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Förord
Bäste kund,
Du har valt en PICHON gödselspridare och vi tackar dig för att du visar förtroende för vår
produkt. Med denna produkt och dess prestanda och tillförlitlighet kommer du att dra
nytta av PICHON SAs omfattande erfarenhet.
Maskinens manöverdon är enkla att hantera och dess höga prestanda kommer att låta
dig utföra ditt arbete med bra förutsättningar. Trots maskinens förträffliga egenskaper
överträffar inget användarens erfarenhet. Av den anledningen uppmanar vi dig att
informera oss om dina erfarenheter och förslag som alltid är viktiga för oss för att vi ska
kunna förbättra våra produkter.

Vi förbehåller oss därför rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar eller
nödvändiga förbättringar på våra maskiner utan att dessa måste implementeras på
tidigare sålda maskiner.

Syftet med denna instruktionsbok är att hjälpa dig att få ut bästa möjliga resultat av din
PICHON gödselspridare och dess många fördelar.
På vilket sätt och hur omsorgsfullt du använder din gödselspridare kommer att påverka
dess prestanda.
Vi rekommenderar därför att du noga läser igenom denna dokumentation innan du
använder gödselspridaren och att du behåller dokumentationen för framtida behov.
Din återförsäljare står gärna till förfogande för att svara på frågor om din PICHON
gödselspridare.

Vi hoppas att du blir nöjd med det utförda arbetet från din PICHON gödselspridare.
Med vänliga hälsningar

Herr PICHON
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1. Säkerhetsföreskrifter
1.1. Allmän information

Dessa symboler förekommer i hela instruktionsboken och markerar viktiga instruktioner
som är viktiga för operatörens säkerhet och för att säkerställa maskinens maximala
prestanda.
Informationen är i första hand avsedd för använderan och användaren är ansvarig för
att alla dessa åtgärder följs och utförs.
Följande information måste läsas noga av alla personer som använder eller arbetar med
maskinen. Genom att till fullo följa driftinstruktionerna säkerställs en hög säkerhet och en
effektiv drift under många år.
Gödselspridaren får endast användas för det avsedda ändamålet att transportera och
sprida gödsel på mark som används för jordbruksverksamhet.
Gödselspridarens behållare är inte konstruerad för att innehålla produkter med hög
surhetsgrad eller hög saltgrad. Transport av sådana produkter kan skada din spridares
galvaniserade skydd allvarligt. Alla krav på skadeersättning för sådana skador är
uttryckligen undantagna från vår garanti.
En gödselspridare är ett potentiellt ostabilt fordon som utsätts för flera olika kraftrörelser.
Därför är det alltid och uteslutande förarens ansvar att bedöma hur arbetet kan
utföras säkert beroende på de aktuella arbetsförhållandena, traktorns prestanda och
spårvidd, typ av däck och bromsar, hastighet, spridarens lastvolym, underlagets
egenskaper och beskaffenhet.
Körning på sluttningar ska alltid göras i sluttningens längdriktning, dvs. uppför eller
nerför sluttningen. Att köra tvärs över sluttningar ska undvikas eftersom det kan vara
mycket farligt (risk för dödsolyckor).
Den maximalt tillåtna vikten vid körning på väg får inte överskridas.
Vid skador som orakats på grund av att maskinen har används för andra ändamål än det
avsedda användningsområdet som specificerats av tillverkaren, tar tillverkaren inget som
helst ansvar för och lämnar ingen garanti för sådana skador. I synnerhet är användning i
branta sluttningar uttryckligen jämförbar med en användning som inte överensstämmer
med maskinens konformitet.
Användning i överenstämmelse med maskinens användningsområde innebär även:
• Efterföljande av användningskraven, underhåll och underhåll som ska utföras enligt
tillverkarens riktlinjer.
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• Exklusiv användning av original reservdelar och tillbehör som kommer i från eller som
rekommenderas av tillverkaren.
Användaren är ensamt ansvarig för:
• att undvika och förebygga olyckor.
• arbetarskydd (arbetsföreskrifter)
• användning på allmän väg (vägtrafikkungörelse etc.)
Användaren måste beakta varningsskyltarna som är fästa på maskinen. Alla ändringar
på maskinen som utförs av användaren eller någon annan person utan föregående
skriftligt medgivande från tillverkaren, befriar tillverkaren från allt ansvar för skador till
följd av en sådan ändring.
PICHON gödselspridaren får endast användas av personer som har läst och förstått
innehållet i denna instruktionsbok och som är medvetna om de risker som kan uppstå vid
användningen av denna utrustning.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador eller skador till följd av:
• onormal användning
• ändringar som ägaren egenmäktigt utfört på maskinen.
Säkerhetsanordningar får aldrig sättas ur funktion eller göras obrukbara. Stäng av
traktorns motor, dra ur tändningsnyckeln innan underhållsarbeten utförs.

Det är alla användares ansvar att strikt följa alla varningsskyltar som är fästa på
maskinen.
OBS: För att garantera maximal prestanda hos din PICHON gödselspridare
rekommenderas med eftertryck att endast original PICHON reservdelar används.

