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EP75-EP110 El-PTO Instruksjonsbok

Vi gratulerer med kjøpet av Duun EP75-110 El-PTO.
Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette gir sikkerhet for
service og deleforsyning og bidrar til sikker drift under krevende forhold.
Alle Duun traktordrevne maskiner blir konstruert og testet i nært samarbeid med praktiske brukere for
å frambringe funksjonssikre og brukervennlige produkter.
Vennligst les denne instruksjonsboka før du tar maskinen i bruk.
Lykke til!

Maskinidentifikasjon
Serienummer og produsent er spesifisert på merkeplata [B]
Registrer serienummer og leveringstidspunkt på nedenstående oppstilling.
Oppgi alltid serienummeret ved alle henvendelser vedrørende service.
Maskinen er CE-merket [B]. Dette bekrefter at maskinen har utførelse i henhold til EU-s
maskindirektiv.

Serienummer

Leveringstidspunkt (mnd/år)
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Sikkerhet
Arbeid alltid forsiktig med landbruksmaskiner. Les gjennom og observer sikkerhetsinstruksjonene i
denne instruksjonsboka.
Vær spesielt oppmerksom på varselskilter med dette symbolet. Dette
markerer tiltak som må gjennomføres for å unngå ulykker. Symbolet framgår
i instruksjonsboka og på varselskilter på maskinen.

Instruksjonsbok
Enhver operatør - reparatør og eier må ha
kunnskap om instruksjonene i denne
instruksjonsboka før maskin tas i bruk.

Verneutstyr
Bruk alltid hørselvern og vernebriller under bruk
av vedmaskin sammen med sponskrue. Videre
bør vernesko og solide arbeidshansker brukes
under betjening av maskin og materialer.

Bekledning og roterende aksel
Arbeid ikke i bekledning som kan trekkes inn i
bevegelige deler av maskinen (f.eks. skjerf,
vide frakker).
Traktoren frikobles og handbrekk tiltrekkes før
aksel tilkobles traktorens kraftuttak..

Sikkerhet ved driftsstans og vedlikehold.
Husk alltid å stoppe elmotoren og ta ut
støpselet før man smører, stiller inn, rensker
eller foretar reparasjoner. Dette for å sikre at
motoren ikke starter før man er ferdig

Klemfare ved markerte punkter
Vær spesielt oppmerksom på klemfare ved
punkter med markering for dette.
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Bruksområde
Maskinene er kun beregnet for å drive Duun vedmaskiner som skal ha 400 rpm inn på tappen.
EP75 er beregnet for VM320 og VM370.
EP110 er beregnet for VM320, VM370 og VM370x
OBS! El-driften er ikke en traktor og kan ikke brukes til å drifte maskiner som trenger mer kraft
enn motoren er oppgitt til.
Før oppstart etter vedlikehold, kontroller at alt verktøy er fjernet og brakt på plass
Før maskinen startes, bør du kontrollere at ingen personer er i nærheten av eller rører maskinen.
Hvis varselskilt fjernes under reparasjoner eller service skal nye skilter monteres umiddelbart!
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Garantibestemmelser
Duun El-PTO EP75 og VP110 er garantert for 12 mnd mot feilaktige materialer og utførelse.
Deler som ikke er opprinnelig produsert av Duun Industrier as, f.eks. akslinger, lagre etc. er underlagt
disse leverandørenes garanti og betingelser.
Deler som betraktes som slitedeler inngår ikke i garantigrunnlaget – disse er spesifisert i egen
oppstilling nederst på denne siden.
I tilfeller hvor en reparasjon vurderes til å inngå som garantisak må representanten informere
leverandørens representanter om at reparasjon tenkes utført som garantisak.
Følgende opplysninger må registreres i denne forbindelse:
• Produktbetegnelse
• Produktets serienr. (se maskinidentifikasjon s.2)
• Salgsdato
• Produkteier adresse tlf. nr.
• Forhandler med adresse tlf. nr.
Ved slik reparasjon forelegges leverandøren et reklamasjonskrav innen 3 uker etter reparasjonsdato.
Utskiftede deler oppbevares inntil avgjørelse av reklamasjonskravet og utskiftede deler skal ved
behov sendes Duun Industrier as for vurdering.
Siden bruken av produktet er utenfor vår kontroll kan vi kun garantere kvalitet og ikke ta ansvar for
produktets generelle ytelse.
Garantiansvaret betinger at foreskrevet vedlikehold har blitt utført.
Duun Industrier as forbeholder seg retten til å foreta endringer på design og spesifikasjoner og/eller
foreta endringer og forbedringer uten varsel.
Hva som ikke omfattes av garantien
•
•
•

