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!!! Vigtigt !!! 

Gennemlæs dette omhyggeligt, før De tager Deres vandingsmaskine i brug!  

Ved anskaffelse af Deres Fasterholt vandingsmaskine har De sikret Dem en dansk vandingsmaskine af høj 

kvalitet, men selv den bedste maskine yder kun topresultater, når den behandles og håndteres korrekt.  

For at opretholde maskinens overensstemmelse med EU – maskindirektivet er det nødvendigt at anvende 

originale reservedele. I modsat fald bortfalder overensstemmelsen, og sikkerheden er helt på eget ansvar.  

1. FM GT12 
Fasterholt FM GT12 er en vandingsmaskine af den stationære type med oprullende slange 

(indtræksmaskine). Slangetromlen er monteret på en drejekrans og udstyret med kanonvognslift, så 

udtræksretningen kan ændres uden at skulle flytte maskinen. Der benyttes turbine som drivkraft til 

maskinen, og indtrækningen stopper automatisk, når kanonvognen når ind til maskinen.  

Maskinen kan fås med undertryksstop eller overtryksstop. Ved stop for overtryk må det sikres, at pumpen 

enten afbrydes via en pressostat eller kan komme af med vand på anden vis, når maskinen stopper 

vandingen. Ved stop for undertryk, skal pumpen stoppes via en pressostat.  

Maskinen må max. tilføres et pumpetryk på 12 bar. Tilrådeligt tryk er 7-9 bar.  

Vandingsmaskinen er udelukkende egnet til vanding med rent vand fra boring eller vandløb.  

Vi gør opmærksom på, at skader, der opstår på grund af forkert betjening og/eller ved uopmærksomhed 

ikke er dækket af garantien. Fasterholt Maskinfabrik A/S yder kun garanti på nye maskiner solgt gennem en 

autoriseret Fasterholt-forhandler. Ved enhver konstruktionsændring, der foretages på vandingsmaskinen, 

fralægger Fasterholt Maskinfabrik A/S sig ethvert ansvar, ligesom garantien bortfalder.  

 

2. Sikkerhedsforskrifter/advarsler 
Da der er tale om en maskine til markvanding, hvor der benyttes højt vandtryk, er der risiko for 

personskader ved uhensigtsmæssig brug. De opgivne advarsler og sikkerhedsforskrifter skal derfor 

respekteres og følges nøje.  

 

Ophold på maskine og kanonvogn under vanding er forbudt. Forbundet med livsfare.  

Der bør kun opholde sig én person (operatøren) i nærheden af maskinen, når den er under transport, under 

opstilling og under nedtagning.  

Alle skærme er monteret for Deres skyld. Lad dem blive på plads.  

Husk at efterspænde alle hjulbolte. 

Advarsel: Hvis maskinen er stoppet under indtræk, er der spænd i slangen, og tromlen kan løbe 

baglæns, når koblingshåndtaget løsnes. 
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3. Opstilling 
1. Maskinen placeres vandret lige ud for udtræksretningen. 

 

 

Det er vigtigt, at maskinen står i vatter. 

Dette kan justeres med støttebenene både 

for og bag.  

Støtteben bag Støtteben for  

Til hydraulisk 

drejekrans 
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2. Marken skal være plan de første 10 m af udtræksretningen. 

3. De to hydraulikslanger kobles til traktoren. 

4. Tromlen drejes i den ønskede retning. 

 

 

 

5. De to hydrauliske støtteben sænkes så langt ned i jorden, at de har godt fat. Er jorden meget hård, kan 

det være nødvendigt at føre dem op og ned et par gange. (Advarsel!! Støttebenene må ikke hæve 

maskinens hjul fra jorden.) 

6. Kanonvognen sænkes automatisk, når støttebenene sænkes. 

 

 

  

Lås for drejeskammel. 

Bruges under transport 

og ved vanding. 

Håndtag i denne position 

ved drejning af maskine.  
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7. Hvis maskinen er udstyret med højtryk / lavtryk-funktion, så HUSK altid at trykke start, inden 

vippeknappen skiftes til den ønskede stopfunktion.   
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4. Udtrækning af slange 
Håndtag på venstre side sættes i udkørsel. Se nedenstående billede.  