1.2. Säkerhetskrav innan start.
1. Se innan varje användning och innan varje start av traktorn/maskinen till att den
uppfyller kraven och föreskrifter avseende arbetarskydd och bestämmelser avseende
vägtrafik.
2. Följ alla anvisningar i denna instruktionsbok och alla lagstadgade bestämmelser
avseende säkerhet och förebyggande av olyckor.
3. Varningsskyltarna som är fästa på maskinen ger information om säkerhetsåtgärder
som ska följas för att undvika olyckor.
4. Vid körning på allmän väg ska alla gällande lagstadgade bestämmelser avseende
vägtrafik följas.
5. Innan arbetet påbörjas måste användaren bekanta sig med maskinens reglage och
manöverdon och deras respektive funktioner. Det är för sent att göra detta under arbetet.
6. Användaren måste undvika att bära löst sittande kläder eftersom dessa kan fastna i
maskinens rörliga delar.
7. Det rekommenderas att man använder en traktor med hytt eller en säkerhetsbåge
enligt gällande standarder.
8. Innan maskinen startas och arbetet påverkas måste operatören vara uppmärksam på
omgivningen. Se till att alltid ha tillräcklig sikt! Se till att personer och djur inte uppehåller
sig i maskinens riskzon (fara på grund av föremål som kastas ut!).
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9. Det är absolut förbjudet att transportera människor eller djur på maskinen under
arbete eller när maskinen förflyttas eller transporteras.
10. Tillkopplingen av maskinen till traktorn får endast göras vid dragöglan på
dragstången som är avsedda för detta ändamål enligt de gällande
säkerhetsföreskrifterna.
11. Vid till- och frånkoppling av maskinen ska stöden placeras vid de utmärkta
positionerna. Koppla inte ifrån maskinen när den är lastad.
12. Var mycket försiktig när maskinen koppas till och från traktorn!
13. Innan maskinen kopplas till rekommenderas att traktorns främre axel är tillräckligt
belastad med ballastvikter. Montering av ballastvikter måste göras på de därför avsedda
fästena enligt traktortillverkarens föreskrifter.
14. Beakta den tillåtna maximala axelvikten och den maximalt tillåtna lastvikten för
körning på allmän väg.
15. Beakta dimensioner och maximalt tillåten spårvidd för körning på allmän väg.
16. Innan körning på allmän väg, se till att skydd och belysning som krävs är ordentligt
monterade och fungerar.
17. Alla fjärrstyrda reglage (kabel, spak) måste placeras så att de inte av misstag kan
startas eller starta en drift som kan innebära en olycksrisk eller orsaka skador.
18. Innan körning på allmän väg, se till att maskinen befinner sig i transportläge enligt
tillverkarens föreskrifter.
19. Föraren får inte lämna förarhytten så länge traktorn är igång.
20. Hastigheten och typen av körning måste alltid anpassas till marken, vägar och gator.
För att undvika snabba förändringar i driften av maskinen se alltid till att följa de
hastighetsbegränsningar som anges av maskinens, axlarnas och däckens tillverkare.
21. Ekipagets manöveregenskaper vad gäller riktningsstabilitet, traktorns styrbarhet,
påverkas av faktorer som vikt och den tillkopplade maskinens egenskaper, belastningen
på traktorns framaxel, markens eller vägens beskaffenhet. De är därför mycket viktigt att
följa reglerna om försiktighet vid varje enskild situation.
22. Var extra försiktig vid vändningar och kanter, tänk på maskinens överhäng,
tyngdpunkt, längd höjd och vikt.
23. Innan maskinen används, se till att alla säkerhetsanordningar är monterade och i
funktionsdugligt skick. Skadade skydd måste omedelbart bytas ut.
24. Innan maskinen används, kontrollera att alla hjulmuttrar är ordentligt åtdragna.
25. Se till att inga personer uppehåller sig i maskinens arbetsområde när maskinen är
igång.
26. Försiktighet! Det kan finnas områden med klämrisk eller skärrisk på/vid utrustning
som fjärrstyrs.
27. När du lämnar traktorn, se till att motorn har stannat, tändningsnyckeln är utdragen
och att alla rörliga delar står helt stilla.
28. Vistas inte mellan traktorn och maskinen om parkeringsbromsen inte är aktiverad
och/eller kilar eller liknande har placerats under hjulen.
29. När maskinen stoppats, se till att den inte kan startas eller rulla i väg av misstag när
den har parkerats.
30. Innan maskinen flyttas, se till att bromsslangen är ansluten och fungerar på ett
oklanderligt sätt.
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1.3. Särskilda krav på gödselspridare
1. För inte in stenar eller andra främmande föremål i behållaren.
Försiktighet: Fara på grund av föremål som kastas ut!
2. Det finns risk för att föremål kastas ut när behållaren töms!
3. Vid tömning kan tilltäppning uppstå vid spridarvalsarna (överbelastningskoppling hos
kraftöverföringen). I så fall måste golvets rotationsriktning ändras.
4. Det är inte möjligt att ändra riktningen om spridaren fortfarande är fylld till mer än 1/3.
När denna åtgärd utförs och när främmande föremål avlägsnas, se till att ingen person
befinner sig i spridaren när den startas på nytt.
5. Se till att alla säkerhetsanordningar fungerar ordentligt innan varje användning och byt
ut dem vid behov.
6. Spridaren måste kontrolleras regelbundet för att upptäcka och reparera eventuella
defekter och skador. Utför aldrig arbeten på gödselspridaren när golvet och/eller
spridarvalsarna rör sig.
7. Transport och spridning av andra material än gödsel, avloppslam etc. kan skada
galvaniseringen och andra delar på spridaren.

1.4. Särskilda krav på transmissionssystemet
1. Använd inte drivaxlar till kardanknutar om de inte har levererats tillsammans med
maskinen eller rekommenderas av tillverkaren.
2. Skydden till kraftuttaget och drivaxlarna till kardanknuten måste alltid vara monterade
och i funktionsdugligt skick.
3. Se till att drivaxlarna till kardanknutarna är ordentligt övertäckta både i deras
respektive arbetsposition och vid transport.
4. Innan du kopplar till eller ifrån en drivaxel till en kardanknut, koppla ifrån
kraftuttaget, stäng av motorn och dra ur tändningsnyckeln.
5. Om den primära drivaxeln till kardanaxeln är utrustad med en
momentbegränsare eller en spärrkoppling måste dessa motsvara maskinens
krav.
6. Kontrollera alltid monteringen och att kardanknutarna är ordentligt fästa till drivaxlarna.
7. Se till att skydden till kraftöverföringsaxlarna inte kan rotera genom att använda
kedjorna som är avsedda för att låsa fast skydden.
8. Innan kraftuttaget kopplas till, se till att det har rätt varvtal och rätt rotationsriktning
enligt tillverkarens föreskrifter.
9. Innan kraftuttaget kopplas till, se till att inga personer eller djur uppehåller sig nära
maskinen.
10. Koppla inte till kraftuttaget när traktorns motor är avstängd.
11. Koppla ifrån kraftuttaget när det finns risk för att kraftöverföringsaxlarnas
vinkelställning kan överskrida de gränsvärden som angetts av tillverkaren.
12. Försiktighet! Efter att kraftuttaget har kopplats ifrån kan rörliga delar fortsätta att
rotera innan de stannat helt. Håll avstånd till rörliga delar tills de står helt stilla.
13. Vid frånkoppling av maskinen, se till att avlasta kraftöverföringsaxlarna vid de stöd
som är avsedda för detta ändamål.
14. Efter att kraftöverföringsaxeln har kopplats loss från kraftuttagstappen måste denna
täckas över med en skyddskåpa.
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15. Skadade skydd till kraftöverföringsaxlar måste bytas ut omedelbart.

1.5. Särskilda säkerhetskrav på hydraulsystemet
1. Kontrollera hydraulslangar och hydraulkopplingar regelbundet! Skadade eller nötta
hydraulslangar och hydraulkopplingar måste bytas ut omedelbart.
2. Vid byte av hydraulslangar och/eller kopplingar, var uppmärksam på att endast
slangar/kopplingar av samma typ och kvalitet godkända av tillverkaren används.
3. Vid läcksökning rekommenderas att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas för att
undvika olyckor.
4. Vätska som står under högt tryck, i synnerhet oljan i hydraulsystemet kan tränga
igenom huden och orsak allvarliga skador! Vid skada, uppsök läkare. Infektionsrisk!
5. Innan någon typ av arbeten utförs på hydraulsystemet ska systemet göras trycklöst
genom att motorn stängs av och tändningsnyckeln plockas ur.
6. Gasfyllda ackumulatorer är apparater som står under tryck. Det är helt förbjudet att
modifiera dessa genom bearbetning, svetsning, slipning, borrning eller på annat sätt.
7. De gasfyllda ackumulatorerna och dess fäste måste alltid hållas i ett bra och
funktionsdugligt skick.
8. Alla nödvändiga skyddsåtgärder måste vidtas för att det maximalt tillåtna trycket i
tryckackumulatorn inte överskrids.
9. Det får inte finnas några gasläckor efter kontroll eller inställning.
10. Innan trycket i hydraulsystemet återupprättas måste säkerställas att alla anslutningar
är ordentligt täta.

1.6. Särskilda krav på däcken
Innan någon typ av arbeten utförs på däcken, se till att maskinen står stadigt på marken
och att den inte kan förflyttas av misstag (applicera stöd och stopp för hjulen).
Montering, demontering och reparation av hjul och däck får endast utföras av personer
som har den nödvändiga kunskapen och verktygen för dessa arbeten. Kontrollera
regelbundet lufttrycket i däcken och att hjulbultarna är ordentligt åtdragna! Beakta
lufttrycket som anges av tillverkaren, framförallt vid körning på väg och anpassa det efter
last och hastighet.
Särskilda krav på utförande av underhållarbeten
1. Innan någon typ av underhålls- eller reparationsarbete utförs, vid
felsökning efter ett funktionsavbrott eller en incident måste kraftuttaget
kopplas ifrån, traktorns motor stängas av och tändningsnyckeln dras ut.
2. Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.
Dra åt dem vid behov!
3. Innan underhållsarbeten utförs på en upplyft maskin måste maskinen
pallas upp och säkras på ett lämpligt sätt.
4. Vid byte av skärande delar ska skyddshandskar bäras och lämpliga
verktyg användas.
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5. Av miljöskyddsskäl måste olja, fetter och alla typer av filter avfallhanteras på
föreskriftsenligt sätt. Lämna in sådant avfall till specialiserade företag som tar hand om
det på ett korrekt sätt.
6. Innan någon typ av arbeten utförs på det elektriska systemet ska batteriet kopplas
ifrån.
7. Säkerhetsanordningar som kan utsättas för slitage ska kontrolleras regelbundet.
Byt ut dem omedelbart om de är skadade.
8. Alla reservdelar måste uppfylla de standarder och ha de egenskaper som tillverkaren
anger. Använd endast original reservdelar från PICHON!
9. Innan någon typ av elektrisk svetsning utförs på traktorn eller på maskinen, koppla
ifrån anslutningskablar från generatorn och från batteriet.
10. Reparationer på delar som står under spänning eller under tryck (fjädrar,
ackumulatorer...) får endast göras av särskilt utbildad personal som har tillgång till
lämpliga verktyg för denna typ av arbete.
11. Maskinen måste hållas ren för att säkerställa att man kan se all typ av information
som kan läsas av.

