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Bästa användare
Du är nu ägare av en utrustning från ALTEC och vi tackar dig för ditt 
förtroende till våra produkter. 

För att säkerställa den ständiga produktförbättringen, är konstruktörerna hos 
ALTEC alltid villiga att lyssna på förslag om hur produkten kan förbättras. 

Vi önskar dig lycka till med den forsatta användningen av den nya utrustningen. 

GARANTI: VI BER DIG ATT REGISTRERA DIN UTRUSTNING I DÄRFÖR 
AVSETT AVSNITT PÅ ALTECS WEBBSIDA: "ESPACE CLIENT" 
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1-1- SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

Vi ber dig att noggrant följa varje säkerhetsåtgärd som vi föreskriver och att läsa 
igenom dessa instruktioner upprepade gånger för att du ska kunna använda din 
maskin på bästa sätt enligt driftinstruktionerna. 
Operatören måste säkerställa att ingen person uppehåller sig i närheten av eller 
inom arbetsområdet, speciellt inte under upplyft last. 
Innan du kliver ner från traktorn ska motorn stängas av, startnyckeln dras ut och 
vänta sedan tills alla rörliga delar har stannat helt. 
Var försiktig när maskinen manövreras, se upp med hinder vid manövreringen (träd, 
väggar, stolpar, skyddstak, grindar, luftledningar, etc.) 
Varje maskin som är ansluten till en traktor, kan förändra traktorns beteende 
(bromsning, styrning, tippning). Traktorn ska vid behov vara försedd med lämplig 
ballast för att förhindra att den tippar. 
Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att vare sig du själv eller andra 
personer ska skadas när maskinen är i drift eller när den inte används. 
Vid varje förflyttning utanför fälten, ska grindarna vara stängda. 
Det är strängt förbjudet att transportera personer på eller inne i maskinen. 
Varje användning av maskinen, annan än den som avses av tillverkaren, i synnerhet 
persontransporter, är strängt förbjuden. 
Ändringar på maskinen eller icke ändamålsenlig användning faller utanför 
ALTEC S.A.S ansvarsområde. 

1-2- FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNINGEN 

Denna utrustning ska endast användas av utbildad 
personal. Maskinen är försedd med roterande rakor som är 
farliga. 
Håll maskinen borta från lekplatser för barn, och undvik att lagra den på sluttande 
underlag. 
När du lastar säckar, ska du se till att ingen befinner sig i närheten av maskinen. Se 
upp med djur, var på din vakt. 
När du utför arbeten på maskinen, ska du undvika att luta dig över rakorna, och 
hålla dig borta från dess spetsar. 
Storleken på denna utrustning kräver förstärkt uppmärksamhet framför allt vid 
manövrer. 
Stäng av motorn innan du utför något arbete på maskinen (t.ex. vid en blockering). 
Trycksättning av enheten får bara ske inifrån traktorhytten för att förhindra att 
operatören utsätts för fara. 

UPPRULLARE FÖRSEDDA MED LASTARM 

Det är strängt förbjudet att transportera en bal i maskinen och samtidigt hålla fast 
ännu en bal i lyftarmen. 
Sänk aldrig ner lastarmen när upprullaren är lastad eller när traktorn är i rörelse. 

1-SÄKERHET 



Lastarmens låsning får inte tas bort innan maskinens hydraulik är ansluten. 
Påverka reglagespaken mjukt vid lastning. 

1-3- PIKTOGRAM 

Håll personer på avstånd Läs bruksanvisningen 



2-1- IDENTIFIERING 

Varje maskin är försedd med en typskylt. Vid varje förfrågan om din maskin ska 
serienummer och tillverkningsår anges. På upprullare, är typskylten placerad på 
ramen, i närheten av 3-punktslyften. 

2-2- DT AXIAL 
EGENSKAPER

Traktor, erforderlig motoreffekt 75 hk 

Hydraultryck Drift: 160 bar 

Maximalt: 180 bar 

Hydraulflöde 40 l/min 

Kapacitet 1000 kg 

Balstorlek Alla diametrar upp till 2,0 m 

Balbredd Max. 1,25 m 

Drivning för transportband 1 dubbelverkande hydraulmotor 

Lastarm (modell 
DR160A) 

1 dubbelverkande cylinder 

Gångjärn Slitring och smörjnipplar med skydd 

Koppling 3-punktsupphängning kat. 2 för 
traktor/anpassad koppling för kraftiga 
frontlastare eller teleskoplastare 

2 - BESKRIVNING AV MASKINEN 



2-3- ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING 

Rundbalsupprullare har konstrueras för upprullning av rundbalar med halm, hö eller 
inplastad gröda. 

Annan typ av användning än den som anges av tillverkaren, i synnerhet transport 
av personer, är strängt förbjuden. 

