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EG-försäkran om överensstämmelse 

Happowa Oy 
Kankaantie 563, 62150 Ylihärmä

Vi försäkrar ensam under eget ansvar att Fellow-under-
tanken som vi tillverkar från och med tillverknings- 
nummer 0000 motsvarar relevanta bestämmelser  
i maskindirektivet (2006/42/EG). 

Vidare uppfyller produkten väsentliga säkerhetskrav  
i följande direktiv:
Direktiv 89/392/EEG  
Direktiv 91/368/EEG 
Direktiv 93/44/EEG  
Direktiv 93/68/EEG 

Vid planerandet av produkten har vi dessutom beaktat 
tillämpliga delar i följande standarder: 
EN 292-1
EN 292-2
EN 294
EN 349
EN 811
EN 1152
SFS 5091 

I Ylihärmä 4.1.2020

__________________________
Johannes Holkkola, Verkställande direktör



4 5

1. Säkerhet 

Tanken är tillverkad av polyeten (PE). Använd tanken 
endast på det sätt som beskrivs i den här instruktionsbo-
ken. 

1.2 Allmänna säkerhetsföreskrifter 

• Se till att följa säkerhetsföreskrifterna som nämns här 
samt alla allmänna säkerhetsföreskrifter som gäller 
maskinellt arbete. 

• Innan du använder tanken kontrollera att den är  
stadigt fastgjord och att alla fogar är täta.  

• Innan du använder tanken kontrollera att alla slangar, 
kopplingar och munstycken som kopplats till  
systemet är lämpliga för konserveringsmedlet  
du använder. 

• Endast personer som satt sig in i maskinens  
funktioner och läst instruktionsboken får använda  
den här tanken. 

• Håll barn och obehöriga borta från tanken när du  
använder, monterar eller utför service på tanken. 

• Slå ifrån alla maskiner och utrustningar alltid före du 
utför service eller justeringar. Dra åt traktorns  
handbroms, dra ur startnyckeln och slå av strömmen 
till doseringsenheten för konserveringsmedlet före du 
stiger ut ur traktorhytten. 

• Håll traktorns bakfönster stängt när du använder 
arbetsmaskinen. 

• Ha alltid med dig och inom räckhåll tillräcklig mängd 
rent sköljvatten.  

• Före du utför service ska du spola tanken noga med 
rent vatten. När du hanterar konserveringsmedel ska 
du alltid iaktta försiktighet. Använd alltid godkända 
skyddsutrustningar. 

• Kontrollera regelbundet skicket på slangar och kopp-
lingar. Byt genast ut skadade delar mot nya. Beakta 
att även en liten utnötning eller korrosionsskada kan 
förorsaka en riskfylld situation. 

1.3 Hantering av konserveringsmedel

• Läs skyddsinformationsbladet om konserveringsmed-
let du använder och följ alla anvisningar som getts i 
skyddsinformationsbladet när du hanterar och lagrar 
medlet. 

• När du använder tanken ska du iaktta stor försiktighet 
och använda nödvändiga skyddsutrustningar. 

• Tanken ska användas endast utomhus eller på platser 
med tillräcklig luftväxling. 

1.4 Skyddsutrustningar

• Tättsittande andningsskydd ska användas om  
luftväxlingen är otillräcklig. 

• Tättsittande skyddsglas ska användas för att skydda 
ögonen och se till att ha rent vatten i ögonsköljflaskan. 

• Skyddande kläder och stövlar som skyddar mot stänk 
ska användas.  

• Neopren- eller pvc-handskar ska användas för att 
skydda händerna. 



6 7

1.5 Första hjälpen-anvisningar

• Om du har inandat ånga av syra: Gå ut i friska luften. 
Person som exponerats ska hållas varm och lugn.  
Kontakta läkare vid behov. 

• Om du har fått syra på hyn: Skölj hyn genast med rik-
ligt vatten och ta bort alla förorenade kläder och skor. 
Kontakta läkare vid behov.  

• Om du har fått syra i ögonen: Skölj genast ögonen och 
ögonlocken med rikligt vatten. Kontakta läkare.  

• Om du har fått syra i munnen: Skölj munnen genast. 
Du kan dricka några klunkar vatten. Kontakta läkare. 

1.6 Användningsbegränsningar

• Du får inte använda produkten om du är påverkad av 
narkotiska medel, alkohol eller starka läkemedel. 

• Om du övergår från ett konserveringsmedel till ett  
annat eller när du blandar samman konserverings-
medel ska du följa medeltillverkarens anvisningar. Läs 
skyddsinformationsbladen. 

• I vägtrafik ska du följa lokal lagstiftning. 

