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Det är förbjudet att reproducera text och 
illustrationer. 



1. INLEDNING

Bogserade centrifugalspridare är maskiner som används till att fördela fast, 
granulerad konstgödning och säd på åkrarna, även modeller för spridning 
av sand och salt. 
De kan användas tillsammans med små/medelstora traktorer eller med 
ATV-quad. 
Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom denna handbok för 
användning och underhåll och följer rekommendationerna som hjälper till 
att säkerställa en säker och effektiv drift av maskinen. Denna handbok har 
skrivits för att ge kunden alla informationer och säkerhetsföreskrifter om 
maskinen, samt instruktioner för användning och dagligt underhåll som gör 
att du kan dra full nytta av maskinens potential. 
Handboken måste alltid finnas till hands så att den kan rådfrågas vid 
oklarheter under driften. Om den förloras eller skadas kan du alltid be om 
en ny kopia. 
Skulle problem uppstå med tolkningen av text eller tabeller, eller om 
ritningar/skisser inte är tillräckligt klara ber vi dig omedelbart kontakta 
maskinens tillverkare eller representant så att alla oklarheter kan 
undanröjas av experter på drift/underhåll eller av den person som skrev 
handboken. 
Vi är alltid tillgängliga för att samarbeta med att förbättra förståelsen av 
handboken. 2. ALLMÄN INFORMATION 

2.1. ATT ANVÄNDA DENNA HANDBOK 
Denna handbok ger all information för användning och dagligt underhåll av 
maskinen. Ett bra arbetsresultat och lång livslängd är beroende av ett gott 
underhåll och uppmärksamhet vid användningen. Vissa bilder i denna 
handbok visar detaljer eller tillbehör som kan avvika från din maskin, vissa 
komponenter kan ha avlägsnats för att göra bilderna överskådligare. 
Några signalord har monterats på maskinen och operatören ska se efter att 
de är i perfekt synligt tillstånd och byta ut dem när de har blivit oläsliga. 

Vi rekommenderar att alltid använda original reservdelar och tillbehör. Om 
icke-original reservdelar används bortfaller inte bara garantin, utan kan 
även medföra faror genom att maskinens livslängd reduceras och dess 
prestanda försämras. 

Symbolen till vänster i kombination med orden nedan: FARA! 
SE UPP! VARNING! 
Används i denna handbok för att rikta din uppmärksamhet på 
säkerheten och för att maskinen ska arbeta tillfredsställande. 
Därför är det viktigt att följa all skrivna regler. 



2.2. INFORMATION OM MASKINEN 

Modellerna som beskrivs i denna handbok har konstruerats och tillverkats 

enbart för fördelning av fast, granulerad konstgödning, salt och sand på 

trottoarer samt även säd på fälten. De är synnerligen lämpliga för användning i 

trädgårdar, golfbanor, små vägar och gångbanor. 

Maskinerna används vanligen under dagtid. Om de måste användas nattetid 

eller vid dålig sikt måste de använda traktorns belysningssystem eller från 

utrustningen till vilken de är kopplade. 

En annan användning än den som beskrivs ovan betraktas vara felaktig. Varje 

godtycklig förändring som görs på maskinen befriar tillverkaren från allt ansvar 

för skador eller personskador, även allvarliga, som kan ha drabbat operatörer, 

tredje part eller föremål. 

2.2.1. Typskylt 

På varje behållare är en typskylt fastsatt som visar modellen, serienumret och 

maskinens tillverkningsår. 

När reservdelar beställs är det alltid viktigt att ange maskinens typ, 
serienumret och tillverkningsåret. 

2.2.2. Maskinens karakteristik 

Den svetsade stålramens motståndskraft tillsammans med den enastående 

livslängden hos plastbehållaren sorterar in spridaren i den högsta kvalitetsnivån 

av bogserade spridare. 

Lackeringen utgörs av en epoxilack med efterföljande ugnshärdning vid 150 °C 

med applicering av ett föregående grunderingsbad, som säkerställer ett gott 

skydd och lång livslängd hos maskinen. 
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Vingar 

Gödnings- och saltspridaren mod. S är utrustad med en spridartallrik med 

specialvingar som förenar förmågan att uppnå maximal precision i båda 

körriktningarna och framför allt en jämn spridning beroende på den använda 

produkten. 

