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Alternativ 4

Alternativ 2
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Fjern pluggene på
sidedeksel og monter:

2 stk MF 886467
Mutter

2 stk HD 1161-08-12
NippelA

A: Trykk B: Retur C: Uttaksdeksel

A 3/4" JIC og 1/2" BSP.
B 1/2" BSP hun og 3/4" JIC han.

Oljeuttak fra vendekran

Her besørges oljetilførselen til sentralene ved hjelp av vendekran på hydraulikklokket.

Når hendelen settes i 'låst' stilling, låses trekkarmene og oljen sirkulerer gjenom sentralene.

Oljen føres tilbake til 3/8" hull på hydraulikk-lokkets venstre side (foran venstre løftearm).

HD 3065
1-veis

HD 3051
3-veis

HD 3050
2-veis

HP 3050
2-veis

Oljeuttak fra Multi Power-pumpen

Dersom traktoren har eget uttak fra MP pumpen, kan sentralene betjenes uavhengig av den 
øvrige hydraulikken.

500- og 600-serie

A: Trykk fra pumpen
B: Retur (må benyttes)
D: Uttaksdeksel

135-48, 240, 165-88, 265-90

Vendekran for valg mellom oljetilførsel til tipp eller laster

Når det er ønskelig å betjene frontlasteren med traktorens hydraulikkspak,
kan dette gjøres ved å montere en vendekran slik at trekkarmene holdes 'låst' når frontlasteren 
betjenes.
Har vendekranen flere uttak, kan den også benyttes til tipputtak, vedklyver med mere.

TIPP

LASTER

A

B

D

A

U-røret
�ernes

A

B
C

Demonter 'U-røret' og 
monter inn:

2 stk HD 1164-12-08
NippelB
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Bruk

Ved å sette vendekranen i låst posisjon ledes oljen til hydraulikksentralen. Trekkarmene blir da låst ved 
at oljekretsen til løftesylinderen blir stengt. Men ved å betjene den enkeltvirkende sentralen (G), føres 
oljen via slangen (D) inn på løftesylinderen igjenn. Trekkarmene kan nå betjenes uavhengig av de or-
dinære hydraulikkspakene på traktoren. Husk å sette hydraulikkspaken i stilling for konstant pumping.

Montering

1. Monter vendekranen (A) på hydraulikklokket.
2. Plasser en dobbelt- og en enkeltvirkende sentral (B) på et egnet sted.
3. Monter slange (C) mellom vendekran og inntaksdeksel på sentralen.
4. Monter slange (D) mellom enkeltvirkende sentral og inntak på høyre side av hydraulikklokket.
5. Monter slange fra returdeksel på sentral til bakre uttak på hydraulikklokkets venstre side (3/8").
6. Monter slanger fra dobbeltvirkende sentral til toppstaget.

Alternativ 5

Våre hydraulikksentraler gir lettvint betje-
ning av bakmontert redskap (tre-punkt) 
og hydraulisk toppstag samtidig.
Du slipper den irriterende av- og påven-
dingen av vendekranen når du  kjører 
med stensvans, skjær o.l.
For å oppnå dette benyttes en tospolet 
ventil: 1 enkelt-virkende og 1 dobbeltvir-
kende.
Den enkeltvirkende betjener trekkar-
mene og den dobbelt-virkende benyttes 
til toppstaget.
Obs! Løsningen passer best for MF 35, 65 
og  100-serien.

Alternativ 3

A: Vendekran

B: Multi Power-uttak

C: HF 111111-08
(1/2" T-stykke)

D: HF 193734
(1/2" tilbakeslagsventil)

E: Fra pumpe

F: Til sentral

Sammenkopling av stempel- og Multi Power-pumpe

 Sammenkjøring av hydraulikkolje fra stempelpumpe (via vendekran) og multi-power-
pumpe (fra uttaksdeksel på venstre side). Denne løsningen benyttes når det er behov for 
større oljemengder.
 Når vendekranen står i nøytral stilling får sentralene olje kun fra MP-pumpen.  Løftear-
mene fungerer da normalt.
 Når vendekranen stenges, låses trekkarmene og sentralen(e) tilføres olje fra begge pum-
pene. Husk å montere tilbakeslagsventiler.

Ved denne løsning må det benyttes sentral med kapasitet 55 liter/min.

Kombinert betjening av trekkarmer og hydraulisk toppstag via hydraulikksentral
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