
DT125S/R AXIAL OCH LATERAL 

BRUKSANSVISNING 
DESSA INSTRUKTIONER MÅSTE DU LÄSA NOGA 
INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN 



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" 



SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

DENNA DEKAL, FÄST PÅ ALLA VÅRA MASKINER, 
HÄNVISAR TILL DENNA HANDBOK SOM DU MÅSTE LÄSA. 

ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN UTAN ATT HELT FÖRSTÅ 
TILLHÖRANDE SÄKERHETSINFORMATION ÄR FARLIGT. 

1-1 ALLMÄN INFORMATION 

- DENNA UTRUSTNING SKA ENDAST ANVÄNDAS AV UTBILDAD PERSONAL. 

- DIN MASKINS LIVSLÄNGD BEROR PÅ DET UNDERHÅLL DEN FÅR. 
KONTROLLERA REGELBUNDET SKRUVARNAS ÅTDRAGNING, 
SLANGARNAS TILLSTÅND, SMÖRJNING, HJUL OCH DÄCK OCH TECKEN 
PÅ SLITAGE… 

- UNDERHÅLL SKA ENDAST UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL 
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT OLYCKOR UPPSTÅR PÅ GRUND AV DÅLIGA 
KUNSKAPER OM HUR UTRUSTNINGEN ANVÄNDS. 

- OPERATÖREN MÅSTE SÄKERSTÄLLA ATT INGEN PERSON UPPEHÅLLER SIG I 
NÄRHETEN AV ELLER INOM ARBETSOMRÅDET, SPECIELLT INTE UNDER 
UPPLYFT LAST. 

- ALLA RÖRLIGA DELAR PÅ UTRUSTNINGEN ÄR FARLIGA. 
STICK ALDRIG IN FINGRARNA ELLER FÖREMÅL I ETT 
RISKOMRÅDE. 
- STÄNG AV TRAKTORMOTORN INNAN DU GÖR INGREPP 
PÅ UTRUSTNINGEN. 

- EN FELAKTIG HYDRAULKRETS KAN VARA FARLIG. 

- ALLA HYDRAULANSLUTNINGAR MÅSTE GÖRAS ENLIGT 
VÅRA INSTRUKTIONER. 

- INNAN NÅGOT INGREPP GÖRS 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. 

- TILLKOPPLAD UTRUSTNING KAN FÖRÄNDRA TRAKTORNS 
BETEENDE (BROMSNING, STYRNING, ETC.). 

 



- FÖRSE TRAKTORN MED LÄMPLIG BALLAST VID BEHOV. 

- VARJE ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN, ANNAN ÄN DEN SOM 
AVSES AV TILLVERKAREN, I SYNNERHET PERSONTRANSPORTER, 
ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEN 

- SKULLE ENHETEN KÖRAS PÅ VÄG, SKA DEN VARA TOM OCH UPPFYLLA 
VÄGTRAFIKFÖRORDNINGENS ALLA KRAV. 

- SE UPP FÖR HINDER VID MANÖVRER. (TRÄD, VÄGGAR, STOLPAR, 
SKYDDSTAK, GRINDAR, LUFTLEDNINGAR, ETC. ). 

- SKRUVAR, MUTTRAR, CLIPS OCH SPRINTAR FÅR ALDRIG ERSÄTTAS 
MED NÅGOT ANNAT ÄN ORIGINAL RESEDRFVDELAR. 

ÄNDRINGAR PÅ MASKINEN ELLER ICKE ÄNDAMÅLSENLIG 
ANVÄNDNING FALLER UTANFÖR ALTEC S.A.S 

ANSVARSOMRÅDE. 



enligt det Europeiska direktivet 2006/42/CE. 

Tillverkare: ALTEC – 12200 MORLHON 

Beskrivning av maskinen: Storbalsströare 

Typ: 

DT125S 
DT125 Axial  
DT125R 
DT125R Axial 

Följande Europeiska standarder har tillämpats: 

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

Morlhon 01/02/2016 

Philippe GIL 
Chairman & CEO 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 



enligt det Europeiska direktivet 2006/42/CE. 

Tillverkare: ALTEC – 12200 MORLHON 

Beskrivning av maskinen: Storbalsströare 

Typ: 

DT125 
DT125R Lateral 

Följande Europeiska standarder har tillämpats: 

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

Morlhon 01/02/2016 

Philippe GIL 
Chairman & CEO 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
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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, portar, luftledningar, etc.) 
Varje maskin som är ansluten till en traktor, kan förändra traktorns beteende 
(bromsning, styrning, tippning). Traktorn ska vid behov förses 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. 