1.8. Särskilda krav på galvaniserade delar
Gödsel är en mycket korrosiv produkt men värmegalvaniseringen ger ett mycket bra
skydd och säkerställer en lång livslängd. Detta är anledningen till att PICHON
gödselspridare är försedda med en helt galvaniserad behållare och alla delar som
kommer i kontakt med gödseln är även dessa galvaniserade.
För att garantera en lång livslängd och en hög prestanda hos din maskin är det ändå
viktigt att maskinen rengörs dagligen. Behållarens inre måste också rengöras
regelbundet, åtminstone innan en längre förvarning.
Om man måste gå in i behållaren för att rengöra dess inre måste först alla nödvändiga
skyddsåtgärder utföras (stänga av motorn, dra ur tändningsnyckeln, ...) för att förhindra
möjliga olyckor på grund av rörliga delar. Galvaniseringen i sig är inte tillräcklig för att
skydda produkten. PICHON gödselspridare är avsedda för transport och spridning av
gödsel.
Galvaniseringen försämras av ett syrahaltigt ämne. Syror löser upp zink. För att optimera
galvaniseringens livslängd rekommenderas att man kontrollerar att pH värdet ligger över
5.5.
PH värdets effekt på korrosion hos zink
I områden mellan pH värde 6 till 12,5
ger zink ett skyddande lager och
korrosionen är liten.
Zink ger det bästa skyddet i en neutral
eller lätt basisk omgivning. Utanför
detta område och utan
korrosionsförhindrande medel
korroderar zink snabbt.

. 1 9 P c Gorams s ckers
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Självhäftande dekaler med piktogram är placerade på maskinen. De är till för att bidra till
din och andras säkerhet och för att säkerställa en hög prestanda hos din maskin. Läs
dem noga och håll dem rena och läsbara. Byt ur dem om de är skadade eller oläsliga

Stäng av traktorns motor innan någon går in i spridarens behållare.

Risk för att fingrar eller händer kan klämmas fast eller krossas vid
stängning av den hydrauliska dörren eller stryplåtarna.

Går inte nära roterade spridarvalsar. Risk för att fastna.

Det är förbjudet att klättra in i maskinen när den är i drift. Fallrisk.

Håll säkert avstånd till roteraden spridarvalsar
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Det är förbjudet att beträda bottenmattan när det roterar.

Överskrid inte rekommenderat
kraftuttagsvarvtal

Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken och att
hjulbultar är ordentligt åtdragna.

Kontrollera att bromsslangen är ansluten till traktorn.

12
© PICHON

INSTRUKTIONSBOK

Ref. MAN 005 SE
2012 - V2.0

1.10. Belysning - indikering:
Alla PICHON gödselspridare levereras med belysning och skyltar i enlighet med
gällande föreskrifter.
Trafikbelysningen fungerar tillsammans med traktorns belysning och omfattar följande
funktioner:
- Bakljus
- Broms/stoppljus
- Skyltbelysning
- Höger och vänster körriktningsvisare (blinkers)
- Reflexer

Standard trafikbelysning:

Blinkers
Bromsljus

Sidoljus

Bakåtreflex

Elkontakt:
Elkontakten på varje maskin levereras som standard med 7 stift, 12 V.
Kontakt (ISO 1724).

Stift
nummer
1
2
3
4
5

Kod

Färg

Krets

V
54G
31
R
58R

Gul
Blå
Vit
Grön
Brun

6
7

54
58L

Röd
Svart

Vänster blinkers
Används inte
Jord
Höger blinkers
Sidoljus (höger/vänster)
Roterande blinkfyr (tillval)
Bromsljus (höger/vänster)
Används inte
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12V KONTAKT
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2 Beskrivning av maskinen
För var och en av maskinens komponenter erbjuder PICHON flera varianter så att var
och en kan skapa en spridare som passar till respektive behov.
Det är dock inte möjligt att utforma instruktionsboken individuellt för varje maskin. I det
här kapitlet ger vi därför en uttömmande förklaring av alla komponenter som kan
monteras på en PICHON gödselspridare (med ev. hänvisningar till andra
instruktionsböcker).
Alla användare måste läsa beskrivningen som är relevant för det maskinutförande som
han eller hon äger.

2.1. Serienumrets placering
Maskinskylten sitter på chassits högra sida.
Specificerad information:
- CE märkningen anger överensstämmelsen
med dessa bestämmelser.
- Viktskylten anger totalvikt och maskinens
egenvikt.
VIKTIGT: Ange alltid din maskins serienummer
när du kontaktar din återförsäljare, vår
kundtjänst eller vår reservdelsavdelning.

Ta inte bort maskinskyltar och CE märkning som är fästa på maskinen!

2.2. Behållaren - chassit
MuckMaster modellerna har en komplett bultad behållare med ett svetsat chassi, samt
en eller flera axlar (tillval) och olika utrustning. Behållaren är tillverkad i stål S235JRG2
med de mekaniska egenskaper som anpassats till kraven på galvaniseringen för att vara
motståndskraftig mot korrosion.
Gödsel är en mycket korrosiv produkt men värmegalvaniseringen ger ett mycket bra
skydd och säkerställer en lång livslängd.
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2.3. Stegar
OBS: Det är förbjudet att klättra in i maskinen
när den är i drift.

2.4. Dragstång - Koppling - Lyft
Dragstången är en av maskinens viktigaste delar. Förutom dess grundläggande
funktioner som tillkopplings- och drag- anordning spelar den en betydande roll för
stabiliteten genom att den förskjuter en del av vikten hos fordonet som kopplas till
traktorn.
Dragstängerna består av olika typer av kopplingar:
bultad vridbar (standard ISO 5692), eller bultad kulkoppling
diam. 80mm.
Vridkopplingen tar upp vridmomentet som verkar på traktorns
förankring.
Kulkopplingen förhindrar en för tidig förslitning av
dragkroken och ger en högre körkomfort.

Försiktighet! Innan du kopplar till spridaren till din traktor, se till att din
draganordning är kompatibel. Ringkopplingen är en förslitningsdel och det är
mycket viktigt att des skick kontrolleras regelbundet. Byt ut kopplingen vid behov.

Fjäderupphängning av dragstång. Dragstången är generellt sett försedd med ett
dämpningssystem för att förbättra komfort och kontroll och för att begränsa den
mekaniska belastningen på utrustningen.
Dragstångsupphängningen upphäver eller absorberar stötarna som orsakas av
ojämnheter på vägen och marken.

Ställa in dragstången:

Monteringen av dragstången har utförts på fabriken innan leverans så att spridarens
underrede är så horisontellt mot marken som möjligt. Detta är viktigt för att:
• underlätta en optimal och jämn belastning.
• begränsa belastningen på golvet vid tömning.
• erhålla en spridning av hög kvalitet.
16
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Fixeringen av dragstång med två främre positioner och två bakre positioner vilket gör att
man kan justera behållarens lutning.

