
Denna bruksanvisning skall läsas innan vagnen tas i bruk!
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2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Traktorvagnen skall lastas så jämnt som möjligt och stå stadigt på plan mark vid tippning för att undvika för 
höga belastningar på utsatta delar med skador som följd eller att vagnen välter.

2. Vagnen får inte lastas utöver uppgiven lastkapacitet. Överlast kan innebära för stora påkänningar på bärande 
detaljer som hjulaxla, däck och dragkroken, med haveri och personskador som följd.

3.	 Se	till	så	att	ingen	befinner	sig	i	direkt	närhet	till	vagnen	vid	tippning.	

4.	 Det	är	viktigt	att	känna	till	att	last	som	har	häftat	fast	i	flaket	och	som	inte	glider	av,	kan	åstadkomma	en	
uppåtgående kraft i dragöglan och därvid överföra en lyftande kraft i traktorns hitchkrok.

5.	 Lämna	aldrig	vagnen	med	flaket	i	upptippat	läge.

6.	 Låt	alltid	flaket	sjunka	ner	till	sitt	nedre	viloläge	efter	tippning,	innan	körningen	påbörjas.

7.	 Kontrollera	att	stödfoten	är	borttagen	och	fastsatt	i	härför	avsett	fäste	under	flaket	eller	är	i	upplyft	läge	och	
spärrad, så att den inte kan komma i beröring med marken vid körningen i kuperad terräng.

8. Vagnen skall bara framföras av en van förare. 

9.	 Kom	ihåg	att	vid	körning	på	allmän	väg	gäller	vägtrafikbestämmelserna	avseende	fart,	bromsar,	axelbelastning,
belysning och surrning av last. 

10. Anpassa farten så att vagnen går lugnt och stadigt. Var särskilt uppmärksam i sluttningar, i kuperad terräng och 
invid diken. I långa nerförsbackar skall ekipaget framföras med en låg växel inkopplad på traktorn.

11. Reducera farten innan en sväng och bromsa inte för tvärt utan sänk farten lugnt och säkert. Undvik tvära 
svängar då traktorns bakhjul kan skada vagnens dragstång

12.	 Vid	backning,	se	upp	så	att	ingen	person	befinner	sig	inom	körområdet.	Var	speciellt	uppmärksam	om	barn	
befinner	sig	i	närheten.	

13. Vid körning med hög last var uppmärksam på luftledningar och utstickande grenar som kan förorsaka 
allvarliga skador med stora konsekvenser som följd.

14. Påbörja aldrig ett servicearbete utan att vagnen är ordentligt parkerad på ett jämnt och plant underlag och 
att hjulen är låsta med parkeringsbromsen eller stoppklossar så att de inte kan börja rulla. 

15.	 Det	är	absolut	förbjudet	att	uppehålla	sig	under	upptippat	flak	utan	att	flaket	är	säkrat	med	tippstöttan.	
Tippstöttan	är	dimensionerad	för	tomt	flak.	

16. Service får inte utföras på hydraulsystemet med tryck i ledningarna.

1. ALLMÄNT 

Tack för att du valt en vagn från Etebra Maskin & Vagn. Vi hoppas att du skall bli nöjd med din nya vagn och att du får en 
effektiv användning av den för många år framöver. För att den skall fungera på bästa sätt är det viktigt att vagnen sköts och 
underhålls regelbundet och att de instruktioner som ges i denna bruksanvisning följs på rätt sätt. Var rädd om CE-intyget 
som medföljer vagnen. Det är en värdehandling och skall medfölja vagnen vid en ev. försäljning. 
Har du några frågor om vagnen och dess skötsel, eller behöver du reservdelar, ring din återförsäljare eller Etebra Maskin & 
Vagn.
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3. VARNINGSSKYLT

Vagnen är försedd med en sammanfattande varningsskylt som varnar för eller upplyser om;

1. Uppmaning att alltid läsa igenom denna manual innan vagnen tas ibruk

2. Varning för kvarvarande tryck i hydraulledningar vid koppling / urkoppling

3. Varning för potentiell fara att klämmas mellan traktor och vagn

4. Varning för skador orsakade av att vagnens hjul inte blivit låsta vid servicearbete

5. Varning för maskiner som kan orsaka skär- och krosskador

6. Varning för fara för roterande axlar

7. Varning	för	att	tippa	upp	flaket	i	närheten	av	elektriska	luftledningar

8. Uppmaning att tillse så att traktorn ej kan startas samtidigt som servicearbete pågår

9. Varning för roterande maskiner

10. Uppmaning att hålla tillräckligt stort avstånd till roterande axlar som är i gång

11. Varning	för	krosskador	mellan	flaket	och	chassit	när	säkerhetsstöttan	skall	ansättas

12. Varning för fallskador om vagnens stege används under färd

13. Varning för svängande baklucka och fallande gods & material

14. Varning	för	fallande	flak.	Använd	säkerhetsstötta.	Arbeta	aldrig	under	ett	osäkrat	flak.
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4. GENERELL BESKRIVNING

Denna traktorvagn är tillverkad av Western Fabrications UAB i Litauen och bygger på en mycket lång tradition av 
traktorvagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England.

Vagnen är kraftig, stabil och helsvetsad. Sidorna med de kraftiga sidostolparna samt den kraftiga överliggaren 
runt lastlådan är starka nog att klara spannmålstrycket utan några tvärgående stag.

Mellan	flaket	och	chassit	finns	sex	kraftiga	gummiklossar	som	ger	en	tyst	gång.

Vagnen är utrustad med fjädrande dragstång vilket reducerar slagen och rörelsen i dragöglan och gör körningen 
lugnare och bekvämare. För vagnar upp till och med 16 ton har dragstången ett tvärgående fjäderpaket på 
insidan av framgaveln. För vagnar på 18 ton och uppåt sitter fjäderpaketet monterat längs med dragstången. 
Oavsett utförande är dragstången justerbar i höjdled för att kunna köra vagnen så horisontellt som möjligt.

Hjulaxlarna är fjädrande med s.k. klätterfunktion. Mellan hjulaxlarna är fjäderändarna monterade i en centrum-
vagga som är rörlig i horisontel led. Detta innebär att hjulaxlarna kan röra sig upp och ner och på så sätt fördelas 
axeltrycket jämt på axlarna och hjulen. På detta sätt minimeras marktrycket och vagnen får en lugn och stabil 
gång. 

Bladfjädrarna är av typen parabelfjädrar. Detta innebär att de är tjockast i mitten och utvalsade mot ändarna. Ett 
fjäderblad räcker för att klara belastningen, vilket innebär mindre slitage och service jämfört med ett bladfjäder-
paket. 

Vagnen har hydrauliska trumbromsar på alla hjulen. Parkeringsbromsen verkar på två hjul.

Hjulaxlar och bromsar är dimensionerade enligt de senaste EU-reglerna. 

Vagnarna är utrustade med dubbla tippcylindrar för bästa stabilitet och säkerhet vid tippning.

Cylindrarna till den hydrauliska bakluckan är försedda med en pilotstyrd backventil av säkerhetsskäl. Denna låser 
in oljan i cylindern när hydraultrycket sjunker varvid kolvstången inte kan röra sig och luckan förblir låst.

På	framstammen	av	vagnen	finns	en	fast	stege	vilket	gör	det	lätt	att	klättra	upp	på	flaket.	

Två	dräneringshål	finns	vid	hörnen	av	flakets	framkant.	Skruva	ur	bultarna	för	att	förhindra	att	regnvatten	samlas	
i	flaket.	Bultarna	kan	parkeras	i	blindmuttern	vid	sidan	av	hålet,	under	flaket.	Bulten	måste	skruvas	in	i	flaket	vid	
körning av spannmål.

Såväl bakom som framför hjulen hänger kraftiga stänkskydd av gummi.

Baktill	på	vagnen	finns	ett	godkänt	underkörningsskydd	som	kan	justeras	till	lämplig	höjd.

Vagnen	är	utrustad	med	godkänd	trafikbelysning	inklusive	sidomarkeringsljus.	Alla	lampor	är	av	LED	typ.	
Baklamporna har ett kraftigt galvaniserat skydd. 

