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Inledning
Traktorers transmissioner och hydraulik har genomgått en dramatisk
förändring de senaste två - tre årtiondena. För cirka 30 år sedan hade
traktorn en transmission med en enkel växellåda och slutväxel samt ett
separat hydraulsystem med en kugghjulspump. Bromsarna var mekaniska med konventionella friktionsbelägg. På de riktigt gamla traktorerna satt de ofta längst ut på drivaxeln vid hjulen.
Numera är ofta tranmissioner, hydraulik och bromsar sammanlänkade i
ett och samma system, med gemensam olja.
I takt med att transmissioner och hydraulik har blivit mer komplicerade,
förﬁnade och elektroniska, har systemen blivit allt mer känsliga och
komplicerade att sköta. Och när ett haveri uppstår, är det kostsamt och
besvärligt att åtgärda.
Det är av stor vikt att sköta om sin traktor för att minska kostnaderna för
haverier. Visserligen kan förebyggande underhåll medföra vissa utgifter,
men med förebyggande åtgärder minskar på sikt de stora kostnader som
haverier kan innebära.
I det här häftet har SLA och JTI sammanställt forskningsfakta och erfarenheter om vad som orsakar haverier i moderna traktorer, och hur detta
kan undvikas.

Innehållsförteckning
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Målgruppen för denna skrift är alla som vill informera sig om den
moderna traktorns skötsel. Skriften har utformats som ett självstudiematerial. Tanken är att den skall kunna användas i vidareutbildning och
kurser men även vid introduktion av nya medarbetare. Lägg gärna ut ett
exemplar i personalrummet.
För den som vill veta mera ﬁnns hänvisningar till djupare information i
slutet av skriften under rubriken ”Mer att läsa”.
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Syftet med skriften är att erbjuda traktorägare
och traktorförare ett ”verktyg” för att de ska
kunna sköta sin traktor på bästa sätt. Studier vid
JTI visar att cirka 2/3 av traktorers reparationskostnader har sina orsaker av skador i traktorns
transmission/hydraulik. Dessa skador visar sig
ofta orsakas av överbelastning och oljor som är
förorenade av partiklar. Författarna har därför
valt att särskilt belysa i skriften hur man sköter
oljorna i traktorn samt hur man ska handskas
med traktorn så att den inte överbelastas.
Maskinkostnader består främst av kostnaderna
för maskinunderhåll, bränsle och kapitalkostnader. SLA-JTI har tidigare givit ut en skrift om
bränslekostnader. Den här skriften kan ses som
en fortsättning på den tidigare.

Transmissioner
och hydraulik i traktorer
På 60- och 70-talet inleddes en stor förändring av jordbrukstraktorerna.
På transmissionssidan gick utvecklingen i ett första steg från en enkel
osynkroniserad växellåda till synkroniserade växlar. Nästa steg i utvecklingen var snabbväxeln, s k powershift-växling. Det blev då möjligt att
göra en växling under arbete utan att frikoppla.
Transmissionerna blev sedan snabbt allt mer avancerade. Vissa traktorer ﬁck system med gruppväxlar och med till exempel fyra snabbväxlar. Inom
varje gruppväxel kunde man växla mellan de fyra
snabbväxlarna under belastning utan att frikoppla.
Ofta är powershift-funktionen uppbyggd av planetväxlar och av lamellpaket för att bromsa de olika
delarna i planetväxeln som behövs för växlingen.
Nästa steg i utvecklingen var de så kallade Full
Powershift-transmissionerna. Gemensamt för dessa
växellådor är att alla växlingar i en riktning kan ske
under belastning utan frikoppling. De är komplicerade i sin uppbyggnad
och de olika tillverkarna har valt olika principer för uppbyggnaden av
sin växellåda. Denna typ av växellåda har också avancerad övervakning
och styrning, och förekommer främst på stora traktorer.
Vid tiden för denna utveckling ﬂyttades traktorernas bromsar in i transmissionerna. Dessa bromsar består av skivor som roterar med hjulaxlarna i transmissionsoljan. Krafter läggs på dem via hydraulik, så att
friktionen höjs. Skivorna har en sintrad yta som möter ytor av stål med
en oljeﬁlm mellan. Denna systemuppbyggnad kallas för våta bromsar.
När utvecklingen gick mot våta bromsar och mer avancerad transmission förändrades systemen till att få en stor oljevolym. I den ingår såväl
traktortransmissionen med växellåda, differential och slutväxlar samt de
våta bromsarna och även ofta hydrauliken (traktorns hydraul och den
yttre tillkopplade hydrauliken). Denna mängd av funktioner ger värme
till transmissionsoljan. Bromsning tillför också en stor mängd värme till
oljan. Den större oljevolymen kan visserligen ackumulera den tillförda
värmen, inom vissa intervall, men för att oljan inte ska få för hög temperatur används oljekylare.