2 positioner

2 positioner

Stödbenen stödjer fordonet när det inte är tillkopplat eller parkerat efter användning. De
gör det möjligt att justera dragstångens höjd vid tillkoppling till traktorn.
Manuell handvev: stödben med manuell höjdinställning. Detta ger en stabilare
uppställning men det är inte möjligt att frilägga ett ej tillkopplat fordon.
För att höja dragstången, vrid veven (Pos .A) medurs.

B

När fordonet är tillkopplat till traktorn, fäll stödbenet bakåt,
skruva loss bulten (Pos.B) med hjälp av veven och placera
stödbenet horisontellt och lås fast det med bulten.
A
Olika inställningsmöjligheter hos det manuella stödbenet.

Den manuella anordningen har en smörjpunkt mot ramen.
Smörj regelbundet för att säkerställa en effektiv funktion.
Hydrauliskt stödben: Liknande modell men inställningen utförs
med en hydraulisk handpump. För att höja dragstången stäng
dess ventil med ratten på hydraulpumpen för hand och pumpa
med handtaget tills önskad höjd har nåtts. Sänk stödet genom att
öppna pumpens ventil med ratten.
Stödbenet måste fällas bakåt till horisontellt läge innan förflyttning.
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Olika inställningsmöjligheter för det hydrauliska stödbenet.

De hydrauliska kopplingarna kräver inget särskilt underhåll bortsett från att de ska fyllas
med olja. Kontrollera oljenivån i tanken (volym 5 liter) för pumpen (standard ISO VG68).
Sporadisk smörjning av stödpunkterna kan underlätta funktionen.
Fast stöd: Denna typ av stöd avvänds bara för att stöda dragstången mot när fordonet är
parkerat. Dess stöd kan bara användas tillsammans med traktor som har sänkbar
dragkrok.
Placera traktorns krok under dragöglan,
höj upp vagnen med hjälp av traktorns dragkrok,
höjden till dragöglan kan ändras genom att ändra stödets höjd.

2.5. Bromsar
Bromsar:
• hydrauliska bromsar
• pneumatiska bromsar
Förhållanden och driftens intensitet påverkar hur snabbt bromsbackarna slits.
Extrem användning och ålder ökar risken för att bromsarna skadas.
Det rekommenderas att man kontrollerar förslitningen minst en gång per år vid normal
användning och med kortare intervaller vid intensiv användning.
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Hydrauliska bromsar:
Systemet med hydrauliska bromsar arbetar
med hjälp av traktorns hydraulsystem som
styr ett eller flera bromsuttag.
Hydraulslangen som krävs för at försörja
systemet är ansluten till bromssystemets ventil.
(enligt standard ISO 5676).
Systemet med hydrauliska bromsar justeras och ställs in på fabriken
efter bromstrummans diameter och den maximala totala lastvikten.
Om regulatorn har anslutits till bromssystemets ventil påverkas
bromssystemet automatiskt med hjälp av traktorns bromssystem
(synkroniserade bromsar).

Pneumatiska bromsar:
(Bilaga 1)
Systemet med luftrycksbromsar arbetar med
hjälp av traktorns luftbromsuttag som påverkar
en eller flera kolvar med membran som styr
bromsarna.

Detta system omfattar huvudsakligen en luftfördelar, en eller flera
kolvar med membran samt ett regleringssystem (ventiler, filter).

Drift:
Gödselspridarens bromssystem är synkroniserat med traktorns bromssystem. Kretsen
blockerar hjulen automatiskt om det kopplas ifrån traktorn (nödläge). Om fordonet är
isolerat från traktorn är det endast lufttrycket i tanken som påverkar bromsarna. Därför
måste man aktivera den manuella bromsen hos det bogserade fordonet och/eller
blockera hjulen för att fordonet ska stå till, även om det inte finns någon luft kvar i
tanken.

Vred för tömning/påfyllning
För att fordonet ska kunna köras måste man ställa in bromskraften
efter fordonets last. Det är nödvändigt att justera denna inställning
efter spridarens last.
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Placera ventilens spak enligt referensmarkeringen motsvarande en av de tre följande
positionerna.
Liten bromskraft! Inte tillåten för körning på väg (endast i fält)
Halv bromskraft! Inte tillåten för körning på väg (endast i fält)
Full bromskraft! Tillåten för körning på väg! (och fält)
Kranen för anpassning för lasten, korrigera inte bromsarnas tryck på ett exakt
proportionellt sätt, men är tillräckligt för att ge en bra inbromsning.
Parkeringsbroms:
Alla PICHON gödselspridare är
utrustade med en parkeringsbroms
som påverkas av en spärrspak för
fordon utrustade med hydrauliska
bromsar och med en vev för fordon
utrustade med pneumatiska bromsar:
När spridaren är parkerad måste man röra handtaget för att aktivera spärren. För frigöra
spärren så förs handtaget åt andra hållet.
Nödbroms (OBLIGATORISK):
På versioner med hydrauliska bromsar är nödbromsen för eventuella nödfall en kabel
ansluten till en fast punkt på traktorn (närmast möjligt dragstångens infästning). Om en
kraft utövas på kabeln kommer parkeringsbromsens spak att påverkas. Användaren
måste montera och justera kabeln när fordonet driftsätts så att kabeln inte är för lång
(risk för att den fastnar i dragstången eller kraftuttaget) eller för kort (risk för bromsverkan
i svängar).

På versioner med pneumatiska bromsar påverkas nödbromsen av tryckluft som finns i
tanken.
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2.6. Däck
Däcken är en viktig del av fordonet.
De ska bära upp fordonet men de måste även främja komfort och kontroll vid körning på
jordbruksmark, vara säkra vid körning på allmän väg och understödja bromsarnas och
upphängningens funktion.
Kom ihåg: ett högt lufttryck kan påverka
underlaget.
Detta problem kan förhindras genom att man
använder breda däck och ett lågt lufttryck.
(Bilaga 2)

PICHON har ett brett utbud av däck vilket gör det möjligt för alla användare att hitta det
däckstryck, den lastkapacitet och den hastighet som krävs för det aktuella arbetet och
de förhållanden som gäller.
Monteringen eller byte av hjul (däck + fälg) får endast utföras av kvalificerad personal
med rätt kunskap och rätt verktyg för detta arbete.

3 Tekniska specifikationer
3.1 Modell M8 och M10:
Modeller
M8
M10

Volym (m3)
8,5
10,5

Golv:
Kedja
Avstånd mellan kedjor
Antal medbringare
Avstånd mellan medbringare
Brottstyrka

Ø16x56
”U” 70x40x6
1260
29
336
32 ton

Motor för golvrotation:
Deplacement
Max tryck
Teoretiskt vridmoment

125cc
175 bar
300 Nm
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Reduktionsväxel:
Utväxling
Utgående vridmoment
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

1/36,8
5000 Nm
25 mm
55 mm
50 kg

Drivbalk spridarvalsar
Utväxling
Ingångsvarvtal
Utgångsvarvtal
Ingångsmoment
Tillförd effekt
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

1/1
540 rpm
540 rpm
1460 Nm
110 CV
1 3/4tum-6
Ø55 - 20 splines - M2.5
150 kg

1/ 2,32
1000 rpm
430 rpm
2447 Nm
147 CV
1 3/4tum-6
Ø55 - 20 splines - M2.5
150 kg

Rivarvalsar

d3
H
L
E
Vändbara knivar
Antal knivar/vals

Standard
885
1980
1710
780
300x60x12
22/vals
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3.2 Modell M12 och M14:

Modeller
M 12
(axelversion)
M 14
(axelversion)

