

Fodermaskinen er opbygget med et hydraulisk 
servostyrings anlæg, som forøger manøvrekomforten og 
reaktion for retningsbestemt kørsel.  

Maskinen kan udstyres med en rat knop, som forøger 
komforten yderligere under manøvrering / fodring. Se fig. 
1. Pos. 5.  

8.2.6 Vanddoserings regulering, Pos. 6. Fig. 1:  

Fodermaskiner udstyret med en vandtank. Formålet med 
vandtanken er at kunne tilføre vand til foderet. Mængden 
af vandet som tilføres foderet, kan reguleres på 
vanddoseringsregulatoren. 

8.2.7 Betjeningspanelet, Pos. 7. Fig. 1.: 

Instrumentpanelet er udstyret med et betjeningspanel. 
Betjeningspanelet informeret operatøren om kontrol lys 
ved opstart, samt alarm lys under drift af maskinen. 
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Bemærk !! 

 Ved advarsel fra betjeningspanelets informationer, 
skal maskinen straks stoppes, og bringes i normal 
drifts tilstand inden brug maskinen igen.  

Følgende symboler anvendes på fodermaskinen Soffie 
600 D/700.   

Beskrivelse:                Symbol:             Funktion: 

Akkumulator. Symbol lyser rød under tænding, for kontrol. Lys skal være slukket under kørsel. Lyser symbol under kørsel er dette en advarsel.  

Olieindikator. Symbol lyser rød under tænding, for kontrol. Lys skal være slukket under kørsel. Lyser symbol under kørsel er dette en advarsel.  

Forvarmning. Symbol lyser under 
forvarmning af motoren, 
når lys slukker er motor 
klar for start. Ved ingen 
lys i symbol under 
forvarmning er dette en 
advarsel.  

Foderpumpe aktiv. Symbol lyser grøn 
konstant ved aktiv 
tilslutning af foderpumpe.  
Ved automatisk 
portionering blinker 
symbol periodisk.  

Vanddosering aktiv. Symbol lyser grøn 
konstant ved aktiv 
tilslutning af 
vanddosering.  Ved 
automatisk portionering 
blinker symbol periodisk. 

Arbejdes lys aktiv.  Symbol lyser grøn 
konstant ved aktiv  
tilslutning af arbejdes lys.  

 

Foder omrøre.  Symbol lyser under 
funktion. Ved aktiv 
sikkerheds stop, aktiver 
kontakt igen for start af 
omrøre.    

 

 

* Ekstra udstyr. 
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Bemærk !! 

 Ved anvisning af driftstemperatur på mere end 95° C 
Skal motoren straks stoppes. Ved fortsat kørsel 
med for varm driftstemperatur, vil ødelægge 
motoren. 

Bemærk !! 

 Timetæller angiver ingen form for advarsel vedr. 
services interval. Operatøren bør derfor være 
opmærksom på drifts time forbruget og service 
interval selv.  

 8.2.8 Motortemperatur, Pos. 8. Fig. 1: 

Instrumentpanelet er udstyret med en motortemperatur 
anvisning. Anvisningen informerer operatøren om 
motorens drifts temperatur.  

 

 

 

 

 

 

8.2.9 Brændstofmåler, Pos. 9. Fig. 1: 

Instrumentpanelet er udstyret med en brændstofmåler, 
som anviser mængden af brændstof i brændstoftanken. 
Brændstofmåleren lyser ved tilsluttet tænding. 

Kør aldrig maskinen tør for brændstof da dette kan stoppe 
filtre og slanger.  

8.2.10 Timetæller, Pos. 10. Fig. 1: 

Instrumentpanelet er udstyret med en timetæller. 
Timetælleren anviser den totale drift tid i timer, som 
fodermaskinen har været aktivere. Timetælleren er 
aktiveret ved tænding og lyser i instrumentering.  
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8.2.11 Tænding, Pos. 11 Fig. 1: 

Instrumentpanelet er udstyret med en tændingskontakt, for 
aktivering af motoren. Tændingskontakten har fire 
funktioner. Se fig. 9.    

 

           Symbol                  Funktion:               Beskrivelse:                           
                   

                A                     ”OFF” Afbrudt 

                

 

                 

                B                          ”ON“  Tænding 

 

                 

 

                C                       ”GL” Forvarmning 

 

 

                             

                D                           ”ST”   Start 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Tændingskontakt: 

Der er ingen tænding til 
motoren.  

Nøgle kan afmonteres fra 
kontakt. 

Ved dreje af nøgle til 
venstre aktiveres 
tændingen til maskinen. 
Betjeningspanel 
aktiveres, og funktioner 
lyser. 

Ved at dreje af nøgle til 
venstre igen, holdes 
nøgle i position C, indtil 
forvarmning lampe lyset 
slukker.  

Nøgle drejes om på 
Position D, for start af 
motor, efter forvarmning. 
Ved slip af nøgle, drejer 
og forbliver nøgle på 
tænding position B, under 
kørsel.  
Ved Stop af motor drejes 
nøgle om på position A.   
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Bemærk !! 

 Ved aktiv foderpumpe kontakt i betjeningspanel 
pos. 7. Fig. 1. Og tænding tilsluttet fig. 8. Pos. B. Er 
foder pumpen aktiveret. Konstant aktiv foderpumpe 
anvendes for blanding af foder, husk at foderslange 
skal være i fodertanken.   

8.2.12 Foderdoserings pedal, Pos. 13. Fig. 1: 

Maskinen er udstyret med en elektrisk 
foderdoseringspedal i højre side af maskinen. 
Foderdoseringspedalen er forbundet med 
funktionsomskifteren, pos. 3. Fig. 1.  

Ved aktivering af den elektriske foderpedal ved fod 
kontakt, aktiveres foderpumpen. Omløbsretningen er 
afhængig af funktionsomskifterens position.  

 

 

8.2.13 Justering af foderdosering, Pos. 14. Fig. 1: 

Maskinen er udstyret med en foderdoserings regulator, 
som kan regulere fodermængden. Regulatoren justeres 
ved at dreje den til højre eller venstre, hvorefter 
foderpumpens omløbs hastighed for mængde af 
fodertilførsel reguleres.  

8.2.14 Sikrings skab, Pos. 15. Fig. 2: 

Maskinen er udstyret med et sikrings skab i styretårnets 
højre side.  

8.2.15 12 v el stik 2 polet, Pos. 12. Fig. 2: 

Maskinen er udstyret med et el stik for anvendelse af 
universalstik DIN ISO 4165. Stikket tilsluttes over 
betjeningspanelets arbejdes lys kontakt. Stik anvendes 
f.eks. til arbejdes lys på fodermaskinen, dette er ekstra 
udstyr.   
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Bemærk !! 

 Inden start / aktivering af maskine skal det sikres at 
maskine står på et plant grundlag.  

 Lad aldrig motoren køre, når maskinen hælder på et 
ikke plant grundlag.  

 Brug ikke æter eller anden form for startvæsker ved 
motorens luftindtag. Dette kan forsage alvorlige 
person og materiel skader.    

8.3 Betjening af motoren: 

For at sikre motorens beskaffenhed, skal der altid foretages 
et start eftersyn af motoren inden aktivering. Eftersynet sikrer 
at operatøren bliver opmærksom må mulige fejl. Opdages 
der fejl på maskinens drift funktioner skal fejl rettes inden 
brugen af maskinen. Følgende punkter skal kontrolleres 
inden aktivering af motoren.  

Starteftersyn af maskine: 

Motor kontrol: 

Olie spild / vand tab  

Motorolie stand / renhed 

Kølervæske mængde 

Luftfilter renlighed 

Beskadiget dele 

Tændings aktivering / Start: 

Korrekt funktion af 
betjeningspanelets kontrollamper 

Korrekt gløderørs / forvarmnings 
tid. 

Udstødningsgassens farve 

Usædvanlig motorlyd

Løse bolte og møtrikker.  
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8.3.1 Start og standsning af motoren: 

For opstart og standsning af fodermaskinens motor bør 
følgende anvisninger anvendes. Se evt. 
betjeningspanelets kontrol funktioner under afsnit 8.2.7. 

Anvisning for opstart af motor: 

1. Starteftersyn foretager af maskinen.  

2. Gashåndtaget indstilles til ¼ drift funktion. 

3. Nøglen i tændingskontakten drejes til pos. B ” ON” 

4. Olie indikator samt akkumulator skal være aktive. 

5. Tændingskontaktens nøgle drejes om på Pos. C. GL. Nøglen 
holdes indtil forvarmnings indikatoren slukker.  

a. Forvarmningstiden af motoren kan variere afhængig at luft 

temperaturen. Ved temperatur under +10C krævedes der 
længer forvarmnings tid.  

b. Forvarmning er ikke nødvendigt ved drift varm motor.  

6. Nøglen drejes yderligere til Pos. D. ST. Hvorefter motorens starter 
aktiveres. Nøglen slippes straks efter motoren er startet. Nøglen 
forbliver i Pos B. ”ON” under driften.  

a. Aktiveringen af Startmotoren i Pos D. ”ST” må ikke aktiveres 
uafbrudt i mere end 10 sek. og aldrig aktiveres mens motoren 
kører.   

7. Lad motoren køre med tomgang i få minutter inden arbejde / 
normal drift foretages.  

a. Opvarmning af motoren inden belastning, foretages ved alle 
årstider, ikke mindst om vinteren. Utilstrækkelig opvarmning af 
motoren kan forkorte motorens levetid. 

Anvisning for stansning af motor: 

1. Gashåndtaget indstilles til minimal drift funktion. 

2. Nøglen i tændingskontakten drejes til højre, pos. A. ”OFF”.  

3. Kontroller evt. for synlige skader eller olie / vandspild.  
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Bemærk !! 

 Hvis olie lampen ikke straks slukker efter opstart af 
motoren pkt. 6. skal motoren straks stoppes.  

o Motor skal bringes til normal driftsfunktion inden 
aktivering / opstart.  

 Ved manglende kontrol lys under tænding pkt. 4. må 
maskinen ikke aktiveres / startes. 

o Betjeningspanel skal bringes til normal 
driftsfunktion inden aktivering / opstart.  

 Hvis motoren ikke starter efter 10 – 20 sek. efter 
aktivering, skal der ventes ca. 30 sek. før aktivering 
kan foretages igen.  

o Ved nyt start forsøg af motoren, følges vejledningen 
igen.  

 Inden start / aktivering af maskinen skal der foretages 
et starteftersyn se vejledning pkt. 8.3. 