Steglös växling
Den allra senaste växelteknologin är växellådor som är steglöst reglerbara i hela fartregistret, s k CVT-lådor (continuously variable transmission).
Denna växellådsprincip ﬁnns på traktorer från mellanklass till stor, och
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har byggts upp på olika sätt av olika tillverkare. Principiellt bygger de på
olika typer av mekaniska växlar tillsammans med en hydraulpump och
hydraulmotor, som central del i växellådan.
Utöver detta har traktorernas system för yttre hydraulik gått från att
vara en enkel spolventil i traktorns ventilpaket som föraren manövrerar
mekaniskt via spakar, till dagens lastkännande system med ﬂödeskompensering och servoassisterade ventilfunktioner. Dessa är elektroniskt
styrda, vilket gör att man kan styra systemens karaktäristik på ett helt
nytt sätt i dagens moderna traktorer.
Traktorns egen trepunktslyft var i många år en rent hydraul-mekanisk
funktion med en mekanik som i huvudsak var djupavkännande. På de
moderna systemen är det även här ett intrång av elektronik, exempelvis
läges- och dragavkänning på hydraularmarna, signalbehandling och
ventilstyrning. Även här påverkas ventilerna av elektromagneter som
har gjort det möjligt att styra ventilerna proportionellt.
När de mera avancerade systemen har byggts ihop, har det gått att övervaka och styra dem både tillsammans och oberoende av varandra. Det är
en mängd parametrar som styrs och övervakas, bland annat hastighet på
traktor, axlars rotationshastighet, motorbelastning, hydraularmars höjdoch sänkningshastighet samt avkänning av dragkraften i dem.

”För att traktorn ska få
en lång livslängd med
en säker funktion ställs
det i dag betydligt större
krav på hur traktorn och
dess olja sköts, än vad
som tidigare gjorts när
traktorerna var enklare
uppbyggda”

Förr var hydraulpumparna i traktorer kugghjulspumpar, idag är systemen mycket mera soﬁstikerade. Nu används bland annat kolvpumpar till de
last- och ﬂödeskompenserande hydraulsystemet.
I CVT-växellådorna sitter det dessutom ytterligare
en hydraulpump och hydraulmotor.
För att få system med mindre inre läckage, tillverkas ventiler med allt högre precision. Dessutom får
systemen ett allt större antal komponenter, vilket
tillsammans får till följd att de har blivit allt mer
känsliga, framförallt beträffande oljans renhet.
Väldigt ofta är ventilerna styrda av magnetventiler
i de moderna systemen. Detta gör att systemen
även blir känsliga för fukt och orenheter från
utsidan.

Det ställs därför allt större krav på oljor i transmissionen. Producenterna
av oljor har följt denna utveckling och skapat oljor med de tillsatser, s k
additiver, som krävs för att tillmötesgå de krav som ﬁnns på oljornas
egenskaper.
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Vanliga större skador
och vad de kostar

Studier gjorda vid JTI visar att transmissionshaverier är den mest kostsamma skadan per 1 000 drifttimmar. Dessa haverier är relativt dyra
att reparera. Uppgifter från en verkstad visar att snittkostnaden för ett
normalstort traktortransmissionshaveri är 50 000-70 000 kr. I extrema
fall kan skadorna vara ännu dyrare att reparera. Till kostnaderna för
den akuta reparationen kommer sedan kostnader för stillestånd, hyra av
ersättningstraktor om skadan skett under till exempel skördearbete samt
kostnad för transporten av en havererad traktor till verkstad.
Enligt JTI:s och SLA:s erfarenhet ﬁnns det inget klart samband mellan
hög traktorålder och höga underhållskostnader. Detta styrker teorin att
det lönar sig att lägga ner möda på förebyggande underhållsarbete. En
JTI-studie visar att det är rimligt att räkna med en underhållskostnad på
cirka 25 procent av traktorkostnaden, som i övrigt utgörs av kostnader
för driv- och smörjmedel, kapitalkostnader, värdeminskning, försäkring
mm. Medeltraktorkostnaden beräknas till 230-240 kr/driftstimme.
Ett transmissionshaveri kan ske på följande vis. Om
man kör en extern hydraulkrets som till exempel en
hydraulmotor eller en annan oljekrävande hydraulfunktion och ett oljeläckage uppstår, kan det i värsta
fall resultera i oljebrist som leder till att en pump
havererar, eller ”skär”. Sedan skadan reparerats, ﬁnns
då risk för att en stor mängd partiklar som tillförts
systemet har överförts till den nya oljan. Denna mängd
främmande partiklar kan sedan vara grunden för ett
haveri som kanske sker ett år senare.