Volym (m ³)
12,8
13.7

Golv:
Typ av kedja
Dimensioner
Medbringare
Avstånd mellan kedjor:
Antal medbringare
Avstånd mellan
medbringare
Brottstyrka

Navy
Ø16x56
“U” 70x40x6
1260
34
336
32 tankers

Motor för golvrotation:
Deplacement
Max tryck
Teoretiskt vridmoment

125cc
175 bar
300 Nm

Reduktionsväxel:
Utväxling
Utgående vridmoment
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

1/36.8
5 000 Nm
Ø25
Ø55
50 kg

Drivbalk för spridarvalsar:
Utväxling
Ingångsvarvtal
Utgångsvarvtal
Utgående vridmoment
Effekt
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

1/1.54
540 varv/min
351 varv/min
3182 N
156 CV
1 ¾” - 6 splines
Ø55 - 20 splines - M2.5
204 kg

1/2.81
1000 varv/min
355 varv/min
3509 N
174 CV
1 ¾” - 6 splines
Ø55 - 20 splines - M2.5
204 kg
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Spridarvalsar:

d3
H
L
E
Vändbara
knivar
Antal knivar
Vikt (kg)

Standard
1078
2350
2030
970
300x60x12
23/vals
470 (x2)

3.3. Modeller M16 och M18:
Modeller
M 16
M 16 B
(version boogie)
truck)
M
18
M 18 B
(version boogie)
truck)

Volym (m ³)
15,9
15,9
17,6
17,6
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Typ av kedja
Dimensioner
Medbringare
Avstånd
mellan
kedjor:

Navy
Ø16x56
“U”
70x40x6
1260

Vaucanson
Ø 20x100
“U”
70x40x6
1200

Antal
medbringare
Avstånd
mellan
medbringare

37

41

336

300

Brottstyrka

32 tankers

NC

Motor för golvrotation:
Deplacement
Max tryck
Teoretiskt vridmoment

160cc
175 bar
300 Nm

Reduktionsväxel:
Utväxling
Utgående vridmoment
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

1/37.4
10 000 Nm
Ø25
Ø55
85 kg

Drivbalk för spridarvalsar:
Utväxling
Ingångsvarvtal
Utgångsvarvtal
Utgående vridmoment
Effekt
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

Ref. MAN 005 SE
2012 - V2.0

1/2.37
1 000 varv/min
422 varv/min
4207 Nm
248 CV
1 ¾” - 6 splines
Ø55 - 20
splines - M2.5
212 kg
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Spridarvalsar:

d3
H
L
E
Vändbara
knivar
Antal knivar
Vikt (kg)

Standard
1078
2350
2030
970
300x60x12
26/vals
530 (x2)

3.4. Modell M20/M24:
Modeller
M 20
(Version tandem)
M 24
(Version tandem)
Bottenmatta:
Typ av kedja
Dimensioner
Medbringare
Avstånd mellan kedjor:
Antal medbringare
Avstånd mellan
medbringare
Brottstyrka

Volym (m ³)
20,4
23,6

Navy
Ø16x56
“U”
70x40x6
1260
28
448
32 tankers
(????)

Vaucanso
n 20x100
Ø
“U”
70x40
1200
x6
NC
400
NC
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Motor för golvrotation:
Deplacement
Max tryck
Teoretiskt vridmoment

160 cc/varv
175 bar
300 Nm

Reduktionsväxel:
Utväxling
Utgående vridmoment
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

1/37.4
10 000 Nm
Ø25
Ø55
85 kg

Drivbalk för spridarvalsar:
Utväxling
Ingångsvarvtal
Utgångsvarvtal
Utgående vridmoment
Effekt
Ingående axel
Utgående axel
Vikt

Ref. MAN 005 SE
2012 - V2.0

1/2.37
1 000 varv/min
422 varv/min
4207 Nm
248 CV
1 ¾” - 6 splines
Ø55 –
20 splines - M2.5
212 kg

Spridarvalsar:
Version
d3
H
L
E
Vändbara
knivar
Antal knivar
Vikt (kg)

1078
2350
2030
970
320x60x12
31/vals
610 (x2)
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4. Hydraulisk lucka
Spridaren är utrustad med en fallucka som gör det möjligt att
hålla kvar gödsel i behållaren vid lastning och transport
på allmän väg.
Falluckan är även praktisk vid spridning av lätt material som
kompost och fågelgödsel. Föraren kan styra gödselflödet som
kommer fram till spridarvalsarna genom att delvis stänga luckan.
Falluckan har konstruerats så att dess glidbanor rengörs
varje gång falluckan stängs.

5. Beskrivning av reglage
5.1. Manuell drift (olika versioner)
Bottenmattans matningshastighet regleras med det räfflade
vredet på flödesreglaget monterat på hydraulledningen.
Spridarvalsarnas rörelser styrs uteslutande beroende av
traktorns kraftuttagsvarvtal.

Ändra INTE bottenmattans rotationsriktning om kedjorna inte är ordentligt
sträckta och aldrig om behållaren är fylld till mer än 1/3.
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5.2. Elektrisk styrning (tillval)

3
1
4

2

Omkopplare 1: Manöverpanel till/från.
Omkopplare 2: Manövrering av falluckan.
Omkopplare 3: Bottenmattans rotationsriktning.
Vred 4: Hastighetsinställning för bottenmattan.

Driften av bottenmattan startar inte innan omkopplaren för luckan är aktiverad.
Spridarvalsarnas rörelser styrs uteslutande via traktorns kraftuttag.

6. Start och drift
6.1. Start:
6.1.1. Koppla till maskinen till traktorn
Hydraulanslutningar:
Beroende på vilken maskinversion som används finns en eller flera hydraulanslutningar
som kan anslutas till traktorn. Deras olika funktioner beskrivs i samband med att
maskinen levereras,
Belysning:
Anslut 12 V kontakten med 7 stift till traktorn för att kontrollera att
belysningen fungerar som den ska.
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12 V kontakt med 3 stift: Viss utrustning kräver en matning med
12 V kontakter med 3 stift: arbetsbelysning, kylare,
manöverpanel i hytt etc.

Batterikabel (50A):
Viss tillvalsutrustning kräver en 12 V matning direkt ansluten till
traktorns batteri. Denna anslutning görs med en batterikabel
med en 50 A säkring.

Bromsar:
Versioner med hydrauliska bromsa ansluts till den standardmässiga bromsuttag.
Versioner med pneumatiska bromsar ansluts till traktorn med den röda resp. gula
anslutningen.
Rött lock: permanent matning
Gult lock: bromssignal
Beskrivning av aslutningarna:
- Svart: 0 till 5 bar används för enkla bromsar.
- Röd: 7 bar, hjälplinje, används med dubbelkrets bromsar.
- Gul: 0 till 7 bar, används med dubbelkrets bromsar.
Kontrollera att anslutningarna stämmer överens (är av samma typ).
• Fäll upp skyddet och anslut anslutningen på
den flexibla anslutningen genom att vrida den
uppifrån och ner tills den hakar fast ordentligt.
• Anslut den gula anslutningen för att undvika
övertryck i kretsen.
• Vänta tills tanken trycksats.
• Kontrollera att ventilens nödrelä fungerar (systemet blockerar automatiskt hjulen om
pneumatikkretsen är defekt). Fordonet ska stå still och bromsen stå under tryck, koppla
ifrån den röda anslutningen: bromsarna måste aktiveras och blockera hjulen.
• Anslut matningen och vänta tills trycket i tanken har byggts upp igen, bromsarna ska
då släppa.
• Kontrollera att kolvstången med membran återgår till sitt utgångsläge när trycket
minskar.
För att koppla ifrån, gör på omvänt sätt oh skruva anslutningen uppåt, sätt tillbaka
skyddet för att undvika att smuts kommer in i anslutningen.
Om något av dessa reglage inte fungerar, låt din återförsäljare reparera
systemet.
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Om maskinen är utrustad med både pneumatiska och hydrauliska
bromsar, kör inte med båda systemen anslutna samtidigt.