   

8.4  Kontrol under drift / kørsel: 

Det er operatørens ansvar at maskinen anvendes under 
korrekt driftstilstand, hvilket betyder løbende kontrol / eftersyn 
af fodermaskinen under driften.  

Den løbende kontrol under maskinens driftstilstand foretages 
igennem maskinens virtuelle indikatorer, betjeningspanelets 
kontrollamper samt maskinens service interval. Se Pkt. 11.10 
service og vedligeholdelse.  

8.4.1 Kontrol og betjening af kølesystem under drift: 

Under driften af maskinen er det vigtig at kontrollere 
maskinens driftstemperatur via betjeningspanelets 
temperaturmåler, se pkt. 8.2.8. samt fig. 1. Pkt. 8. Overstiger 
maskinens sin normale tilladelige driftstemperatur på max. 
95º skal motoren straks standses.  

Hvis maskinen / kølervandet begynder at koge, dampe eller 
at vandet løber ud gennem overløbsslangen, skal motoren 
straks standses.   
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Bemærk !! 

 Hvis der forekommer fejl på motorens køle anlæg, 
skal motoren straks stoppes.  

o Motor skal bringes til normal driftsfunktion inden 
aktivering / opstart. 

 Ved kørsel med defekt kølingsanlæg, vil dette 
medføre beskadigelse af motoren.   

 

Fare !! 

For at undgå person skader. 

 Fjern aldrig kølerdækslet medens motoren er i drift, 
efter den er stoppet, og mens motoren stadig er 
varm. I modsat fald er der risiko for det kogende 
kølervand bruser op fra køleren og skolder 
personer, som er i nærheden. Kølerdækslet må ikke 
fjernes før motoren er standset og kold.  

 

 

Anvisning for kontrol af kølerfejl: 

1. Kontroller om der er utætheder i kølevandssystemet. 

a. Slanger / Samlinger / Spændebånd.   

2. Kontroller om der er hindringer ved luftindtag. 

a. Snavs i filter / Blokeret filter.  

3. Kontroller om kølerens kølerribber, er intakte.  

a. Tilstoppede af snavs eller halm. 

b. Beskadiget / Ødelagt. 

4. Kontroller om ventilatorkileremmen er intakt.  

a. Rem for slap / Mørnet / Ødelagt.  

5. Kontroller om kølerslanger er intakte. 

a. Dårlig gennemgang /  Tilstopning. 

 

 

8.4.2 Kontrol og betjening af olieindikator under drift: 

Under driften af maskinen er det vigtig at kontrollere 
maskinens olieindikator via betjeningspanelet, se pkt. 8.2.7. 
samt fig. 1 pkt. 7. Lyser olie indikatoren på betjeningspanelet 
skal motoren straks standses.  

Ved lavere motorolietryk end foreskrevet af fabrikanten, 
aktiveres olieindikatoren.   
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Bemærk !! 

 Hvis olieindikatorens kontrol lampe lyser, skal 
motoren straks stoppes.   

o Motor skal bringes til normal driftsfunktion inden 
aktivering / opstart. 

 Ved kørsel med defekt olie smøringsanlæg, mangel 
på olie, vil medføre beskadigelse af maskinens 
motor.   

 

 

Lyser olieindikatoren periodisk under drift, skal motoren 
straks standses.  

Anvisning for kontrol af olieindikator: 

1. Kontroller lednings forbindelse for olieindikator.  

a. Afbrudt ledning / Kortslutning.   

2. Kontroller olie mængde på motoren.  

a. Manglende olie / Viskositet på olie. 

3. Kontroller om motoren er utæt.   

a.  Defekte pakninger / Utætte samlinger. 

4. Kontroller motorens olietryk.  

a. Kræver speciel værktøj / manometer.  

 

8.4.3 Kontrol af brændstof mængde under drift: 

Under driften af maskinen er det vigtig at kontrollere 
maskinens brændstof niveau. Instrumenterings panelet er 
udstyret med en brændstof måler som indikerer mængden af 
brændstof i tanken, se pkt. 8.2.9. samt fig. 1 pkt. 9.  

Brændstoftanken bør aldrig tømmes helt, eftersom dette vil 
medføre luft i brændstofsystemet samt evt. tilstoppe 
brændstoffilter og slanger.  

Ved manglende indikering af brændstof niveau, hvor 
brændstof tanken er fyldt, skal motoren straks standses.  
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Bemærk !! 

 Der må ikke anvendes andet brændstof kvalitet end 
forskrevet af motor producenten: 

 

Diesel Fuel No.2-D (ASTM D975). 

 

 

Anvisning for kontrol af brændstofindikator: 

1. Kontroller lednings forbindelse for brændstofindikator.  

a. Afbrudt ledning / Kortslutning.   

2. Kontroller brændstof niveau i tanken.  

a. Manglende brændstof / Forkert brændstof. 

3. Kontroller om brændstof tanken er utæt.  

a.  Defekte pakninger / Utætte samlinger. 

4. Kontroller om der luft i brændstofsystem.  

a. Skift af brændstoffilter.  

b. Udluftning af brændstofsystem. 
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9. Fodermaskinens fremdriftssystem.    

For aktivering af fodermaskinens fremdrift eller bagudrettet 
anvendelse, skal drift pedalen aktiveres.  

Drift pedalen er en del af maskinens hydrauliske system, 
da fodermaskinens drift pedalen er forbundet med en 
hydraulikpumpe. Hydraulikpumpen forsyner derefter 
hjulmotorerne med hydraulik olie, som giver fremdriften.  

Fremdriftssystemet / hastigheden bestemmes via en 
bestemt kombination imellem motorens omdrejninger og 
indstillingen på den hydrauliske regulerings ventil. (Drift 
pedal fig. 1 pkt. 4. eller pkt. 8.2.4) Det hydrauliske flow 
som styres igennem reguleringsventilen bestemmes af 
motorens omdrejninger.  

Den hydrauliske reguleringsventil / drift pedal er udstyret med 
en fjederpåvirket anordning, som sikre at reguleringsventilen 
/ drift pedalen går i neutral stilling ved manglende kontakt. 
Dvs. at det hydrauliske regulerede flowet som ledes ud til 
hjulmotorerne lukkes ved neutral stilling, hvortil det 
hydrauliske flow ledes ud i hydrauliktanken.    

 Ved manglende fremdrift af maskinen skal motoren 
straks standses.   

 

9.1. Kontrol af hydraulikanlægget: 

Opstår der problemer med det hydrauliske anlæg skal 
maskinen straks standses. For kontrol af maskinens 
hydraulikanlæg skal følgende vejledning anvendes.  

Anvisning for kontrol af hydraulikanlæg: 

1. Kontroller hydraulik olie flow i system.  

a. Tilstoppet rør / Tilstoppet filtre.   

2. Kontroller hydraulik olie niveau i tanken.  

a. Manglende hydraulik olie / Forkert hydraulik olie. 

3. Kontroller om hydraulik olie anlæg er utæt.  

a.  Defekte pakninger / Utætte samlinger. 

4. Kontroller om der luft i hydraulik olie systemet.  

a. Skift af hydraulik olie filtre.  

b. Udluftning af hydraulik olie system. 
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Bemærk !! 

 Ved start af maskinen, skal drift pedal / hydraulisk 
regulerings ventil være i neutral stilling.  

 Undgå pludselige skift mellem frem og bak ved høje 
omdrejninger på motoren, da dette kan bevirke at 
maskinen stejler, Fig. 1 Pos. 4. 

Bemærk !! 

 Af sikkerhedsmæssige årsager bør uerfarent 
personale, prøvekøre maskinen på et åbent og fladt 
område, ved lave motor omdrejninger, for at vende sig 
til maskinens fremdriftssystem. 

 Hvis kontrollen over fodermaskinen mistes, slip da 
straks fodpedalen, hvorved maskinen bremses. 

 

Bemærk !! 

 Ved fejl på fremdrift af maskinen skal motoren 
straks standses. 

o  Hydraulik anlæg skal bringes til normal 
driftsfunktion inden aktivering / opstart. 

 Ved kørsel med defekt hydraulikanlæg, mangel på 
olie, vil medføre beskadigelse af maskinens 
hydraulik komponenter. 

 Der må ikke anvendes anden hydraulik olie kvalitet 
end forskrevet af producenten. 

 

S46 Hydraulik olie. 
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Figur 11: 950L fodertank: 

 
Fodertanken med de skrå sider i 
bunden samt fodersnegl, anvendes 
primært på Soffie 950 modellen.  

De skrå sider får foderet til at løbe 
ned til fodersneglen. Fodersneglen 
blander og transporterer foderet 
hen til foderpumpen.  

Vandtank kan kombineres eksternt, 
eller integreret i fodertanken.  

 

 

 

Kombineret vandtank. 

 

 

10. Foder og vandtank. 

Fodermaskinerne er udstyret med en fodertank i rustfri stål. 
Der forefindes 4 forskellige fodertanke, alt afhængig om 
hvilken type model. Vandtankene til fodermaskinerne kan 
være eksterne eller integreret i fodertanken i rustfri stål.  

I bunden af fodertanken er der monteret en foderpumpe, som 
pumper foderet op igennem foderslangen via kontakt fra 
betjeningspanelet eller den elektroniske foder pedal, se pkt. 
8.2.7. eller fig. 1 pkt. 12.  

Fodertanken er konstrueret således at den kan vippes frem 
over eller på siden, hvilket bevirker at rengøring af tanken 
kan foretages uden større hindringer.  

 Fodertank og foderpumpe skal renses efter brug.  

 Fodertanken må aldrig vippes op for rengøring under 
drift. Der er stor risiko for klemme fare af fingre og 
hænder.  

Fodertank modeller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: 600 L fodertank: 

 
Fodertanken med de skrå sider, 
anvendes primært på Soffie 600 D 
modellen.  

De skrå sider får foderet til at løbe 
ned til foderpumpen.  

Vandtank kan kombineres eksternt. 
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Figur 12: 1320 / 1520L fodertank: 

 
Fodertanken af nyeste model, med 
rundbuet bund. Rundbuede 
fodertanke anvendes primært på 
Soffie 1500 modellen, samt 950. 

Fodertanken er udstyret med en 
omrører, som blander og 
transporterer foderet hen til 
foderpumpen.  

Fodertanke med omrører, er 
udstyret med sikkerheds wire, som 
automatisk stopper omrører ved 
kontakt til fodertanken.  