5

Initialskada eller följdskada
Vid haverier talar man om initialskada respektive följdskada. Ett exempel på en initialskada kan vara att ett lager har skadats i en växellåda.
Lagret avger mycket metallpartiklar till oljan, och börjar så småningom
ge ifrån sig missljud. Om man då fortsätter att köra, faller till sist rulllarna ur lagret. En följdskada uppstår då berörd axel förskjuts ur sitt läge
av krafterna mellan dreven. När axlarna spänns ifrån varandra skadas
kuggﬂankerna på kugghjulen, vilket ger onormalt stort slitage så att man
kör sönder kugghjulen eller i värsta fall kör av en drevaxel.
Ett annat exempel är om en traktor har tillkopplade kärror med underdimensionerade, eller inga, monterade bromsar. Detta ger onormalt höga
påfrestningar på traktorbromsen, som då blir överhettad vilket kan ge
metallisk kontakt mellan lameller och stålskivor i bromsen. En sådan
händelse ger stora mängder föroreningar i transmissionens olja. Konsekvensen blir en följdskada i form av en i förtid nedsliten traktortransmission.
Ett tredje exempel på en initalskada är om en packbox skadas så att olja
läcker ut. Om oljenivån sjunker för mycket kan transmissionen få för lite
olja med ett haveri som följdskada. Omvänt kan en skadad packbox vara
källan till att vatten kommer in i systemet vilket leder till korrosionsskador.
De beskrivna haverierna ger stora mängder metallpartiklar i traktorns
hydraul- / transmissionsolja. Studier vid JTI har visat att traktorns originalﬁlter inte klarar att ﬁltrera bor de minsta partiklarna på ett tillfredsställande vis. Det är dock möjligt att hålla nere mängden främmande
partiklar i oljan genom att använda en extern ﬁltreringskrets kopplad till
traktorn eller en tillkopplad så kallad ﬁnﬁltreringskrets. I en sådan krets
leds ett litet oljeﬂöde genom ett ﬁlter. En sådan ﬁlterkrets har visat sig
minska antalet skadliga partiklar i oljan på ett mycket bra sätt.
Tillkopplade, hydrauliska, redskap som har skador ger även de onormalt
stora mängder föroreningar, vilket kan föras in i tillkopplad traktor och
orsaka driftstörningar.
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Byt oljeﬁlter
Byt regelbundet oljeﬁlter. Om det går
för lång tid mellan bytena, kan i värsta
fall bypass-funktionen öppna så att oljan
passerar tillbaka till oljereservoaren helt
oﬁltrerad. En följdskada av detta är en
kraftigt förkortad livslängd av traktortransmissionen och dess komponenter
(lager och drev).

Partiklar i olja
kräver ﬁltrering
I dagens moderna traktorer ställs stora krav på oljorna. Ett krav är att
partikelhalten ska hålla en låg nivå. Ingående komponenter i maskinsystemen har, pga traktorernas prestandakrav, fått allt ﬁnare toleranser.
Moderna system har dessutom ﬂer ingående komponenter och ska klara
att belastas hårdare.
I oljan förekommer alltid förorenande partiklar i större eller mindre
mängder. Partiklar som är mycket större än det smörjande oljeskiktet
har relativt svårt att ta sig in i det skiktet och hör inte till de mest skadliga. De kan däremot skapa en akut driftstörning, till exempel genom att
blockera en ventil.
De mellanstora är de som gör störst skada. De som är i storlek, eller
något större än smörjoljeﬁlmen kan precis tränga sig in i spelet mellan
två rörliga ytor . När transmissionen/hydrauliken används sliter dessa
mycket hårt på till exempel lager, ventiler och kugghjul.
De riktigt små partiklarna kan passera i en oljeﬁlm utan att ställa till
alltför stor akut skada. Problemet är att toleranserna i maskinkomponenter har blivit mycket mindre i moderna traktorer och på så vis har även
mindre partiklar blivit skadliga i dagens maskiner. Även de minsta partiklarna bidrar i hög grad till den långsiktiga förslitningen i maskinerna.
Större partiklar nöts och mals sönder till mindre partiklar som inte är
riktigt lika skadliga, men de blir väldigt många till antalet i oljan och
bidrar därför till ett förhöjt slitage. Det enda rimliga sättet att reducera
antalet främmande partiklar i oljan, och deras skadliga verkan, är genom
noggrann ﬁltrering.
Traktoroljor utsätts på olika sätt för hård smutsbelastning:
• Mekaniken i en transmission slits kontinuerligt, vilket skapar små
metallpartiklar.
• Alla yttre hydraulkolvar som rör sig exponeras för damm och smuts,
vilket dras tillbaka in i hydraulcylindern förbi packboxar och tätningar.
• Hydraulsystemens ventilationsﬁlter är ofta i dåligt skick och släpper
förbi oren luft rakt ner i oljetanken/växellådan. När till exempel en
teleskopcylinder på en tippvagn lyfts, sugs motsvarande volym luft in
i systemet.
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Behov av extra ﬁltrering
Moderna traktorer har oftast ﬁlter på retursidan, alltså innan oljan går
till tank. Filtren är av fullﬂödestyp, dvs all olja passerar. Denna ﬁltrerring ska klara ett oljeﬂöde på cirka 100 liter per minut och kan då inte
dimensioneras för att ta bort små partiklar. Som ett komplement till detta
bör oljan ﬁltreras extra. Detta kan förslagsvis göras genom en så kallad
ﬁnﬁltreringskrets
Filterkretsar kan byggas upp på ett ﬂertal sätt:

Välsorterade leverantörer av hydraulikutrustning
kan leverera en oljepåfyllare med ﬁlter.

Foto: JTI

• Den obegagnade oljan bör även ﬁltreras när den fylls i traktorn. Ett
mycket bra sätt att lösa det på är att ha en separat pump med eget
ﬁlter som fyller traktorn. Många traktortillverkare föreskriver fyllning
med speciell pump till en viss hydrulanslutning där oljan då går via
traktorns inbyggda ﬁltersystem innan den når oljetanken.

Ett permanent monterat ﬁnﬁlteringsﬁlter. Sådana satser inklusive montering
säljs t ex från Kleenoil Sverige AB.
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Foto: JTI

• En extra ﬁlterkrets kan monteras till traktorns hydraulsystem som låter en liten del av oljan passera genom ﬁltret. Endast ett litet delﬂöde,
någon procent av det tillgängliga ﬂödet, går igenom ﬁltret som sitter
monterat på traktorn hela tiden. Detta är en kostnadseffektiv metod
att kraftigt reducera antalet skadliga partiklar i ett oljesystem.

Foto: Hydro Swede AB

• En större ﬁltreringsanordning kan kopplas till traktorn när den står för
service eller reparation på verkstad. Den utrustningen är byggd med
en separat pump och ett relativt stort ﬁlter samt styrutrustning för
pumpen. Med denna utrustning cirkulerar oljan runt under en bestämd tid, vanligtvis över en natt. Metoden är mycket effektiv för att
rena hydraul-/transmissionsoljan från partiklar. Denna reningsmetod
borde användas regelmässigt av verkstäder till exempel efter haverier
i traktorers transmissions och/eller hydraulsystem. För övrigt borde
detta vara en tjänst som traktorverkstäder skulle kunna erbjuda sina
kunder vid ordinarie service.

Oljeﬁltreringsaggregat för så kallad övernattﬁltrering. (Leverantör: Hydro Swede)

Filtrera även ny olja
Även nyinköpt olja innehåller ofta för höga nivåer av främmande partiklar i förhållande till de krav som ställs på moderna traktorer. (Se
Lantmannen nr 11/2006). Det ﬁnns ﬂera orsaker till detta, framförallt
beror det på hanteringskedjan från tillverkning till dess att oljan fyllts
på i traktorn. Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas att man ﬁltrerar ny olja via separat ﬁlterfyllare eller via traktorns eget ﬁltersystem
innan man använder den.
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Överbelastning
eller utmattning

Ett haveri i transmissionen eller andra materiella defekter, kan ha ﬂera
olika orsaker. Det kan till exempel röra sig om materialfel, en underdimensionering av konstruktionen eller bero på att traktorföraren utsätter
traktorn för överbelastning eller på lång sikt för utmattning.
Överbelastning visar sig inte alltid direkt. Om till exempel drev i växellådor överbelastats kan det bli små brottsanvisningar, men det stora haveriet på exempelvis kuggar kan komma långt senare. Haveriet kan utlösas
av en tillfällig måttlig belastning, som en felaktig växling. Det kan därför
vara svårt att påvisa om ett haveri beror på en tidigare överbelastning
eller på ett materialfel i tillverkningen.
Motorer mår bra av att ligga på ett högt effektuttag, både vad gäller
verkningsgrad (optimal bränsleekonomi) och en bra vridmomentsreserv.
Om man har ett redskap som är lagom stort kan man hålla en ”normal”
hastighet med redskap efter traktorn med full effekt på motorn. Har man
däremot ett för stort redskap efter traktorn, så att man måste köra på
låga växlar för att motorn ska orka dra det tunga redskapet, utsätts transmissionen för överbelastning. Detta gäller redskap bogserade på draget.