2. Tankens användningsområde

Den här tillsatstanken är avsedd i första hand för att 
transportera medel avsedda för ensilering av grönfoder 
när ensilage skördas. För det här ändamålet monteras 
tanken på självlastarvagnen som används när ensilage 
skördas. Tanken kopplas till doseringsutrustningen som 
pumpar konserveringsmedlet från tanken och sprider 
det i fodermassan.  
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3. Leveransinnehåll

Kontrollera leveransinnehållet. Leveransen innehåller 
följande delar:

• Tank
• Fästdelar
• Snabbkopplingspar
• Sugrör
• Sugfilter
• Andningsventillinje

4. Tekniska data

Fellow 
700

Fellow 
600

Fellow 
Tera

Volym 700 l 600 l 660 l
Längd 125 cm 100 cm 125 cm
Monteringsbredd 185-225 cm 185-225 cm 185-225 cm
Monteringshöjd 35-55 cm 35-55 cm 35-55cm
Vikt 80 kg 80 kg 80 kg
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5. Montering 

5.1 Montera tanken 

Tillsatstanken monteras i vanliga fall bakom axeln på 
bakre delen av självlastarvagnen. 

Med fästdelarna som kommer med tanken fäster du tan-
ken i självlastarvagnens ram. Fästdelarna är av  
allmän modell men monteringsbredden på tanken kan 
justeras genom att ändra på fotfästenas position så att 
den passar de flesta vagnsmodellerna. 
 
Fotfästet monteras på vagnens ram med en M16-skruv 
(ingår i leveransen) eller alternativt med två M12-skruvar. 
I de flesta vagnsmodeller måste fler fästhål borras i  
vagnsramen för fästandet av tanken. Iaktta särskild  
försiktighet när du borrar så att slangar och kablar  
i ramen inte skadas. 

Justera avståndet mellan tanken och bottentranspor-
tören genom att använda hålalternativen på fotfästena. 
Avståndet mellan tankens övre yta och bottentransportö-
ren är vanligtvis ca 1-15 cm. 

Tanken monteras nära bakaxeln. Om rum finns baktill på 
vagnen lönar det sig att lämna lite fritt utrymme framför 
tanken så att du enklare kan ta bort hö som samlats på 
tankens övre yta. 

I regel monteras tanken med påfyllnings-/tömningssidan 
mot vagnens högra sida. Fellow-600 tanken kan ändå 
monteras med påfyllnings-/tömningssidan mot vagnens 
vänstra sida så att tankens formade sida är mot vagnens 
bakre del. 

FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALLA FÄSTSKRUVAR ÄR 
HÅRT ÅTDRAGNA. 

 FÖRSÄKRA DIG OM ATT FÄSTNINGEN INTE FÖROR-
SAKAR VRIDNING I FÄSTJÄRN ELLER TANKEN.  
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1

2

5.2 Montera andningsventil

Andningsventilen (1) är en ventil som förser tanken med 
ersättningsluft och förhindrar övertryck när du fyller 
tanken och undertryck när du tömmer tanken. Monte-
ra andningsventilens slang i ena framhörnet på tanken. 
Andningsventilen monteras så högt som möjligt på  
vagnens sida. 

För att förhindra överfyllning ska andningsventilen vara 
högre än vätskenivån i behållaren varifrån tanken fylls.  
I många vagnar kan andningsventilen och slangen  
monterats till exempel in i vertikalbalkarna där de är  
bra skyddade (bild). 

5.3 Montera sugrör  

När du monterar sugröret i tanken beakta att sugröret 
inte är helt rakt. Försäkra dig om att sugsilen lägger sig i 
fördjupningen bottnen. Kontrollera att tätningarna är på 
plats. Montera sugfiltret (2) i sugröret och kontrollera att 
skarvarna är lufttäta. 

Luftläckagen i sugrören försämrar avsevärt 
doseringsutrustningens funktion. Fäst slangarna i  
vagnens ram till exempel med buntband. 

 FÖRSÄKRA DIG OM ATT SKARVARNA ÄR LUFTTÄTA

5.4 Montera snabbkoppling till påfyllningen

Montera snabbkopplingen (hantyp) med mellan- 
adapter till tanken. Kontrollera att tätningarna är på 
plats. Diametern på slangkopplingens slangutgång är  
32 mm. Försäkra dig om att slangen du använder tål  
tillsatsämnena du använder.  
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6. Ibruktagande

Anslut tanken till pumpenheten genom att koppla  
slangarna mellan pumpenheten och sugfiltret. 