Vandtank kan kombineres eksternt, 
eller integreret i fodertanken.  

 

 

 

Kombineret vandtank. 

 

 

Figur 13: 1320 / 1520L fodertank: 

 
Vandtanke er udviklet til alle 
modeller, og kan enten være 
eksterne monteret eller integreret i 
fodertanken.  

Tanken er udstyret med en 
vandpumpe, som aktiveres fra 
betjeningspanelet.  

Vandmængden til foderblandingen 
kan reguleres fra vanddoseringen.   

 Der må kun anvendes rent 
vand i vandtankene.  

 

 

 

 

Fare !! 

For at undgå person skader. 

 Ved rengøring af fremtippet fodertank skal motoren 
være standset.  

 Ved reparation på fodrepumpe skal motoren være 
standset.  

 Stå aldrig foran fodertanken når fodertanken vippes 
frem over.  

 Ved tilbage placering af fodertanken, normal drift 
position, pas på fingre og arme, da der er klemme 
fare.  

 Stopper omrører ikke ved wire / fodertank kontakt, 
skal maskinen straks stoppes. 

o Fejl bringes til normal driftsfunktion inden 
aktivering / opstart. 

 

Vandtanke: 
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FARE !! 

 Vedligeholdelse, service eller skader på maskinen skal 
udbedres straks, for at opretholde operatørens sikkerhed 
og maskinens driftsikkerhed.  

o Fejl bringes til normal driftsfunktion inden aktivering 
/ opstart. 

 Stop altid motoren inden vedligeholdelse, rengøring eller 
anden form for service påbegyndes på maskinen. 

 

11. Vedligeholdelse. 

For at sikre en bedst mulig fejlfri drift af maskinen, er det 
nødvendigt med et varieret vedligeholdelse interval på 
maskinen. Service skema for maskinen ses under pkt. 11.10.  

 Udføres der ingen form for vedligeholdelse eller 
reparationer på maskinens driftmæssige dele, eller 
beskadigede dele fra den normale drift, bortfalder alt 
form for garanti på maskinen.  

 

Vedligeholdelse af maskinens delelementer, er en vigtig del 
til sikring af maskinens drift, levetid og sikkerhedsforhold 
overfor operatøren. Beskadigede dele eller fejl på maskinen 
som ikke rettes eller repareres straks, kan medføre fejl og 
beskadigelse på maskinens andre del elementer, hvilket kan 
forårsage person skade.  
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11.1 Vedligeholdelse af motor: 

Motoren har flere delelementer som skal kontrolleres under 
et service eftersyn. Vejledning for delelementer på motoren 
som har indflydelse på servicen er derfor vist på følgende 
figurer.    

 

Figur 14: Kubota motor D 905-B set fra højre: 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

              

Figur 15: Kubota motor D 905-B set fra venstre: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1: Oliepind 
 
 
 
 2: Generator 
  
 
 3: Olietryksmåler 
 
 4: Oliefilter 
 
 5: Vandaftapning 
 
 6: Starter 
 
 
 7: Bund prop olie 
 

11: Udstødningsmanifold 
 
 
 
 
12: Løftekrog 
  
  
  
 
 
 
13: Svinghjul 
 
 
14: Bundkar 
 

 1: Luftindtags manifold 
 
 2: Omdrejningsregulator 
 
 
 
 
 3: Stop arm 
 
 4: Brændstof pumpe 
 (monteret på chassis ramme) 

 

5: Olie påfyldning 
 
 
 
6: Køler propel 
  
  
 
 
 
7: Indsprøjtnings pumpe 
 
 
 
8: Drivhjul, køler propel 
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 11.1.1 Kontrol og interval for skift af motorolie:

Motoren skal have foretaget motorolie skift oftere ved ny 
anvendelse / ibrugtagning af den nye motor. Dette skyldes 
sikkerhedsmæssige årsager og ønsket om lang levetid på 
motoren.  

Ved olieskift skal oliefilter altid skiftes. Skiftes det gl. oliefilter 
ikke, passerer den ny olie under driften det beskidte filter. 
Dette medfører tidligere forringelse af motoroliens viskositets 
evne, hvilket beskadiger motoren og dens levetid.    

Intival for olieskift: 

 Olieskift efter de første 50 timer. 

 Andet olieskift efter de første 100 timer.  

 Olieskift efter hver 200 timers drift, eller 1 gang årligt.    

 

For kontrol af motorens olie niveau skal følgende vejledning 
anvendes. Motorolien skal kontrollers ved daglig 
starteftersyn. Se afsnit 8.3. 

Anvisning for kontrol af olie niveau: 

1. Inden service eller reparation foretages på maskinen, 
skal motoren være standset. 

a. Service eller reparation under drift af motoren, eller 
forsøg på justering af motorens del elementer, kan 
medføre fare for reparatøren. 

b. Service og reparation under drift af motoren, eller 
forsøg på justering af motorens del elementer, kan 
forårsage skade på motoren.  

2. Motoren skal være standset før udførsel af motoroliens 
niveau kontrol. 

3. Oliepind trækkes ud og tørres af, derefter sættes den i 
motoren igen. Vent ca. 10 sek. inden oliepinden tages ud 
igen. Herefter aflæses oliepindens niveau. Se fig. 14 pkt. 
1. samt fig. 16 pkt. A. 

4. Er oliestanden under minimums niveau, påfyldes der olie 
på motoren via olie dækslet. Se fig. 16 pkt. 1.  

a. For lidt olie niveau i motoren, vil medføre motor 
skader. For meget olie i motoren er også skadeligt. 
Husk derfor altid at have korrekt olie mængde på 
motoren.  

5. Der skal anvendes en bestemt motorolie kvalitet af MIL-
L-2104C eller have egenskaber som svarer til API 
Klassifikationen CC/CD/CE. Olietypen bestemmes af 
den omgivende temperatur. Se tabel 1. Under tekniske 
tabeller.  
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Figur 16: Olie kontrol: 

 

 

 

 

 

11.1.2 Vejledning for motorolie og oliefilter skift: 

Når fodermaskinen skal have foretaget det almindelige 
serviceeftersyn, skal olien på motoren skiftes ifl. tidligere 
omtalte interval skift, i afsnit. 11.1.1. For korrekt udførsel af et 
olieskift, skal følgende 3 anvisninger følges.  

 Husk altid at motoren skal være standset inden 
service eller reparation foretages på maskinen.  

Anvisning for olieskift trin 1: 

1. Inden service eller reparation foretages på maskinen, 
skal motoren være standset. 

a. Services eller reparation under drift af motoren, eller 
forsøg på justering af motorens del elementer, kan 
medføre fare for reparatøren. 

b. Services og reparation under drift af motoren, eller 
forsøg på justering af motorens del elementer, kan 
forårsage skade på motoren.  

2. Lad motoren køre i ca. 5 min. inden services foretages, 
således at olien bliver varm.  

a. Inden olieskift kan foretage skal motoren være 
standset.  

b. Placer en olie opsamlingsbakke under motorens 
bundkar, således at olien ikke løber ud på gulvet.  

3. Bundproppen løsnes og opsamlingsbakken optager den 
gl. olie fra motoren. Se fig. 17 pkt. 2.  

a. Lad olien fra motoren løbe helt ud i ca. 5 min. Det er 
vigtigt at den gl. olie fra motoren fjernes, således at gl. 
olie og ny olie ikke blandes ved påfyldning.   

4. Bundproppen kontrolleres for fejl, og monteres igen på 
bundkaret. Spændes efter tabel 3. Tekniske tabeller. 

5. Oliepind trækkes ud og tørres af, derefter sættes den i 
motoren igen. Se fig. 17 pkt. 3. 

 1: Olie dæksel.  

 

 2: Oliepind.  

 

  

A: Oliepinds maksimum og 
minimums angivelse.  
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6. Motorens top dæksel skrues af, og motorolie påfyldes. 
Se tabel. 2. Tekniske tabeller, samt fig. 17. 4. 

a. Der skal anvendes en bestemt motorolie kvalitet af 
MIL-L-2104C eller have egenskaber som svarer til API 
Klassifikationen CC/CD/CE. Olietypen bestemmes af 
den omgivende temperatur. Se tabel 1. Tekniske 
tabeller 

b. Spildes der olie på motoren kan dette medføre 
brandfare, samt lugt gener. Rengør derefter altid 
motoren efter spildt olie.  

7. Oliepinden trækkes ud igen efter ca. 5 min. Aflæs 
oliepindens olie niveau i motoren. Se fig. 16 pkt. A. 

8. Er oliestanden under minimums niveau, påfyldes der 
mere olie på motoren via olie dækslet. Se fig. 17 pkt. 4.  

a. For lidt olie niveau i motoren, vil forårsage motor 
skader. For meget olie i motoren er også skadeligt. 
Husk derfor altid at have korrekt olie mængde på 
motoren.  

9. Kontroller om motoren eller andre pakninger er utætte, 
også ved motor opstart trin 3.   

Figur 17. Olieskift: 

 

 

 

 

 

 

 

Anvisning for oliefilterskift trin 2: 

1. Motorens oliefilter skiftes altid sammen med et olieskift.  

a. Inden oliefilter kan skiftes skal motoren være standset. 
Følg trin 1 som første arbejdsproces.   

2. Placer en olie opsamlingsbakke under oliefilterets 
placering på motoren, således at olie fra filteret ikke løber 
ud på grunden når filtret løsnes.  

3. Oliefiltret løsnes med en speciel oliefilter tang. Oliefiltrets 
placering kan ses på fig. 13. pkt. 1. 

4. Rengøring af oliefiltrets tætnings flade på motoren.  

5. Det nye oliefilters top gummi pakning, påføres et tyndt 
lag olie inden montering. Se fig. 14. pkt. 2. 

a. Det tynde lag olie forhindrer beskadigelse af pakning 
under montage, samt forbedrer løsne evnen af filtret 
når det skal skiftes næste gang.  

 1: Oliefilter 

 

 

 2: Bundprop olie 

 

 3: Oliepind 

 

 4: Olie påfyldning  
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6. Det er tilstrækkeligt at spænde oliefiltret med håndkraft, 
når det kommer i kontakt med motorens anlægsflade.  
Brug aldrig den specielle oliefilter tangen til dette.  

Figur. 18 Olie filter:  

 

 

 

 

Anvisning for motor opstart efter olieskift trin 3: 

1. Servicesanvisningerne i afsnit 11.1.2, trin 1 og 2 skal 
være foretaget inden motoren kan aktiveres igen.  

a. Opstartes motoren med mangler som bundprop, olie, 
filter og pakninger vil motoren blive beskadiget.   