Överbelastning = mycket hög tillfällig last i form av effekt, värme eller
stöt. Ett exempel kan vara ett kraftutagsdrivet redskap som körs nära
traktorns tillgängliga effekt och det körs ett tvärt maskinstopp tillsammans med att kraftuttagsaxelns överbelstningsskydd inte fungerat.
Utmattning = långvarig last vid maxgräns. Pulserande last förstärker
effekten. Ständig maxeffekt på kraftuttag, exempelvis traktorer som går
på torvbrytning med maxeffekt på kraftuttaget i treskift.
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Branschens synpunkter
• På verkstäderna ser man en tendens inom jordbruket till att stegvis gå
mot allt större maskiner. Om en traktor byts ut till en större, upplevs
det kanske som att plogen går så ”lätt”. Därefter köps en plog som är
i största laget. Allting går bra ett normalår, men ett år med torra och
hårda leror kanske man måste överbelasta transmissionen en stor del
av plöjningssäsongen när man måste köra på en alltför låg växel.
• Representanter för återförsäljare och tillverkare ser chiptrimning som
ett annat exempel på överbelastning. Det innebär att traktorbrukaren tar ut en större nominell effekt än fordonen
är avsedda för. Traktorns garanti sätts därmed ur spel,
dessutom äventyras försäkringsvillkoren om traktorn är
maskinskadeförsäkrad. Chiptrimning kan också göra att
traktorns avgasvillkor inte uppfylls. Att chiptrimma kan
bli både ett tekniskt och moraliskt problem. En traktor
som är chiptrimmad utsätts för större belastning, och det
blir ett moraliskt dilemma för den som vill sälja en sådan
traktor och inte uppger att den varit chiptrimmad.
• Enigt JTI:s erfarenhet innebär körning på landsväg med alltför tunga
kärror som helt saknar eller har underdimensionerade bromsar, deﬁnitivt en överbelastning av traktorns bromsar/transmission. Man tillför
systemet mer värme än det kan hantera. Effekten förstärks ytterligare
med en traktor som körs i 40 km/h.

Använd differentialspärren
Genom att använda differentialspärren vid tungt dragarbete som plöjning, minskar man både på slitage i transmissionen och bränsleförbrukningen. Differentialdreven är mycket sparsamt lagrade. Om man vid
hård belastning har differenser i varvtal mellan höger och vänster hjul
på en axel ger det en värmeutveckling, som innebär en energiförlust. På
moderna traktorer är det lätt att använda differentialspärren, eftersom
det ofta ﬁnns automatik som kopplar ur den när man kommer till
vändtegen.
Körning med dubbelmontage kan ge stora
böjmoment och därmed stor belastning på
hjulaxlarna. Om man kör på ojämn mark
ﬁnns risk för att ett av ytterhjulen går upp
på t ex en sten och följden blir att traktorns tyngd fördelas mellan ytterhjulen
samtidigt som redskapet belastar draget
neråt-bakåt. Böjmomenten på bakaxlarna
blir då skadligt stora. Denna belastning
kan ge initiala skador, vilket kan leda till
utmattningsbrott några år senare. Man bör
därför undvika att köra med dubbelmontage mer än nödvändigt.
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Bromsar på släp
och traktorer
Jordbruket blir allt mer storskaligt, och därmed blir traktorerna och kärrorna större och transporterna längre. Även traktorhastigheten har ökat.
En följd av utvecklingen mot större och snabbare traktorer är att det
ställs mycket högre krav på bromsarna. En
hastighetsförändring från 30 till 40 km/h
ger ungefär dubbelt så stor rörelseenergi.
Eftersom bromsning är en fråga om energiomvandlingar, omvandlas rörelseenergin
till värme i bromsen.
Ett ekipage som körs i 40 km/h och bromsas till stillastående utan bromsar på kärran, tillför dubbelt så mycket värme till traktorns transmission jämfört
med ett ekipage som körs i 30 km/h och som genomför samma bromsmanöver. Att bromsa så med tunga kärror innebär att traktorns bromsar
överbelastas. En traktors bromsar är i huvudsak dimensionerade endast
för traktorns egen vikt. Därför bör man använda tillkopplade kärror med
egna bra bromsar. Då går värmen från bromsningen till kärrornas egna
hjulbromsar, inte till traktortransmissionen.
På moderna traktorer används hydrauliskt styrda bromsar. Ansättningen
av bromsar sker med hjälp av en hydraulisk bromsventil. Den fungerar
så att den styr ett oljeﬂöde från traktorns hydraulsystem, med ett tryck
proportionellt mot trycket i traktorns bromskrets, till de hydrauliska
bromkolvarna som påverkar hjulbromsarna på de tillkopplade efterfordonen. Föraren kan då bromsa både traktor och släp genom att använda
traktorbromsen som vanligt. Nackdelen är att det ofta uppstår en fördröjning i systemen, som blir större ju ﬂer axlar/kolvar som behöver olja
för bromsansättning. Denna tekniska fördröjning kallas förlusttid.
På traktorer som saknar hydrauliska bromsar går det att bygga ett system där ett av traktorns hydrauliska tipputtag används. Nackdelen med
detta system är att föraren måste göra två moment samtidigt vid bromsning, dels bromsa traktorhjulen med fotpedalen dels dra i en tipputtagsspak för att påverka släpvagnsbromsen.
Lagkrav på traktorbromsar och tillkopplade släpvagnar
• En traktor ska ha en stoppsträcka kortare än 19,8 m för en traktor som
går i 40 km/h och 12,3 m för en traktor som går i 30 km/h.
• En släpvagn kopplad till traktor måste vara utrustad med bromsar, om
dess bruttovikt är större än traktorns bruttovikt.
• En fordonskombination, traktor och släpvagn/-ar, får inte ha längre
stoppsträcka än vad som är angivet ovan.
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• Släpvagnar tagna i drift efter 1 januari 2005, måste vara utrustade med
lika effektiva bromsar som traktorn, dvs en stoppsträcka kortare än
19,8 m för ett släp som körs i 40 km/h. Bestämmelsen har tillkommit
för att få bort problemet att traktorer med bra bromsar kompenserar
för ett släp med dåliga bromsar. Traktorns bromseffekt kan då stanna
både traktor och släp inom angiven stoppsträcka, men risken ﬁnns att
hela ekipaget viker sig som en fällkniv.

