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Skötselanvisning Magnate traktorelverk
Magnate reservelverk erbjuder bland det säkraste och mest ekonomiska sättet 
att erhålla elektricitet från en traktor.
  Konstruktionen är enkel och robust. Service och underhåll har nedbringats, 
serviceintervallen är 3000 timmar (3 år).
  Magnate är byggd för kontinuerlig drift vilket är tryggt att veta även om man 
anskaffat den för tillfälliga insatser.

Installation:
Normalt installeras generatorn inomhus på ett väl ventilerat utrymme där det 
är torrt och dammfritt. Utrymmet bör vara väl tilltaget så att översyn och un-
derhåll underlättas, hänsyn skall även tas till generatorns kylning.
  Om man har generatorn monterad på en trepunktsram och har inkopplingen 
utomhus bör generatorn, när man inte använder den, förvaras inomhus så torrt 
som möjligt.

Nätanslutning:
Nätanslutningen som skall utföras av behörig elektriker, sker med hjälp av en 
3-vägsbrytare som är så byggd att man inte under några omständigheter kan 
köra ut ström bakvägen ut på nätet.
  OBS! anslutningskabeln måste vara 5 ledare eftersom nollan och jorden är 
separerade i generatorn. För att säkerställa att lokalnätet, även vid avbrott på 
samtliga inkommande ledningar, är skyddat skall ett speciellt jordtag iordning-
ställas, som svarar mot gällande bestämmelser. 

Igångkörning:
• Anslut kraftöverföringsaxeln till traktorn och om generatorn är på trepunkts-
   ram, glöm ej att fästa ramen på hydraularmarna. Kontrollera att axeln är plan 
   i vertikal- och horisontalplanet, annars riskerar man att det blinkar i ljuset.
• Kraftöverföringsaxeln skall vara fast, ej någon typ av slirkoppling.
• Drag åt handbromsen på traktorn.
• Anslut kabeln mellan generatorn och brytare.
• Ställ manöverbrytaren på skåpet i läge från.
• Kontrollera att brytaren på generatorn står i läge off.
• Starta traktorn, koppla in kraftuttaget och öka sakta varvtalet tills speed-
   lite-lampan börjar blinka. Lampan blinkar långsamt när varvtalet är för lågt, 
   öka varvtalet tills lampan lyser med ett fast sken. Öka varvtalet ytterligare 
   tills lampan börjar blinka igen, sänk sedan varvtalet tills lampan lyser med 
   ett fast sken. Nu ligger frekvensen på 52 Hz och håller sig inom toleransen 
   när man belastar generatorn.



• Kontrollera att ingen belastning är inkopplad.

• Slå på belastningsskyddet på generatorn till läge on.

• Slå över brytaren på trevägsbrytaren till läge reservkraft.

• Kontrollera att elmotorerna går åt rätt håll.

• Koppla in belastningarna, de största först. Observera att generatorns start-
   kapacitet är beräknad på obelastad generator.

• Kontrollera traktorns varvtal. Lyser speedliten fortfarande med ett fast sken? 
   Om inte, ändra varvtalet. Om lampan blinkar långsamt = för lågt varvtal.
   Om lampan blinkar snabbt = för högt varvtal.

• Vid nedkoppling är tillvägagångssättet det motsatta.

  Slå aldrig av manöverbrytaren eller belastningsskyddet när strömförbrukare  
är inkopplade. Stoppa aldrig traktorn när anläggningen är inkopplad. 
OBS! Om generatorn skall användas ute i fält anslut en byggcentral med 
jordfelsbrytare i uttaget på generatorn. Man måste koppla in ett motstånd 
mellan jord och noll-ledare för att säkerställa att jordfelsbrytaren löser ut, 
eftersom jorden och nollan är separerade i generatorn.
  Generatorns över- och underspänningsskydd har en fast inställning på 
-15% och +10% med en fördröjd utlösning på 5 sekunder.

Underhåll:
Var tredje månad eller efter åtta timmars drift, smörj kraftöverföringsaxeln.
En gång om året eller efter 1000 drifttimmar: 
• Kontrollera ventilationsöppningar.
• Kontrollera växellådans tätningar, samt oljenivån i växellådan.

Starta generatorn och lägg på belastning, lyssna efter oljud, kör generatorn 
riktigt varm.

Vart tredje år bör generatorn ses över av fackman.