Innan leverans genomgår vagnarna ett grundligt ytbehandlingsprogram som består av stålblästring i två 
omgångar, grundlackering med primer och en slutlackering med en högkvalitativ lack. Därefter härdas lacken 
under två timmar i 70 graders värme.
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5. TEKNISK SPECIFIKATION

Två-axlade kärror

Standardutrustning: 

• Dubbla tippcylindrar för bästa kraft, stabilitet och säkerhet
• Fjädrande axlar med klätterfunktion för bästa körkomfort
• Fjädrande dragstång för bästa körkomfort
• Dragstång justerbar i höjdled 
• Mycket stabilt och vridstyvt chassi med grova rektangulära balkar 
• Botten av 4 mm plåt med kraftiga förstyvningar 
• Sidor av 3 mm plåt bockade i längdled ger hög böjstyvhet
• Kraftiga, helsvetsade stolpar och överliggare 
•	Koniskt	flak	för	bästa	släpp	vid	ensilagekörning	
• Hydraulisk baklucka med dubbelverkande cylindrar
• Kraftig gummitätning på bakluckan, 100 % rapstät
•	Mellanlägg	av	gummi	mellan	flak	och	chassi

•	Dräneringshål	i	flakets	främre	hörn
• Surrningskrokar på utsidan 
• Hydrauliska trumbromsar på alla hjulen 
• Parkeringsbroms på två hjul 
• Dubbla LED-lampor, klarar både 12 och 24 volt
• Kraftigt skyddsgaller för baklyktorna 
• Kraftig stödfot under dragstången
• Kraftig stege på framstammen 
• Stänkskydd av plåt ovanför hjulen 
•	Gummiflaps	såväl	bakom	som	framför	hjulen
• Praktisk hållare för slangar och kabel 
• Stålblästrade, rostskyddade och 2-komponent 
   lackerade
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5. TEKNISK SPECIFIKATION

Tre-axlade vagnar med styrande axel
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6. LEVERANSKONTROLL

1. Kontrollera vagnen med tillhörande delar vid mottagandet med avseende på skador som kan ha 
uppkommit under transporten. Om så är fallet måste detta direkt meddelas transportören samt 
även försäljaren.

2. Har transporten skett under vintertid måste vagnen spolas av direkt, speciellt chassit och axlarna, så 
att allt salt och grus avlägsnat för att förhindra att rost uppkommer på utsatta delar.

3. Innan vagnen lämnar fabriken, ytbehandlas den med vax för att stå emot rost. Se till att spola av 
vagnen noggrant vid leverans.

7. KONTROLLER INNAN VAGNEN TAS I BRUK

1. Koppla vagnens dragögla/kulhandske till traktorns hitchkrok/kulkoppling och se till att denna låses ordentligt.
Om lantbruksdraget på traktorn används, bör en mellanhylsa placeras i dragöglans hål, för att minska glappet 
mellan sprinten och hålet. Som standard är hålet i dragöglan 50 mm. 

2. Kontrollera att alla hjulmuttrar är ordentligt åtdragna. 
OBS! Se tabellen på sid 19 för rätt åtdragningsmoment.

3. Kontrollera att det är rätt lufttryck i däcken. 
OBS! Tabellen på sidan 12 visar rekommenderade lufttryck för olika däck.

4. Kontrollera att vagnen står så horisontellt som möjligt. Höjden på dragstången går att justera genom att 
ändra	lägena	på	dragstångens	infästningar.	På	sidan	13	finns	instruktioner	hur	detta	görs.	

Om	vagnen	är	utrustad	med	bultad	dragögla/kulhandske	justera	höjden	genom	att	flytta	dragöglan/
kulhandsken uppåt eller nedåt. Var noga med att dra åt bultarna ordentligt.

5.	 Lossa	stödfoten	och	sätt	fast	den	i	avsett	fäste	(rund	stång)	under	flaket	på	vänster	sida.	Om	vagnen	är	
utrustad med ett vevbart stödben, se till att det är uppvevat och ligger horisontellt i sitt fäste eller är placerat 
i fästet på framstammen.

6. Anslut alla hydraulslangar till traktorns hydrauluttag. Slangarna är markerade i olika färger vilkas betydelser 
framgår på sidan 11. Ta för vana att alltid sätta tillbaka hydraulkopplingarna i sina hål på slanghållaren då 
vagnen inte används.

7. Anslut elkontakten till traktorn. Kontrollera att alla lampor fungerar. Bakljus, blinkers, bromsljus, positionsljus 
och ev. annan belysning. Elsystemet är kopplat enligt europeisk standard. Se kopplingsschemat på sidan 10.

8. Kontrollera att LGF-skylten sitter på plats.

9.	 Skall	förhöjningslämmar	monteras,	finns	instruktioner	för	detta	på	sidan	14.

10. Kontrollera att parkeringsbromsen är lossad

11. Starta traktorn

12. Kontrollera att tippningen fungerar.

13. Kontrollera att schaktlämmen eller den hydrauliska bakluckan öppnar och stänger korrekt och att de tätar 
mot vagnen.

14. Kör iväg och gör några provbromsningar och kontrollera att bromsarna fungerar

15. Är vagnen utrustad med hydrauliskt svängbar dragstång, kontrollera att denna fungerar.
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8. HANDHAVANDE

Max. last:  
För skador som uppkommit på grund av överlast eller för höga punktlaster ansvaras ej! 
Vagnen	är	dimensionerade	för	att	klara	den	specificerade	maximala	lasten	fördelad	över	flaket.	
Vagnen får inte lastas utöver uppgiven lastkapacitet. Överlast kan innebära för stora påkänningar på bärande detaljer, speci-
ellt på axlarna, däcken och dragkroken, med haveri och person- och/eller materiella skador som följd. Vid fullt lastad vagn får 
densiteten på materialet inte överstiga 800 kg/m3. Om densiteten är högre måste lastvolymen 
reduceras så att vagnen inte överbelastas. Är vagnen även utrustad med ensilagelämmar är den högsta tillåtna 
densiteten 500 kg/m3. Se densitetstabellen nedan.

Lastning:
1.		 Vagnen	skall	lastas	så	jämnt	som	möjligt	över	flakets	hela	yta

2. Börja att placera lasten strax framför hjulaxlarna. Fortsätt sedan med att placera lasten ömsom framför   
 axlarna och ömsom bakom så att det blir en jämn fördelning. Börja aldrig med att placera lasten    
 bakom hjulaxlarna då risken för att vagnen skall tippa över är mycket stor. 

3. Lastning av vagnen får ej ske om den är bortkopplad från traktorn

4. Koppla inte av vagnen från traktorn med full last. Stödfoten är ej dimensionerad för att klara denna be   
 lastning.

Material  Densitet

Betor   720 kg/m3

Blålusern  255 kg/m3

Bovete   655 kg/m3

Bönor   575 kg/m3

Ensilage, nytaget  590 kg/m3

Grus med sand  1920 kg/m3

Grus, 10-50 mm, blöt 2000 kg/m3

Grus, 10-50 mm, torr 1680 kg/m3

Grus, lös torr  1520 kg/m3

Gyttja, packad  1905 kg/m3

Gödsel   400 kg/m3

Havre   650 kg/m3

Jord, blöt, grävd  1600 kg/m3

Jord, kompakt  2000 kg/m3

Jord, lös   1730 kg/m3

Jord, packad  1520 kg/m3

Material  Densitet

Jord, våt  1440 kg/m3

Kalk	finfördelad	 	 1200	kg/m3

Kalk i klumpar  850 kg/m3

Kli   255 kg/m3

Klöversäd  770 kg/m3

Konstgödsel  960 kg/m3

Korn   610 kg/m3

Lera, blöt i klumpar 1600 kg/m3

Lera, kompakt  1745 kg/m3

Lera, torr i klumpar 1075 kg/m3

Lerjord, torr  1250 kg/m3

Linfrö. hel  720 kg/m3

Majsensilage  690 kg/m3

Majskolv  720 kg/m3

Malt   335 kg/m3

Potatis   770 kg/m3

Material  Densitet

Råg   705 kg/m3

Rötslam   720 kg/m3

Sand med grus, blöt 2020 kg/m3

Sand med grus, torr 1650 kg/m3

Sand, lös  1440 kg/m3

Sand, torr  1600 kg/m3

Sand, våt  1920 kg/m3

Sockerbetsmassa, blöt 560 kg/m3

Sockerbetsmassa, torr 210 kg/m3

Sockerrör  270 kg/m3

Sojabönor  720 kg/m3

Sojabönor, hela  755 kg/m3

Torv, blöt  1120 kg/m3

Torv, fuktig  800 kg/m3

Torv, torr  400 kg/m3

Vete   790 kg/m3
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Körning:
1. Vagnen skall bara framföras av en van förare. Anpassa farten så att vagnen går lugnt och stadigt Var    
 särskilt uppmärksam på sluttningar, i kuperad terräng och invid diken. I långa nerförsbackar skall 
 ekipaget framföras med en låg växel inkopplad på traktorn.