Fakta om oljor och glykol
Oljor delas in efter viskositet och i klasser, för att till exempel passa som
motor- respektive transmissionsolja. Oljor har speciella egenskaper beroende på var de används i ett fordon. Dessa egenskaper fås genom olika
tillsatser, s k additiver.
• Transmissionsolja för hypoidväxlar har ett EP-additiv (Extreme Pressure) tillsatt. Dessa oljor är märkta med API GL-5 och är avsedda endast för hårt belastade transmissioner. Tillsatsen gör att oljan står emot
de mycket höga tryck- och skjuvbelastningar som oljeﬁlmen utsätts
för i hypoidväxeln (se bild sid 15). När olja utsätts för högt tryck blir
den varm, vilket gör att oljan får fast form, solidiﬁeras, på ytan mellan kuggarna. Denna beläggning förhindrar metallisk kontakt mellan
kuggﬂankerna. Försiktighet måste iakttagas vid användning av denna
olja i vanliga växellådor eftersom att mängden EP-additiv gör den
sämre lämpad för transmissioner med synkroniseringar och lamellkopplingar.
• Transmissionsoljor avsedda för kraftöverföringar med mer konventionella växellådor klassas ofta mellan API GL-1 och API GL-4 och
har mindre inblandning av EP-additiv. Transmissioner i dag är oftast
utrustade med våta friktionskopplingar t ex i traktorer med snabbväxlar eller powershift och/eller våta bromsar och dessutom är systemen
byggda tillsammans med hydraulsystemen vilket ställer mycket speciella krav på oljan. Den av alla lantbrukare välkända Agrol Hybran
är ett exempel på en sådan olja. Det utmärkande för denna oljetyp är
att den även har friktionsmodiﬁerande tillsatser för att ge ett korrekt
kopplingsingrepp. Ett annat exempel på komplexa oljor är den röda
ATF-oljan som förekommer i de ﬂesta automatväxellådor och servosystem. Observera att det ﬁnns ett ﬂertal speciﬁkationer även på den,
beroende på vilket kopplingsingrepp växellådan kräver.
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• Motoroljor har en rad tillsatser som ska förbättra mineraloljans egenskaper. En del tillsatser tvättar metallytor rena i syfte att minska korrosionsrisken. En annan tillsats är skumdämpande. Ytterligare en tillsats
neutraliserar pH-värdet och minskar därmed korrosionshastigheten.

Kombioljor
I stället för att använda specialoljor kan man frestas att använda en
kombiolja. I äldre traktorer som var enklare till sin uppbyggnad gick det
bra att använda kombioljorna. Men den som vill minska på antalet oljor
vid ett företag genom att använda en kombiolja, bör veta att de är en
kompromiss och bör användas med försiktighet i nyare traktorer. De är
ganska bra på allting men inte riktigt bra utifrån någon av de speciella
egenskaper som efterfrågas. För att få en säker och bra funktion bör man
endast använda en olja som har de
egenskaper som krävs enligt speciﬁkationer från tillverkare.

Blandning av oljor
Det är viktigt att oljor inte blandas.
En uppenbar risk är att oljor med
olika funktioner blandas om redskap
med hydraulfunktioner ﬂyttas mellan olika traktorer. Om olja fylls med
oljekannor är det fördelaktigt skaffa
sig rutinen att ha en oljekanna per
oljetyp, eftersom att vissa oljor kan
vara känsliga för sammanblandning.

