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Symptom
Sagbevegelse og innmating kan skje samtidig

• Gjelder serienummer f.o.m. 09001 t.o.m. 09025

Årsak
Joystick er satt opp feil slik at det er mulig å kjøre begge funksjonene samtidig

Løsning
Punktene under beskriver hva man må gjøre for å sikre at man ikke har mulighet for å kjøre begge 
funksjonene samtidig. Man trenger ikke å demontere konsollen for å utføre justeringen.

1. Løsne låseskruen for betjeningsspaken.
2. Skru løs spaken.

3. Skru løs spaken for knivløftventilen. Ta bort den øvre plata i konsollen.
4. Løsne dekkplata over gummibelgen.
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5. Ta vekk belgen.
6. Løsne senterbolten i ventilen. Det er et hull gjennom bolten der du kan tre inn f.eks. en 

skrutrekker som vist. Senterbolten har standard gjenger, vær obs på at den sitter godt.

7. Skru løs festeplata for ventilen.
8. Skru ut senterbolten, vær obs på at da løsner underdelen av ventilen slik at du må holde opp 

denne fra undersiden.

9. Ta bort sleidetoppene.

10.Fjern shimsene (skiver) på alle sleidene, det er 1 til 3 skiver på hver sleide.
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11.Bytt om plasseringen på sleidene til port 1 og 2.

12.Ventilen monteres sammen igjen. Etter at senterskruen er dratt til må det kontrolleres at det 
ikke er for stor klaring mellom sleidetoppene og den svarte formpressede plata. Denne plata 
og festebraketten for betjeningsspaken har begge innvendige gjenger. Braketten er splittet slik 
at du kan løsne denne ved å kile ut splittingen og skru opp.

• Hvis det er behov for justering gjøres dette og den formpressa plata skrues ned til det er 
ønsket klaring mot sleidetoppene. Pass på at det er klaring etter at delene er strammet til, hvis 
plata skrues for langt ned risikerer man at spaken opererer ventilene også i nøytral-stilling. 
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