2. Reducera farten innan en sväng och bromsa inte för tvärt utan sänk farten lugnt och säkert. Undvik    
 tvära svängar då traktorns bakhjul kan skada vagnens dragstång

3.	 Vid	backning,	se	upp	så	att	ingen	person	befinner	sig	inom	körområdet.	Var	speciellt	uppmärksam	om		 	 	
	 barn	befinner	sig	i	närheten.		

4. Vagnen får inte köras med bakluckan upphissad utan skall vara helt stängd 

Lossning:
1.	 Det	är	viktigt	att	känna	till	att	last	som	har	häftat	fast	i	flaket	och	som	inte	glider	av,	kan	åstadkomma		 	 	
 en uppåtgående kraft i dragöglan och därvid överföra en lyftande kraft i traktorns hitchkrok.

2.	 Lämna	aldrig	vagnen	med	flaket	i	upptippat	läge.

3.	 Låt	alltid	flaket	sjunka	ner	till	sitt	nedre	viloläge	efter	tippning,	innan	körningen	påbörjas.
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9. ELSYSTEMET

Elsystemet är kopplat enligt svensk och EU standard. Alla lampor är av typ LED vilket innebär att vagnen klara både 12 och 
24 volt. Kontinuerlig strömstyrka 10 A, max 15 A. Kontrollera dagligen att blinkers, bromsljus, bakljus och 
sidomarkeringsljus fungerar och är rena.

Funktion  Markering Färg

1. Vänster blinkers L  GUL
2. Ledig   54G  BLÅ
3. Jord   31  VIT
4. Höger blinkers R  GRÖN
5. Höger bakljus  58R  BRUN
6. Bromsljus  54  RÖD
7. Vänster bakljus 58L  SVART 

Sidomarkeringsljus
Är kopplade varannan lampa är kopplad på 58R (BRUN) och 
varannan på 58L (SVART). 
Detta för att alltid någon sidolampa skall lysa om en 
säkring går sönder
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10. HYDRAULSYSTEMET

Hydraulslangar
Beroende	på	vagnsmodell	och	utrustning	kan	vagnen	vara	utrustad	med	en	eller	flera	hydraulslangar.		Alla	slangar	är	färg-
markerade utom bromsslangen. Markeringen framgår enligt nedan.

Funktion  Typ  Storlek  Antal   FÄRG   Max tryck
Broms   Honkontakt  1”  enkel   OMARKERAD  160 bar
Tipp   Hankontakt 1/2”  enkel   BLÅ   210 bar
Baklucka  Hankontakt 1/2”  dubbelverkande  GRÖN   210 bar
Sidoöppning  Hankontakt 1/2”  dubbelverkande  SVART   210 bar
Hydr. uttag bak  Hankontakt 1/2”  dubbelverkande  GUL   210 bar
Stödfot, hydr.  Hankontakt 1/2”  dubbelverkande  RÖD   210 bar
Låsning styrande axel Hankontakt 1/2”  dubbelverkande  VIT   210 bar

Se även bild nedan

Pilotstyrd backventil   
Hydraulcylindrarna till bakluckan och schaktlämmen är försedda med en pilotstyrd backventil av säkerhetsskäl. När hydraul-
trycket sjunker till noll stänger backventilen och låser in hydrauloljan i ventilen så att kolvstången är låst i sin position.
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11. LUFTTRYCKSTABELL

Det är viktigt att alltid köra på rätt lufttryck. Dels för att vagnen skall gå stabilt och dels för att få en så lång livslängd som 
möjligt	på	däcken.	För	varje	däcksdimension	finns	ett	maximalt	lufttryck	som	inte	får	överskridas.	Varje	däck	har	också	ett	
minsta lufttryck som inte får underskridas. Allt beroende på belastningen och den fart som vagnen framförs med.

Modell T
       Hjuldimensioner 

Minsta lufttryck vid 40 km/h
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12. JUSTERING AV HÖJDEN PÅ DRAGÖGLAN

Vagnen skall framföras så horisontellt som möjligt. En tom vagn kan luta lite bakåt eftersom lasten kommer att trycka ner 
flaket	i	framänden.		Alla	TVF-modeller	är	utrustade	med	fjädrande	dragstång	som	kan	justeras	i	höjdled.	Vagnar	mellan	10	
och 16 ton har tvärställda parabelfjädrar och vagnar över 18 ton har längsgående bladfjädrar. 

1.  Gör iordning två stöd som kan placeras under chassiramens framkant, på var sida om dragstången och på   
 vilket vagnen kan vila. Se till att underlaget är jämnt och platt. 
2.  Placera vagnen över stödet och sänk vagnen med hjälp av hitchkroken så att vagnen vilar mot stödet.
3.  Drag åt parkeringsbromsen ordentligt så att hjulen inte kan rulla. 
4.  Koppla ifrån dragöglan från traktorn. Draget skall nu vara fritt från marken och inte ta upp någon vikt från   
 vagnen.

A.  Dragstång med tvärställda fjädrar

 Om vagnen lutar framåt:   Koppla dragstången i ett lägre hål i båda fästena

 Om vagnen lutar bakåt:   Koppla dragstången i ett högre hål i båda fästena

	 Notera	att	höjdjusteringen	måste	göras	med	samma	förflyttning	i	båda	fästena.

B.  Dragstång med längsgående fjädrar

	 För	att	justera	dragöglans	höjd	finns	två	lägen	att	använda	framför	vagnens	framgavel	och	tre	lägen	för			 	
 dragstångens inre fäste. Lossa mutter och drag ut bulten som håller fast fjäderns inre fäste mot  chassit. 
 Använd en domkraft mot fjäderns inre ände för att balansera draget. Genom att höja eller sänka domkraften kan nu  
 fjäderns läge ändras uppåt eller neråt.

 Om vagnen lutar framåt:   Koppla dragstången i det övre hålet i bakänden

 Om vagnen lutar bakåt:  Koppla dragstången i det nedre hålet i bakänden

 För att ytterligare sänka dragöglan, koppla dragstången i det övre fästet vid framgaveln. 
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13.  MONTERING AV ENSILAGELÄMMAR

För att genomföra en effektiv och säker montering eller nedmontering av förhöjningslämmarna skall följande steg följas.

1.  Parkera vagnen på ett plant underlag. Lägg fram förhöjningssidorna samt medskickade bultar, muttrar och   
 brickor

2. Loss låsbultarna som sitter högst upp på bakstolparnas framkant så att röret blir helt fritt på insidan

3.		 Lyft	upp	vänster	ensilagesida	(1)	med	hjälp	av	de	två	lyftöronen	som	finns	på	karmen.	
 Placera sidan utefter vagnen så att den bakre insticksstolpen går ner i vagnens bakstolpe och förhöjningen   
 ligger an mot vagnens överliggare

4. Montera på samma sätt ensilageförhöjningen på höger sida (2).

5.  Montera den främre gaveln (3) genom att bulta fast den i ensilagesidorna, med två alt. tre bultar per sida. Med   
 två bultar låses gaveln fast i framstammen. Bultarna skall dras till 40 Nm.

6. Dra fast låsbultarna som tidigare lossades på bakstolparna.

7.	 Montera	den	bakre	förhöjningen	(4)	genom	att	trycka	ner	stolparna	i	befintliga	stolpfickor	på	bakluckan	och		 	
 dra åt de tre bultarna. Se till så att den bakre förhöjningen går fri från sidornas ändar när bakluckan öppnas/  
 stängs.

