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Hvis maskinen vander men ikke kører:  

a) Kontroller at maskinen står i gear.  

b) Kontroller om den er ved at efter- eller forvande. Dette kan ses i displayet under menu 3. 

c) Kontroller om hane for trykfald er lukket. 

d) Kontroller at vippekontakten står på drift (på højre side af computeren).  

e) Kontroller at hane til frikobling er lukket. (Ved hydraulikmotor) 

f) Kontroller at endestopføler er på plads. (Kan ses på displayet under menu 3) 

g) Kontroller at filter ved udtag til turbine ikke er stoppet.  

h) Kontroller at turbinen kan løbe let rundt. 

 

Hvis maskinen ikke ruller slangen korrekt op, kan det være:  

a) At slangestyret skal justeres. Det gøres ved at afmontere kæde fra slangestyr til 

krydssporsaksel. Derefter drejes krydssporsakslen, indtil slangestyret passer med 

slangen igen.  

b) At styrelusen er slidt og skal skiftes.  

c) Kileremmene kan være for slappe eller meget slidte. For at stramme remmen skal man 

flytte hulplade i ende af wire, hvis den ikke kan flyttes mere, skal wiren forkortes.  

d) At der ikke er tryk nok på tromleoptræk. (Hydromodel). Rekvirer montør. 

 

Tvangsstyring for og bag følges ikke ad, og tvangsstyringen affjedrer ved påvirkning: 

a) Der er en utæthed ved kobling eller samlinger, så olien er løbet ud, og der er luft i 

systemet.  

b) Systemet skal udluftes. Rekvirer montør.  

 

Reguleringsmotor vil ikke køre: 

a) Er magneten ved stopsensoren på plads? Eller er kablet/føleren beskadiget? (Se i øvrigt 

svarene til fejl 1 under computerfejl.) 

 

Der er ingen (eller for lidt) hydrauliktryk: 

a) Er vippekontakten sat i drift? (På højre side af computeren).  

b) Skal tryk indstilles?  

 

For lidt strøm på batteriet:  

a) Tjek batterispændingen. Klik på menu, indtil der står batterispænding på displayet. 

Batterispændingen skal være min. 12. Er den under 12, bør batteriet lades op eller 

skiftes.  
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Kanonen står stille / eller kører hele vejen rundt:  

a) Tjek om lejrene er i orden i vippearm.  

b) Tjek om der er slør i kontraklodsen. 

c) Tjek om vippearmen er skæv.  

Turbinen siger en mærkelig lyd:  

a) Tjek om lejrene er gået.  

b) Tjek om der er olie nok på.  

c) Mislyd kan opstå pga. styring af vand til turbinen. For meget vand vil få turbinen til at 

løbe for hurtigt.  

Turbinen trækker for lidt:  

a) Er den i det rigtige gear ift. den hastighed, du vil vande med?  

b) Kører du med den rigtige dysestørrelse?  

Turbinen kører uens (Bording): 

a) Måske er der for lidt vand. Prøv evt. et lavere gear, så turbinen kører hurtigere. Turbinen 

har den bedste udnyttelsesgrad ved 1200 omdrejninger.  

Det knirker fra bagtøjet, når maskinen kører:  

a) Tjek om hjulene er spændt.  

b) De skal også være spændt i yderkransen. Ellers kan det give en mislyd. (Især på gamle 

maskiner) 

 

 

Computerfejl: 

Turbinen starter ikke, når der trykkes START: 

- Magneten ved stopsensoren er ikke på plads, eller føleren eller kablet til føleren er 

beskadiget. 

- Stopføler: Mærket       skal være fremme, når magneten er på plads, og væk når 

magneten fjernes. Se menu 3.  

- Et beskadiget kabel kan samles i en epoxystøbt samling eller med krympeflex med lim. 

Men da sensorerne er mere følsomme end telefonkabler i jord, må samling af kabler 

anses som en nødløsning.  

- Er der monteret pressostat, skal der være tryk på vandet – min. 2 bar. Mærket     skal 

være fremme, når der er tryk, både på Tryk-S og Stop-S. Hvis mærket ikke er fremme 

ved Stop-S, skal bøjlen evt. trykkes ind mod tromlen, så magnet og føler sidder ud for 

hinanden.  

- Derudover skal vippekontakten på computeren naturligvis stå i drift.  

Der er ingen tal i displayet:  

- Batteriforbindelsen er afbrudt. Sikring inde i kassen kan være sprunget. Sikringen 

springer, hvis batteriet tilsluttes forkert. Der er fra fabrikken en ekstra sikring på en 

enkelt sikringsklemme på printpladen. Sikring 5A. Batterispænding 12 V. Se menu 2.  
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Uret står på 00:00 

- Uret nulstilles, hvis strømmen har været afbrudt. Sluttiden er da antal timer og minutter, 

til vandingen er færdig. 

Antal meter tælles ikke korrekt, og hastigheden er ikke korrekt: 

- Bliver hastigheden målt med en rulle, der løber på slangen, må det undersøges, om 

rullen løber let eller om den i visse situationer ikke ligger ordentlig til på slangen.  

- Det må også undersøges, om rullens sensor med kabel er i orden. Se menu 3: 

hastighedssensor. 

- De to mærker         skal under udtrækket tænde i følgende rækkefølge fra højre: Den 

første tænder, dernæst den anden. Den første slukker, dernæst den anden. Under 

indtrækket i modsat rækkefølge.  

Computeren tæller ikke den fulde længde, måske kun halvdelen af den reelle længde:  

- Stopbøjlen med magnet for stopføleren kan måske have hoppet, så magneten er blevet 

fjernet et øjeblik fra stopsensoren. Derved nulstilles tælleren. Eller en slangevinding har 

været så løs, at den har påvirket bøjlen for fejloprulning. Det er som regel det samme 

som påvirkning af stopbøjlen og giver det samme resultat.  

- Selvom meterne ikke er i hukommelsen, vil vandingen alligevel foregå med den valgte 

hastighed, og maskinen vil stoppe som normalt. Der vil dog være afvigelser, hvis 

hastigheden måles på en skive på gearet, og beregningen sker på baggrund af formler 

indsat i MASKINDATA. Det skyldes, at elektronikken da ikke ved, hvilket slangelag 

maskinen kører på. Endelig kan meterne sættes ind manuelt. Se KONSTANT nr. 7.  

 

 

 

 