Tveka inte att kontakta vår försäljningspersonal som gärna ger dig råd och 
information om vårt tillbehörsprogram avsett för speciella driftsförhållanden. 

Körning på allmän väg får bara ske när maskinen är tom och om alla gällande lagar 
för vägtransport uppfylls. 

Föreskriven belysning får ej vara skymd. 



3-1- DIMENSIONER 

Maskinens mått varierar beroende på modell och tillval. Vikten finns angiven på 
maskinens typskylt. 

3-2- HANTERING 

Fästpunkter för hantering och lyft av maskinen med stroppar är markerade 
med dekaler placerade på ramen. 

3-3-KOPPLING TILL TRAKTOR 

DT125 (axial) ska anslutas till 3-punktslyften (kat. II) på traktorn eller med därför 
avsedd koppling till kraftiga frontlastare eller teleskoplastare. 

Utrustningen ska placeras på plant och horisontellt underlag.
Koppla maskinen genom att fästa den i de tre fästpunkterna: 

Undre: Anslut bäraxeln till traktorns dragstänger och säkra med 

ringsprintarna
ringsprintarna.

Övre: Anslut toppstången till traktorn och säkra den med ringsprinten. Välj bästa 
läge för toppstången så att maskinen är optimalt inriktad. 

3 - INSTALLATION - IDRIFTTAGNING 
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3-4- MONTERING 

Lastarmens låsning får inte tas bort innan maskinens hydraulik är ansluten. 

3-5- KRAV PÅ PLATS FÖR HOPMONTERING OCH UNDERHÅLL 

Monteringen av maskinens delar ska ske på ett plant och stabilt golv, i ett 
arbetsområde försett med lämpliga lyftanordningar. 

3-6- HYDRAULANSLUTNINGAR 

1- Anslut slangarna till traktorns hydrauluttag. 
2- Anslut slangarna till halmspridaren till respektive kopplingar. 3- Se till 
att kopplingarna har gripit fast ordentligt. 
4- Kontrollera att hydraulanslutningarna är korrekt gjorda. 
5- Felaktig anslutning av hydraulikens returslang kan resultera i att 
hydraulmotorns tätning förstörs. 
6- Provkör med maskinen tom, trycksätt och kör transportband, rullar och halmspridare/
tallriksskivor i båda riktningarna. 
7- Se till att inget oljeläckage eller felaktig funktion uppträder under provkörningen. 

3-7- REGLAGE 

Maskinen är ansluten till traktorns hydraulik. Vad reglagespakarna beträffar ska 
du följa anvisningarna i traktorns (eller annan enhets) bruksanvisning. 

Transportörens hastighet kan ställas in med flödesregulatorn. 

3-8- INSTÄLLNINGAR - JUSTERINGAR 

Innan någon enhet påverkas, ska du förvissa dig om att hydraulkretsen är trycklös. 
Trycksättning av enheten får bara ske inifrån traktorhytten för att förhindra att 

operatören utsätts för fara. 

3-9- UPPLÄRNING - FÖRSTA FÖRSÖK IDRIFTTAGNING

Spridaren är relativt enkel att betjäna, men vi rekommenderar trots det att operatören 
bekantar sig med maskinen. Utför några försök inom ett område som är fritt från 
hinder, djur eller människor så att du lär dig hur maskinen reagerar på reglagen. 



3-11- INSTÄLLNINGAR OCH DRIFT 

Inställningar:

Lastarmens förlängning medger justering av armens gaffelposition beroende på 
balens diameter. Justeringar görs med de 4 fästskruvarna (endast DR160A) eller 
med hydraulcylindern. 

Vid samma tillfälle ska stöttans position ställas in: den optimala positionen 
motsvarar balens maximala höjd. 

Lastning: 

Se upp med lastningspositionen 

Balens rotationsriktning 



MASKIN UTRUSTAD MED LASTARM 

Lastning av en rundbal med halm eller hö bunden med 
garn:
Bal nedlagd på marken på den rundade sidan 
Lastarmen helt nere, backa traktorn med upprullaren några få centimeter ovanför 
marken 
Grensla balen 
Sänk ner traktorns trepunktslyft så att upprullaren ligger på 
marken Lyft armen mjukt 
När balen har lastats i maskinen, ska garnet skäras av (se till att allt garn 
avlägsnas.) 

Lastning av inplastade balar eller rundbal med halm eller hö bunden med nät: skjut in 
armen under balen, skär sedan upp nätet eller plastfolien enligt följande instruktioner: 

Bal nedlagd på marken på den rundade sidan 
Lastarmen helt nere, backa traktorn med upprullaren några få centimeter ovanför 
marken 
Grensla balen 
Sänk ner traktorns trepunktslyft så att upprullaren ligger på marken 
Skär upp folien eller nätet på upprullarsidan så nära armens ledpunkt som 
möjligt, se bilden 
Vik ihop nätet eller folien bakåt för att befria överdelen och dra ner den undre delen 

mellan balen och ledpunkten. 