6.1 Provanvändning

Före du pumpar konserveringsmedlet ska du provköra 
systemet med rent vatten. Provkörningen är enklast att 
utföra då tanken redan är monterad på skördemaskinen 
och funktionen motsvarar verklig användning. 
Kontrollera följande under provanvändningen: 

- Är alla delar och skarvar i systemet täta? 
- Är skruvar på monterade delar ordentligt åtdragna? 

Provanvändningen är bra att utföra också alltid före  
skördesäsongen börjar. 

6.2 Fylla tanken 

Du fyller tanken med påfyllningssnabbkopplingen som 
ingår i leveransen. Snabbkopplingen har slangutgång 
för 32 mm:s slang. Tanken är konstruerad för att fyllas 
genom fritt flöde. När du fyller tanken genom fritt flöde 
ska du placera extratanken på sådan höjd att andnings-
ventilen är högre än vätskenivån i extratanken. Då kan 
överfyllning inte ske. 

Vi rekommenderar inte att tanken fylls genom att  
pumpa. Om du ändå måste pumpa ska du se till att 
övertryck inte bildas i tanken och att tanken inte överfylls 
(stänkrisk). 

Om du noterar ett läckage, avbryt påfyllning direkt.  
Tömma tanken genom att pumpa och försäkra dig om 
att alla kopplingar är täta.

 FÖRE PÅFYLLANDET SKA DU KONTROLLERA I VIL-
KET SKICK PÅFYLLNINGSSNABBKOPPLINGEN ÄR. 

 UNDER PÅFYLLANDET SKA DU ANVÄNDA 
SKYDDSUTRSTNINGAR.  

 ALDRIG AVPRESSA KORKEN NÄR TANKEN ÄR FULL!

 STÄNG AV KRANEN TILL PÅFYLLNINGSSLANGEN 
FÖRE DU TAR LOSS SNABBKOPPLINGEN. 

6.3 Beakta under användningen 

Under användningen och i synnerhet när du tömmer 
vagnen ska du se till att foder inte samlas mellan tanken 
och bottentransportören. Vid behov ska du rengöra  
utrymmet mellan tanken och bottentransportören. 

När du kör på foderstukan ska du beakta att på grund 
av tanken är markfrigången mindre och då kan tanken 
lättare ta i foderstukan.
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7. Felsökning

Fel Sannolik orsak Lösning
Tanken fylls  
långsamt.

Andnings- 
ventilen är  
tilltäppt. 

Rengör andnings-
ventilen. 

Tillsatspumpens 
effekt har  
sjunkit. 

Sugfiltret är  
tilltäppt. 

Läckage i  
suglinjen. 

Andnings- 
ventilen är  
tilltäppt. 

Rengör filtret. 

Kontrollera  
skarvarna.

Rengör andnings-
ventilen. 

Snabb- 
kopplingen till 
påfyllningen 
läcker. 

Snabb- 
kopplingen är 
skadad. 

O-ringarna har 
tagit skada.  

Byt till ny.

Byt O-ring.

8. Service och lagring

Töm tanken efter att du använt den. Se anvisningarna 
om rengöring i säkerhetsinformationsbladet om konser-
veringsmedlet du använder. 

 Kom ihåg lämpliga skyddsutrustningar! 

Efter användning förvara tanken skyddad mot ljus. Om 
du förvarar tanken på kall plats ska du se till att systemet 
inte innehåller vätskor som kan frysa. 



18 19

9. Garanti

• Vi lämnar 12 månaders garanti på produkter som  
Happowa Oy tillverkat.  

• Garantitiden börjar efter datumet då befullmäktigad 
återförsäljare överlåtit ny utrustning. 

• Garantin gäller tillverknings- och råvarufel. 
• Delar som av ovan nämnda orsaker reklameras under 

garantitiden, byts ut eller repareras utan debitering 
om de lämnas tillbaka till tillverkaren med betald 
frakt. 

• Garantin gäller endast om vår försäljare har  
underrättats om skadan senast inom 14 dagar från  
att skadan uppstått.  

Garantin ersätter inte:

• Skador som uppstått i produkten på grund av normalt 
slitage eller bristfällig service. 

• Skador som uppstått på grund av att produkten  
använts fel. 

• Reparations- eller ändringsarbeten som utförts utan 
vårt samtycke eller skador som uppstått på grund av 
dessa arbeten.  

• Följdverkningar av produkten eller ekonomiska förlus-
ter av följdverkningarna.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

10. Ansvarsområden

Tillverkaren ansvarar inte om produkten används på ett 
sätt som strider mot säkerhetsbestämmelserna eller den 
här instruktionsboken. I samband med användandet 
kan situationer uppstå som inte nämns i anvisningarna 
eller bestämmelserna, då uppmanas användarna följa 
allmänna anvisningar och direktiv om maskinsäkerhet. 