6.1.2. Transmissionssystem
Instruktionsboken för kraftöverföringsaxeln är fäst vid axeln. Innan axeln ansluts, se till
att skyddsröret kan rotera fritt.
Koppla kraftöverföringsaxeln till drivaxeln på maskinen och axelns andra sida till
traktorns kraftuttagstapp 540 varv/min eller 1000 varv/min. Om du har en kardanknut
som säkras med en brytbult måste den vara vänd mot maskinen.
Om du har en kardanknut med en vidvinkel på en sida, vänd denna mot
traktorn.
Drivaxelns längd måste anpassas till traktorn.
• Vid maximal längd måste rörens överlappning vara minst 300 mm.
• Med maximalt hopskjuten axel får inte profilrören bottna. Ett säkerhetsavstånd på
minst 3 cm måste finnas.
• Kapa vid behov av skydden och
rören till samma längd.

• Grada av och rengör rören.
Täck insidan på det yttre
röret med smörjfett.

Arbeta inte med drivaxeln med kardanknuten vid en för stor vinkel (max 25° för
vanliga kardanknutar och max 75° för kardanknutar med vidvinkel).

Vi rekommenderar uttryckligen att följa kontroller och grundinställningar för att undvika
att kardanknutarna förslits i förtid.
För att undvika allvarliga olyckor, se till att drivaxelns skydd sitter monterade och alltid är
låsta så att de inte kan rotera med axeln genom att använda kedjorna som är avsedda
för detta. Byt omedelbart ut skadade skydd.
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Fixera kedjorna för att säkerställa att kraftuttaget har
tillräckligt med plats i alla arbetspositioner.
Häng kedjan till skyddskonen så att den ligger
ca ¼ varv runt tratten i alla arbetspositioner,
även i svängar.
Fäst alltid fast kedjorna vid de avsedda punkterna.
Använd inte kraftuttaget om inte kedjan är korrekt fäst!

Anslut inte drivaxeln med kardanknut till ett kraftuttag på traktorn med 1000
varv/minut om maskinen är konstruerad för att arbeta med 540 varv/min.

För att undvika att skydden skadas, placera alltid drivaxeln på stödet
fäst vid dragstången som är avsedd för detta ändamål när maskinen
kopplats ifrån traktorn.

Kraftöverföringens delar:
Frihjul

Momentbegränsare

Momentbegränsaren (Limiteur de couple) (begränsningsanordning med nockar) baktill
löser ut vid ett för högt vridmoment vid ingångsaxeln som driver spridarvalsarna.
Frihjulskopplingen (Roue libre) gör att spridarvalsarna kan stoppas stegvis så snart
traktorns kraftuttag slutar rotera. Utan denna spärrkoppling skulle spridarvalsarnas
tröghetsmoment utöva en stor kraft på drivaxeln.
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Innan varje start, kontrollera:
1
- Oljenivån i bottenmattans transmission (referensmarkering 1)
- Oljenivån i spridarvalsarnas drivlinje (referensmarkering 2)
- Lufttrycket i däcken.

6.2. Användning

26.2.1. Lasta

spridaren
För att få en optimal kvalitet på spridningen,
lasta materialet jämnt fördelat i behållaren.
För att undvika överfyllning och eventuella
tilltäppningar, lasta inte över chassiet,
spridarvalsarna och packa inte materialet.
6.2.2. Påbörja spridning
1 - Aktivera kraftuttaget på traktorn så att spridarvalsarna börjar rotera.
2 - Öppna falluckan.
3 - Starta golvrotationen.
4 - Reglera det räfflade hjulet på volymregulatorn för att ställa in golvets
matningshastighet.

VIKTIGT: Kontrollera rotationsriktningen. Driv aldrig en spridare avsedd
för kraftuttagsvarvtal 540 varv/min med 750 eller 1000 varv/min.

Under spridning krävs en viss överlappning för att få en homogen fördelning av gödsel
på marken. Anpassa körspåren utifrån detta.
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6.2.3. Avsluta spridning

Vid slutet av spridningen är det önskvärt att öka golvets hastighet något för att samma
mängd gödsel ska spridas.
Den minskade höjden gödsel som når spridarna måste kompenseras med en högre
hastighet hos golvet.
När behållaren är tom:
1 - Stoppa golvrotationen.
2 - Stoppa kraftuttaget på traktorn så att spridarvalsarna stannar.
3 - Stäng falluckan.
6.2.4. Ställa in mängd per hektar

Nötgödsel djupstöbädd
Nötgödsel lös
Fårgödsel
Ankgödsel
Hönsgödsel
Nötgödsel kletig

Densitet (T/m3)
min
max
0,5
0,8
0,7
0,9
0,4
0,8
0,6
0,7
0,4
0,5
0,8
0,9

Olika parametrar kan användas för att ställa in mängd per hektar:
- Flöde (bottenmattans hastighet)
- Hastighet (hos ekipaget)
- Spridningsbredd (kraftuttagsvarvtal)
- Typ av gödsel
Räknaren “CORMIREG MUCK” hjälper dig att kontrollera mängden material som sprids
per hektar (Bilaga 3).

6.3 Inställningar
6.3.1. Kedjespänning
Kedjespänningen görs med två spännare, en på vardera sidan framtill på spridaren.
Dessa gängade stänger påverkar bottenmattans sträckardrev.
1
För att spänna kedjan, lossa kontramuttern
(Pos.1) och justera sedan den gängade
stången (Pos.2).
2
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B

A

För att se till att båda kedjorna har samma spänning, mät de båda avstånden A och
B enligt bilden ovan.
Det är mycket viktigt att dessa två avstånd inte avviker från varandra med mer än 5 mm.
Golvets medbringare är därmed parallella.

Justering

Kontrollfält

Kontrollfält:

Kedjan måste vara placerad
mellan de 2 referensmärkena
(gul cirkel).
Och kedjan har passerat
det nedre referensmärket
måste kedjan spännas.
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Zoninställning:

Efter inställning måste man vid behov justera fjäderspänningen till ett värde på mellan
15mm och ± 3 mm.

Automatisk spänning av kedjorna:
I kedjornas automatiska spänndosa har de
justerskruvarna ersatts med en hydraulisk
cylinder.

Det hydrauliska systemet är utrustat med en ackumulator som gör det möjligt att hålla ett
stabilt tryck i kedjornas spännfästen under spridarens hela användning.
Ackumulatortrycket har ställts in på fabriken: P0 = 25 bar. Arbetstryck: P1 = 40 bar.
Denna inställning får inte förändras!

Om det skulle vara nödvändigt att ställa in trycket för kedjespänningen ska
detta göras på följande sätt:
Vrid ventilspaken på ackumulatorn ¼ varv (Pos.1) till läge öppen “O”.

1
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Vrid ventilen på handpumpen ¼ varv (Pos .2) till läge spänning av kedjor “T”.
Det är viktigt att oljenivån i handpumpens oljetank kontrolleras.
Pumpa för att nå trycket 25 bar på manometern.