8. Montera stänkskyddet på toppen av en ensilagesida.

9. Avmonteringen görs i omvänd ordning.
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14. LASTKÄNNANDE BROMSSYSTEM, LSV

Det lastkännande bromssystemet fungerar så att ju tyngre vagnen är lastad, desto högre bromskraft erhålles från brom-
sarna.	Vid	körning	med	tom	vagn	stryps	oljeflödet	och	bromskraften	reduceras.	Det	lastkännande	bromssystemet	är	ett	
mekaniskt-hydrauliskt	system,	som	känner	av	det	vertikala	avståndet	mellan	vagnens	flak	och	hjulaxlarna.	Ju	tyngre	vagnen	
är lastad, desto mer trycks parabelfjädrarna ihop och avståndet minskar. Ett länkarmssystem påverkar en hydraulisk ventil 
som öppnar mer och mer ju tyngre last man har på vagnen och släpper igenom mer olja som går till bromscylindrarna. 
För att det lastkännande bromssystemet skall fungera korrekt, är det viktigt att längden på länkarmen ”L” justeras in efter 
den aktuella vagnen. En korrekt injustering görs på fabriken före leverans. Kontroll av länkarmens längd skall dock göras 
regelbundet. Om bromsverkan ändras med tiden efter en lång tids körning kan det vara aktuellt att göra en ny justering av 
längden	på	länkarmen	”L”.	Eftersom	dragöglans	höjd	påverkar	flakets	vinkel	mot	marken,	måste	en	ny	justering	även	göras	om	
vagnen kopplas till en annan traktor med en annan höjd på hitchkroken. 

Justering av det lastkännande bromssystemet:

1.  Placera den tomma vagnen på ett plant underlag kopplad till den traktor som skall dra vagnen. Vagnen skall   
 stå så horisontellt som möjligt. 

2.  Lossa låsmuttrarna på länkarmen

3.  Justera in längden på länkarmen, ”L”, enligt tabellen på nästa sida. Det i tabellen angivna måttet avser
   avståndet mellan centrum av bultskallarna enligt skiss.

4.  Dra åt låsmuttrarna på länkarmen

5.  Kontrollera så att vinkel mellan den vertikala tryckstången och den horisontella balken mellan hjulaxlarna 
					 är	90	grader.	I	annat	fall	flytta	infästningen	för	den	vertikala	tryckstången.
 
6.  Justera in längden av den vertikala tryckstången med vantskruven. Tryckstången skall dras nedåt så att
      hävarmen på ventilenheten trycker in ventilspindeln i botten.   

7.  Skruva på manometern på avsedd anslutning på  
 utloppssidan av bromsventilen

8.  Tryck ner bromspedalen och håll den nere 

9.  Skruva upp den vertikala tryckstången med  
 hjälp av vantskruven så långt att att ventilen  
 precis öppnar och hydraultrycket blir 40 bar.

10.  Dra åt låsmuttrarna mot vantskruven

11.  Släpp på bromsen 

12.  Ta bort manometern och skruva fast locket

13.  Injusteringen är klar.
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Tabell för längden ”L” för olika vagnsmodeller

Modell  Längd ”L”

11T  85 mm

12T  70 mm

14T  35 mm

16T  40 mm

18T  40 mm

20T  35 mm

24T  35 mm

Tippvagn, modell T
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15. MEDSTYRANDE AXEL

På treaxlade vagnar är den bakre axeln medstyrande som standard. På tvåaxlade vagnar kan medstyrande bakaxel fås som 
extra utrustning. Fördelen med medstyrande axlar är att det blir betydligt mindre påverkan på marken med mindre spår vid 
vändningar och svängar. Det blir även lägre sidokrafter på axlar och hjul och därmed mindre slitage på däcken och hjullagren. 
Vagnen blir också mer följsam med en någon mindre svängradie. 
Vid backning måste hjulen låsas i en rak position för att vagnen skall kunna gå rakt. Även vid körning på rak väg med djupa 
spår i vägbanan och med kraftig dosering, kan det kännas lugnare om axlarna låses.

1. Koppling till traktorn
För anslutning till traktorn krävs ett dubbelverkande uttag. En av slangarna har en ventil kopplad vid 
hydraulkopplingen. Denna ventil skall under normala förhållanden vara öppen. Ventilen skall stängas innan den kopplas ur 
från traktorn om man önskar bibehålla trycket hydraulkretsen, och därmed låta hjulen vara låsta, när vagnen skall kopplas 
bort från traktorn. 
Vid	normal	körning	skall	hydraulspaken	i	traktorn	vara	i	flytläge	och	ventilen	vara	öppen	för	att	hjulen	skall	kunna	röra	sig	
fritt.

2. Backning
Vid backning skall hydraultryck sättas i den hydraulslang i vilken ventilen sitter kopplad i. Kontrollera att ventilen är öppen. 
Om hjulen är vridna mot vagnen kommer de nu att med hjälp av hydraulcylindrarna på hjulaxeln att vridas tillbaka tills de står 
helt raka och parallella med vagnen. Är vagnen tungt lastad och står på underlag med hög friktion kan det vara en fördel att 
köra sakta framåt för att underlätta vridningen av
hjulen. 

16.  SERVICE OCH UNDERHÅLL

1.	 För	att	vagnen	skall	fungera	och	hålla	i	flera	år	är	det	största	vikt	att	den	sköts	och	underhålls	enligt	
 instruktionerna i detta kapitel. 

2. Innan servicearbetet påbörjas skall vagnen vara parkerad på ett jämnt och slätt underlag och hjulen
 ordentligt låsta med handbromsen eller stoppklossar, så att den inte kan börja rulla.
  
3. Service får inte utföras på hydraulsystemet med tryck i ledningarna.

A. Service efter första dagens användning 
 Efter den första dagen som vagnen har använts med full last, skall följande kontroller utföras.

 Komponent  Åtgärd     Se sid.
 Däck   Kontroll av lufttryck   12
 Hjulmuttrar  Kontroll av åtdragningsmoment  19
 Navkapslar  Kontroll att de sitter fast på plats
 Hydraulkopplingar Kontroll av ev. läckage 
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B. Regelbunden Service
 
 Service skall utföras regelbundet enligt nedanstående schema.

C. Smörjning av alla smörjnipplar

 Smörjning och infettning skall utföras på markerade ställen var tredje vecka under tiden då vagnen används   
 regelbundet, samt före och efter en avställningsperiod.
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D. Rengöring  - Avställning under en längre period

Traktorvagnen bör rengöras regelbundet och speciellt efter att den används för transport av ensilage, gödsel, rötslam eller 
andra frätande ämnen, samt då den blivit hårt nedsmutsad av sand, jord eller lera. Flaket är försett med två dräneringshål 
som underlättar vattenavrinningen.

Om vagnen inte skall användas på en längre tid skall service och smörjning utföras enligt anvisningarna ovan. Vidare skall 
rengöring och bättringsmålning utföras enligt följande anvisningar.

1. Tvätta vagnen ordentligt ren med en högtrycksspruta. 
2. Måla över alla ställen där färgen har skadats eller lossnat.
3. Byt ut alla skadade eller utslitna delar.
4. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna.
5. Smörj alla nipplar och olja in alla rörliga delar.
6. Alla rörliga ytor som är oskyddade måste täckas med anti-rostmedel eller fett.
7. Vagnen bör förvaras under tak och helst i en maskinhall

E. Åtdragningsmoment

E:1 Hjulmuttrar

Det är nödvändigt att kontrollera hjulmuttrarna efter:

1) första körningen med full last,
2) var sjätte månad 
eller 
3) efter var 1000 km körning. 

Var noga med efterdragningen om hjulet byts ut. Dra åt hjulmuttrarna korsvis och använd helst en momentnyckel. Åtdrag-
ningsmomentet framgår av nedanstående tabell. Ersätt alltid skadade bultar eller muttrar med nya. 