Lyft armen mjukt 
När balen har lastats i maskinen, ska nätet eller plastfolien dras 
bort
Tänk på: om denna procedur inte följs kommer det att vara omöjligt att avlägsna 
nätet eller folien när balen har lastats i maskinen. 



MASKIN UTAN LASTARM 

Balen hanteras med en frontlastare utrustad med lämpligt redskap som har 
konstruerats för en sådan arbetsuppgift. 

Lindningarna ska tas bort från balen innan andra arbetsmoment utförs. 

Garnlindad bal: 

Balen ska lastas på i maskinen varefter lindningarna kapas och tas bort. 

Nätlindad bal: 

Balen ska lyftas upp över maskinen och nätet tas bort innan balen läggs ner på och 
berör transportbandet. 
Sedan kan balen läggas ner i spridaren. 
Om nätet fastnar mellan balen och transportbandet, är det inte möjligt att ta bort det 
och det är då möjligt att det lindas upp runt maskinens axlar och orsakar 

driftstörningar. 

Inplastad bal: 

Plastfolien ska tas bort innan balen hanteras. 
Lastningen av balen måste ske i två steg: 
- Flytta fram balen över spridaren och sänk ner den utan att den berör 
transportbandet. Skär av garnet/nätet och ta bort alla garnrester. 
- Flytta bakåt tills balen ligger an mot maskinens chassi och sänk sedan ner balen 
på transportbandet. Följ denna procedur för att undvika att transportbandet dras i 
sidled. 

Ta hand om plastfolien enligt gällande föreskrifter. 

För att börja upprullningen av balen kör du traktorn framåt: starta sedan 
transportbandet mot utsläppet och anpassa traktorns hastighet till det produktskikt 

som önskas på marken. 

Skulle en blockering av produkten uppstå, kör då transportören i motsatt riktning i 5-
10 sekunder och kör den sedan i normal riktning igen. 



HYDRAULISKT SVÄNGBAR 
MASKIN
Det finns två typer av hydraulisk svängning, styrd av olika hydrauliska/elektriska 
enheter. (Se avsnittet ”Tillval av hydrauliska och elektriska funktioner”) 

Svängning med hydraulcylinder - modellerna DR160-170-180 P/A/S/D 

Svängning med hydraulmotor - modellerna DR200-270-280 P/A/S/D 



4-1- KONTROLLER

Varje rörlig på maskinen kan vara farlig. Stäng av traktormotorn innan du utför 
några ingrepp på enheten. 

Innan du börjar köra ska du kontrollera skruvarnas åtdragning, slangarnas tillstånd, 
smörjning, transportörens och traktorkopplingens tillstånd och pinnarnas tillstånd på 
rullarna. 

Din maskins livslängd beror på det underhåll den får. Kontrollera om hydraulolja 
läcker ut. En regelbunden rengöring av maskinen medger inspektion och upptäckt 

av ev. sprickbildning. 

4-2- FELSÖKNING 

4-3- ÅRLIG SERVICE 

Alla arbeten ska utföras när maskinen är avstängd. 
Service ska endast utföras av utbildad personal för att undvika olyckor på grund av 
bristande kännedom om hur maskinen fungerar. 

Före varje arbete ska du kontrollera skruvarnas åtdragning, slangarnas tillstånd, 
transportbandets tillstånd, pinnarnas tillstånd på rullarna, lager, eventuella 
sprickor…
Smörj alla gångjärn regelbundet. Alla gångjärn är försedda med smörjnipplar. 
Några skymda smörjnipplar identifieras av ett piktogram. 

Kontrollera spänningen hos transportbandets kedja. Kontrollera regelbundet att alla 
rullar kan röras fritt. 

Problem Tänkbar orsak Lösning 

Maskinen arbetar inte Hydrauliken felaktigt 
ansluten till traktorn 

Kontrollera 
slanganslutningarna 

Defekt eller dåligt ansluten 
koppling eller slang 

Anslut kopplingarna 
korrekt eller byt ut 
defekta delar 

Materialet flyter inte Fel på driften Kontrollera kedjor, drev 
och hydraulmotorer 

Blockerad transportör Rengör och rensa bort 
främmande föremål och 
kontrollera ribbornas 
tillstånd Lastarm fungerar ej Lågt flöde  

Fel på ventil till 
cylinder 

 

4 - UNDERHÅLL 



Smörj kedjorna regelbundet framför allt om maskinen körs med inplastade balar 
och står oanvänd under flera veckor. Smörj med mineralolja, viskositet 80 till 100 
rekommenderas. Smörj inte dessa kedjor med fett. 