For at få frit udløb af vandet fra slangen under udtrækningen, åbnes for skydeventilen på kanonvognen. Det 

er derfor vigtigt, at fødeslangen først kobles til maskinen efter udtrækningen.  

 

 

 

 

Kanonvognen kobles til traktoren, og udtrækningen påbegyndes. Udtrækshastigheden må ikke overstige 

3km/t.  

Hvis vandet ikke er begyndt at løbe ud af maskinen efter ca. 10 meter, kan man med fordel stoppe 

udtrækningen et øjeblik og starte igen. 

Det er vigtigt, at kanonvognen trækkes lige ud fra maskinen de første 10 meter af udtrækningen, da for 

store udsving kan bevirke, at kanonvognen ikke kan køre ind til kanonvognsliften.  

 

Ved udtræk skal håndtag 

trykkes i pilens retning. 

Før vanding føres håndtag 

i pilens retning.  

Gearvælger 

Håndtag føres i pilens retning 

ved vanding. 

Frikoblingshåndtag føres i 

pilens retning ved udtræk.  
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Advarsel: Slangen må aldrig trækkes længere ud, end der er mindst 2 slangevindinger tilbage på tromlen, 

ellers vil slangekoblingen beskadiges, når slangen trækkes ind. Køres der i bakket terræn, kan det derfor 

være nødvendigt med en hjælper, eller en advarselslampe, der kan tilkøbes.  

Advarsel: Er slangetemperaturen over 30 grader fx pga. at maskinen har stået i sollys, skal den nedkøles 

ved gennemstrømning af vand, før den trækkes ud, da slangen ellers kan beskadiges. Træk maskinen 2-5 

meter ud for at endestopsføleren aktiveres. Dette for at kunne lukke vand igennem.  

Når slangen trækkes ud, er det vigtigt at undgå pludselige opbremsninger/standsninger med traktoren, da 

slangen kan filtre sig sammen på tromlen. Tag i stedet farten langsomt af og stop.    

Hvis slangen bliver løs på tromlen under udtrækning, skal tromlebremsen justeres. Hvis slangen er løs på 

tromlen efter endt udtrækning, strammes denne op med PTO håndsvinget. HUSK at tage PTO håndsvinget 

af efter opstramning. Håndsvinget må aldrig sidde på maskinens PTO-indtag under udtrækning eller under 

drift. Frikoblingshåndtag må aldrig løsnes/sættes i frigear, når håndsvinget sidder på maskinens PTO-indtag, 

samtidig med at slangen er i spænd.  

Ca. 15cm 

Husk ved udtræk af slange, at 

kanonvognsløft er justeret korrekt. Og 

husk at sikre, at maskinen står på fast 

bund, ellers kan der fremkomme 

beskadigelse af kanonvognsløft og 

maskine.  
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Når udtrækningen er afsluttet, lukkes skydeventilen på kanonvognen igen.  

5. Opstart 
1. Indtækshastigheden tastes ind på computeren ved hjælp af piletasterne.  

2. Vælg gear ifølge nedenstående tabel. (Tabel er også i skabet på maskinen) 

 

Gear Hastighed m/t 

1 7 20 

2 15 45 

3 25 65 

4 40 200 

 

3. Ønskes forvanding, tastes ”PRE” (Forvanding) (markeres i display). Ønskes eftervanding, tastes 

”POST”(Eftervanding) (markeres i display). 

4. Fødeslangen tilkobles. 

5. Tryk ”START”. 

6. Åben hydranten og start pumpen for vandtilførslen. Vandet må ikke ledes for hurtigt ind i maskinen 

pga. luft i maskine, slange og rør. Det kan give trykstød og tilbageslag i anlægget.  

Advarsel:  

- Hvis slangen er i spænd, når der kobles ud, kan tromlen løbe tilbage med stor kraft. 

- Alle øvrige justeringer af maskinen, kanonvogn og kanon må kun foretages, når maskinen ikke er i drift.  

Håndsving bruges for at stramme slangen 

op, hvis den er blevet løs ved udtræk.  

Håndsving kan også bruges for sikring af, 

at maskinen er sat i drift.  
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7. Automatisk og manuelt stop 
Maskinens indtræk stopper automatisk, når kanonvognen er trukket ind til maskinen, og derved påvirker 

stopbøjlen. Maskinen stopper for enten over- eller undertryk.  

Maskinen kan ligeledes standses enten ved pumpen eller ved at trykke på ”STOP” på computeren.  