2

När fininställningen har gjorts, vrid ventilen på handpumpen ¼ varv till
läge “B” och sedan stängs ackumulatorns kran (till läge “F”).
6.3.2. Rengöringsanordning för bottenmattans vändhjul
Bottenmattans vändhjul är utrustade med rengöringsanordningar
för att undvika att hålen fylls upp när kedjan ska passera.
Det är viktigt att kontrollera skicket hos dessa anordningar för att
undvika att kedjan spårar ut. Om gödsel samlas i hålen, rengör
eller byt ut rengöringsanordningen.
1

6.4. Spridarvalsar
Spridarvalsarna är balanserade för att undvika vibrationer i maskinen.
För att säkerställa denna balansering när knivarna vänds är det viktigt att vända alla
knivar och att de sätts tillbaka i sina respektive fästen.
När knivarna vänds, se till att byta ut alla muttrar mot nya muttrar och montera med
låsmuttrar för att säkra.
Demontering:
Använd en lyftanordning, placera en kedja vid
de två fästpunkterna som är avsedda för detta.
Spänn kedjan för att stödja upp ramen.
Koppla ifrån kardanknuten från kraftuttaget som
ansluter drivaxeln till spridarvalsarnas drivanordning.
Ta bort alla bultar (skruvar + muttrat + brickor) som fixerar ramen till spridarens chassi.
Skruv

Skruv

Skruv
Skruv

Skruv

Skruv

Skruv
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När alla bultar har tagit bort och ramen har fällts
bakåt är det viktigt att se till att den splinesade
axeln i spridarvalsarnas drivanordning inte körs
emot spridarens chassi.
Risk för att kugghjul och axlar skadas.

Placera spridarvalsarnas ramar på ett plant underlag och lägg spridarvalsarna parallellt
på marken för att undvika att utrustningen lutar.

7. Underhåll och reparationer
7.1. Påminnelse om instruktioner
All typ av underhåll och reparationer får endast utföras av kvalificerade personer som har
instruerats om säkerhetsföreskrifter och har känndedom om maskinens egenskaper och
arbetssätt.
Dessa personer måste även vara medvetna om de risker som de kan utsättas för. Det är
alla användares ansvar att strikt följa alla varningsskyltar som är fästa på maskinen.
PICHON rekommenderar att inga andra reservdelar använda än de som kan erhållas
från PICHON.
Innan något arbete utförs på maskinen, se till att fordonet står helt stilla. Spridarens
behållare måste också tömmas komplett.
Åtgärda eller reparera omedelbart skador eller defekter i hydraulsystemet. Vid
svetsarbeten på fordonet eller på det elektriska systemet måste traktorns batteri kopplas
ifrån.
Byt ut slitna eller skadade delar mot passande reservdelar.
PICHON rekommenderar att inga andra reservdelar använda än de som kan erhållas
från PICHON.

Innan någon typ av rengöring, reparations- eller underhållsarbete utförs på
spridaren måste den kopplas ifrån traktorn (hydraulanslutningar, kablar,
kraftuttag frånkopplade).
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7.2 Underhållsinstruktioner
DRIVANORDNING (Axel (X); upphängningar, bromsar...)
Åtgärd
Åtdragning av hjulbultar

Kontrollera navkapslar
Kontrollera hjullager
Smörjning av hjullager
Kontrollera bromsar

Kontrollera slitage av bromsar
Kontrollera bromsnycklarnas slaglängd

Frekvens
Vid första drifttagning.
Efter första arbetspass med last
Var 3:e månad
Vid första drifttagning
Var 6:e månad eller efter 2500 km
Efter 1000 km
Var 6:e månad eller efter 2500 km
Vart annat år eller efter 5000 km
Vid första drifttagning
Efter första arbetspass med last
Innan varje säsong
Var 3:e månad
Innan varje säsong

Medstyrande hjulaxel:
Kontroll och inställning av parallellitet
Var 3:e månad
Innan varje säsong
Inställning och underhåll av axelspärrar
Rörelse hos svängtapp
Inställning av styrvinkel
Se instruktionsboken till drivlinan för information om underhåll och inställningar.
DRAGSTÅNG
Åtgärd
Kontrollera och dra åt alla muttrar på
monteringsflänsar.
Smörj gaffelbulten.
Kontrollera
spelet mellan ringen och gaffelbulten.
Kontrollera fjäderns skick så att den är ren och
borsta bladen för att kunna upptäcka eventuella
sprickor. Kontrollera klämmornas skick.

KRAFTÖVERFÖRINGENS VÄXELLÅDOR
Åtgärd
Kontrollera oljenivåer
Byt olja SAE 90

Frekvens
Efter första arbetspass med
last
Var 6:eårmånad eller efter 25 000
Varje
km
Innan
och efter varje säsong

Frekvens
Varje dag
Första byte efter 50
drifttimmar
Var 500:e timme eller en
gång per år
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AXELLAGER TILL KRAFTÖVERFÖRINGEN
Åtgärd
Smörj lagren
Kontrollera lagrens rörelser

Frekvens
Varje dag
Innan och efter varje säsong

Smörjpunkterna på maskinen visas med följande bild:
Använd endast smörjmedel med Litium enligt NLGI-2

Bakre lager

Mellanlagringar

Främre lager

Ett regelbundet underhåll av spridaren under dess användning är absolut
nödvändigt för att man ska erhålla exakta inställningar och en jämn spridning.
Underhållet gör att felfunktioner kan undvikas och förlänger utrustningens
livslängd.

Smörjningen av bottenmattans lager och smörjning av
spridarvalsarnas lager är samlade till en punkt baktill
på spridaren, vilket underlättar åtkomsten vid smörjningen.
ANVÄND EN MANUELL SMÖRJSPRUTA

KRAFTÖVERFÖRING
Åtgärd
Smörj

Frekvens
Dagligen

FALLUCKA
Åtgärd
Smörj glidbanorna

Frekvens
Dagligen

HYDRAULSYSTEM
Åtgärd
Kontrollera kretsens täthet.

Frekvens
Dagligen
40
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PARKERINGSBROMS
Åtgärd
Smörj och kontrollera funktionen hos
systemet inklusive spärranordning och vev/spak

Frekvens
En gång i veckan

Kontrollera spänningen hos bromsvajern: Vid fullt ansatt broms får inte
spärren överskrida 3/4 av kuggkransen.

Om kabeln inte är tillräckligt spänd måste man se till att spänna den.

DÄCK
Åtgärd
Kontrollera lufttrycket
Se tabell över lufttryck i däcken.

Frekvens
Vid första drifttagning.
Innan varje säsong

Ett otillräckligt lufttryck eller dålig åtdragning av
hjulbultarna kommer oundvikligen att påverka
manövreringen av maskinen och ökar
olycksrisken avsevärt.
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Översikt däck:
MAXIMAL last (kg)
Däck

Märke

25 km/h

40 km/h

23.1 R26

153A8

-

5500

Maximalt
lufttryck i
däcken
(bar)
3,2

23.1 R26

Alliance A347/156A8

5110

4600

2,0

18.4 R34

Alliance A356/154A8

4160

3750

2,5

28.1 R26

Alliance A356/157A8

4580

4125

2,8

18.4 R38

Alliance A356/170A8

6660

6000

3,2

580/70 R38

Alliance A370/170A8

6660

6000

2,8

650/75 R32

Alliance A360/172A8

6990

6300

3,2

620/75 R34

Michelin XM27 170A8

6420

6000

3,8

650/75 R32

Michelin 172A8

6990

6300

3.2

550/60x22.5

Alliance A328/154A8

6430

5400

3,2

560/60 R22.5

Alliance A380/161E

7310

6710

4,0

580/65 R22.5

Trelleborg 159D

6913

5950

3,2

600/55 R26.5

Alliance A380/165E

8960

7470

4,0

600/55 R26.5

Michelin Cargo liner
165D

8140

7000

4,0

650/65 R26.5

Nokian CK 174D

10600

9150

4,0

650/65 R26.5

Alliance A380/165E

10120

9110

4,0

24 R 20.5

Michelin XS 176F

7940

7940

4,0

710/50 R26.5

Alliance A390/172D

9510

8570

4,0

600/60 R30.5

Michelin Cargo liner
169D

9160

7890

4,0
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8. Rengöring och lagring
Innan maskinen lagras rekommenderar vi att den görs rent. Rengöringen kan utföras
enkelt med en högtrycktvätt om man håller att avstånd på minst 40 cm.
Rengöring får inte göras med:
� Kemiska produkter: peroxider, kaliumpermanganat…
� Produkter som förändrar pH värden: svavelsyra, fosforsyra, kalk
� Underhållsprodukter för stallar och mjölkningsutrymmen (blekmedel, rengöringsmedel)…
� Dieselbränsle, förtunningsmedel

Använd inte produkter som innehåller soda eller har en hög syrahalt eftersom
dessa kan leda till att galvaniseringen korroderar.
Efter rengöring ska maskinen placeras på en torr och ventilerad plats. Om du garagerar
maskinen under en relativt lång tid, ställ upp den på en skyddad plast för att skydda
hydrauliska delar mot väder och vind.