2. Betjeningspanelets kontrol anvisninger kontrolleres. Se 
afsnit. 8.2.11.  

3. Motoren startes, og olietryks indikator skal kortvarigt efter 
motor opstart slukke.  

a. Slukker olietryksindikatoren ikke, kan det skyldes 
manglende olietryk, olie eller defekt indikator. Slukker 
olietrykindikatoren ikke, skal motoren straks 
standses.  

4. Lad motoren køre i ca. 2 minutter, hvortil motoren 
kontrolleres for utætheder og banke lyde.  

5. Kontroller derefter motorens olie niveau igen som anvist i 
afs. 11.1.1.  

a. Motoroliens niveau skal kontrollere igen efter opstart 
da det ny monterede oliefilter optager en del af den 
nye påfyldte olie på motoren.  

 

 

 2: Oliefiltrets top 
gummi pakning 

 

 

 1: Oliefilter 

 

 

Bemærk !! 

 Stop altid motoren inden vedligeholdelse, rengøring 
eller anden form for service påbegyndes på maskinen. 

 Motorens driftstilstand vedr. utæthed, olie niveau 
skal kontrolleres daglig inden brug.  

o Ved manglende oliestand skal motoren bringes til 
normal driftsfunktion inden aktivering / opstart. 

 Kørsel med defekt, manglende eller forkert type olie, 
vil medføre beskadigelse af maskinens indre 
motordele. 

 Brug kun producentens anviste motorolie kvalitet.  

MIL-L-2104C eller have egenskaber som svarer til API 
Klassifikationen CC/CD/CE. 
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11.2 Vedligeholdelse af Køler: 

For at opretholde den bedste drift af motorens køle system, 
skal køle system på motoren jævnligt kontrolleres for skader 
og løse ophæng, som kan medføre lækager. Er køle 
systemet på motoren utæt, er der stor risiko for at motoren vil 
blive for varm og brænde sammen. Ved fejl på motorens 
kølesystem skal motoren straks stoppes.  

 Kontrol af motorens kølervæske skal foretages daglig 
inden brug. Kølerslanger og ophæng skal kontrolleres 
for hver 200 timers service interval.   

Ved eftersyn og kontrol af kølersystemet skal følgende 
kontrolleres.  

Anvisning for kontrol af kølersystem: 

Inden der foretages nogen form for service på motorens 
køleanlæg, skal kølesystemet være koldt. Foretag aldrig 
nogen form for service arbejde på en varm motor / køle 
anlæg da det kan forsage personskade.   

1. Kontroller kølerens vand mængde som vist på fig. 19 
eller fig. 20. Afhænge af om motoren er udstyret med 
en vandbeholder som vis på fig. 20.  

a. Vandstanden mellem pkt. A og B som vist på fig. 20. 
må ikke være under min. niveau B.  

b. Svinder vandstanden fra max. niveau A, er 
kølesystemet ikke tæt på motoren.   

1a: Kontrol af vand mængde uden vandbeholder fig. 19.     

a. Afmonter kølerdækslet på køleren. Vandspejlet skal 
kunne ses i toppen af køleren, er dette ikke tilfældet 
mangler motoren vand, og er evt. utæt i 
kølersystemet.  

2. Kontroller kølesystemets samlinger, bolte og ophæng 
for bespænding. 

a. Inden kontrol kan foretages skal motoren være 
standset, og anlægget være koldt.   

3. Kontroller kølerens køleribber for urenheder. 
Tilstopning af kølerens køleribber reducerer 
køleeffekten til motoren. Fig. 19.  

a. Kølerens køleribber må kun renses med rent vand, og 
ikke under højt tryk.  

b. Tryk fra evt. højtryksrenser kan forsage skade på 
kølerens køleribber.  

c. Brug ikke håre genstande som f.eks. skruetrækker 
eller spartel for rensning, da dette kan medføre skader 
på kølerens køleribber.  
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Bemærk !! 

For at undgå skader på personer: 

 Fjern aldrig kølerdækslet eller dækslet på vandbeholderen, 
medens motoren er i drift, eller efter den lige er stoppet hvor 
motoren stadig er varm. I modsat fald er der stor risiko at 
kogende vand fra kølningssystemet bruser op og skolder 
personer, der står i nærheden. Fjern først kølerdækslet 

mindst 10 – 15 minutter efter at motoren er stoppet. 

                               Figur. 19. Køler:                   Figur. 20. Vandbeholder:
    

 

 

 

 

 

11.2.1 Kontrol og påfyldning af frostvæske: 

Ved frostvejr kan kølervæsken skade cylindre og køler. 
Såfremt den omgivende temperatur er under 0° C, er det 
nødvendigt at der tilsættes frostvæske til kølesystemet.  

 Fryseniveauet for frostvæsken på køleanlægget skal 
kontrolleres 1 gang årlig, det anbefales inden vinter 
sæson.  

Der findes to typer frostvæske til denne motor type, 
permanente type (PT). Se tabel 4. Tekniske tabeller. 

Anvisning for kontrol og påfyldning af frostvæske: 

B   Når frostvæske og rent vand blandes, må frostvæske 
højst udgøre 50 %. 

3 Før tilsætning af frostvæske første gang skal 
kølersystemet tømmes og skylles igennem med rent vand 
et par gange. 

 

 

 
 

A: Kølerdæksel. 

   

1: Kølerslange højre 

 

2: Kølerslange venstre 

 

2: Vandbeholder 

 

A: Max vandstand 

 

B: Min vandstand 

 

A 
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11.2.2 Udskiftning af kølervæske: 

For oprettelsen af bedst mulige driftsforhold af motorens 
køleanlæg, skal kølervæsken i motoren udskiftes for hver 
500 timers drift.  Kølervæske som har dårlig eller forkert 
blandingsforhold under drift af motoren, kan forsage 
overophedning, og gøre skade på cylindre og køler på 
maskine.  

 Kølevæske skal skiftes ved 500 timers drift, og 
kontrolleres for hver service interval. 

Såfremt den omgivende temperatur er under 0° C, er det 
nødvendigt at der tilsættes frostvæske til kølesystemet. Er 
omgivelses temperaturen over 0° C, er det ikke nødvendigt at 
tilsætte større mængde frostvæske til kølesystemet.  

Anvisning for udskiftning af kølevæske: 

1. Inden services eller reparation foretages på maskinens, 
kølesystem skal motoren være standset, og motoren 
være kold.  

a. Service eller reparation under drift af motoren, eller 
forsøg på justering af motorens del elementer, kan 
medføre fare for reparatøren. 

b. Service og reparation under drift af motoren, eller 
forsøg på justering af motorens del elementer, kan 
forårsage skade på motoren.  

2. Placer opsamlings bakke under maskinens aftapnings 
haner således at kølevæsken ikke løber ud på grunden. 
Herefter kan haner løsnes for aftapning af kølevæske.  

a. Opstartes motoren med manglende kølevæske, utæt 
kølesystem eller manglende kølerdæksel vil motoren 
blive beskadiget.   

3. For at aftappe kølervæsken af systemet, skal begge 
aftapningshaner åbnes. Den første aftapnings hane 
sidder i bunden af køleren fig. 21. Anden aftapnings 
hane sidder på venstre side af motorblokken, se fig. 14 
pkt. 5.  

4. For at opnå fri luft gennemgang af det indvendige 
kølesystem i motoren, afmonteres kølerdækslet fra 
køleren Fig. 19. Pkt. A.  

a. Hvis kølerdækslet ikke skrues af, er det ikke umuligt at 
få aftappet alt kølervæsken i køleanlægget. 

5. Motorens indvendige kølningssystem bør skylles 
igennem med rent vand, inden påfyldning af ny 
kølevæske.   
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1: Køleribber. 

 

2: Aftapnings hane 
nederst på køler. 

 

Bemærk !! 

 Frostvæske optager fugt, og skal derfor opbevares i en tæt 
beholder, indtil det tages i brug. 

 Brug aldrig kølerensemiddel når der er frostvæske i 
kølervæsken / køleanlægget. Frostvæske indeholder anti-
korroderende stof, som har reaktion sammen med 
rensemiddel, der danner affaldssyre. Dette påvirker 

motordelene.  

a. Før tilsætning af frostvæske første gang skal 
kølersystemet tømmes og skylles igennem med rent 
vand et par gange. 

6. Ved påfyldning af ny frostvæske på motorens køle 
anlæg, skal køleanlæg påfyldes med rent vand eller 
blandes med frostvæske. Afhængig af årstiden.  

a. Ved temperaturer over 0 °C (sommertid) bør anlæg 
ikke blandes med større mængder frostvæske.  

b. Ved temperaturer under 0 °C (vintertid) skal anlæg 
blandes med frostvæske. Rent vand blandes med 
frostvæske, og frostvæsken må højst udgøre 50 %. 

7. Ved opstart af motoren efter påfyldning af kølervæske skal 
motoren og køleanlægget kontrolleres for vand lækage inden 

anvendelse.  

 

   (1) 

(1) 
Figur 21: køler: 
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A: Korrekt funktion 
 
B. Slidt funktion 

 

1: Kilerem. 
 
2: Justering / spænde 
bolte for kilerem og 
generator. 
 
A. Kilerem fri gang. 

 

11.3 Vedligeholdelse af Ventilatorkilerem: 

En defekt eller utilstrækkelig spændt kilerem kan medføre 
overophedet motor, samt utilstrækkelig opladning af 
akkumulator. Det er derfor vigtigt at kileremmen kontrolleres 
med jævnt interval for bespænding og bestandighed. 

 Kileremmen skal kontrolleres for bespænding og 
bestandighed for hver service interval.   

Anvisning for kilerem kontrol og bespænding: 

1. Inden kontrol eller service af motorens kilerem skal 
motoren være standset, motoren bør også være kold.  

a. Hvis motoren er varm er der risiko for personskade i 
form af forbrænding.  

2. Kontroller kileremmen ved at trykke kileremmen ind mod 
midten af motoren, i form af en finger midt på kileremmen 
som vist på fig. 22 pkt. A. Kileremmen må max give sig 
ca. 7-9  mm. Se tabel 5. Tekniske tabeller. 

a. Ved større fri gang af kilerem end 9 mm. Skal 
kileremmen efterspændes. Se pkt. 5 i anvisning for 
tekniske tabeller.    