Även transmissionskedjor måste kontrolleras regelbundet och kedjespänningen 
justeras vid behov. 

Vid kontrollen ska först de 4 skruvarna på skyddshöljet tas bort. 

Tryck mot kedjan. Om spänningen verkar vara för låg, lossa då de tre muttrarna 
på motorfästet och vrid motorn och fästet tills kedjan har rätt spänning. Dra åt de 

tre muttrarna och sätt tillbaka kåpan på plats. 

Kontrollera bottenmattans spänning och de två fjädrarna. 



4-4- LAGRING 

Din maskin måste lagras övertäckt på ett plant och stabilt golv (max. lutning 2,8° 
dvs. 5%). 
Hantera aldrig maskinen när den är lastad med en bal. 

4-5- KRETSAR OCH HYDRAULISKA/ELEKTRISKA 
KOMPONENTER
Vid alla problem med hydrauliken rekommenderar vi att maskinens hydraulik 
kopplas bort och att kvalificerad personel utför reparationen. 
En felaktig hydraulkrets kan vara farlig. 
Alla hydraulanslutningar måste utföras enligt våra indikeringar. Innan något 
arbete utförs ska du se till att kretsen är trycklös. 
Har ett läckage uppstått kan olja under tryck tränga in genom huden och orsaka en 
mycket allvarlig blodförgiftning. I skadefall ska du omedelbart kontakta en läkare. 

4-6- URDRIFTTAGNING, ISÄRTAGNING, SKROTNING 

Vi påminner om att avfallshantering måste överlåtas till organisationer som är 
specialiserade på omhändertagning eller återvinning. Hydraulkretsar måste tömmas 

och slangarna tas omhand i speciella behållare. 

4-7- BRAND 

Skulle en brand uppstå rekommenderar vi att brandsläckare av ABC-typ eller med 

kolsyresnö används. 



enligt det Europeiska direktivet 2006/42/CE. 

Tillverkare: ALTEC – 12200 MORLHON 

Beskrivning av maskinen: Rundbalsupprullare 

Typ: Alla typer av ALTEC rundbalsupprullare 

Följande Europeiska standarder har tillämpats: 

EN 293 
EN 1443 
EN 1050 
EN 12100-2 
EN 982 

Morlhon 20/11/2015 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 



5-1- Bredare spridning i sidled 

5-2- Bredare spridning i längdled 

5-3- Tillval elektriska/hydrauliska funktioner 

 5-4- Sluten botten 

5-5- Sidoförskjutning 

5-6- Lyftramp 

5-7- Förlängd transportör 

5-8- Anslutning till teleskoplastare 

5-9- Hjulsats 

För fler tillval, explosionsritning av delar, enheternas 
layout ring +33 5 65 29 95 88 eller e-brev till: 

sav@altec.fr 

5 - TILLVALSKOMPONENTER 
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5.1 DR TILLVAL: 

HALMSPRIDNING I SIDLED & 

BRED HALMSPRIDNING 

SÄKERHETSINSTRUKTION
ER

1-1- SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Läs igenom avsnittet med denna rubrik i upprullarens bruksansvisning. 

1-2- SPECIELLA EGENSKAPER 

Spridarens rakor har metallspetsar som kan vara farliga. Vidta lämpliga åtgärder för 
att förhindra personskador. 
- Håll maskinen borta från lekplatser för barn och lagra den inte på sluttande 
underlag. 
- Under drift måste du se till att ingen befinner sig i närheten av maskinen. Se upp 
med djur, var på din vakt. 

- Föraren får inte lämna traktorhytten innan hydrauliken eller maskinens 
mekaniska drift har stängts av. 

- Spridar rakorna roterar snabbt och kan vara farliga. 

1 - SÄKERHET
SÄKERHET



- Stäng alltid av traktormotorn innan du utför några arbeten på maskinen. 

- Håll ett tillräckligt avstånd när du arbetar i närheten av hinder (stolpar, väggar 
etc.) 

- Stäng alltid av ventilen när spridarsystemet viks undan längs maskinen. 

Det sidospridande systemet har konstruerats för att passa till DR-seriens upprullare. 
Det möjliggör spridning av halm eller regelbunden och problemfri fördelning av hö 
längs ett utfordringsgaller med hjälp av den traktor eller teleskoplastare som den är 
monterad på. 

Axeldrift: 
Ventilblock: 
Bortvikning: 
Gångjärn: 

Vikt: 

1 hydraulmotor 
1 trevägsventil 
Stång och låshandtag 
Slitring och smörjnipplar, rulllager 

50 kg (ca) 

Denna enhet kan levereras med en nybeställd upprullare, eller köpas separat för 
eftermontering på befintlig upprullare. 