9. Felsökning
Problem

Möjliga orsaker

Kraftuttagsaxelns
brytbult har gått av

Eventuell finns främmande föremål i
spridarvalsarna eller i deras drivning.
Låt golvet rotera i omvänd riktning.
Stäng av motorn och dra ur tändningsnyckeln
innan eventuella främmande föremål avlägsnas
från spridarvalsarna.
Byt ut kraftuttagets brytbult
Golvets hastighet är för högt, gödseln pressas mot
spridarvalsarna:
Minska golvets matningshastighet genom att vrida
på det räfflade hjulet på ventilens regulator eller
ratten på manöverenheten i hytten.
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Kontrollera traktorns oljetryck.
Kontrollera hydraulslangarnas anslutning.
Kontrollera drivaxlarna och kontrollera att
ingenting blockerar golvet.

Falluckan går inte ner.

Materialet i spridaren är för hårt packat eller för
högt;
Minska lasten så att golvet kan rotera.
Gör rent och olja in glidbanorna.

För lite gödsel sprids åt
sidorna.

Öka golvets hastighet för att mata fram gödseln
snabbare till spridarvalsarna.

10. Service och reparationer
Om ett problem som inte beskrivs i den här instruktionsboken inträffar, eller om
beskrivningen för att åtgärda mindre problem är otillräcklig eller om andra problem
uppstår med din PICHON utrustning, tveka inte att kontakta din PICHON återförsäljare
eller vår kundtjänst.

11. Skrotning och återvinning
Vid skrotning av maskinen är det viktigt att följa landets miljölagstiftning.
Innan produkten demonteras måste följande komponenter tas bort och hanteras på ett
ändamålsenligt sätt:
• olja och smörjmedel
• gummi- och plastdelar
• järn, stål och aluminiumdelar.
• lämna inte maskindelar i naturen.

Använd inte demonterade delar som reservdelar.

Vid försäljning av maskinen skall dokumentationen följa med maskinen.
Försäljaren har också rättsliga krav om att maskinen överensstämmer med dess
ursprungliga skick.
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12. Allmänna garantivillkor
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Bilaga 1: ÖVERSIKT PNEUMATISKA BROMSAR

Permanent matning (röd)

Orderbroms (gul)

Drift:
Gödselspridarens bromssystem är synkroniserat med traktorns bromssystem. Kretsen
blockerar hjulen automatiskt om det kopplas ifrån traktorn (nödfunktion). Om fordonet är
isolerat från traktorn är det endast lufttrycket i tanken som kan manövrera bromsarna.
Det är därför nödvändigt att aktivera den manuella bromsen på det dragna fordonet
och/eller att blockera hjulen. På så sätt kommer fordonet att stå stilla, även om det inte
finns någon luft i tanken.

Justering av bromsar:
För korrekt funktion hos bromsarna så måste bromskraften ställas
in efter fordonets last. Det är nödvändigt att justera denna inställning
medan spridaren töms.
Bromsregulatorn är för detta ändamål utrustad med en
lastinställningskran som skall justeras beroende på lasten som
transporteras. Placera spaken enligt referensmärket på någon
av följande positioner:
s tillåten för körning på väg (endast i fält)
Halv bromskraft! Inte tillåten för körning på väg (endast i fält)
Full bromskraft! Tillåten för körning på väg! (och fält)

Liten bromskraft! Inte tillåten för körning på väg (endast i fält)
Halv bromskraft! Inte tillåten för körning på väg (endast i fält)
Full bromskraft! Tillåten för körning på väg! (och fält)
OBS: Inställningen korrigerar inte bromsarnas helt proportionellt men är tillräckligt för att
ge en bra inbromsning.
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Bilaga 2: ABACUS “CORMIREG”

Spridarlast i ton

Bredd i meter

För att läsa spridningstabellen följ siffror och pilar

Traktorns hastighet km/h

Lastytans
längd i meter

Bottenmattans hastighet i m/min

Giva i ton/ha

Körsträcka i meter för att sprida givan
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Exempel för tolkande av spridningstabell.

Givan är 30 ton/ha, med en last av 12t i spridaren, arbetsbredden är 10m,
spridarbehållaren är 5m lång och traktorns hastighet är 8 km/h.
1.Hitta givan 30 ton/ha uppe till vänster i schemat.
2.Hitta skärningspunkten med kurvan spridningsbredd "10m".
3.Gå från punkten 2, lodrät ner till lastningskurvan "12t" på grafen nedan.
4.Läs av sträckan över vilken spridaren bör tömmas (400m).
5.Från punkten 4, följ linjen vågrät till linjen för 5m längd på spridarbehållaren
i diagrammet längst ner till höger.
6.Hitta skärningspunkten med kurvan för traktorhastigheten "8km/h" i övre
högra grafen.
7.Bottenmattans hastighet längst upp till höger skall vara ca 1,65 meter per minut.

Bilaga 3: TILLVAL EGET HYDRAULSYSTEM
Beskrivning
3
7
6

6

2
4
8

5
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hydrauloljetank 80 liter (vänstra bilden)
Tanklock (med avluftning)
Returfilter (nedsänkt i tank)
Temperaturmätare för olja
Avtappningsplugg
Elventiler
Hydraulpump
Kraftöverföringsaxel
Växellåda
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2. Försiktighetsåtgärder innan användning

Kontrollera oljenivån i tanken.
Kontrollera om de finns oljeläckor i systemet.
Kontrollera att kraftuttagets varvtal är korrekt (540 eller 1000 varv/min)
Underhåll
TANK
Åtgärd
Byt hydraulolja i tanken

Frekvens
En gång per år
Olja HVB46
En gång per år

Byt hydraulfilter
VÄXELLÅDA
Åtgärd
Oljebyte växellåda

Felsökning
Problem
Felfunktion hos
en hydraulfunktion.

Hydraulsystemet
fungerar inte
korrekt

Frekvens
En gång per år
Olja SAE 80W90

Möjlig orsak

Åtgärd

• Otillräckligt hydraultryck

• Kontrollera
kugghjulspumpen
• Kontrollera hydraulikoch elledningar

• Luft i systemet
• Defekta
hydraulledningar
• Oljeläckage

• Otillräckligt tryck
• Slå på den elektriska
styrningen
• Blockerade elventiler

• Kontrollera oljenivån i
tanken

• Kontrollera oljenivån i
tanken
• Kontrollera elventilerna
• Kontrollera hydrauluttag
• Töm tanken och byt olja
och filtret
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Bilaga 4: KANTLUCKA (TILLVAL)
Kantluckan har konstruerats för att begränsa gödselspridningen vid den första körningen
intill t.ex. en väg.
Ju mer luckan stängs, desto smalare blir spridningen i den riktning som luckan sitter.
En konisk gummistopp (1) stoppar luckan när den stängs
helt.
1

Underhåll
Åtgärd
Smörjning av leder

Frekvens
En gång per dag

Glöm inte att stänga luckan vid körning på allmän väg! OLYCKSRISK!
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