3. Kontroller kileremmens bestandighed for revner, brud og 
placering i remskive hjul. Kilerem må ikke have 
revnedannelser, og skal være placeret korrekt i remskive 
hjul som vist på fig. 23 pkt. A.  

a. Er der revnedannelser i kilerem skal kileremmen 
skiftes. Der kan være risiko for at kileremmen springer 
og forsager skade på køler samt motor.  

b. Er kileremmens anlægningsflader ikke korrekt 
placeret i kileremmens remskive hjul som vist på fig. 
23 pkt. B. er kileremmen slidt. Kileremmen skal skiftes 
for at opretholde korrekt opladning samt kølning af 
motorens anlæg.  

4. Generatoren er justeringspunktet for kileremmen. 
Generatoren er bespændt med 2 stk. bolte som vist på 
fig. 22 pkt. 2. Boltene løsnes, og generator kan justeres 
ind for korrekt bespænding af kilerem. Bolte og møtrikker 
efterspændes, efter justering eller skift af kileremmen.  

     Figur 22: Kilerem:              Figur 23: Rem hjul: 
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Bemærk !! 

For at undgå skader på personer: 

 Udfør aldrig kontrol eller service på motorens kilerem 
under drift af motoren samt hvis motoren stadig er varm.  
Motor skal altid være standset og anlægget koldt.  

 For opretholdelsen af bedst mulig drift af motorens 
kølning og lade anlæg, skal kileremmens bespænding 

og beskaffenhed kontrollere jævnligt.  

 

11.4 Vedligeholdelse af luftfilter: 

Motorens lufttilførsel er udstyret med et luft filter. Luftfilteret 
sikrer at støv og snavs ikke tilføres til motoren under driften. 
Luftfilteret skal kontrolleres og renses med jævnlige 
mellemrum, for at opretholde den bedst mulige drift og 
vedligeholdelse af motoren. Luftfilteret skal kontrolleres oftere 
ved maskinanvendelse omkring støvede og beskidte forhold.  

 Luftfilter skal skiftes mindst 1 gang årlig. Luftfilter er af 
tør element og må derfor ikke tilsættes olie, væsker.  

 Luftfilter skal renses og kontrolleres efter de første 6 
timers drift af maskine.   

Det er hertil også vigtigt at luftfilter huset samt lufttilførsels 
slanger kontrollers for bespænding samt bestandighed, 
således at motoren ikke får falsk urenset luft i motoren under 
driften.  

Anvisning for luftfilter kontrol og rensning: 

1. Inden kontrol eller service af motorens luftfilter skal 
motoren være standset, og motoren bør være kold.  

a. Hvis motoren er varm er der risiko for personskade i 
form af forbrænding.  

2. Afmonter luftfilteret fra luftfilter huset se fig. 24. Filteret 
renses med svag trykluft, således at støv og snavs 
fjernes fra luftfilteret.  

a. Kan luftfilter ikke rensen med trykluft, skal filter skiftes.  

b. Ved beskadigelse af filterets tør filter elementer skal 
filteret skiftes.  

3. Luft fødeslanger og spænde bånd kontrolleres.  

a. Ved revne dannelser i luft fødeslanger skal disse 
skiftes. 
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Bemærk !! 

For at undgå skader på personer: 

 Udfør aldrig kontrol eller service på motorens luftfilter 
under drift.  Motoren skal altid være standset og 
anlægget bør være koldt.  

 For opretholdelsen af bedst mulig drift af motorens 
luftrensning, skal luftfilterets luftfødeslanger og 
spændebånd kontrolleres for bespænding og 

beskaffenhed jævnligt.  

b. Defekte spændebånd skal skiftes. 

4. Kontrol af monteret filter og bespænding af bolte.  

a. Trækker motoren falsk urenset luft under drift, vil dette 
medføre reduceret levetid på motoren.  

b. Start aldrig motoren uden luftfilter enhed monteret.    

           

 

                  Figur 24: Luftfilter: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 

1: Luftfødeslange 
 
2: Spændebånd 
 
3: Luftfilter hus 
 
4: Tør luftfilter 

 

(4) 
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11.5 Vedligeholdelse af akkumulator: 

Motorens akkumulator er drivmidlet til motorens start 
funktion. Motorens generator oplader på motorens 
akkumulator således at der altid tilføres energi for opstart af 
motoren. For vedligeholdelse af akkumulatoren er det vigtig 
at akkumulatoren har den korrekte effektivitet.  

Effekten på akkumulatoren må ikke være for stor eller for lav, 
da dette kan forsage skade på det elektriske anlæg eller start 
problemer.   

For at opnå korrekt service og sikker anvendelse af 
akkumulatoren, skal følgende punkter opretholdes.   

 Akkumulatorens væske niveau skal kontrolleres 1 
gang årlig, det anbefales inden vinter sæson, da kulde 
aflader akkumulatoren.  

 For ikke at det elektriske anlæg på maskinen skal 
blive beskadiget under driften, bør akkumulatorens 
kabel forbindelser kontrolleres jævnlig. Løse 
forbindelser og defekte kabler kan forårsager skade 
på maskinens elektriske anlæg.   

 Under stilstand af maskine i længere perioder skal 
akkumulatoren afinstalleres og opbevares et tørt og 
mørkt sted.  

 For korrekt genopladning af akkumulatoren skal 
akkumulatorens positive pol forbindes med 
opladerterminalens positive pol. Akkumulatorens 
negative pol forbindes med opladerens negative pol. 
Forbindes poler forkert er der risiko for 
eksplosion.  

 Akkumulatoren må kun tilføres destilleret vand ved 
mangel. Se fig. 21. For akkumulator syre niveau.  

 Ved personlig kontakt med akkumulator syre, vil 
forsage ætsning af tøj samt hud. Ved kontakt på hud 
vaskes straks med vand. Ved indtagelse eller 
kontakt med øjne, vaskes – drikkes straks med 
rent vand, læge kontaktes straks.  
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Bemærk !! 

For at undgå skader på personer: 

 Forbindes poler forkert er under opladning eller start 
hjælp er der risiko for eksplosion. 

 Personlig kontakt med akkumulator syre, vil forårsage 
ætsning af tøj samt hud. Ved kontakt på hud vaskes 
straks med vand.  

 Ved indtagelse eller kontakt med øjne, drikkes - vaskes 
straks med rent vand, læge kontaktes straks. 

 Løse forbindelser og defekte kabler forårsager skade på 
maskinens elektriske anlæg.   

 Såfremt at temperaturen falder til under -15 C, bør 
akkumulator afmonteres, og opbevares på et tørt og 
mørkt sted, indtil det monteres igen umiddelbart før 
brug. 

 

Anvisning for korrekt afmontering af Akkumulator: 

1. Inden afmontering eller service af motorens akkumulator 
skal motoren være standset.  

a. Ved afmontering af akkumulator under drift af motoren 
vil dette forsage skade på generator, regulator og det 
elektriske anlæg.  

2. Ved afmontering af akkumulator skal den negative pol 
afmonteres først.  

a. At sikre korrekt montage som formindsker 
kortslutnings risiko.   

3. Ved montage af akkumulator skal positiv pol monteres 
først.  

a. At sikre korrekt montage som formindsker 
kortslutnings risiko.   

4. Kabler til og fra akkumulator kontrolleres for bespænding 
og placering.  

a. Løse forbindelser og defekte kabler forsager skade på 
maskinens elektriske anlæg.  

b. Kontrol af kabel placering, for risiko for klemme fare.  

                     Figur 25: Akkumulator: 

 

 

 

  

1: Max væske niveau 
 
2: Min væske niveau 
 
3: Akkumulator 
 
4: Poler.  

 
(3) 

(4) 
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11.6 Vedligeholdelse af brændstofsystem: 

Maskinen er udstyret med brændstoffilter samt et for filter. 
For filteret er monteret lige efter tanken, se fig. 28. For 
filteret er gennemsigtigt således filtrets beskaffenhed kan 
besigtiges visuelt. Filternes funktion er at optage det snavs 
der kan forekomme fra brændstoffet og tanken.  

 Brændstoffiltrene skal skiftes mindst 1 gang årlig 
eller efter service interval..  

Når der udskiftes brændstoffilter på motoren, eller hvis 
maskinen har været kørt tør for dieselolie, vil det være 
nødvendigt at udlufte brændstofsystemet.  

Anvisning for korrekt udluftning af brændstofsystem: 

1. Inden afmontering eller service af motorens brændstof 
system skal motoren være standset, og være kold.   

a. Ved afmontering af brændstof filter under drift af 
motoren, eller forsøg på udluftning af system, vil 
forsage skade på motoren.  

2. Brændstof tank, eller brændstoffilter fyldes med 
dieselolie. (Filter fyldes med diesel olie ved skift, inden 
montage) 

a. Filter spændes med håndkraft. Se evt. fig. 33. 

3. Udluftningsskruen på brændstoffilteret fig. 26. Pkt. 1. 
løsnes ved at dreje den mod uret.  

a. Udluftnings skrue løsnes, skal ikke afmonteres.  

4. Tændingsnøglen drejes til ON, hvorved diesel el 
pumpen fig. 33 aktiveres. (pumpen sender brændstof 
igennem systemet) 

a. Ved udluftning kommer der både brændstof og luft ud 
gennem Udluftningsskruen på brændstoffilteret 

5. Når der kommer diesel ud gennem udluftningsskruen 
uden luftbobler, lukkes udluftningsskruen på 
brændstoffilteret igen, og tændingsnøglen drejes til OFF. 

6. Udluftningsskruen på brændstofpumpen fig. 26. 2 
løsnes ved at dreje den mod uret.  

7. Tændingsnøglen drejes til ON, for aktivering af el 
pumpen. Når der ikke fremkommer luftbobler i 
brændstoffet under udluftningen, spændes 
udluftningsskruen igen.  

a. Tændingsnøglen drejes til OFF, og rengør filter, 
pumpe samt motor for evt. brændstof spild.  

8. Maskinen startes op ved at dreje tændingsnøglen til 
START, og motoren bør starte!! 
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Bemærk !! 

For at undgå skader på personer: 

 Udluftning må ikke foretages, når motoren er meget varm. 
Dette kan medføre, at brændstof som spildes på en 
gloende udstødningsmanifold, at der opstår brand.  

 Udluftning af brændstofsystemet må ikke foretages med 

motoren er i drift. Dette vil forårsage skade på motoren. 

a. Starter motoren ikke, forsøg udluftning igen på 
brændstofanlægget.    

b. Ved yderligere fejl bør service reparatør kontaktes.  