3-1- MONTERING PÅ UPPRULLAREN 

Monteringsanvisning och litteratur medföljer passande till modell och typ av vald 
hydraulanslutning. 

3-2- HYDRAULANSLUTNINGAR 

- Se till att alla kopplingar är korrekt låsta 
- Gör en test under tryck 
- Kontrollera att inget läckage eller fel uppträder under provkörningen 

3-3- UPPLÄRNING - FÖRSTA FÖRSÖK 

Innan maskinen används föreslår vi att användaren bekantar sig med den. Några få 
testkörningar inom ett område fritt från hinder, personer och djur hjälper operatören 
att förstå möjliga reaktioner från enheten. 

3 - IDRIFTTAGNING 

2 - BESKRIVNING AV MASKINEN 



3-4- INSTÄLLNINGAR - DRIFT 

När upprullaren används enbart för fördelning fälls spridarenheten åt sidan. Den 
måste låsas ordentligt med handtaget och clips. Trevägsventilen måste vara stängd. 

FLYTTA SPRIDAREN TILL ARBETSLÄGET 

Kontrollera att hydrauliken är trycklös. Frigör spridarenheten från maskinens sida och 
fäll in den till spridningsläget. Lås den ordentligt med handtaget på maskinens krok. 
Aktivera hydraultrycket inifrån traktorhytten så att ingen utsätts för fara. 
Lastning av balen är endast möjlig när trevägsventilen är stängd. När balen är på 
plats och är uppskuren ska dess lindningar rensas bort för att förhinda att dessa 
lindas upp runt maskinens eller spridarens axel. 

DRIFT 

Upprullaren river upp balen till ett skikt och spridaren kastar ut halmen i sidled. 
Om hydraulkretsen är försedd med en flödesdelare har du möjlighet att reglera 
fördelningen genom att justera balens upprullningshastighet. 
Skulle halmtransporten blockeras, växla då transportörens drift flera gånger mellan 
back och normal, och därigenom utsätta materialet för chock. Du kan även sänka 
upprullningshastigheten med flödesregulatorn. Observera att vid en direkt anslutning 
till traktorn eller med magnetventil, kommer halmspridarsystemet att stoppas vid en 

reversering av upprullningen. 

3-5- SÄKERHET - PÅMINNELSE 

Säkerhetsinstruktioner ges i avsnitt 1. Vi uppmanar dig att uppmärksamma dem 
helt, och läsa igenom dem noggrant för att bättre kunna dra nytta av maskinen 
under drift, helt i överensstämmelse med de råd som ges. 
Var särskilt försiktig vid manövrer. 
Se till att vare sig du själv eller andra skadas både när maskinen är i drift och under 
arbetspauserna. 

KONTROLLER
4-1- KONTROLL LISTA

Kontrollera följande före varje användning: 

-  tänderna på spridarens rakor 
- skruvarnas åtdragning, 
-  slangarnas tillstånd, 
-  lager 

Se till att inga fel, oljeläckage eller sprickor har uppstått. 

4 - UNDERHÅLL 



Kontrollera spänningen hos transportbandets kedja minst en gång per år. 
När detta görs måste maskinen ha stoppats helt. Skruva loss sidospridarens 
skyddskåpa och tryck mot kedjan. Om den är för slak, lossa då de tre muttrarna 
på motorfästet och vrid enheten tills kedjan har rätt spänning. Dra sedan åt de tre 
muttrarna igen och sätt tillbaka kåpan på plats. 

ALLA DEFEKTA DELAR MÅSTE ERSÄTTAS MED SAMMA ORIGINAL 
RESERVDELAR. SKRUVAR, CLIPS OCH SPRINTAR FÅR ALDRIG ERSÄTTAS 

MED NÅGOT ANNAT, I ANNAT FALL FÖRFALLER GARANTIN. 

4-2- PERIODISK SERVICE 

Smörj alla gångjärn regelbundet. Alla gångjärn är försedda med smörjnipplar. 
Några skymda smörjnipplar identifieras av ett piktogram. 

Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är korrekt åtdragna, speciellt de 

som fäster dreven på axeln. 

Smörj kedjedriften regelbundet. 

För fler tillval, explosionsritning av delar, enheternas 
layout ring +33 5 65 29 95 88 eller e-brev till: 
sav@altec.fr 

Tillverkaren 
ALTEC SAS 

550 ROUTE DES CHARRONS 
FR-12200 MORLHON LE 

HAUT
FÖRSÄKRAR att den nya nedan beskrivna 
utrustningen:
- Spridare för halmspridning i sidled 
- Spridare för bred halmspridning i sidled 

uppfyller gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter. 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

mailto:sav@altec.fr


5.2 DR TILLVAL: 

HALMSPRIDNING I LÄNGDLED & BRED 

HALMSPRIDNING I LÄNGDLED 

1-1- SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
Läs igenom avsnittet med denna rubrik i upprullarens bruksansvisning. 