Frammatningen till tallriken sker via tyngdkraften genom en öppning placerad 

vid behållarens botten, där en blandare/omrörare är monterad vars uppgift är 

att förhindra att klumpar av gödningsmedel eller salt bildas. 

Ett plåtskydd är placerat framför tallriken, för att förhindra att produkten sprids 

framför maskinen. 

Doseringen av produkten sker genom att storleken på öppningen i behållarens 
botten regleras med justerspaken. 



Draggaffel 

Spridaren mod. S har ett gaffeldrag försett med två konsoler i två olika 

positioner som medger dubbel användning av maskinen, skjuten för hand eller 

dragen för hand. Vid dess ände finns ett hål där antingen kopplingsanordningen 

eller draghandtaget fästs. 

Spridare och omrörare är kopplade till hjulen via en vinkelväxel med hjul 

för att medge att spridartallrikens varvtal är direkt proportionellt med maskinens 

hastighet. 

Om maskinen används som saltspridare ska saltskärmen monteras på dess 

baksida. 

Den ska fästas på spridarramens konsoler med de skruvar och muttrar som 

fäster behållaren mot ramen. 

Använd rattarna för att ställa in höjden på saltskärmen. Den undre är fast och 

den kortare bestämmer kastvidden och vice versa. 



A. Plastbehållare 
B. Stålram 
C. Bakre 
D. Däck 
E. Fördelarvingar 
F. Kuggväxel 
G. Reglerspak 
H. Stång för justering av 

gaffeldrag 
I. Avvisare 
J. Draggaffel 
K. Anslutning av 

släpvagnskoppling

Kapacitet 

Höjd 

Bredd 

70 

838 

685 

167 

30 

2,1/6,0 

1:3 

(kg) 

(mm) 

(mm) 

Längd 

Vikt 

(mm) 

(kg) 

Spridningsbredd  (meter)

Transmission 



3. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

SÄKERHETSREKOMMENDATIONER ÄR TILL FÖR ATT SKYDDA DIN SÄKERHET: 
DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT LÄSA IGENOM DEM NOGGRANT, LÄGGA DEM 
PÅ MINNET OCH ALLTID TILLÄMPA DEM. 

Varningarna i denna handbok berör uteslutande tillåten användning och 
rimligen förutsebara risker. Alla instruktioner nedan måste förenas med 
sunt förnuft och erfarenheten hos den arbetande personalen, oumbärliga 
åtgärder för att förhindra olyckor. 
Maskinen får endast betjänas av en enda person. Det är förbjudet att låta 
minderåriga använda maskinen. 
Alla uppräknade instruktioner måste respekteras omsorgsfullt. 
Eventuella ändringar på maskinen som inte i förväg har godkänts av 
tillverkaren (skriftligt), utesluter varje form av ansvar. 
 Kontrollera att maskinen fungerar korrekt före varje idrifttagning. 

Allmänna råd 
• Läs igenom denna handbok noggrant före varje start, drift, sysselsättning
eller underhåll på maskinen. 
• Följ utöver varningarna i denna handbok, alla regler som berör säkerhet 
och förebyggande av olycksfall och av allmän natur. 
• Handboken måste alltid finnas till hands så att den kan rådfrågas 
beträffande arbetsprocedurer och säkerhetsinformation. Om den förloras 
eller skadas kan du alltid be om en ny kopia. 

• Läs omsorgsfullt signalorden som berör säkerheten på maskinen och följ
instruktionerna. Om slitage eller smuts har gjort dekalerna oläsliga, ska de 
rengöras eller bytas ut, och sättas tillbaka i rätt position, så som visas i 
avsnitt 3.1.

• När behållaren fylls, finns risk för att damm av gödselblandningen inandas.
Vi rekommenderar att traktorer används med filter i hyttens 
ventilationssystem, att använda lämpliga andningsskydd som 
dammskyddsmasker eller masker med filter.