ADR axlar

Bultdimension          Mutterns utförande  Åtdragningsmoment Nyckelstorlek Momentarm Kraft

M16x1,5 mm Konisk 200 Nm        22 mm     40 cm 50 kg

M18x1,5 mm Konisk 290 Nm          24 mm      45 cm  60 kg

M20x1,5 mm Platt + bricka 380 Nm      27 mm      65 cm  60 kg

M20x1,5	mm	 Platt	med	fläns	 450	Nm			 				28	mm	 					75	cm		 60	kg

M22x1,5 mm Platt + konisk bricka 510 Nm        30 mm         85 cm  60 kg

M22x1,5	mm	 Platt	med	fläns	 650	Nm				 				32	mm	 					110	cm	 60	kg		
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E:2. U-bultar runt hjulaxlarna

Det är nödvändigt att kontrollera U-bultarna som håller fast parabelfjädern mot hjulaxlarna efter 1) första körningen med 
full last, 2) var 6:te månad eller 3) efter var 1000 km körning. Dra åt muttrarna korsvis och använd helst en momentnyckel. 
Åtdragningsmomentet framgår av nedanstående tabell. 
Kontrollera att inga sprickor har uppkommit på bultarna.  Ersätt alltid skadade bultar eller muttrar med nya. 

U-bult  Hylsa  Åtdragningsmoment 
M 22  34 mm  620 Nm

E:3. Fjädrande dragstången

Då de enskilda fjäderbladen röra sig mot varandra vid belastning, kan en viss ”sättning” förekomma under de första 
timmarnas körning. Det är därför viktigt att U-bultarna som omger och låser fjäderbladen mot varandra kontrolleras och 
efterdrages efter 
1) första körningen med full last
2) var sjätte månad 
eller 
3) efter var 1000 km körning. Kontrollera att inga sprickor har uppkommit på bultarna. Ersätt alltid skadade bultar eller 
muttrar med nya. 
  
Åtdragningsmomentet framgår av tabellen nedan.

1. Tvärgående parabelfjädrar     
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U-bult  Hylsa  Åtdragningsmoment 
M 22  27 mm  250 Nm
M 24  34 mm  740 Nm
M30  36 mm  1176 Nm

2. Längsgående bladfjädrar
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F. Kontroll av bussningar, mellanlägg, mm.

Hjulaxelarrangemanget på vagnen framgår av skissen nedan. Parabelfjädrarna (2) är fast monterade i centrumvaggan som 
sitter mellan hjulen. Vid ojämnheter i marken rör sig centrumvaggan upp och ner som en gungbräda varvid änden på fjädern 
följer med i rörelsen. Den andra änden av parabelfjädern vilar i sitt fjäderfäste (7) och kan förskjutas i längdled. Länkarmarna 
(1) är ledbart fästade i chassit samt hjulaxlarna och tar upp alla krafter längs med chassit så att axlarnas position bibehålles. 
Härvid avlastas fjädrarna från alla längsgående krafter. 

1. Länkarm med bussningar 
2. Parabelfjäder
3. U-bult

4. Platta
5. Främre fjäderfäste
6. Tapp till centrumvagga

7. Bakre fjäderfäste
8. Navkapsel

1. Kontrollera bussningarna som sitter i var ände av länkarmarna (1) samt i centrumvaggan (6). 
 Byt ut bussningarna om de är slitna. Om bussningarna är slitna innebär det att axeln kan röra sig i    
 längdled. Bussningen i centrumvaggan skall smörjas var sjätte månad.

2. Kontrollera att muttrarna till U-bultarna är rätt åtdragna. För åtdragningsmomentet se sid 19.

3. Kontrollera mellanläggen i plast   
 som ligger över och under 
 parabelfjädern. Byt ut dem om de   
 är slitna.

4. Borsta rent parabelfjädrarna och   
 kontrollera att inga sprickor 
 uppkommit. 
 Kontrollera fjädrarnas fästen samt  
 centrumvaggan så att inga 
 sprickor har uppkommit.
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G.  Kontroll av spelet i hjullagren

 Kontroll av spelet i hjulaxellagren ska ske efter första 1.000 km,  sedan efter var 25.000:e km eller var 
 sjätte månad

1.  Lyft upp vagnen på ena sidan så att hjulen hänger fritt från marken.
2.  För in ett spett eller annan järnbalk mellan däcket och marken och 
     kontrollera lagerspelet genom att lyfta hjulet uppåt. 
   Om spelet är för stort måste det justeras. Detta görs på följande sätt.
3. Ta bort navkapseln 
4. Ta bort låssprinten       
5. Dra åt kronmuttern tills navet/hjulet knappast går att att dra runt
6. Lossa nu kronmuttern åt andra hållet tills närmaste hål klarläggs, 
 så att låssprinten kan föras in i hålet igen.
7. Kontrollera så att navet/hjulet kan snurra fritt
8. Smörj in den synliga delen av lagret med fett
9. Skruva eller slå på navkapseln igen
10. Utför samma procedur på de övriga naven

H.  Smörjning och byte av hjullagren

 Skall ske var 50.000:e km eller vartannat år

1. Ta bort navkapseln       
2. Ta bort låssprinten       
3. Skruva loss kronmuttern      
4. Drag av navet och bromstrumman med hjälp av en avdragare    
5. Rengör bromstrumman ordentligt på in- och utsidan
6. Ta bort lagren och rengör dem ordentligt i fettlösande medel     
7. Kontrollera lagrens kondition. Byt lager om så behövs
8. Kontrollera packboxar och tätningsringar. Ersätt vid behov.
9. Kontrollera och rengör bromsbelägg, nockaxel och fjädrar. Ersätt vid behov.
10. Kontrollera och rengör kontaktytor på axel, nav, lager och kronmutter.
11. Fetta in lagren med en 10 mm tjockt lager av EP2 fett 
12. Lägg ett tunt lager fett på axeln
13. Montera nu navet med bromstrumman på axeltappen.
14. Kontrollera att tätningarna blir på rätt håll.  
15. Återställ i enlighet med instruktionen för ”Kontroll av lagerspelet” ovan.
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Hjulaxel T-12, 13 & 14, 100x100/10

Hjulaxel T-16, TA 130x130/10
Hjulaxel T-18, 20 & 25, TA 150x150/10

1a. Yttre lager  2a. Oljetätning  3a. Kronmutter  4a. Navkapsel med tätningsring
1b. Inre lager  2b. Yttre Nilos  3b. Låssprint  4b. Skruv till navkapsel
   2c. Inre Nilos     5. Navhus

1a. Yttre lager  2b. Kona för tätning 3a. Låsbricka  3d. Skruv till låsring
1b. Inre lager  2c. Yttre Nilos  3b. Låsmutter  4a. Navkapsel, gängad
2a. Oljetätning  2d. Inre Nilos  3c. Låsring  4b. O-ring till navkapsel

Navkapsel
Tappad eller skadad navkapsel måste bli ersatt omedelbart för att förhindra att smuts kommer in i navet vilket kan medföra 
att hjullagren skadas med haveri som följd. Kontrollera att navkapseln sitter fast ordentligt och dra åt skruvarna regelbundet. 
Vid byte av lager bör även packningen till navkapseln bytas.
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I.  Kontroll av bromsarna

 Bromsarna skall kontrolleras regelbundet. 
 Om det känns som att bromssystemet fjädrar är det troligtvis luft i systemet och systemet bör därför luftas. 
 Måste bromspedalen tryckas ner längre och längre innan full bromsverkan erhålles, är antagligen 
 bromsbanden utslitna.

I:1 Luftning av bromssystemet
 Lossa luftningsskruven som sitter på baksidan av navet. Tryck på bromspedalen till olja sipprar ut ur lufthålet.   
 Dra åt luftningsskruven.

I:2. Kontroll av bromsbeläggningens tjocklek.
	 På	baksidan	av	navet	finns	ett	litet	inspektionsfönster	vari	man	kan	se	bromsbandens	förslitning.		Av	
 säkerhetsskäl skall bromsbandens tjocklek inte vara smalare än det tillåtna värdet enligt tabellen nedan. 
 Är bromsbanden smalare måste bromsbackarna bytas ut. 