8. Nødstop og sikkerhedsstop 
Sikkerhedswiren sikrer, at maskinen vil bringes til standsning ved computersvigt.  

Maskinen er forsynet med en fejloprulningsbøjle, som stopper indtrækningen, hvis slangestyret skulle 

komme ud af justering, og slangen derved filtres. Fejloprulningsbøjlen vil aktivere stopbøjlen, når rullen 

kommer uden for tromlekanten.  

HUSK at kontrollere ved første igangsætning, at fejloprulningsbøjlen og wiren er korrekt justeret.  

9. Kanonvogn og slangestyr 
Kanonvognen kan indstilles med forskellige sporvidder. Det gøres ved at løsne låseboltene på overrammen 

og trække benene ud i den ønskede sporvidde.  

Hvis kanonvognen under indtrækning ikke følger samme spor som under udtrækning, kan centerbolten i 

styrehjulet løsnes og hjulakslen forskydes frem og tilbage i den ene side, hvorved styrehjulet drejes. 

Slangestyret sikrer, at slangen oprulles korrekt på tromlen. Såfremt slangen ikke oprulles korrekt på 

tromlen, bør slangestyret justeres. Slangen skal rulles ud, så der er to til tre omgange tilbage på tromlen. 

Slangestyrskæder afmonteres, og slangestyr justeres sådan, at den slange der går igennem slangestyret 

ligger imod den slange, der allerede ligger på tromlen. (Kontakt gerne serviceafdelingen hos Fasterholt 

Maskinfabrik A/S).  

10. Nelson SR150 kanon 
Nelson SR150 er klar til anvendelse efter følgende to skridt: 

1. Vælg den dysestørrelse, som passer bedst til Deres brug og montér den. Ydelserne for de forskellige 

størrelser fremgår af tabellen på næste side. 

2. Justér stopanslag på delcirklen, så de får den ønskede vandingsvinkel. 

Justering:  

Det eneste, man kan justere, er kontravægten på drivarm. Ved at flytte kontravægten frem, vander 

kanonen langsomt fra side til side, og hvis man flytter kontravægten tilbage, vander den hurtigt. Hvis 

den ikke vander hurtigt nok, kan der afmonteres bremsefjeder parvis. (Kontakt serviceafdelingen hos 

Fasterholt Maskinfabrik A/S).  

ADVARSEL: JUSTERING MÅ IKKE FINDE STED, NÅR KANONEN VANDER!  

HØJT VANDTRYK – HOLD AFSTAND!  
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Dysetabel for Nelson SR150 kanon, 21°: 

 

Tryk 
(Bar) 

18mm 19mm 20mm 21mm 22mm 23mm 24mm 
m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) 

3,5 20,2 32,5 22,7 33,5 25,4 34,5 28,0 36,0 30,9 36,5 34,1 37,5 37,5 38,8 
4,0 21,6 33,5 24,3 34,5 27,1 35,7 29,9 36,5 33,0 37,8 36,4 38,8 40,1 40,0 
4,5 22,9 34,5 25,7 35,7 28,7 36,5 31,7 37,8 35,0 39,2 38,6 40,5 42,5 41,4 
5,0 24,2 35,2 27,1 36,5 30,3 37,8 33,4 39,2 36,9 40,5 40,7 41,4 44,8 42,7 
5,5 25,3 36,5 28,5 37,8 31,7 38,7 35,1 40,0 38,7 41,4 42,6 42,7 47,0 44,0 
6,0 26,5 37,4 29,8 38,7 33,1 40,0 36,6 41,4 40,4 42,7 44,5 44,0 49,0 45,3 

 

Tryk 
(Bar) 

25mm 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm 
m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) 

3,5 41,0 39,6 44,8 40,5 49,0 41,8 53,3 42,7 57,9 44,0 62,8 44,8 67,8 45,8 

4,0 43,8 40,9 47,8 42,2 52,3 43,1 57,0 44,5 61,9 45,8 67,1 46,6 72,5 47,5 

4,5 46,5 42,7 50,7 43,6 55,5 44,5 60,5 45,8 65,7 47,0 71,2 48,0 76,9 49,3 

5,0 49,0 44,0 53,5 44,5 58,5 46,2 63,8  47,5 69,2 48,4 75,1 49,7 81,1 50,6 

5,5 51,4 44,5 56,1 46,2 61,4 47,5 66,9 48,8 72,6 50,2 78,7 51,0 85,0 52,4 

6,0 53,7 46,2 58,6 47,5 64,1 48,8 69,9 49,7 75,8 51,0 82,2 52,4 88,8   53,7 

 

