
FEJLFINDING AF TÆRSKE OG UDSKILLERSYSTEMET 
 

For at rette de specifikke høstproblemer, der er beskrevet nedenfor, udføres kun de justeringer, 
der er beskrevet. Nummeret angiver den rækkefølge justeringerne skal foretages i. 

 
VIGTIGT: Den mest almindelige fejljustering er at indstille rotorhastigheden for lav. 

Afgrøder med stort fugtindhold kræver højere rotorhastighed. 
 
 
A. Beskadigede kærner og korn i prøven 
 
1. Nedsæt rotorhastigheden 
2. Åbn undersoldet 
3. Efterse broerne for tilstopning (rens og sæt broerne    
tættere sammen) 
4. Åbn broen 
5. Hvis monteret, fjernes ekstra brolister fra højre side af 
den forreste bro 
6. Fjern nogle tråde fra brosektionerne 
 
B. Kærner tilbage på akset 
 
1. Øg rotorhastigheden 
2. Luk Broen 
 
C. Akset ødelagt for meget 
 
1. Nedsæt rotorhastigheden 
2. Åbn broen 
3. Fjern listerne fra indersiden af de bagerste 
udskillerriste. 
 
D. Utærskede aks eller bælge – hvide skaller i 
prøven 
 
1. Øg rotorhastigheden 
2. Luk Broen 
3. Luk undersoldet 
4. Montér de resterende ekstra brolister på den forreste 
bro 
5. Sæt ekstra brolister på højre side af den forreste bro 
 
E. Spild fra rotoren 
 
1. Efterse broerne for tilstopning (rens og sæt broerne 
tættere sammen) 
2. Nedsæt rotorhastigheden 
3. Luk Broen 
4. Fjern nogle tråde fra brosektionerne 
5. Hvis monteret, fjernes ekstra brolister fra højre side af 
den forreste bro 
6. Flyt forreste ledskinne til den bagerste position og om 
nødvendigt ristene 
 
F. Spild fra oversoldet 
 
1. Øg luftstrømmen 
2. Åbn soldet 
3. Nedsæt rotorhastigheden 
4. Dæk udskæringerne i den bagerste del af 
udskillelsesristene 
5. Nedsæt kørehastigheden 
 
G. Spild fra oversoldet 
 
1. Nedsæt luftstrømmen 
2. Åbn soldet 

3. Efterse broerne for tilstopning (rens og sæt broerne 
tættere sammen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Undersolden overfyldes 
 
1. Luk oversoldet 
2. Åbn undersoldet 
3. Øg luftstrømmen 
4. Nedsæt rotorhastigheden 
5. Nedsæt kørehastigheden 
 
I. Halmstumper i prøven 
 
1. Luk undersoldet 
2. Luk oversoldet 
3. Øg luftstrømmen 
4. Nedsæt rotorhastigheden 
5. Åbn broen 
 
J. Avner i prøven 
 
1. Øg luftstrømmen 
2. Luk undersoldet 
3. Luk oversoldet 
4. Nedsæt rotorhastigheden 
5. Åbn broen 
 
K. Smådele af aks i prøven 
 
1. Luk oversoldet 
2. Nedsæt rotorhastigheden 
3. Luk undersoldet 
4. Øg luftstrømmen 
5. Åbn broen 
 
L. For stort kraftforbrug 
 
1. Øg rotorhastigheden 
2. Åbn broen 
3. Nedsæt kørehastigheden 
4. Fjern listerne fra indersiden af de bagerste 
udskillerriste 
 
M. For meget materiale i højre side 
 
1. Sæt ekstra brolister på højre side af den forreste bro 
2. Montér eller afmontér eller justér fordelerpladen på 
sneglakslen 
3. Nedsæt rotorhastigheden 
4. Luk Broen 
5. Nedsæt kørehastigheden 
 



N. For meget materiale i venstre side 
 
1. Hvis monteret, fjernes ekstra brolister fra højre side af 
den forreste bro 
2. Åbn broen 
3. Nedsæt rotorhastigheden 
4. Øg rotorhastigheden 
5. Montér eller afmontér eller justér fordelerpladen på 
sneglakslen 
6. Fjern nogle tråde fra brosektionerne 
7. Nedsæt kørehastigheden 
8. Efterse broen for “nul” ved den 8. broliste 