 

Figur 26: Brændstof filter og pumpe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11.7 Vedligeholdelse af hydrauliksystem:   

For opretholdelse af bedst mulige driftsforhold af maskinens 
hydraulikanlæg, skal slanger og hydraulik system kontrolleres 
jævnligt.  Utætte slanger eller koblinger vil tilføje skidt til det 
hydrauliske system, dette vil beskadige hydraulikanlægget. 

 Hydraulik olie samt filter skal skiftes 1 gang årlig, samt 
efter almen drift time interval. Se evt. service skema 
pkt. 11.10.  

Hydraulikanlæggets olie niveau kan kontrolleres på 
hydrauliktankens skueglas, dette skal kontrolleres daglig 
inden anvendelse af maskinen.  

Hydraulik olie filterskift interval: 

 Første service ved 50 timers drift.  

 Anden service ved 500 timers drift. 

 Tredje service efter 2000 timers drift. Derefter en gang 
årlig.  

1: Udluftningsskruen på brændstoffilteret 
 
 
2: Udluftningsskruen på brændstofpumpen 
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Bemærk !! 

 Ved fejl på fremdrift af maskinen skal motoren 
straks standses. 

o  Hydraulik anlæg skal bringes til normal 
driftsfunktion inden aktivering / opstart. 

 Kørsel med defekt hydraulikanlæg, mangel på olie, 
medfører beskadigelse af maskinens hydraulik 
komponenter. 

 Der må ikke anvendes anden hydraulik olie kvalitet 
end forskrevet af producenten. 

S46 Hydraulik olie. 

 

 

 

 

Hydraulik filter indsats. 
 

Hydraulik filter. 
 

Akkumulator. 
 

Brændstof for filter. 
 

Hydraulik tryk filter 
 

Hydraulik olie køler 
 

 

Filter / filtre er placeret forskelligt på Soffie modellerne. Ved 
de knækstyret modeller er filtre placeret under førersædet, og 
ved front styring er filter placeret i højre side under styretårn.  

Indsats filter i hydraulik tanken, er monteret oven på 
hydrauliktankens dæksel.   

 

         

 

Hydraulik olie skift, interval: 

 Første service ved 500 timers drift.  

 Derefter for hver 1000 timers drift. 

 

Hydraulikolien skal altid påfyldes gennem filter, og der må 
kun anvendes hydraulikolie af anerkendt fabrikat, S46 
hydraulikolie. Viskositet som forskrevet af fabrikanten ud fra 
driftsforholdene. 

 

 

Figur 28: Hydraulik filter 600 - 700: 

 

Figur 27: Hydraulik filter 950 – 1500. 
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11.8 Smøring af bevægelige dele: 

Maskinens bevægelige dele bør jævnlig kontrolleres og 
smøres for bedst driftmæssige forhold.  

 Maskinens bevægelige dele skal kontrolleres og 
smøres ved hvert service interval af 200 driftstimer.  

Afhængig af vejr forholdene, skal maskinen kontrollers daglig 
ved vintertid.   

Gas kabelet på styretårnets venstre side smøres med syrefri 
olie. 

Bevægelige dele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Front styretøj: 

 
Styretøj:  4 stk. smørernipler.  
 
 
Styrecylinder:  2 stk. smørernipler. 

 

 

Figur 30: Knækstyring: 

 
Styretøj:  3 stk. smørernipler.  
 
 
Styrecylindre:  4 stk. smørernipler. 
 
 
Foderslange undervogn: 

 

 

Figur 31: Fremdrifts pedal: 

 
Fremdrifts pedal:        1 stk. smørernipler.  
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Bemærk !! 

 Ved utæt brændstof eller hydraulik anlæg på 
maskinen skal motoren straks standses. 

o  Utætheder på maskinen kan forårsage brand.  

o Maskinen skal bringes til normal driftsfunktion 
inden aktivering / opstart. 

 Rengør aldrig transmissions eller hydraulik slanger 
når maskinen er varm.  

 Anvend ikke højtryks renser ved rengøring af 
transmission og hydraulikslanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9 Kontrol af hydraulikslanger imellem vanger: 

For optimal kontrol af fodermaskinen, bør slanger og 
transmission kontrolleres for utæt heder ved hvert service. 
Dørk pladen imellem styretårnet og operatørens føre 
sæde løsnes og fjernes.  

Hydraulik og brændstof-slanger samt samlinger må ikke 
være utætte.  

Figur 33: Transmission: 

 

 
 

 

  

Diesel el pumpe. 
 
 
 
Diesel filter.  
 
 
 
 
Transmissions pumpe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Figur 32: Foderpumpe: 

 
Foderpumpe:         4 stk. smørernipler.  
 
 

 

 

Olie pumpe til styretøj. 
 
Oliepumpe til foderpumpe.  
 
 
By Pass skrue. 
 
 
 
Fremdrifts arm  ( mekanisk ) 
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11.11 Udskiftning af tandhjulspumpe: 

Maskinens foderpumpe ( Tandhjulspumpe ) ydeevne vil blive 
forringet med tiden. Foderpumpen skal derfor udskiftes 
afhængig af pumpens ønskede drifts tilstand. Se fig. 34. 

 Foderpumpen er en sliddel på fodermaskinen, og 
kalkuleret til ca. 600 - 800 Tons foder levering inden 
udskift.     

o Ved regelmæssig smøring og vedligeholdelse af 
foderpumpe, kan pumpens levetid være langt 
længere end 600 – 700 Tons leveret foder.  

 Foder med forkert indehold, som f.eks. bolte eller 
møtrikker, eller andet fast materiale, vil beskadige 
tandhjuls pumpen straks.   

Anvisning for afmontering af tandhjulspumpe: 

1. Inden afmontering eller service af maskinens 
foderpumpe skal motoren være standset. 

a. Ved afmontering af foderpumpe under drift af 
motoren, eller forsøg på justering af foderpumpens del 
elementer, kan medføre klemme fare for reparatøren.  

2. For korrekt arbejdsstilling tippes fodertanken op.  

b. For knækstyrede modeller skal undervognens 
foderslange først afmonteres.  

c. For knækstyrede modeller skal fodertanken løsnes fra 
chassis rammen i højre sider. Tanken er fast monteret 
med 2 bolte.  

3. Hydraulikmotorens 2 flange skruer løsnes og 
afmonteres. Encoderens drivrem afmonteres fra rem 
hjulet. Nylon kobling trækkes med ud. 

4. Vand slange afmonteret foderpumpe.  

5. Foderrør / afgangsrør i bunden af foderpumpen 
afmonteres af de 4 skruer. 

6. Foderpumpens 6 top bolte løsnes og afmonteres fra 
fodertankens montage flange.  

d. Ved afmontering af foderpumpe skal der holdes på 
foderpumpen. Foderpumpen er tung, og kan tabes.  

Anvisning af montering af tandhjulspumpe: 

1. Alle monteringsflanger og del elementer rengøres. 

2. Ny pakning imellem fodertankens flange og 
foderpumpen monteres og tilpasses.  

a. Foderpumpen fastspændes igen med de 6 top 
bolte.  
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3. Ny pakning imellem foderrør / afgangsrør og 
foderpumpen monteres og tilpasses. 

a. Foderrør / afgangsrør fastspændes igen med de 4 
skruer.  

4. Vand slange monteres på foderpumpen.  

5. Klargøring af hydraulikmotoren: 

a. Nylon koblingen monteres på drivakslen af 
foderpumpen,  

b. Drivremmen til encoderen, trækkes over 
drivakslen.  

6. Hydraulikmotoren monteres på foderpumpens driv 
aksel flange.  

a. Nylon koblingen tilpasses akslerne imellem pumpe 
og hydraulikmotor.  

b. Encoderens drivrem trækkes med igennem 
foderpumpens flange hul.   

c. Hydraulikmotoren fastspændes igen med de 2 
bolte.  

7. Encoderens drivrem monteres på driv hjulet.  

a. Skal være vinkelret monteret til hydraulikmotorens 
driv aksel.   

8. Foderpumpens aksler smøres inden opstart. Fig. 32 

a. Manglende smøring af aksler vil beskadige 
foderpumpen straks.   

9. Efter monteringen skal portioneringen kontrolleres se 
pkt. 8.2.1.3 

 
Figur 34: Foderpumpe.  

Fodertank flange 
 
Fodertank / 
foderpumpe pakning 
 
Top bolte 6 stk. 
 
Foderpumpe 
 
Foderrør pakning 
 
Foderrør / afgangsrør 
 
 
 
Bund møtrikker 4 stk.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Fodertank 
 
Hydraulikmotor 
 
 
Hydraulikmotor 
montage bolte 2 stk.  
 
Vand slange 
 
Encoder 
 
Encoder drivrem 
 
Fiber kobling 
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Bemærk !! 

 Ved reparation på foderpumpe, hydraulik slanger, 
vandslange, eller Encoder på foderpumpen, skal 
motoren være standses. 

o Ved utætheder på foderpumpen, skal motoren 
straks standses. 

o Maskinen skal bringes til normal driftsfunktion 
inden aktivering / opstart. 

 Foderpumpens levetid er afhængig af operatørens 
service og vedligeholdelse. Pumpen er estimeret til 6 
– 700 Tons leveret foder.  

o Ved regelmæssig smøring og vedligeholdelse af 
foderpumpe, kan pumpens levetid være langt 
længere end 6 – 700 Tons leveret foder.  

o Foder med forkert indehold, som f.eks. bolte eller 
møtrikker vil beskadige tandhjuls pumpen straks.   

 

 

FARE !! 

For at undgå skader på personer: 

 Maskinen skal være standset under reparation af 
foderpumpe eller dens del elementer. Ved rotation af 
foderpumpe er der risiko for at fingre / hænder kan 
komme i klemme.   
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12. Motor El / Hydraulik diagram. 

Maskinen er opbygget med et ledningsnet som forsyner 
de forskellige elektriske elementer på maskinen. El 
diagrammet neden for anvendes for fejl søgning og 
tilslutnings forhold ved fejl på motorens el system.  

 

Figur 35: Motor El diagram Soffie: 
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Figur 36: Hydraulik diagram Soffie: 
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Bemærk !! 

 Ved fejl på maskinens elektriske system skal 
motoren straks standses. 

o  Ledningsnettet skal bringes til normal 
driftsfunktion inden aktivering / opstart. 