Minsta bromsbelägg, tjocklek

Bromstyp  Bromsdimension  mm
305E   300 x 60   2
309E  300 x 90  2
316  300 x 160  5
356E  350 x 60  2
359E  350 x 90  2
408E  400 x 80  2
406E  406 X 120  5
412S  402 X 120  5
414S  406 X 140  5
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I:3  Kontroll av spelet på nockarmen till bromsarna
 Tryck nockarmen åt det håll som den rör sig vid bromsning och kontrollera därmed spelet. Spelet bör vara   
 ca. 1/10 av nockarmens längd. Till exempel; med en nockarm som är 180 mm lång skall spelet vara 18 - 20 mm. 

 Om spelet är för stort eller för litet kan det justeras genom att nockarmen lossas från axeln och vrides ett   
	 eller	flera	tandjack	åt	erforderligt	håll.	Efter	justering,	tillse	att	nockarmsmuttern	är	ordentligt	åtdragen.	

I:4 Nockaxel samt axelfäste
 Olja in alla rörliga delar och ytor. 

J.  Service på den medstyrande axeln

 Service på den med styrande axeln skall göras var sjätte månad

 1. Smörj alla smörjnipplar

 2. Dra åt alla bultar och muttrar på axeln

 3. Dra åt blindmuttern och låsmuttern på låscylindrarna

 4. Dra åt låsmuttern till den gängade tappen i änden på låscylindrarna

 5. Kontrollera så att den gängade tappen i änden inte blivi böjd. I så fall byt ut den. 

 6. Dra åt låsmuttrarna på länkarmen (Tie rod)
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17. GARANTIVILLKOR

Fabriksgarantin på denna vagn omfattar fel och/eller brister som kan hänföras till konstruktionen, materialet och/eller arbe-
tet. Garantin gäller under tolv (12) månader från leverans till slutförbrukare

Garantin gäller endast under förutsättning att bruksanvisningen efterföljts och att vagnen har skötts på ett riktigt och till-
fredsställande sätt.

Garantin omfattar ej skada som uppkommit på grund av;
 - överlast eller att vagnen använts på ett sätt som den inte är avsedd för
 - att vagnen framförts med för hög fart eller på ett felaktigt sätt
 - slitage, bristande underhåll eller uppenbart slarv
 - brand, frätning, långvarigt rostangrepp eller annan form av yttre påverkan

Garantin omfattar ej;
 - förbruknings- och slitagedelar
 - delar som monterats eller använts på ett felaktigt sätt
 - ersättning för kundens eventuella egna eller andras arbetskostnader

Garantin omfattar ej heller skada; 
 - på eller förlust av last eller gods
 - på tredje part

Garanti på hjul;
 - För däck och fälgar samt kraftaxlar gäller de garantivillkor som leverantören tillämpar.

Övriga villkor;
En eventuell skada eller defekt skall omedelbart reklameras hos den återförsäljare där vagnen köpts. 
Alla reklamationer skall alltid dokumenteras med bilder samt en skriftlig rapport.

Återförsäljaren skall i sin tur utan dröjsmål anmäla reklamationen till Etebra Maskin & Vagn för utlåtande och beslut tillsam-
mans med återförsäljaren. Fördröjning av reklamationen kan leda till att den ej accepteras. 

Garantiarbeten får endast utföras efter överenskommelse med Etebra Maskin & Vagn. 

Reklamerade delar skall returneras till Etebra Maskin & Vagn om så begärs.

Garantiarbeten och detaljer som byts ut under garantitiden har en garantitid på sex (6) månader eller längst till den tidpunkt 
då garantin upphör att gälla för hela vagnen.

Produktutveckling:
I	enlighet	med	företagets	policy	att	ständigt	göra	förbättringar	på	våra	produkter,	kan	ändringar	i	specifikationen	och	utse-
endet av denna vagnstyp göras gentemot vad som visas eller sägs i broschyrer. Företaget kan därför inte hållas ansvarigt för 
några skiljaktigheter som kan bli följden av detta.
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18.. EGNA ANTECKNINGAR
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»LANTBRUK 16« – leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.
Utarbetade av MaskinLeverantörerna (ML) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).  

Dessa allmänna leveransbestämmelser ersätter köplagens bestämmelser i tillämpliga 
delar och ska tillämpas när parterna skriftligen avtalat därom. Säljarens åtaganden 
enligt dessa bestämmelser gäller endast gods som ska användas inom Sverige. 
Bestämmelser som avviker från detta avtal är bindande endast om de skriftligen 
bekräftas. Till avtalet hör den förklarande broschyren ”Det finstilta på vanlig svenska” 
som ger närmare anvisningar och tolkningshjälp kring villkoren i detta avtal. 

Beträffande beställning och avtal avseende anläggning eller inredning som 
monteras av säljaren gäller de ändringar och tillägg som framgår av härvid fogad 
bilaga. Till denna bilaga hänvisas i texten här nedan med »(Se bilaga punkt nr)«. 

Beställning och avtal  

1. En beställning är bindande för köparen i och med undertecknandet av 
beställningssedeln. Beställningen är bindande för säljaren sedan den godkänts av 
denne och skriftlig bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren
eller 14 dagar förflutit efter mottagandet av beställningen. Skulle bekräftelsen avvika 
från beställningen är köparen inte bunden av beställningen. (Se bilaga punkt 32) 

Produktkrav och information 

2. Godset ska uppfylla de krav som gäller vid tidpunkten för leveransen enligt lagar, 
författningar, föreskrifter och anvisningar samt de föreskrifter och anvisningar som 
åberopas i avtalshandlingarna. Godset ska i förekommande fall vara CE-märkt. (se
bilaga punkt 34) 

3. Hänvisas uttryckligen i parternas avtal till uppgifter i kataloger, cirkulär, annonser, 
bildmaterial och prislistor ska godset överensstämma härmed. Sådana uppgifter ska i 
annat fall anses vara ungefärliga. 

4. Säljaren ska senast i samband med leverans tillhandahålla köparen erforderliga drifts-, 
skydds- och skötselanvisningar på svenska språket, vilka köparen ska ta del av innan 
godset tas i bruk. Detta gäller även vid köp av begagnat gods om uppgifterna är 
nödvändiga och finns att tillgå hos säljaren eller tillverkaren. (Se bilaga punkt 35-37). 

5. Säljaren är berättigad att före leverans och utan föregående underrättelse till köparen 
företa detaljändringar i konstruktionen i avsikt att förbättra produkten. 

Pris och prisändring 

6. Köparen ska utöver avtalat pris utge ersättning för på leveransdagen gällande 
mervärdesskatt samt lagstadgade miljöavgifter. 

7. Överenskommet pris får av säljaren ändras med hänsyn till sådana kostnadsändringar 
på grund av växelkursförändringar eller myndighetsbeslut som inträffat efter avtalets 
ingående men före angiven leveransdag endast om detta avtalats särskilt. 

Om detta leder till prishöjning som överstiger 5 procent av det avtalade priset och 
säljaren påfordrar dylikt pristillägg har köparen rätt att häva avtalet. Sådan hävning ska 
ske inom skälig tid. 

Köparen är i ovanstående fall inte berättigad till någon ersättning i anledning av 
hävandet. 

8. Kostnader för det beställda godsets eventuella besiktning, registrering, försäkring, skatt 
samt övriga kostnader för godsets ibruktagande betalas av köparen. Säljaren har rätt att 
för köparens räkning underteckna vederbörliga ansökningar för detta samt ska i 
förekommande fall informera köparen om att ovannämnda kostnader kan tillkomma. 

9. Om köparens inbytesgods utgörs av maskin, ska denna i förekommande fall vara CE-
märkt och åtföljas av »försäkran om överensstämmelse«. (Detta gäller dock inte 
maskin, som tagits i bruk före 1995-01-01.)

Har värdet av köparens inbytesgods efter värderingstidpunkten förändrats mer än som 
bör följa vid normalt underhåll och användning av godset, ska det pris som avtalats för 
inbytesgodset justeras i motsvarande mån. Sådan justering ska ske mot det tidigare 
testprotokollet om sådant upprättats.

Leveransort och leveranstid 

10. Om inte annat överenskommits är godset sålt Ex Works enligt vid avtalets ingående 
gällande Incoterms. Leveranstidpunkt och leveransort ska avtalas. Har särskild 
leveransdag inte bestämts ska godset levereras inom skälig tid. 