1-SÄKERHET 



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. 
Glöm inte att låsa spridartallrikarna eller rakorna med låstapparna och 
ringsprintarna. 
Tallrikarnas eller rakornas avstängningsventil ska endast påverkas när 
hydraulkretsen är trycklös och utan att någon står i närheten. 

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 maskintypen DT125 är typskylten 
placerad på ramen, i närheten av 3-punktslyften. 

2-2- DT AXIAL 

Traktor, erforderlig motoreffekt 100 hk 

Storlek (maskinen på marken) 
DT125S: H 1,90 m, L 3,40 m, B 1,70 m 
DT125 AXIAL: H 1,90 m, L 4,00 m, B 2,00 m 
DT125R: H 2,30 m, L 4,40 m, B 1,70 m 
DT125R AXIAL H 2,30 m, L 5,00 m, B 2,00 m 

Hydraultryck Drift: 160 bar  
Maximalt: 180 bar 

Hydraulflöde 45 l/min 

Kapacitet 490 kg 

Balstorlek Max. 1200x1200x2500 mm 

Balbredd Max. 1,25 m 

Drivning för transportband 1 dubbelverkande hydraulmotor 

Rulldrift 1 dubbelverkande hydraulmotor (per rulle) 

Rakornas drift 1 dubbelverkande hydraulmotor 

Halmströare 2 tallrikar med vingar (DT125(R) AXIAL) 

Tallriksrotation: 2 vevmekanismer (DT125(R) AXIAL) 

Koppling 3-punktsupphängning kat. 2 för traktor / 
anpassad koppling för kraftiga frontlastare 
eller teleskoplastare (koppling till svängbar 
dragstång eller dragstänger för DT125R 
(axial)) 

2-BESKRIVNING AV MASKINEN 



2-3- DT LATERA
 
L 

2-4- ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING 

DT125S(R) och DT125(R) storbalsströare har konstruerats för fördelning och 
spridning av halm, hö eller ensilage från fyrkantbalar. 

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. 

Traktor, erforderlig motoreffekt 100 hk 

Storlek (maskinen på marken) 
DT125 LATERAL: H 1,90 m, L 4,20 m, B 
2,30 m 
DT125R LATERAL: H 2,20 m, L 5,20 m, 
B 2,50 m 

Hydraultryck Drift: 160 bar Maximalt: 
180 bar 

Hydraulflöde 45 l/min 

Kapacitet 300 kg 

Balstorlek Max. 1200x1200x2500 mm 

Balbredd Max. 1,25 m 

Drivning för transportband 1 dubbelverkande hydraulmotor 

Rulldrift 1 dubbelverkande hydraulmotor (per rulle) 

Drivning för tvärtransportband 1 dubbelverkande hydraulmotor 

Halmspridning 1 dubbelverkande hydraulmotor 

Halmströare 1 horisontell raka 

Koppling 3-punktsupphängning kat. 2 för traktor / 
anpassad koppling för kraftiga frontlastare 
eller teleskoplastare (koppling till svängbar 
dragstång eller dragstänger för DT125R 
(axial)) 



3-1- STORLEKAR

Transport: 

DT125S: 
DT125R: 
DT125 AXIAL: 
DT125R AXIAL: 
DT125 LATERAL: 
DT125R LATERAL: 

H 1,90 m, L 3,40 m, B 1,70 m 
H 2,30 m, L 4,00 m, B 1,70 m 
H 1,90 m, L 3,40 m, B 2,00 m 
H 2,30 m, L 4,00 m, B 2,00 m 
H 1,90 m, L 3,40 m, B 1,70 m 
H 2,20 m, L 4,00 m, B 1,90 m 

Drift: 

DT125S: 
DT125R: 
DT125 AXIAL: 
DT125R AXIAL: 
DT125 LATERAL: 
DT125R LATERAL: 

H 1,90 m, L 3,40 m, B 1,70 m 
H 2,30 m, L 4,00 m, B 1,70 m 
H 1,90 m, L 3,40 m, B 2,00 m 
H 2,30 m, L 4,00 m, B 2,00 m 
H 1,90 m, L 4,20 m, B 2,30 m 
H 2,20 m, L 5,20 m, B 2,50 m 

Vikt: 

DT125S 
DT125R: 
DT125 AXIAL: 
DT125R AXIAL: 
DT125 LATERAL: 
DT125R LATERAL: 

750 kg 
870 kg 
850 kg 
1010 kg 
1000 kg 
1200 kg 

3-2- HANDHAVANDE
Fästpunkter för hantering och lyft av maskinen med stroppar är markerade 

med dekaler placerade på ramen. 