EGENSKAPER

1-2- SÄRSKILDA FUNKTIONER
Spridarsystemet är försett med metallskivor med vingar som kan vara farliga. 

Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra personskador. 

- Håll maskinen borta från lekplatser för barn och lagra den inte på sluttande 

underlag. 

- Under drift måste du se till att ingen befinner sig i närheten av maskinen. 

Se upp med djur, var på din vakt. 

- Föraren får inte lämna traktorhytten innan hydrauliken eller maskinens 
mekaniska drift har stängts av. 

- Spridar skivorna roterar snabbt och kan vara farliga. 

- Stäng alltid av traktormotorn innan du utför några arbeten på maskinen. 

1 - SÄKERHET
SÄKERHET



- Håll ett tillräckligt avstånd när du arbetar i närheten av hinder (stolpar, väggar etc.) 

- Stäng alltid av ventilen när spridarsystemet inte används. 

Systemet för spridning i längdled har konstruerats för att passa till DR-seriens upprullare. 
Det möjliggör spridning av halm eller regelbunden och problemfri fördelning av hö längs ett 

utfordringsgaller med hjälp av den traktor eller teleskoplastare som den är monterad på. 
Axeldrift: 
Ventilblock: 
Skivrotation: 
Gångjärn: 

Vikt: 

1 hydraulmotor 
1 Trevägsventil 
2 Vevmekanism 
Slitring och smörjnipplar, rullager 
150 kg (ca) standard spridning 

190 kg (ca) bred spridning i längdled 

Denna enhet kan levereras med en nybeställd upprullare, eller köpas separat för 
eftermontering på befintlig upprullare. 

3-1- MONTERING PÅ UPPRULLAREN 

Monteringsanvisning och litteratur medföljer passande till modell och typ av vald 
hydraulanslutning. 

3-2- HYDRAULANSLUTNINGAR 

- Se till att alla kopplingar är korrekt låsta 
- Gör en test under tryck 
- Kontrollera att inget läckage eller fel uppträder under provkörningen 

3-3- UPPLÄRNING - FÖRSTA FÖRSÖK IDRIFTTAGNING

Innan maskinen används föreslår vi att användaren bekantar sig med den. Några få 
testkörningar inom ett område fritt från hinder, personer och djur hjälper operatören 
att förstå möjliga reaktioner från enheten. 

3 - IDRIFTTAGNING 

2 - BESKRIVNING AV MASKINEN 



G
E

3-4- INSTÄLLNINGAR - DRIFT 

 KIL 

  KIL 

  UPPRULLARE 

  SPRIDARE 

DETALJERAD VY AV 
KOPPLINGENS 
URTAG 

2 - NÄR UPPRULLARENS RAM HAR KOPPLATS TILL URTAGET, 
LYFT UPP UPPRULLAREN FÖR ATT LÅSA ARMARNA 

1 - SPRIDARSYSTEMET NEDLAGT PÅ GOLVET PÅ EN KIL, BACKA 
UPPRULLAREN TILLBAKA TILL SPRIDARENS STÖDARMAR 

KOPPLING AV SPRIDAREN MED METALL- 
SKIVOR TILL DEN LEDBARA UPP-
RULLAREN DR160A ELLER DR160S 



FLYTTA SPRIDAREN TILL ARBETSLÄGET 

Kontrollera att hydrauliken är trycklös. Frigör spridarenheten från maskinens sida och 
fäll in den till spridningsläget. Lås den ordentligt med handtaget på maskinens krok. 
Aktivera hydraultrycket inifrån traktorhytten så att ingen utsätts för fara. 
Lastning av balen är endast möjlig när trevägsventilen är stängd. När balen är på 
plats och är uppskuren, ska dess lindningar rensas bort för att förhindra att dessa 
lindas upp runt maskinens axel eller spridarens skivor. 

DRIFT 

Upprullaren river upp balen till ett skikt som faller ner på spridarens skivor med 
vingar som kastar ut halmen bakåt. 
Om hydraulkretsen är försedd med en flödesdelare har du möjlighet att reglera 
fördelningen genom att justera balens upprullningshastighet. 

3-5- SÄKERHET - PÅMINNELSE 

Säkerhetsinstruktioner ges i avsnitt 1. Vi uppmanar dig att uppmärksamma dem 
helt, och läsa igenom dem noggrant för att bättre kunna dra nytta av maskinen 
under drift, helt i överensstämmelse med de råd som ges. 
Var särskilt försiktig vid manövrer. 
Se till att vare sig du själv eller andra skadas både när maskinen är i drift och under 

arbetspauserna. 