Garantien dekker ikke økonomisk tap som følge av driftsavbrudd
Garantien dekker ikke følgeskader av feil.
Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes unormal bruk og bruk som ikke er i
henhold til instruksjonsbokas spesifikasjoner og retningslinjer.

Følgende deler og materiell betraktes som slitedeler og omfattes ikke av garanti:
.
• Dekkrør for utmaterskrue
• Utmaterskrue
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Tekniske data
Egenskap

EP75

EP110

Nettovekt
Lengde
Høyde
Bredde
Strømbehov 230V
Strømbehov 400V

1439 mm
769,5 mm
945 mm
7,5 kw 32A sikring
7,5 kw 16A sikring

1577,5 mm
769,5 mm
945 mm
11 kw 63A sikring
11 kw 32A sikring

EP75

EP110
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Forberedelser for bruk
Innfesting til vedmaskin

EP75 og EP110 har hjul og kan enkelt flyttes ved å kjøre dem som en trillebår. De festes til
vedmaskinen ved å bruke trekkarmsbolter illustrert med A.

Tilkobling av strøm
Den elektriske driften krever trefas og sikring etter motrstørrelse og volt.
EP75
7,5kw motor som gir 400 rpm på vedmaskintappen.
Passer VM320 og VM370
16A sikring ved 400 volt
32A sikring ved 230 volt
EP110
11kw motor som gir 400 rpm på vedmaskintappen.
Passer VM320, VM370 og 370x
32A sikring ved 400 volt
63A sikring ved 230 volt
Viktig ved oppstart å se om motoren dreier i riktig retning!
Motoren er merket med et klistermerke (A) som viser dreieretningen på vifta til motoren.
Dreier vifta motsatt av retningen på klistermerket må elektriker kontaktes og strømmen må kobles om
slik at retningen blir riktig.
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Vedlikehold
Maskinen trenger jevnlig rengjøring for å beholde kjølingen på el-motor og gearkasse.
Blår rent med trykkluft.

Gearboks
Anbefalt olje: Gearkasseolje Mereta 220 syntetisk olje(Statoil) eller Esso Syntetic EP150.
Annen olje må holde standard SAE90EP eller GL5
Mereta 220 - 1 ltr.har varenr. 531 0 110
Kontroller oljenivået etter 50 driftstimer eller etter hver sesong ved å løse nivåskrue merket B, som
illustrert på skissen (olje skal da lekke fram ved tilstrekkelig nivå)
Hvis oljenivået betinger etterfylling, etterfylles samme type olje.
Første oljeskift anbefales etter 50 timers bruk, og siden hver andre sesong eller etter 500 driftstimer –
dvs. hvis 500 driftstimer inntreffer før utløpet av 2. sesong utføres oljeskift med Mereta 220 som
foreskrevet.
Det er en fordel å skifte olje når gearboksen er varm.
A- Lufteplugg/påfyllingsplugg.
B- Oljenivåplugg
C- Tappeplugg
Det er meget viktig å fylle korrekt mengde olje på gearboksen.
For mye olje vil føre til høyere driftstemperatur og risiko for havari.
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SAMSVARSERKLÆRING
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