OBSERVERA! - VARNING! 
Under tiden som operatören, använder, underhåller, 
reparerar, hanterar eller lagrar maskinen, måste han alltid 
bära skyddsskor och skyddshandskar. Dessutom är det viktigt 
att han bär lämpliga hörselskydd som hörselkåpor. 

SE UPP! 

Alla underhållsarbeten, injusteringar och rengöringar måste göras med maskinen på 
marken (i stabilt tillstånd), traktormotorn avstängd och startnyckeln utdragen. 



• Maskinen är konstruerad för att betjänas av en enda operatör som under
arbetet alltid måste stanna kvar på traktorns stationära manöverplats.
• Arbeta aldrig med maskinen om du är trött, sjuk eller om du har druckit
alkohol, tagit droger eller medicin. 

• Håll maskinen ren från främmande föremål (slam, verktyg, diverse), då de 
kan vålla skador under driften även på operatören. Generellt sett är 
konstgödsel relativt korrosivt. Av detta skäl är det viktigt att rensa bort alla 
gödningsrester så att de inte står kvar i maskinen under en längre
tidsperiod. Rengör behållaren och fördelaren efter varje användning av 
maskinen.
• Om rengöringen görs med högtryckstvätt eller tryckluft, är det 
nödvändigt att bära skyddsglasögon och skyddsmask samtidigt som 
obehöriga personer och djur hålls borta från maskinen. 
• Innan du ansluter maskinen till traktorn eller annan självgående maskin
ska den kontrolleras så att den är i gott tillstånd och att bromsarna 
fungerar korrekt, speciellt om du arbetar i sluttningar. 
• Koppla bort maskinen från traktorn enbart på fast och plant underlag 
(med tom behållare), kontrollera att maskinen står stabilt. 

Tillverkaren är inte ansvarig i dessa fall: 
- felaktig användning av maskinen, användning av 

outbildad arbetskraft; 
- allvarliga brister i föreskrivet underhåll; 
- ändringar eller förbjudna ingrepp; 
- användning av icke-original eller icke föreskrivna 

reservdelar; 
- total eller delvis ignorans av instruktionerna; 
- åsidosättande av allmänna säkerhetsregler under

arbetet;
- ovanliga fall.

SE UPP! 

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som uppkommit genom 
felaktig och icke avsedd användning av maskinen. 

VARNING! 

Under transportkörning, lagring och fyllning av konstgödsel, måste operatörerna 
följa alla uppgifter på dekalerna, och i synnerhet vad innehållet beträffar, med 
beskrivna risker och föreslagna försiktighetsåtgärder. 

FARA! 

Det är förbjudet att kliva upp på maskinen eller att transportera någon när 
maskinen är i rörelse. Låt aldrig någon vistas inne i behållaren oavsett skäl. 



Maskinens användning 

• Kontrollera maskinen innan den tas i drift. Börja arbeta endast om
maskinen är i felfritt tillstånd.
• Innan du använder maskinen ska du förvissa dig om att alla 
säkerhetsanordningar är korrekt monterade och i gott tillstånd; om de har 
brustit eller skadats ska du byta ut dem omedelbart. 

• Före varje användning av den bogserade centrifugalspridaren, ska du först
alltid kontrollera slitaget på vingarna och spridartallriken. Kontrollera att
alla fästdetaljer (muttrar, skruvar etc.) finns på plats och är åtdragna.
• Maskinen får aldrig lämnas obevakad när den är i rörelse.
• Håll alltid maskinen i gott tillstånd och utför regelbundet underhåll.

Vägtransport 

Tänk på att vara speciellt uppmärksam vid transportkörning på allmän väg, 
utöver möjliga och speciella regler som finns angivna i traktorns handbok. 
Välj en lämplig hastighet speciellt på hårt trafikerade gator eller på kurvrika 
och backiga vägar. Om den bogserade centrifugalspridaren skymmer 
traktorns bakljus genom sin storlek ska en ljusramp och/eller bakre 
signalanordningar monteras. 
Förbind axeln med stiftet så att spridaren kan börja drivas av de roterande 
hjulen, men inte förrän det moment har kommit när spridningen ska 
påbörjas. 

SE UPP! 
Följ undantagslöst Vägtrafikförordningen eller motsvarande i det land där 
maskinen används. Vid körning på allmän väg måste behållaren vara tom. 