Glykol
Utöver oljorna måste man som traktorägare vara noga med motorns glykolblandning. Glykolblandningen är till för att förhindra sönderfrysning
av motorblocket. Men den är viktig även i andra sammanhang. Blandningen ger ett korrosionsskydd åt metallerna i systemet. Dessutom kan
man få olika värmeledningsegenskaper genom olika glykolblandningar.
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Tips och råd
om god oljehygien
• För att uppnå god oljestandard i traktorer måste man först och främst
följa traktortillverkarens rekommendationer för oljetyp, olje- och ﬁlterbyten.
• När man fyller olja i traktorn bör man ﬁltrera den. Ny olja som levereras uppfyller, oftast inte de krav på renhet från partiklar som gäller för
maskiner med avancerade hydraulsystem, dit bland annat moderna
traktorer och skogsmaskiner hör.
• Moderna växellådor och hydraulsystem ställer allt större krav på
oljorna. Detta har oljefabrikanterna lyckats uppfylla. Ett problem är
dock att oljorna blir allt känsligare för blandning. Blandningarna uppfyller inte de egenskaper som oljorna ursprungligen hade var för sig.
• Då ﬂera gårdar har maskinsamarbete bör de hjälpas åt och lägga upp
en gemensam strategi för oljeval och tidpunkt för oljebyten i traktortranmissionerna så att de byts samtidigt på de samverkande gårdarna.
Detta eftersom sammanblandning av oljorna ofelbart kommer att ske
via redskapen.
• På gårdsnivå är det förståndigt att stäva mot enhetligare oljetyper i
företagets traktorer. Med detta menas att om det ﬁnns en traktor av
äldre generation kan man oftast ha en ”nyare” överspeciﬁcerad olja av
samma typ som används i den nya traktorns transmission. Skälet till
detta är att man på så vis kan ha ett mindre antal oljetyper på gården
och reducera risken för felaktiga oljeblandningar.
• Låna inte maskiner med hydraulik om de har misstänkt hög partikelnivå, eftersom de kan tillföra stora mängder partiklar till traktorns
transmissionsolja.