Bedömer part att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av 
godset, ska han utan dröjsmål underrätta motparten om detta. Parten ska därvid ange 
den tidpunkt då han räknar med att leveransen respektive mottagandet beräknas kunna 
fullföljas. När så begärs ska även orsaken till förseningen uppges. 

11. Om säljaren inte avlämnar godset inom avtalad leveranstid eller inom skälig tid enligt 
punkt 10 första stycket, har köparen, rätt till skadestånd för skada, som är maximerat till 
sex (6) prisbasbelopp, dock kan skadeståndet maximalt uppgå till 30 % av det avtalade 
priset för den delen av godset som påverkas av förseningen. Med skadestånd i denna 
punkt avses ersättning för såväl direkt som indirekt skada. 

Köparen har dock inte rätt till skadestånd om säljaren håller köparen skadeslös genom 
att ställa annat för ändamålet användbart gods till köparens förfogande mot skälig 
avgift. (Beträffande force majeure se punkt 29.) 

12. Vid försening enligt punkt 11 har köparen rätt att häva avtalet. Skriftligt meddelande 
härom ska tillställas säljaren inom skälig tid. Sedan säljaren tillställts sådant 
meddelande måste denne, för att undvika att avtalet hävs i berörd del, inom två veckor 
leverera den del av godset som inte har kunnat tas i bruk. Köparen får dock under de 
åtta första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen utgör väsentlig 
olägenhet för honom. 

Betalning 

13. Om inte annat överenskommits ska full likvid erläggas senast i samband med avtalad 
leverans av godset. (Se bilaga punkt 43) 

14. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt vid avtalets 
ingående gällande räntelag.

Äganderättsförbehåll och Återtaganderätt 

15. Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess köparen fullgjort samtliga sina 
förbindelser på grund av avtalet. Säljaren förbehåller sig rätten att återta godset till dess 
att köparen har fullgjort samtliga sina förpliktelser på grund av avtalet. 

Innan äganderätten till godset helt övergått till köparen är denne skyldig att vid 
utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende godset uppvisa avtalet för 
kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa om ägandeförhållandet samt 
omedelbart underrätta säljaren. 

Innan äganderätten till godset helt har övergått till köparen får denne inte utan säljarens 
skriftliga medgivande föra godset ur landet, överlåta, pantsätta eller upplåta rättigheter i 
det, bygga om det eller företa väsentliga förändringar av det. 

Köparen är vidare skyldig att vårda och bruka godset på sådant sätt att säljarens rätt 
inte äventyras. Detta innefattar bl.a. att köparen ska hålla godset fullt försäkrat. 

Reparation får endast utföras av personal som är godkänd av säljaren. 

Köparen ska underrätta säljaren om ändringar i adress- och uppehållsort. 

Avbetalningsköp  

16. Vid avbetalningsköp ska ett särskilt upprättat avbetalningskontrakt ingås mellan köpare och 
aktuellt finansieringsinstitut. 

Underlåtenhet att fullfölja köpet 

17. Om köparen underlåter att ta emot godset på fastställd dag och detta inte beror på 
omständighet i punkt 29 (Force Majeure), är han skyldig att erlägga varje betalning som om
godset hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av godset på köparens risk och 
bekostnad.

18. Vid underlåtenhet av köparen att fullfölja köpet har säljaren rätt att kräva köpets fullgörande 
eller som ersättning för skada uppbära högst 15 procent av det avtalade priset. 

Ansvar för fel 

19. Säljaren ska vid köpetillfället utfärda ett skriftligt garantiåtagande för godset. Åtagandet ska 
samtidigt klargöras för köparen.

20. Köparen ska inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att godset är 
felaktigt reklamera detta till säljaren. Reklamationen bör göras skriftligen. 

21. Säljaren ska efter reklamation på egen bekostnad inom skälig tid avhjälpa fel i levererat 
gods. 

Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden inte att den 
totala garantitiden utökas. 

22. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparationen kan utföras där godset är 
uppställt, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. 
Vid reparation där godset är uppställt ska köparen svara för att sådan person som enligt lag 
krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån det finns tillgängligt – utan kostnad 
ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc. I samband med 
avhjälpande av fel ska köparen stå för säljarens eventuella transport- och/eller 
resekostnader till/från dennes närmaste serviceställe. Dock är köparen inte skyldig att stå 
för eventuella kostnader för leverantörer till säljaren i samband med avhjälpande av fel. Vid 
upprepade resor i samma reklamationsärende står säljaren, från och med andra rese-
/transporttillfället, för uppkomna rese-/transportkostnader. 

23. Kräver felet ringa kunskap och arbetsinsats samt ringa kostnader att avhjälpa eller, om felet
är av sådan art att köparen själv kan utföra reparationen och parterna är överens därom, 
ska säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna ny eller 
reparerad ursprunglig/likvärdig del tillsammans med erforderliga reparationsanvisningar. 
Köparen ska på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen till lägsta 
transportkostnad. Omfattas felet av säljarens garanti, sker denna transport på säljarens 
bekostnad. 

24. Underlåter säljaren att avhjälpa fel, som han ska svara för, inom skälig tid har köparen rätt 
att själv efter meddelande till säljaren avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra 
sådant avdrag på köpeskillingen som svarar mot felet. 

Är kvarstående fel väsentligt trots upprepade reparationsförsök har köparen rätt att häva 
köpet såvitt gäller den del av godset som är felaktig. Om den felaktiga delen står i sådant
sammanhang med resten av godset att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen 
att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i sin helhet. 

Köparen har dock inte rätt att häva avtalet under reparationstiden om säljaren ställt annat 
för ändamålet användbart gods till förfogande.

Ansvarsbegränsningar 

25. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller 
föreskriven konstruktion. Part ansvarar endast för av motparten företagen ändring av 
partens konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar. 

Vidare omfattar säljarens ansvar endast fel som uppstår under normala arbetsförhållanden 
och vid korrekt användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötselanvisningar 
och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Ansvaret omfattar inte fel 
förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar 
utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller 
försämring, eller skador som uppkommer genom brand. 

Test eller undersökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köparen 
om det därvid konstateras fel som ska avhjälpas av säljaren. För det fall sådant fel inte 
konstateras debiteras köparen samtliga kostnader. Om det funnits skälig anledning att anta
att sådant fel förelegat ska kostnaderna fördelas lika mellan parterna. 

26. För delar i godset såsom däck, batteri, elmotor, slitgods eller tillsatsaggregat, som inte 
tillverkats av säljaren eller dennes huvudman, gäller respektive underleverantörs 
tidsmässiga garantiåtagande i den mån denna tid går utöver överenskommen garantitid för 
godset. Reklamation ska ske på samma sätt som stadgas i punkt 20. 

27. Utöver vad som förskrivits i punkterna 19-26 har köparen rätt till ersättning för den direkta 
skada han lidit på grund av fel i godset. Säljarens skadeståndsansvar är dock begränsad till 
ett belopp motsvarande högst 15 % av det avtalade priset på det felaktiga godset. Säljaren 
är inte skyldig att på grund av fel i godset utge någon ersättning till köparen för 
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. 

Begränsningar av säljarens ansvar i punkterna 25-27 gäller dock inte om säljaren gjort sig 
skyldig till grov vårdslöshet. 

28. Oavsett vad som stadgas i punkt 27 är köparen berättigad till ersättning för 
produktionsbortfall och annan indirekt skada än personskada och utebliven vinst om 
skadorna orsakats av det köpta godset och omfattas av särskild försäkring (se separat
villkor). 

Force Majeure 

29. Parterna har inte gentemot varandra rätt att åberopa underlåtenhet att fullgöra avtal om 
fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla 
arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, driftstörningar hos parten eller dennes leverantör 
eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande 
och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat 
undvika eller undanröja. Dröjsmål som beror på en leverantör som säljaren anlitat utgör 
befrielsegrund för säljaren endast om sådan leverantör skulle varit befriad från ansvar enligt
denna punkt 29. Part ska utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan 
omständighet inträffat. 

30. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid till följd av omständighet enligt punkt 29, får vardera 
parten skriftligen häva avtalet till den del avtalets fullgörande hindrats. 