 Kørsel med defekt ledningsnet, kortslutning eller 
forkert tilslutning vil medføre beskadigelse af 
maskinens elektriske komponenter. 

 Fejl på ledningsnet kan forårsage brand. 

 Ved reparation på ledningsnet, skal akkumulator 
være frakoblet.  

 

 

 

 

 

Soffie Fodermaskine model 

Specifikationer: 600 D 950 D 1500 D 

12.1 Sikringer: 

Fodermaskinens ledningsnet er udstyret med sikringer 
som optager overbelastning - kortslutninger ved fejl. 
Fungerer maskinens elektriske enkelt funktion ikke under 
kontakt / tilslutning, kontrolleres sikringer altid inden 
reparation.  Sikringsholderen er placeret på styretårnets 
højre side, se fig. 2.  

 Ved fejl på det elektriske ledningsnet skal maskinen 
straks stoppes, og akkumulator skal frakobles det 
elektriske ledningsnet.  

 Ved reparation på det elektriske ledningsnet, skal 
akkumulatoren altid være frakoblet.  

 

Figur 37: Sikrings skab:  

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

7 

 
1:    10A. Forsyning gløderør. 
 
2:    10A. Forsyning generator. 
 
3:    10A. Forsyning starter, motor. 
 
4:    10A. Forsyning ekstern el stik. 
 
5:    10A. Forsyning foderpumpe, vand, magnetventil. 
 
6:    10A. Ekstra udtag.  
 
 
7:    Ekstern 12 V el stik. 
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13. Tekniske data / specifikationer. 

Tekniske data og specifikationer over Jasopels Soffie 
fodermaskiner 2008.  

Soffie Fodermaskine model: 

Data: 600 D/700 950 D 1500 D 

Motor Diesel  

 KUBOTA 

23 hk 

3 cyl. vandkølet 

26 hk 

3 cyl. vandkølet 

35 hk. 

4 cyl. vandkølet 

Transmission Fuldhydraulisk Fuldhydraulisk Fuldhydraulisk 

Hydraulik køler Nej Nej   

Styring Servo. 

Front aksel styret 

Servo. 

Knækstyret 

Servo. 

Knækstyret 

Diesel tank 40 L. 40 L. 55 L. 

Hydraulik tank 40 L. 40 L. 55 L. 

Fodertank indhold 600 L. 950 L. 1320 el. 1520 L. 

Vand tank 60 L. 80 L. L. 

Foder blander  Nej Mulig Mulig 

Foderpumpe Variabel 
tandhjulspumpe 

Variabel 
tandhjulspumpe 

Variabel 
tandhjulspumpe 

Mål. L x B x H cm. 223x84x150 cm. 330x90x150 cm 375x89x155/169 

Specifikationer: 600 D 950 D 1500 D 

4 vejs juster bar sæde       

Lille venderadius    Knækstyret  Knækstyret 

4 WD  Nej     

Støjsvag, service 
venlig.  

      

Vip bar fodertank  Front  Højre Side  Højre side 

Kan bestilles med 
blander, omrører 

Nej     

 

  



 

Jasopels  Fabriksvej 19 7441  Bording 

Salg: Tlf. +45 98420566  Fax. +45 76951343    Service: Tlf. +45 9843 9966 

 

Side 60 af 70 

Bemærk !! 

 Ved anvendelse af maskine skal operatøren 
anvende høreværn.  

o Maskinen har et støjniveau over den tilladelige 
værdi 80 dB under drift.  

 Personer som arbejder i nærheden under 
maskinens drift, skal anvende høreværn.   

 

 

 

 

 

 

13.1 Støjniveau: 

Maskinens støjniveau er over den tilladelige værdi af 

alment arbejdsstøj på 80 dB. Det er derfor påkrævet at 

operatøren anvender høreværn, under anvendelse af 

maskinen. Personer som arbejder i nærheden under 

maskinens drift, skal også anvende høreværn. 

Maskine er udstyret med en original lyd pot fra 

producenten, for at reducere den luftbårne støjemission. 

Maskinernes støjniveau er neden under listet efter 

producentens tekniske informationer.  

 

Soffie Fodermaskine model: 

Motor / Engine 
model 

600 D 950 D 1500 D 

D905 / (D1105)* D1105 V1505 

Motor 
omdrejninger / 
engine speed. 

Lastet 

dB (A) 

Ubelastet  

dB (A) 

Lastet   

dB (A) 

Ubelastet 

dB (A) 

Lastet 

dB (A) 

Ubelastet 

dB (A) 

1500 r/min 79,8 78,3 80,0 78,6 81,5 80,0 

1800 r/min 82,1 80,7 82,5 81,0 84,0 82,5 

2000 r/min 83,8 82,3 84,2 82,6 85,8 83,0 

2500 r/min 87,5 85,9 87,8 86,4 89,5 84,2 

3000 r/min 90,5 89,0 91,2 89,5 92,8 91,2 

3600 r/min 93,8 92,3 - - - - 

*Maskine 600 D bygges primært med motoren D905. 

Fremtidsmæssigt vil modellen blive udstyret med motoren D1105.   

 

Motorproducenten har udført støjemission testen med monteret køler, 

køle blæser, luftfilter og lyd pot.   
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14. Reservedelsliste. 

Der er af Jasopels service niveau at opnå den bedste 

kundetilfredshed for vore maskiner. Jasopels har derfor 

udviklet en reservedels liste over de mest brugte dele som 

anvendes under et service eftersyn. Reservedelslisten 

reducerer Deres bestillings tid, og forbedrer vores ordre 

behandling da De som kunde kan bestille reservedele direkte 

fra vort lager vare numre.   

Standart betegnelse: Reservedels liste Soffie Diesel: 

Motor service dele: Teknisk info. Fig. Nr. Reserve dels nr. 

Motor olie SAE10W40 17 5020-020360 

Motor olie filter Kubota, Assy filter 16271-3209-2 18 5019-3018 

Brændstof for filter For filter 27 5011-7409010 

Brændstof filter Kubota 15221-4308-0 33 5019-3016 

Gas kabel Ind. Ø 1,9 mm 1 5011-6205 

Luftfilter Tør filter Kubota 24 5019-3150 

Akkumulator 12V 60 – 65 A 25 5017-720962 

Kilerem motor (RPF) 9,5 * 950 22 5961-8950 

Hydraulik service dele: Teknisk info. Fig. Nr. Reserve dels nr. 

Hydraulik olie S46 10 L 27 / 28 5140-00185400 

Hydraulik filter Tank filter 27 / 28 5020-290043 

Hydraulik filter Olie filter 27 / 28 5020-290042 

Hydraulik filter 1500 D Tryk filter 27 5020-29044 

Diverse service dele: Teknisk info. Fig. Nr. Reserve dels nr. 

Elektronisk foder pedal Indsats t/blå fod kontakt 1 5018-0465 

Fodertud  Ø 40 mm plast  5013-0018 

Foderslange pr. l.m. Blå   5013-00100 

Foderslange undervogn Ø 63 Knæk styring 30 5013-0029015 

Foderpumpe Tandhjuls pumpe Soffie XL 34 5020-010001 

Fiberkobling Ø 28  34 5020-010502 

Kork pakning  Foderpumpe sæt. 34 5020-010500 

Vand pumpe  12 l/min for dosering, Orange  5018-0211 

Komplet hjul truck mønster 23 x 8,6 ( Fælg + dæk )   5055-2129 

Komplet hjul plæne mønster 23 x 8,6 ( Fælg + dæk )  5055-1238500 

Komplet forhjul plæne 
mønster kun Soffie 600 D. 

16,5 x 6,5 ( Fælg + dæk )  5055-1167000 
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15. Fejlsøgning. 

Jasopels har udviklet et fejlsøgnings skema hvis drift fejl 
skulle forekomme.  

Fejlsøgnings skemaet er til brug for operatøren for en hurtig 
fejl søgning, og er derfor mindre omfattende. Større 
mekaniske fejl, som kræver teknisk special information, bør 
foretages af autoriseret reparatør 

Er fejlen af større omfang end beskrevet, er De altid 
velkommen til at kontakte Jasopels A/S på service telefon for 
hjælp. 

 Husk altid af kontroller sikringer ved el fejl, inden 
påbegyndelse af reparationer på fodermaskinen.  

Fejlfinding / Troubleshooting: 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Motor kan ikke 
starte. 

Engine does 
not start.  

Manglende brændstof – 
diesel 

No fule - diesel 

Påfyld brændstof  

Replenish fuel 
46 

Luft i brændstof system 

Air in the fuel system 

Reparer fejl og udluft 
brændstof system 

Repair damage and 
vent air out of the fuel 

system.  

46 

Brændstof slanger tilstoppet 

Fuel pipe clogged 

Rengør slanger eller 
udskift 

Clean or replace fuel 
pipes. 

46 

Brændstoffilter tilstoppet 

Fuel filter clogged 

Udskift brændstoffilter 

Replace fuel filter 
46 

Vand i brændstof system 

Water in fuel system 

Udskift brændstof, og 
rengør system. 

Change fuel, and clean 
fuel system 

46 

Motorolie er tykt flydende 

Engine oil is thick  

Udskift motoroli til 
korrekt type 

Replace engine oil for 
correct type 

34 

Topstykke utæt 

Compression leak from 
cylinder 

Motor reparation 

Engine repair 
 



 

Jasopels  Fabriksvej 19 7441  Bording 

Salg: Tlf. +45 98420566  Fax. +45 76951343    Service: Tlf. +45 9843 9966 

 

Side 63 af 70 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Starter 
fungerer ikke. 

Starter does 
not run. 

Manglende start ampere.  

Missing power from battery 

Oplad eller skift 
akkumulator 

Charge og replace 
battery 

45 

Starter får strøm, men 
fungerer ikke 

There is power supply to 
starter, but does not function  

Reparation eller skift 
starter 

Replace or repair starter 

 

Tændings nøgle kontakt 
fungerer ikke 

Key switch malfunktion dos 
not funktion 

Skift tændings nøgle 
kontakt 

Replace key switch 

 

Ledninger er frakoblet i el 
system 

Wiring disconnected 

Monter ledninger  

Connect wiring 
 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Motor 
omdrejninger 
er ikke jævn. 

Engine 
revolution is 
not smooth. 