Ovarsam hantering av konserveringsmedel kan  
förorsaka skada på människor, djur, vattendrag och  
mark. Följ instruktioner som konserveringsmedlets  
tillverkare och andra experter gett om hanteringen och 
användningen av konserveringsmedlet.   

Tillverkaren ansvarar inte för fel användning av  
konserveringsmedel eller följdverkningar som orsakats 
av detta. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror 
på att andra tillverkares komponenter har använts.  
Tillverkaren ansvarar inte för skador som konserverings-
medlet förorsakat andra utrustningar. 

Produktens ägare ansvarar för dess användning, skötsel 
och underhåll. Produktens ägare ansvarar för att alla per-
soner som använder utrustningen fått tillräcklig informa-
tion om hanteringen och användningen av utrustningen.  

11. Ta produkten ur bruk

Produkten ska återvinnas eller förstöras enligt gällande 
lagstiftning. Produkten är tillverkad av ett material som 
inte nedbryts i naturen och som bildar giftiga gaser och 
föreningar när den brinner. 
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Reservdelar Osa
Nr.

Tunnus
Code

Suomi English Svenska Kpl.
Pc.
St.

29

17

26
27

28

30

31

1

2

3

4
5

6
7

8
18

10 19

13

14 15

8

22

23 2125
20

24

10
11

12

16

20
22

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13 a

13 b

13 c

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

105220

105221

105223

105240

105270

105284

105294

105272

105227

105247

105283

105001

105051

105101

105267

105261

47752_PP

105278

105262

105293

D985.M12

D933.M12*45

D125.M12A4

D125.m16A4

D985.M16A4

D933.m16*70

105275

105276

105281

105283

105282

105274

Kiinnityskaari

Kiinnitysjalka

Kiinnitystanko

Imuputki

Imusuodatin, täydellinen

Pikaliitin 1”, naaras, SMC

Kulma koottu, pikaliittimeen

Korkki

Tiiviste 67*80*3

Kierrelaippa pikaliitin 1”

Pikaliitin 1” uros, SMC

Säiliö 700 l

Säiliö 600 l

Säiliö tera, 600 l

Huohotin

Letkuliitin 19 mm

Mittariletkun kulma

Tiiviste mittaletkun kulmaan

Pohjatulppa 3/4”

Suojahattu 1”, pikaliittimeen

Kuusiomutteri M16

Kuusioruuvi M12*45

Aluslevy M12

Aluslevy M16

Kuusiomutteri M16

Kuusioruuvi M16*70

Kulmanippa 3/4”

Jatkonippa 3/4”

Laippa 3/4”

Suodatin, 19 mm lähdöllä

Laippa 19 mm letkulähdöllä

Suodatin irto, imusuodattimeen

Mounting bracket

Foot fastener

Fastener

Suction pipe

Suction filter, complete

Quick coupler 1”, female

Elbow adapter 

Cork

Gasket 67*80*3

Flange for quick coupler 1”

Quick coupler 1”, male SMC

Container 700 l

Container 600 l

Container tera, 660 l

Breather valve

Hose coupler 19 mm

Elbow adapter for hose

Gasket 

Plug 3/4”

Cap 1”, for quick coupler

Hexagon nut M16

Hexagonal bolt M12*45

Washer M12

Washer M16

Hexagon nut M16

Hexagonal bolt M16*70

Elbow adapter 3/4”

Extension nipple 3/4”

Flange 3/4”

Filter, 19 mm coupling

Flange, 19 mm coupling

Filterelement

Fästbygel

Fotfäste

Fästdon

Sugrör

Sugfilter, komplett

Snabbkoppling 1”, hona

Vinkelkoppling

Kork

Tätning 67*80*3

Fläns till snabbkoppling 1”

Snabbkoppling 1”, hane

Behållare 700 l

Behållare 600 l

Behållare tera, 660 l

Andningsventil

Slangkoppling 19 mm

Vinkelkoppling för slang

Tätning

Propp 3/4”

Skyddshat 1”

Sexkantsmutter M16

Sexkantsskruv M12*45

Bricka M12

Bricka M16

Sexkantsmutter M16

Sexkantsskruv M16*70

Vinkelkoppling 3/4”

Förlängningsadapter 3/4”

Fläns 3/4”

Filter, 19 mm kopplingar

Fläns, 19 mm koppling

Filterelement

2

4

4

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

8

8

20

8

4

4

1

1

1

1

1

1
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