
 

Alle oplysninger uden ansvar! Side 2  

C. Elektrisk tilslutning 
 
Spredemaskinen er udstyret med en 12 V elektromotor, der skal bruge ca. 15 A til at starte og ca. 
10 A til at køre. 
 
Spredemaskinen skal tilsluttes direkte på batteriet. 
 
Hvis tilførselsledningen skal forlænges, skal der anvendes et kabel, der er mindst 2,5 mm2. 
 
Det er vigtigt, at tilslutningskablerne forbindes korrekt til batteriet: 
 
+ = pluspolen (rød) monteres direkte på batteriet (husk sikring!) 
-- = minuspolen (sort) monteres direkte på batteriet 
 
Før levering testes det med en længere prøvekørsel, at alt udstyr fungerer korrekt!! 
 
Bemærk: Ved montering af et stik (i stedet for de leverede kabelafslutninger til påskruning på 

batteripolerne) er det vigtigt, at strømforsyningen sikres på samme måde som ved tilslutning 
direkte på batteriet! I modsat fald bortfalder garantien! 
 
D. Drift 
 
Med hastighedsreguleringen kan spredeskivens omdrejningstal indstilles på forhånd. Alle delene til 
hastighedsreguleringen skal placeres, så de beskyttes mod fugtighed, og de må ikke åbnes. 
 
Hastigheden reguleres på modulet i traktorkabinen. Når knappen drejes til et højere tal, øges 
omdrejningstallet. Når knappen drejes til et lavere tal, reduceres omdrejningstallet. 
 Bemærk      Bemærk       Bemærk                      Bemærk  
Der må ikke bores i den elektroniske kontaktboks. Der medfølger ikke holder til traktorkabinen. 
 
Ved såning af græsfrø skal hulstiften trykkes i i den ene side. Stiften skal rage ned over 
udgangshullet og fungere som omrører. 
 
Hvis der ved udbringningen ønskes en mindre spredebredde, kan den indstilles ved hjælp af den 
medfølgende spredningsbegrænser. 
 
Sprederen skal kontrolleres (skruer, tilslutninger osv.), før spredningen påbegyndes, og efter 15 
minutters drift. Desuden skal sprederen kontrolleres for hver seks driftstimer, og den skal også 
rengøres regelmæssigt. Dette forlænger maskinens levetid. 
 
E. Spredebredde 
 
Spredebredden afhænger af granulatets beskaffenhed og spredeskivens hastighed. Jo mere 
grovkornet granulatet er, jo større er den mulige spredebredde. Der kan opnås en spredebredde 
på 24 m med sneglekorn, men ikke med f.eks. græsfrø og lignende. 


