
Servicemelding
Produkt: Servicemeldingsnr: Ver:
VM420 4120-S030 1

Symptom
Oljetemperaturen stiger over 70ºC. Maskinen blir varm.

Årsak
1. Slitasje på kjøleviften. Vingene på viften har ”rettet” seg ut etter lang tids drift.

2. Spon, støv og smuss har samlet seg opp innvendig i maskinen og lagt seg som et isolerende 
lag rundt oljeslanger, ventiler og oljetank.

3. Kjøleluften til maskinen går ikke som den skal.

4. Maskinen har for lite hydraulikkolje.

5. Hovedsikringsventilen som opereres av dekselet over klyvevugga, står i en halvposisjon og 
det lekker olje tilbake til tank. Skapes varme i ventilen og vifta får redusert sin oljemengde, 
som igjen fører til redusert kjøling av oljen.

6. Utslitt sagmotor. Den interne lekkasjen i sagmotoren skaper varme.

7. Utslitt hydraulikkpumpe. Den interne lekkasjen i en eller flere av de tre pumpene skaper 
varme.

8. Dårlig oljekvalitet. Kondens og gammel olje.

9. Sikkerhetsventiler som er feiljusterte. Olje som siver over sikkerhetsventilene skaper varme.

10.Det svarte rattet som justerer krafta på sagbladbevegelsen har hengt seg opp og slipper 
igjennom for mye olje. Sverdet trykker for hardt og sikkerhetsventilen til sagmotorventilen 
åpner slik at sagkjedet stopper. Varme skapes når olje går gjennom denne sikkerhetsventilen. 
Oljestrømmen til kjølevifta vil minske og kjøleeffekten går ned.

11.Transportbåndet går tungt. Fliser eller fremmedlegemer som gjør at medbringerne har mye 
motstand. Tannhjulet som driver kjeden ligger mot godset på motoren og går tregt. 
Sikkerhetsventilen til transportbåndet slipper igjennom olje og skaper varme.

12. Innsnevringer i hydraulikkslanger eller andre strømningsreduksjoner kan være kilder til varme. 
Slanger som ligger i spenn og har fått en knekk.

Løsning
1. Bytt til en ny vifte

2. Gjør ren maskinen innvendig. Fjern alt av spon, støv og smuss utenpå maskinens 
hydraulikkomponenter. 

3. Sørg for at kjøleribbene som maskinen trekker luft gjennom ikke er tette. Sørg for at 
sponutblåset slipper luften ut av maskinen.

4. Sjekk oljenivået. Fyll opp til anvist nivå på nivåglasset på oljetanken.
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5. Sjekk om sikkerhetsventilen lukkes helt igjen når dekselet over klyvevugga er nede. Hvis den 
ikke stenger helt. Juster den slik at den kommer i rett posisjon. Se 4120-S015

6. Bytt sagmotor. Se 4120-S007

7. Bytt pumper. 

8. Følg maskinens intervall for oljebytte. Skift også filter. Er det kondens og vann i oljen, må den 
skiftes.

9. Sjekk innstillingene på sikkerhetsventilene. Se 4120-S001

10.Maskinen blir ikke varm på tomgang, men temperaturen økes når sagen er i bruk. Gjør ren 
reguleringsventilen eller bytt den ut med en ny. Se 4120-S029

11.Gjør rent transportbåndet og sørg for at det går lett. Sjekk om tannhjulet ligger mot godset på 
motoren. Bruk reguleringen av hastigheten for transportbåndet og stopp båndet helt. Hvis 
hastigheten på kjølevifta øker når oljen til båndet stoppes, er det en lekkasje over 
sikkerhetsventilen. Juster sikkerhetsventilen på transportbåndventilen. Se 4120-S001

12.Vanskelig å finne. Man må ta for seg krets for krets og bytte ut slanger. Kjenne på ventiler å 
lete etter varme. Se etter slanger som ikke ligger rett, men har fått en knekk slik at oljen ikke 
strømmer fritt.
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