3-3- KOPP
 
LING TILL 

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

Utrustning
 
en ska placeras på plant och horisontellt

Koppla DT125 genom att fästa den i de tre fästpunkterna: 
Undre: Anslut bäraxeln till traktorns dragstänger och säkra 
med ringsprintarna.

3-INSTALLATION - IDRIFTTAGNING 



Övre: Anslut toppstången för DT125 till traktorn och säkra den med 
ringsprinten. Välj bästa läge för toppstången så att maskinen är optimalt 
inriktad. 

• DT125R axial med svängbar dragstång ska kopplas till dragstängerna på 3-
punktslyften.

Utrustningen ska placeras på plant och horisontellt underlag.

Undre: Anslut bäraxeln till traktorns dragstänger och säkra med ringsprintarna
(eller med tillval till svängbar dragstång eller till traktorns lyftdragkrok).

Lyft dragstängerna så att maskinen är så horisontell som möjligt.



• DT125R axial med dragstång ska kopplas antingen till den svängbara
dragstången eller till traktorns lyftdragkrok.

Utrustningen ska placeras på plant och horisontellt underlag.

Ställ in höjden på utrustningen enligt höjden på traktorns fästpunkter
genom att justera stödbenet. Backa traktorn och lås fast utrustningen med
traktorns tapp. Lyft upp stödbenet.

SE UPP! För att uppnå bästa driftresultat, måste maskinens botten
vara så horisontell som möjligt.

3-4- HOPSÄTTNING

För att minska måtten under leveranstransporten, är halmspridarenheten (tallrikar 
eller system med rakor) demonterade från maskinen. 

Halmspridning i 
 

Vid hopmonteringen kommer tallrikarna att läggas ner på marken och blockeras med en 
kil. Backa maskinen till tallriksfästena. Lås dem med medföljande ringsprintar när de är 
på plats. 



Halmspridning i sidled: 

Vid hopmonteringen fästs först stödramen på DT125 med bultar och ringsprintar. När 
den är fäst på maskinen, montera spridarenheten på stödet och fäst den med 
medföljande skruvar. 

Anslut sedan hydraulslangarna enligt markeringarna på snabbkopplingarna. 

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 rakor/skivor 
i båda riktningarna. 
7- Se till att inget oljeläckage eller felaktig funktion uppträder under provkörningen. 

3-7- ELANSLUTNINGAR 

Elstyrda maskiner är försedda med ett kablage, för att maskinen ska kunna 
försörjas från traktorn (eller annan motoriserad utrustning). 
Spänningen måste ligga mellan 12-24 volt. (Installationen måste utföras av en 
fackman, ett kopplingsschema medföljer vid leveransen.) 
När de mekaniska och hydrauliska anslutningarna har gjorts mellan traktorn och 
DT125, ansluts spridarens hankontakt till traktorns elektriska honuttag. 

3-8- 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. 

3-9- INSTÄLLNINGAR - 
 

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. 

3-10- UPPLÄRNING - FÖRSTA FÖRSÖK 

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 

Inställning av rullarna 

Fästskruv 

Justeringen av angreppsvinkeln på rullarnas pinnar görs genom att 
inställningskammen påverkas. Ta först bort fästskruven, flytta den sedan och fäst den 
i ett nytt läge så att den får önskad angreppsvinkel. 

Inställning av stoppet och rakan 

Raka 

Stopp 

Avståndet mellan transportbandets ovansida och stoppbalkens undersida ska 
motsvara balens höjd plus 5-10 cm. 

Rakans höjd och vinkel kan ställas in. Den har till uppgift att trycka produkten så 
mycket som möjligt mot rullen. 
Inställningarna görs med efterföljande försök för att hitta den gynnsammaste 
kombinationen. 

 

   



Lastning 

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. 



Justering av transportörens hastighet 

För att halmen ska rivas upp korrekt i rullarna, måste balens hastighet justeras. Det 
sker med strömställaren +/- på manöverboxen som är installerad i hytten. (Denna 
manöverbox är specialtillverkad för vår maskin och kan inte användas till någon 
annan.) 

Hastighetsregleringen är inaktiverad vid backning. 

   



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. 