Tvist 

31. Uppkommer tvist mellan parterna i anledning av avtalet och/eller dessa 
leveransbestämmelser ska parterna genom direkta förhandlingar försöka lösa tvisten i 
fråga. Lyckas inte detta ska tvisten hänskjutas till det av LRF och MaskinLeverantörerna, 
Sektion Lantbruk, gemensamt tillsatta Reklamationsrådet. 

Om uppgörelse i uppkommen tvist mellan parterna inte kan lösas på så sätt som angivits i 
första stycket ska tvisten avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. 

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får part dock vid domstol eller exekutiv 
myndighet väcka talan beträffande klar och förfallen fordran eller återtagande enligt lagen 
om avbetalningsköp mellan näringsidkare i den mån prövning enligt ovan inte har påkallats.
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BILAGA till »LANTBRUK 16« 
– leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.
För beställning och avtal avseende anläggning eller inredning som 
monteras av säljaren gäller följande ändringar och tillägg:  
Med godset i huvudavtalet avses i tillämpliga delar även anläggningen 
enligt bilagan. Med godset i bilagan avses de ingående delar som efter 
montering utgör anläggningen. 

Beställning och avtal 
32. Med ändring av punkt 1 gäller följande: En beställning är bindande för 

köparen i och med undertecknandet av beställningssedel. Beställningen 
är bindande för säljaren sedan den godkänts av denne och skriftlig 
bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren 
eller fyra (4) veckor förflutit från beställningsdatum. Skulle bekräftelsen 
avvika från beställningen är köparen inte bunden av beställningen. 

33. Om säljaren uttryckligen har påtagit sig att projektera, måttsätta och 
beräkna förutsättningarna för anläggningens användning har han ett 
konsultansvar. I annat fall svarar säljaren endast för den sålda 
anläggningens funktion och beskaffenhet. 

Produktkrav, handlingar och mottagande 
34. Anläggningen ska uppfylla de krav som gäller vid tidpunkten för 

leveransen enligt lagar, författningar, föreskrifter och anvisningar samt de 
föreskrifter och anvisningar som åberopas i avtalshandlingarna. 
Anläggningen ska i förekommande fall vara CE-märkt. 

35. Köparen svarar för att samtliga tillstånd och handlingar föreligger som är 
nödvändiga för anläggningens konstruktion eller uppförande. Köparen 
ska, såvida inte säljaren genom särskild förbindelse uttryckligen påtagit
sig undersökningsansvaret härför, ansvara för att markförhållanden,
grundvattennivåer och motsvarande inte har någon skadlig inverkan för 
det levererade godsets montering, hållbarhet och funktion.

36. Alla ritningar, programvara och andra tekniska handlingar avseende 
anläggningen förblir säljarens egendom, även sedan de överlämnats till 
köparen. De får inte utan säljarens medgivande kopieras, utlämnas eller 
på annat sätt bringas till tredje mans kännedom utom när så krävs för att 
tillmötesgå krav från myndighet eller i brådskande fall när utlämnandet 
sker för att förhindra eller begränsa skada på anläggningen och/eller för 
köparen. Säljaren är skyldig att lämna sitt godkännande till att sådana 
handlingar lämnas ut till tredje man för att denne ska avhjälpa fel eller 
brister i anläggningen som säljaren antingen underlåtit att åtgärda eller 
som säljaren inte har skyldighet att åtgärda. Köparen får dock överlåta 
nyttjanderätt till sådana tekniska handlingar till senare förvärvare av 
an¬läggningen. 

37. Köparen ska omgående vid godsets ankomst kontrollera ytteremballaget 
och omgående anmäla eventuell skada till transportföretaget. Godset 
ska noggrant omhändertas och förvaras enligt säljarens 
rekommendationer och får inte packas upp förrän säljarens montör 
anlänt. Försenas montaget eller måste det avbrytas beroende på att 
köparen inte följt villkoren i anslutning till köpet ska köparen ersätta 
säljaren härav föranledda kostnader. 

Montering 
38. Montering ska ske senast inom ett år efter leverans av godset. 

Köparen svarar för förberedelser för montering såsom demontering och 
flyttning av befintlig utrustning. Säljaren har vidare rätt att vid behov, i 
ringa omfattning, i samband med monteringen tillgå såväl köparens 
arbetskraft som maskiner. Elektrisk installation ska genom köparens
försorg anslutas i så god tid att slutmontering och igångkörning av 
anläggningen inte fördröjs. Säljaren fritas från allt ansvar för sådant 
montage och det åligger köparen att i god tid själv göra sig underrättad 
om gällande bestämmelser och följa dem. Köparen ansvarar för fel, som 
kan uppstå genom inkoppling av elmotor och liknande samt otillräcklig 
strömtillförsel. 

För montaget ska samtliga erforderliga gjutningsarbeten och 
förstärkningsarbeten vara utförda av köparen i enlighet med 
arbetsritningarna. De arbeten, exempelvis gjutningsarbeten, som utförs
av köparen för att säljaren ska kunna utföra montering ska godkännas av 
säljaren. Godkänner inte säljaren köparens arbeten ska han anmärka 
skriftligt om köparen utan ändringsåtgärder ändå påfordrar montering av 
beställt gods. Köparen svarar för uppkomna merkostnader härvid.

39. Eventuellt överblivet material efter monteringen är säljarens egendom. 

Funktionskontroll  
40. När monteringen är slutförd ska anläggningen genomgå 

funktionskontroll. Den ska utföras i enlighet med vad som specificerats i 
avtalet eller, om bestämmelser däri saknas, i enlighet med normal praxis
och allmänt tilläm¬pade standarder för anläggningar av liknande slag. 

Funktionskontroll ska genomföras under säljarens ledning och i närvaro 
av representanter för båda parterna. Säljaren ska föra protokoll över 
funktionskontrollen. Protokollet ska beskriva hur funktionskontrollen 
genomförts och dess resultat. Protokollet ska sändas till köparen. Visar 
funktionskontrollen att anläggningen inte är i avtalat skick, ska säljaren 
snarast möjligt se till att anläggningen görs avtalsenlig. Därefter ska ny 
funktionskontroll genomföras. 

Övertagande 
41. Köparen ska anses ha övertagit anläggningen när anläggningen är i det

skick som den enligt Avtalet ska vara vid övertagandet. Kvarstående 
mindre justeringar och kompletteringar som är utan betydelse för 
anläggningens drift ska dock inte hindra övertagandet. 

Före övertagandet har köparen inte rätt att ta an¬läggningen eller någon 
del av den i drift. Om köparen tar anläggningen eller någon del av den i 
drift utan att säljaren samtyckt till det anses köparen därigenom ha 
övertagit anläggningen. Säljarens skyldighet att genomföra 
funktionskontroll bortfaller därmed. Om inte annat avtalats övergår risken 
för anläggningen vid övertagandet. 

Leverans anses fullgjord den dag anläggningen övertas. 

42. Erforderliga drifts-, skydds- och skötselanvisningar och dokument om 
CE-certifiering ska överlämnas till köparen senast i samband med 
övertagandet av anläggningen.

Betalning 
43. Med ändring av punkt 13 gäller följande: Betalning för godset, eller minst 

90 % av avtalat pris om detta inkluderar montage, erläggs vid leverans
av godset. Resterande betalning sker efter övertagandet. Det levererade 
godset förblir säljarens egendom tills full betalning skett. 

U
ta

rb
et

ad
e 

i s
am

ar
be

te
 m

el
la

n 
M

as
ki

nL
ev

er
an

tö
re

rn
a 

oc
h 

LR
F.

 E
fte

rtr
yc

k 
fö

rb
ju

de
s.
 



www.etebra.nu
036-33 66 990
Larssons Väg 11

561 91  Huskvarna

 

Etebra Maskin  & Vagn är importör och generalagent för vagnar 
för både lantbruk och entreprenad, samt gödselspridare och 
cementblandare. Våra varumärken är bland annat Western 

Fabrications, Richard Western, MOVA, Junkkari, ITRunner, Fliegl 
och Ziegler.

Etebra Maskin & Vagn är medlem i branchorganisationen 
Maskinleverantörerna och följer leveransbestämmelser enligt 
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