Tryk 
(Bar) 

32mm 33mm 34mm 
m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) m3/h Rad.(m) 

3,5 73,1 46,6 78,7   47,5 84,5 48,4 

4,0 78,1 48,4 84,2 49,3 90,3 50,2 

4,5 82,9 50,2 89,3 51,0 95,8 51,9 

5,0 87,4 51,9 94,1 52,8 101,0 53,2 

5,5 91,6 53,2 97,8 54,1 105,9 55,0 

6,0 95,7 54,6 103,0 55,4 110,6 56,3 
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11. PROGRAM RAIN 10-12 
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12. Vedligeholdelse 
Efter første træk bør man:  

1. Efterspænde maskinen 

Ugentligt:  

1. Glidebøsningen på indgangsrøret til tromlen smøres. Glidebøsningen i indgangsbøjningen til 

slangetromlen må ikke smøres mere, end til der opstår en svag trykstigning i fedtsprøjten.  

2. Hovedlejer ved tromlen smøres. 

3. Slæde for slangestyr smøres. Akslen må aldrig være tør.  

4. Bundrulle for slangestyr smøres. 

5. Hjul på kanonvogn smøres. 

6. Drejekrans smøres. 

7. Tandkrans på tromle smøres med fedt.  

Årligt: 

Udover ovenstående bør følgende gennemføres:  

1. Oliestanden i reduktionsgearet skal kontrolleres efter hver 200 driftstimer. Mangler der olie, 

benyttes gearolie af typen 80/90 gearolie eller tilsvarende. 

2. Lufttrykket i hjulene kontrolleres.  

På maskine: 40psi (2,7 bar) 

På kanonvogn: 45psi (3,3 bar)  

13. Vinterklargøring 
Inden frosten sætter ind, skal maskinen vinterklargøres. Kontakt gerne Fasterholt Maskinfabrik A/S vedr. 

vinterserviceeftersyn. Derved undgås unødige driftsstop i sæsonen.  

 

Klargøring omfatter følgende punkter:  

1. Maskinen og slangen tømmes for vand med trykluft. Skydeventilen på kanonvognen åbnes.  

Bemærk: Butterflyventil SKAL stå åben.  

2. Slædeakslerne på slangestyret indsmøres i fedt.  

3. Kanonen rengøres og sprøjtes ind i syrefri olie.  

4. Lufttrykket i hjulene kontrolleres.  

5. Alle bevægelige dele indsmøres med rustbeskyttende olie.  

6. Batteriet afmonteres og opbevares tørt og frostfrit, samt fuldt opladet. 

 

Se fotos på de næste sider ang. frostsikring.  
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Slange afmonteres for 

frostsikring. 
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Bemærk: Undgå højtryksrensning af computer, elkomponenter og pakdåser ved lejer. 

  

Hane åbnes for frostsikring.  
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14. Fejlfindingsskema 

 

Fejl Årsag Løsning 

Tromlestop Fremmedlegeme i turbine Fordæksel afmonteres, turbinen 
renses.  
Turbinen må aldrig drejes med 
magt 

Koblingshåndtag ikke i indgreb Sættes i indgreb 

Computersvigt Kontrollér computer 

3-vejs-ventil sidder fast Kontrollér 3-vejs-ventil 

Computerfejl Batteri fladt Oplades eller udskiftes 

Stopcensor/føler ved stopbøjle 
aktiveret 

Justeres eller udskiftes 

Sikring i computer Udskift sikring 

Styringsfejl Kontakt forhandler eller 
Fasterholt Maskinfabrik A/S 

Fejloprulning Slangestyr ude af justering Justér slangestyr 

For meget på tromlen Kontrollér slangelængde 

Udtrækningsfejl (Løs slange) Bremse løs Justér bremse 

For hurtig stop ved udtræk Farten sænkes over en længere 
distance 

Kanonen fungerer ikke For lavt tryk Forøg trykket eller skift til mindre 
dyse 

Sektorstyret ødelagt Udskift/rep. stopudløser 

 