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 främ-
mande föremål och kont-
rollera ribbornas tillstånd 

Otillfredsställande 
spridning 

Lågt flöde Låt en fackman testa flödet i 
traktorns hydraulik. 

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. 

Drivning för 

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

4 fästskruvar 

Motorfäste 

Kedjespännare 

Kontrollera först spänningen på den kraftiga kedjan till transportbandet. Om den är 
för slak lossa då de 3 muttrarna på hydraulmotorns fäste för att lossa drivaxelns 
kedja. 
Skruva loss kåporna som förhindar vridning från axeln, justera sedan de två 2 
kedjespännarna tills transportbandet har rätt spänning. Dra till sist fast låsmuttrarna. 
Justera sedan motorfästet för att spänna axelns drivkedja. Är kedjan för hårt spänd 
kan den förlängas med en extra kedjelänk som förvaras i lådan. 
När kedjan är korrekt spänd dras motorfästets skruvar fast igen och 
skyddshöljet monteras tillbaka. 

 



Rulldrift 

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. 

Drift för spridarens tallrikar 

Kontroll sker genom att kuggväxelns undre skyddshölje tas bort. 
Spänningen justeras på samma sätt som i föregående avsnitt. 

Oljebyte 

Tänk på att byta oljan i tallrikarnas vevmekanism. Första byte efter 50 
timmar. Byt sedan var 500:e timme eller en gång per år. Använd typ 
80W90 transmissionsolja. 

 

 



4-4- LAGRING 

Din maskin måste lagras övertäckt på ett plant och stabilt golv (max. lutning 2,8° 
dvs. 5%). 

H antera aldrig m askinen n är den  är last ad med en bal. 

4-5- KRETSAR OCH HYDRAULISKA/ELEKTRISKA 
 

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. 

mailto:sav@altec.fr


För varje tillval ber vi dig att läsa respektive bruksanvisning. 

5-1- Bredare spridartallri
 
kar 

Tillvalet med bredare spridare medger spridning med 7-8 meters bredd beroende på 
halmens kvalitet. 
SE UPP! Med detta tillval ökar maskinens bredd från 2,0 till 2,5 m. 

5-2 Montering på frontlastare eller teleskoplastare 

Spridaren DT 125 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. Hydraulanslutningarna beskrivs i §3-6 
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 - TILLVALSKOMPONENTER 

 

 



5-3 Hjul och fast/svängbar dragstång 

DT125 med svängbar dragstång kopplas till befintlig dragstång 

DT125 med fast dragstång, fästs till dragöglan Ø40 mm och traktorns 
lyftdragkrok. 

De seriemässiga hjulen har däckdimensionen 7.5x16-8PR 

Däcktryck max. 3 bar 

Hjulskruvarnas åtdragningsmoment är 140 Nm 

VAR FÖRSIKTIG: KÖRNING PÅ ALLMÄN VÄG ÄR FÖRBJUDEN     



5-4-Indragbara tallrikar 
 

För att snabbt växla mellan fördelning av hö och halmspridning, har du med 
tillvalet indragbara spridartallrikar möjlighet att dra ut eller snabbt fälla in 
spridartillrikarna. 

SE UPP! DE OPERATIONER SOM BESKRIVS NEDAN MÅSTE UTFÖRS 
MED AVSTÄNGD TRAKTORMOTOR 

Bultlås utdraget läge Bultlås infällt läge 

FRÅN FÖRDELARLÄGE TILL SPRIDARLÄGE: 

Stäng av traktormotorn, kliv ner från traktorn och ta bort låsbulten. 

Dra ut tallrikssystemet bakåt så långt det går. Kontrollera att det kommit till anslaget 
och lås det i det nya läget med bulten. Öppna ventilen placerad under 
upprullningsrullarnas motor. 



Ventil 

FRÅN SPRIDARLÄGE TILL FÖRDELARLÄGE: 

Stäng av traktormotorn, kliv ner från traktorn och ta bort låsbulten. 
Tryck in tallrikssystemet framåt så långt det går. Kontrollera att det kommit till 
anslaget och lås det i det nya läget med bulten. Stäng av ventilen placerad under 
upprullningsrullarnas motor. 
Hydraulmanövrerad indragning/utdragning finns som tillval 

5-5-Maskinmonterad hydraulik 

Den maskinmonterade hydraulenheten har en volym av 60 liter. Den drivs av 
kraftuttaget med 540 varv/min 

SE UPP! Anslutning/bortkoppling av hydraulik måste utföras med avstängd 
traktormotor 



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 
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