KONTROLLER
4-1- KONTROLL LISTA
Kontrollera följande före varje användning: 

- spridarens skivor 
- skruvarnas åtdragning
- slangarnas tillstånd 
- axeldrivningen

Se till att inga fel, oljeläckage eller sprickor har uppstått. 
Kontrollera spänningen hos transportbandets kedja minst en 
gång per år. 

När detta görs måste maskinen ha stoppats helt. Skruva loss sidospridarens 
skyddskåpa och tryck mot kedjan. Om den är för slak, lossa då de tre muttrarna 
på motorfästet och vrid enheten tills kedjan har rätt spänning. Dra sedan åt de tre 
muttrarna igen och sätt tillbaka kåpan på plats. 

4 - UNDERHÅLL 



ALLA DEFEKTA DELAR MÅSTE ERSÄTTAS MED SAMMA ORIGINAL 
RESERVDELAR. SKRUVAR, CLIPS OCH SPRINTAR FÅR ALDRIG ERSÄTTAS 

MED NÅGOT ANNAT, I ANNAT FALL FÖRFALLER GARANTIN. 

4-2- PERIODISK SERVICE 

Smörj alla gångjärn regelbundet. Alla gångjärn är försedda med smörjnipplar. 
Några skymda smörjnipplar identifieras av ett piktogram. 

Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är korrekt åtdragna, speciellt de 

som fäster dreven på axeln. 

Smörj kedjedriften regelbundet. 

För fler tillval, explosionsritning av delar, enheternas 

layout ring +33 5 65 29 95 88 eller e-brev till: sav@altec.fr 

Tillverkaren 
ALTEC SAS 

550 ROUTE DES CHARRONS 
FR-12200 MORLHON LE 

HAUT
FÖRSÄKRAR att den nya nedan beskrivna utrustningen: 

- Spridare för halmspridning i längdled 
- Spridare för bred halmspridning i längdled 

uppfyller gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter. 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

mailto:sav@altec.fr


5.3 DR TILLVAL: 

HYDRAULISKA/ELEKTRISKA FUNKTIONER 

SÄKERHETSINSTRUKTION
ER

1-1- SÄKERHETS INSTRUKTIONER 

Läs igenom avsnittet med denna rubrik i upprullarens bruksansvisning. 

Elektriska och hydrauliska uppkopplingar måste göras av en fackman. 

1- SÄKERHET
SÄKERHET



2-1- MAGNETVENTILER (standard) 
Standardmaskiner är försedda med magnetventiler för att manövrera varje 
maskinfunktion från en enda dubbelverkande fördelare på 
traktorn/teleskoplastaren.

Strömställare PÅ/AV
Nr 4

Strömställare 
Nr 1

Ström-
ställare Nr 3 
(endast 
för DR160 

PA/D) 
Strömställare 
Nr 2 (tillval) 

Koppla först in manöverboxen installerad i hytten genom att slå om strömställaren till PÅ. 
För att utföra upprullningen måste de tre strömställarna stå i mittläget. Magnetventilerna 
drivs av en hydraulisk dubbelverkande krets och en elektrisk 12 VDC-krets. Aktivera 

traktorns fördelare för att starta upprullningen. 

MANÖVRERA LASTARMEN 
Slå om strömställare nr 1 till läget ARM (BRAS). De andra två strömställarna 

måste stå kvar i mittläget. Aktivera traktorns fördelare för att manövrera lastarmen. 

ATT VRIDA MASKINEN 
För att vrida maskinen slås strömställare nr 1 om till läget ROTATION. De andra två 

strömställarna måste stå kvar i mittläget. Aktivera traktorns fördelare för att vrida maskinen. 

SKJUTA UT ARMEN 
Slå om strömställare nr 3 till läget EXTENSION. De andra två strömställarna måste stå 

kvar i mittläget. Aktivera traktorns fördelare för att skjuta ut eller dra in lastarmen. 

STÄLLA IN UPPRULLNINGSHASTIGHETEN 
Produktflödet regleras genom att balens upprullningshastighet justeras. Påverka 
strömställare nr 2 (+/-). Hastighetsregleringen är inaktiverad vid backning. 

Glöm inte att slå om strömställaren nr 4 till AV när du är klar. Om 

denna instruktion inte respekteras kommer traktorns batteri att 

urladdas. 

2- FUNKTIONER
KOMPONENT

ER



2-2- ELFÖRDELARE - PLO (tillval) 

Koppla först in manöverboxen installerad i hytten genom att slå om 
strömställaren till PÅ. Ställ in traktorns hydraulik till kontinuerlig drift. 
Elfördelaren drivs av en enkelverkande fördelare (med hydraulisk retur) och 12 

VDC elledning. 