Hypoidväxel
En vinkelväxel med med en viss
förskjutning i planläget mellan
axlarna. En hypoidväxel karaktäriseras vidare av spiralskurna
kuggar vilket ger en mjukare och
tystare gång på växeln.
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Att tänka på
om traktorns skötsel
Instruktionsboken är ett viktigt redskap
i skötseln av en traktor. Det är viktigt att
traktorföraren får tid att läsa och följa
såväl traktorns som tillkopplade redskaps skötselinstruktion för att undvika
risken för misstag och olyckor. Föraren
måste också förstå hur viktigt det är att
läsa och följa den, särskilt vad gäller
olje- och ﬁlterbyten samt smörjning. Att
använda rätt oljor och sköta dem på rätt
sätt gör att risken för skador minimeras.
Traktorägaren bör upprätta en fordonspärm med information om bland
annat traktormodell, tillverkningsår och
chassienummer. Telefonnummer till en
verkstad är också bra att ha i pärmen,
liksom en kopia på instruktionsboken. Om man har två instruktionsböcker på gården, kan ett exemplar alltid följa med traktorn som vägledning för föraren. I pärmen bör också ﬁnnas körjournal, så att det går att
följa upp reparationer och genomfört servicearbete. Då kan man också
följa upp bränsleförbrukning vid olika arbeten och se när det uppstod en
eventuellt onormalt stor oljeförbrukning eller liknande. Vid leverans av
den nya traktorn gäller det att se till att få och ta emot viktig skötselinformation. Var tydlig med skötselinformationen för traktorerna på företaget
när tillfälliga traktorförare hoppar in.
Det är allmänt accepterat att man
ska hålla god hygien vid arbete
med dieselbränslesystem. Men
det är väl så viktigt att vara renlig
vid arbetet med hydraul- och/eller transmissionsoljesystem.
Ta dig tid att gå runt och lyssna
efter onormala ljud då och då när
traktorn går på tomgång. Det går
att höra ljud från exempelvis lager
som börjar bli dåliga. Om man
gör det regelbundet, så är det lätt
att upptäcka initialskador i tid.
När traktorn står stilla kan man se
om det läcker olja på marken. Om
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det kommer oljedroppar från samma ställe på traktorn varje gång, kan
det vara tecken på att en oljetätning eller liknande är dålig och behöver
bytas. Lär dig att lita på din hörsel och din näsa. Det går lätt att känna
igen oljor på doften eller färgen, exempelvis bränd olja. Vissa oljetyper
har sin karakteristiska doft som gör dem lätta att identiﬁera och på så vis
lättare lokalisera ett läckage.
Till övrig traktorskötsel hör vikten av att tvätta och hålla traktorn ren, såväl utvändigt som i förarhytten. En ren traktor rostar mindre och medför
därmed en längre livslängd och ett högre restvärde. Är hytten ren invändigt uppnås ﬂera arbetsmiljöfördelar i form av lättare insteg om golvet
är tomt från alltför mycket verktyg, kätting etc vilket gör det lättare att
manövrera traktorn om det går att
komma åt reglage på hyttgolvet samt
en bättre hyttmiljö med mindre damm.
Undvik överdriven tvätt med väldigt högt tryck i närheten av kablage
och magnetventiler samt packboxar.
Använd hellre varmt vatten och högt
ﬂöde. Efter tvätten är det bra att tänka
på vikten av att smörja efter principen
att tränga ut vatten ur bussningar mm.
Alltså tvätta först smörj sedan. Tänk
på att avlasta framvagn och lastaggregat vid fettsmörjning för att smörjmedlet skall komma på rätt plats.
Förvaring av traktorer bör vara under
tak och gärna i byggnader med väggar/dörrar. Eftersom att rengörning
och torr förvaring är det effektivaste sättet att reducera korrosionsskador.
Motorskador är relativt sällsynta idag. De skador som uppkommer beror
ofta på varmgång som orsakas av kylarvätskeläckage eller igensatt kylare. Kallstarter är något som sliter onormalt mycket på motorer. Använd
alltid motorvärmare redan när utomhustemperaturen närmar sig 0° C.
Det är också mycket viktigt att inte ta ut fullt effektuttag på motorn
förrän traktorn är ordentligt varm. Alltså tänk på att använda motorvärmare och varmkör till driftstemperatur innan hård belastning.
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Checklista
• Byt oljor och oljeﬁlter enligt tillverkarens rekommendationer.
• Håll transmissionsoljan ren.
• Kontrollera att oljekylaren är ren.
• Var mycket noga med oljeförvaring och påfyllning. Fyll olja i traktorns
transmission med pump genom ﬁlter.
• Var mycket noga med de hydrauliska snabbkopplingarnas renhet,
särskilt under vårbruket för att minska mängden partiklar i transmissionsoljan.
• Överbelasta inte med för stora redskap.
• Ha ordentliga bromsar på vagnar.
• Använd differentialspärrar vid hård belastning, och automatik om
sådan ﬁnns.
• Befatta dig inte med chiptrimmade traktorer.
• Använd inte dubbelmontage i onödan.
• Tvätta gärna traktorn, men ta det försiktigt runt packboxar och magnetventiler, sensorer och el-kopplingar.
• Utöver oljekylaren är det viktigt att hålla ren motorns kylare och
kondensorn om traktorn är utrustad med AC. I det första fallet är det
viktigt för att ha den speciﬁcerade kyleffekten tillgänglig och i det andra
fallet för att få högsta möjliga verkningsgrad hos kylanläggningen.
• Tänk på att avlasta framvagn och lastaggregat vid fettsmörjning för att
smörjmedlet skall komma på rätt plats.
• Överväg att investera i utrustning för ﬁnﬁltrering av trasmissions-/
hydraul-olja.

Dessutom:
• Förvara oljefat inomhus, gärna liggande.
• Blanda inte oljor. Mineraloljor sägs vara blandbara,
men egenskaperna kan förändras vid blandning.
• Förvara inte oljekärl i verkstaden, eftersom det är för
smutsig miljö. Ha ett eget rum för smörjmedel.
• Om oljekannor används, märk dem, så att inte olika
oljetyper blandas. Extra viktigt om någon kanna
används till glykol.
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Mer att läsa
Tidigare publicerade SLA/JTI rapporter
Finns att läsa på www.sla-arbetsgivarna.org
Bra arbetsmiljö lönar sig! (pdf-format 776 kB)
Kvalitetssortering av spannmål på gården. (pdf-format 1 MB)
Rensning på gårdsnivå kan öka spannmålens värde. (pdf-format 318 kB)
Sänk dieselförbrukningen vid traktorarbeten! (pdf-format 398 kB)
Minska elanvändningen. (pdf-format 557 kB)
Stallgödsel - en resurs i ditt företag. (pdf-format 726 kB)
Arbetstidsstudier i mjölkproduktionen. (pdf-format 555 kB)
Växtplatsanpassad odling. (546 kB)

Teknik för lantbruket
Dessa skrifter ﬁnns att läsa på www.jti.se
Bohm M. 2000. Maskinskador på jordbrukstraktorer – vad går sönder och varför?
Teknik för lantbruket nr 86. JTI, Uppsala. (pdf-format 342 kB)
Pettersson O., Norén O. 2001. Bromsning av traktortåg – eftermontering av bromsar
på traktorsläp. Teknik för lantbruket nr 93. JTI, Uppsala. (pdf-format 224 kB)
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