Brændstoffilter tilstoppet 

Fuel filter clogged 

Udskift brændstoffilter 

Replace fuel filter 
46 

Luftfilter tilstoppet 

Air filter clogged 

Udskift luftfilter 

Replace air filter 
42 

Brændstof lekage 

Fuel leak 

Reparation af lekage 

Repair fuel leak 
46 

Brændstof pumpe eller dyse 
fejl 

Injection pump or nozzle 
failure 

Reperation eller skift 

Repaie or replace 
46 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Hvid eller blå 
udstødnings 

gas. 

White or blue 
exhaust gas.  

For meget motor olie på 
motor 

Excessive engine oil 

Reducer olie mængde 
til specificeret niveau 

Reducer to specified 
level 

34 

Stempel eller stempel ringe 
slidt 

Piston or piston ring worn 

Reperation eller skift 

Repair or replace 
 

Forkert indsprøjtnings tid 

Incorrect injection time 

Justering 

Adjust 
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Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Sort eller mørk 
udstødnings 

gas. 

Black or dark 
exhaust gas. 

Motor er overbelastet 

Engine overloaded  

Reducer lasten, 
arbejdsforhold 

Lessen the load, work 
environment 

 

Dårligt brændstof kvalitet-type 

Low grade fuel used 

Udskift brændstof, og 
rengør system. 

Change fuel, and clean 
fuel system 

46 

Brændstof slanger tilstoppet 

Fuel pipe clogged 

Rengør slanger eller 
udskift 

Clean or replace fuel 
pipes. 

46 

Brændstoffilter tilstoppet 

Fuel filter clogged 

Udskift brændstoffilter 

Replace fuel filter 
46 

Luftfilter tilstoppet 

Air filter clogged 

Udskift luftfilter 

Replace air filter 
42 

indsprøjtnings dyse defekt 

Deficient nozzle injection 

Reperation eller skift af 
dyse 

Repair or replace 
nozzle 

 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Olie tryk er for 
højt. 

Oil pressure is 
too high. 

Forkert type motor olie 
anvendt 

Different type of engine oil 

Udskift olie til korrekt 
olie type  

Chance engine oil for 
correct specification 

34 

Olie indicator defect 

Oil indicator defect.  

Skif indicator 

Chance indicator 
24 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Olie tryk er for 
lavt. 

Oil pressure is 
too low. 

Manglende motor olie 

Engine oil insufficient 

Påfyld olie mængde til 
specificeret niveau 

Add engine oil to 
specified level 

33 

Olie si er blokeret / beskidt 

Oil strainer clogged 

Rens olie si 

Clean oil strainer 
 

Forkert type motor olie 
anvendt 

Different type of engine oil 

Udskift olie til korrekt 
olie type  

Chance engine oil for 
correct specification 

34 

Oliepumpe defect 

Oil pump defect 

Skift olie pumpe 

Chance oil pump 
 

Olie passage er blokeret 

Oil passage clogged 

Rens 

Clean 
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Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Vand og motor 
olie er blandet 

sammen. 

Water mixed 
into engine oil. 

Top pakning defect  
Head gasket defect  

 
Reparation, ny top 

pakning  
Replace new gasket 

 

Motor blok eller 
topstykkedefekt 

Engine block or cylinder head 
defect  

Motor reparation 

Engine reparations 
 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Overophedet 
motor. 

Engine 
Overheated.  

Manglende motor olie 
Engine oil insufficient 

Påfyld olie mængde til 
specificeret niveau 
Add engine oil to 
specified level 

 

Kilerem defect eller slidt 

Fan belt broken or elongated 

Skift 

Change 
41 

Manglende kølevæske / vand 
Coolant insufficient  

Påfyld vand / 
kølevæske 

Add coolant liquid  
37 

Køleribber tilstoppet eller 
blokeret 

Radiator net clogged 

Rans køleribber 
Clean radiator net  

37 

Køler defekt, indvendig 

Radiator defect inside 

Skift køler 

Chance radiator 
 

Vand pumpe defekt 

Coolant pump defect 

Skift vand pumpe 

Chance water pump  
 

Køler termostat defekt 
Radiator cap defective 

 

Skift termostat 
Chance radiator cap 

 

Motor er overbelastet 
Engine overloaded  

Reducer lasten, 
arbejdsforhold 

Lessen the load, work 
environment 

 

Top pakning defect  
Head gasket defect  

 
Reparation, ny top 

pakning 
Replace new gasket 

 

Symptom: Problem / Cause. 
Løsning / 
Solution 

Side nr. / 
Page 

Manglende 
kapacitet på 
akkumulator. 

Battery quickly 
discharged. 

 

Akkumulator defekt eller 
afladet 

Battery defect or discharged 

Skift eller oplad 
akkumulator 

Change og charge 
battery 

 

Defekt kilerem 

Defekt fan belt 

Juster fri gang, skift  

Adjust freespace, 
change 

41 

Løse kabler 

Loose cables  

Kontrol, spænd kabler 

Control, fasten cables 
 

Generator defekt 

Alternator defect  

Skift generator 

Change alternator   
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Bemærk !! 

 Fodermaskine må ikke trækkes eller bugseres efter 
andet køretøj før BY PASS skruen på 
transmissionspumpen er løsnet. Fig. 33.  

o  Bugsering af fodermaskine inden by pass skruen 
er løsnet, vil forårsage skade på 
transmissionspumpe og hjul motorer.  

 Reparation af transmissionssystemet under drift af 
motoren, vil forårsage skade på transmissionspumpe 
og hjul motorer.  

 

 

 

 

 

 

Soffie Fodermaskine model 

Specifikationer: 600 D 950 D 1500 D 

4 vejs juster bar sæde       

Lille venderadius    Knækstyret  Knækstyret 

4 WD       

15.1 Bugsering: 

Bliver der behov for at bugsere fodermaskinen til et givent 
service værksted, uden egen motorkraft, vil det være 
nødvendigt at løsne By pass skruen på 
transmissionspumpen, da denne blokerer systemet.  

 Fodermaskine må ikke trækkes eller bugseres efter 
andet køretøj før BY PASS skruen på 
transmissionspumpen er løsnet. Fig. 33.  

Anvisning for korrekt bugsering: 

 Inden afmontering eller service af maskinens 
transmissionssystem skal motoren være standset, og være kold.   

o Reparation af transmissionssystemet under drift af motoren, vil 
forårsage skade på transmissionspumpe og hjul motorer.  

o Bugsering af fodermaskine inden by pass skruen er løsnet, vil 
forårsage skade på transmissionspumpe og hjul motorer.  

 Dørk pladen imellem styretårnet og operatørens førersæde løsnes og 
fjernes. 

 By Pass skrue løsnes på transmissionspumpen. Se fig. 33. 

o Fodermaskinen skal let kunne flyttes derefter.  

 

 

  



 

Jasopels  Fabriksvej 19 7441  Bording 

Salg: Tlf. +45 98420566  Fax. +45 76951343    Service: Tlf. +45 9843 9966 

 

Side 67 af 70 

16. Tekniske tabeller: 

Brugermanualer er indrettet med tekniske tabeller, 
tabellerne er oplysninger fra motorproducenten KUBOTA, 
og er kopieret fra motorproducentens workshop manual 
9Y011-027 

Tabel 1. Motorolie kvalitet. 

OMGIVENDE TEMPERATUR MOTOROLIE KVALITET 

Over 25 °C SAE30 eller SAE10W-30 

                    SAE10W-40 

0  --  25 °C SAE20 eller SAE10W-30 

                    SAE10W-40 

Under 0 °C SAE10 eller SAE10W-30 

                    SAE10W-40 

 

Tabel 2. Olie mængder. 

MOTOR 
MODEL 

KAPASITET / 
MOTOR OLIE. 

KAPASITET / 
HYDRAULIK OLIE. 

KAPASITET / 
DIESEL OLIE. 

Soffie 600 D 

D905-E2BE / 
2BG 

5,1 L. 

1,35 U.S. gals 

40 L. 

10,6 U.S gals 

40 L. 

10,6 U.S gals  

Soffie 950 D 

D1105-E2B / 
E2BG 

5,1 L. 

1,35 U.S. gals 

 40 L. 

10,6 U.S gals 

40 L. 

10,6 U.S gals 

Soffie 1500 D 

D1505-E2BG 

6,7 L.  

1,77 U.S. gals 

55 L.  

14,5 U.S. gals 

55 L.  

14,5 U.S. gals 
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Tabel 3. Bespændingsskema. 

PAKNINGS TYPE BOLT TYPE BESPÆNDING 

 

Bundprop med kobber 
pakning.  

Bottom screw with 
cupper package. 

 

 

M12 x 1,25 

32,4 – 37,3 Nm 

3,3 – 3,8 kgf. m 

23,9 – 27,5 ft ibs. 

 

M22 x 1,5 

63,7 – 73,5 Nm 

6,5 – 7,5 kgf. m 

47,0 – 54,2 ft ibs. 

Bundprop med gummi 
pakning. 

Bottom screw with 
rubber package. 

 

M22 x 1,5 

44,1 – 53,9 Nm 

4,5 – 5,5 kgf. m 

32,5 – 39,8 ft ibs. 

Oliefilter 

Oil filter 

 Håndkraft 

Hand force 

 

Tabel 4. Frostvæske: 

 

FROSTVÆSKE 
VOL. % 

FRYSEPUNKT  KOGEPUNKT 0 °C. 
* 

0 °C. 0 °F. 0 °C. 0 °F. 

40   106 222,8 

50 - 37 -34,6 108 226,4 

*  Ved 760 mm kviksøjle ( mm Hg ). Højere kogepunkt opnås ved at bruge et køledæksel, 
der tillader, at der opstår tryk i kølersystemet.  

Der bør anvendes følgende frostvæske type til denne motor. Permanent anvend type PT, 
SAE J1034 eller SAEJ1814c.  

Bland altid frostvæske med vand inden det påfyldes på køleren.  

Når frostvæske og vand blandes, må frostvæske højst udgøre 50 %. 

 

 

 

 

 

  

-11,2 

 

-11,2 

- 24  

 

- 24  
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Tabel 5. Kilerem: 

 

Max. Frigang A. Kontrol 
bespænding.  

7,0 – 9,0 mm. 

0,28 – 0,35 in. 

98 N 

10 kgf. 

22 Ibf 

 

 

 

Korrekt 
funktion 

** Slidt kilerem.  

 

A 

 

B 

Kileremmen må ikke have nogen form for revnedannelser, kilerem skal skiftes. 

                              **   Ved revnedannelser / slitage, kan der være risiko for at kileremmen springer. 

                                               Defekt kilerem vil medføre skade på køler samt motor. 



70 

 

17. Egne noter 

 