För att köra en funktion ska motsvarande strömställare på manöverboxen aktiveras; 

varje funktion är markerad med en dekal. 

STÄLLA IN UPPRULLNINGSHASTIGHETEN 
Produktflödet regleras genom att balens upprullningshastighet justeras. Påverka 
strömställaren med dekalen ”+/-”. Hastighetsregleringen är inaktiverad vid backning. 

Glöm inte att slå om strömställaren till AV när du är klar. Om denna 

instruktion inte respekteras kommer traktorns batteri att urladdas. 



INGÅNG FLÖDESDELARE 
FRÅN 0=NOLL FLÖDE=FÖRDELARE  
STÄNGD TILL 12 = MAX. FLÖDE = 45L/MIN 

JUSTERING AV UPP- 

RULLNINGSHASTIGHETEN 



2-3- HYDRAULISKA FÖRDELARE (tillval) 

Ställ in traktorns hydraulik till kontinuerlig drift. 
Fördelaren drivs av en enkelverkande fördelare (med hydraulisk retur). För 

att köra en funktion aktiveras motsvarande spak på fördelaren. 

STÄLLA IN UPPRULLNINGSHASTIGHETEN 
Produktflödet regleras genom att balens upprullningshastighet justeras. Påverka 
fördelarens tumhjul. (Tillvalet är tillgängligt när maskinen är försedd med ett 
spridarsystem). 

För fler tillval, explosionsritning av delar, enheternas layout 

ring +33 5 65 29 95 88 eller e-brev till: sav@altec.fr 

mailto:sav@altec.fr


5.4 DR TILLVAL: 

PLÅTSKIVA FÖR SLUTEN BOTTEN 

Sats med monterade plåtskivor som förhindrar att oupprullat material faller genom 
maskinen och ner på golvet. (+50 kg) 

5.5 DR TILLVAL: SIDOFÖRSKJUTNING 

Fast sidoförskjutning, eller förskjutning påverkad med hydraulcylinder för att vinna plats 
i sidled vid fördelning av produkterna, till vänster eller till höger sida. (+100 kg) 



5.6 DR TILLVAL: 

LYFTRAMP 

Medger att maskinen lyfts upp till 1,2 meter för spridning av halmen över stängslen 
(+270 kg) 

5.5 DR TILLVAL: FÖRLÄNGD TRANSPORTÖR 

Ökar sidoförskjutningen av materialets nedfallningsplats. 



5.8 DR TILLVAL: 

FÄSTANORDNINGS SATS TILL

TELESKOPLASTARE 

Altecs upprullare kan monteras på frontlastare eller teleskoplastare. 
SE UPP! Förvissa dig om att traktorn eller teleskoplastaren har tillräcklig 
lyftkapacitet för att klara av din maskin 
Kopplingsproceduren beskrivs i den motoriserade enhetens bruksansvisning. 
För elanslutningarna levererar vi en färdigt kablage för anslutning till kopplingen. 
(installationen måste utföras av en fackman, en monteringsanvisning medföljer 
satsen vid leveransen.) 
När den mekaniska och hydrauliska anslutningen av DT125 har gjorts till din maskin, 
stick in kablagets hankontakt (maskinen) till honuttaget på lastarens kopplingsdon. 

5.5 DR TILLVAL: HJULSATS 

Med hjulsatsen förvandlas den burna maskinen till en bogserad, varför mindre 
traktorer kan användas. Körning på allmän väg är förbjuden. 

 



För att säkerställa ständiga produktförbättringar, förbehåller sig Altecs konstruktörer 
rätten att utföra modifieringar på modellerna. Som en del av produktens fortlöpande 
utveckling, kan vissa delar av denna handbok inte vara helt aktuella. Eventuella fel i 
denna handbok kommer inte att leda till att vi övertar ansvar för de konsekvenser 
som därigenom kan uppstå. För alla nödvändiga ingrepp ber vi dig att kontakta din 
återförsäljare som kan hjälpa dig eller vår tekniska service som är beredd att lösa 
alla frågor som kan uppträda. 

REPRODUKTION AV DETTA DOKUMENT, ÄVEN DELAR DÄRAV, 
ÄR OAVSETT ANVÄND TEKNIK FÖRBJUDEN UTAN SKRIFTLIGT 

TILLSTÅND FRÅN ALTEC S.A.S 

Tel. +33 5 65 29 95 88 Fax +33 5 65 29 95 89 
E-post: 
altec@altec.fr 
www.altec.fr 

Importör: 

Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 

mailto:altec@altec.fr
http://www.altec.fr/
http://www.narlant.se/