SE UPP! 
Varje person som närmar sig maskinen befinner sig i en farozon, och är 
därför ”EN UTSATT PERSON”. Operatören måste förhindra att personer 
kommer in i farozonen och arbeta med maximal försiktighet. Om någon 
närmar sig, stoppa omgående traktormotorn. 

SE UPP! 
Se under arbetet till att vare sig personer eller djur kommer närmare 
maskinen än på en radie av 50 meter. När du arbetar i närheten av vägar 
eller offentliga platser är det ABSOLUT OBLIGATORISKT att hålla 
personer borta och att öka försiktighetsåtgärderna. 

 



3.1. 
SÄKERHETSDEKALER

Säkerhetsdekalerna på maskinen indikerar de viktigaste farorna: att följa 
dem ökar din säkerhet. 

4. SE UPP!
Använd erforderlig personlig skyddsutrustning. 

3. OBS! - FARA!
Förbjudet att vistas inne i behållaren eller att transportera någon med maskinen. 

2. OBS! - FARA!
Eventuellt kan material och/eller föremål kastas ut, var god stoppa ej eller närma 
dig maskinen. 
Håll ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter till maskinen. 

1. SE UPP!
Innan du utför några som helst arbeten på maskinen, stäng av traktormotorn eller 
självdrivande anordning, dra ut startnyckeln, ansätt parkeringsbromsen och läs 
noggrant bruksanvisningen. 

SE UPP! 
Se till att säkerhetsdekalerna är läsliga. Rengör dem med en trasa, vatten och 
tvättmedel. Ersätt skadade dekaler och montera de nya på rätt ställe, enligt 
beskrivningen nedan. 



4. ANVÄNDNING AV BOGSERAD SPRIDARE

SE UPP! 

Kontrollera före användningen att kuggväxlarna är korrekt smorda (se paragraf 5.1). 

Rekommendationer för korrekt fördelning 

• Testa alltid inställningen kg/ha som du önskar sprida innan du börjar

arbeta. 

• Använd endast konstgödsel eller salt/sand i perfekt tillstånd: fuktig

konstgödning eller salt kan inte spridas jämnt och korrekt. 

• Undvik att sprida konstgödseln eller saltet under dagar med stark vind, för att 

förbättra fördelningens jämnhet. 

4.1. KOPPLINGAR 

De bogserade spridarna mod. S kan kopplas till varje typ av traktor eller ATV-

quad. 

Denna maskin har två körriktningar så att den kan både skjutas för hand eller 

dras bakom ATV-quads. Denna ändring kan göras på ett par minuter genom att 

knoppen på konsolen A (se foto nedan) skruvas ut och positioneras konsolen B 

vid gaffeldraget. 

SE UPP! 

När maskinen används, tänk alltid på att inga människor får komma innanför en radie på 

50 meter till maskinen. Om någon närmar sig, stoppa omgående traktormotorn. 



4.2. 
JUSTERINGAR

Det är inte möjligt att ta fram ett exakt spridningsschema för utrustning som 

arbetar enligt centrifugalprincipen, eftersom den utmatade mängden beror på 

varvtalet, fördelningens radie, kvaliteten och fukthalten på konstgödningen eller 

saltet samt underlagets ojämnheter. 

Konstgödseln måste alltid lagras och skyddas på korrekt sätt för att dess fysiska 

karakteristik inte ska förändras. 

Det är nödvändigt att ställa in hastigheten för den bogserade spridaren innan 

du börjar med spridningen, samtidigt som du i möjligaste mån försöker att hålla 

den konstant under hela spridningen. 

Spridningsschemat innehåller indikerande information, för att fastställa mängden 

som ska spridas på fältet; dessa måste kompletteras med operatörens erfarenhet 

och kompetens. 

4.2.1 Hur spridarvingarna justeras 

De nya vingarna har utvecklats med ett speglande koncept. Detta innebär att 

deras undersida ser ut som översidan. För att vända på spridningsriktningen, 

lossas skruvarna på tallrikens undersida (se fotot nedan) och vänd på vingarna. 

Båda vingarna ska alltid placeras i samma riktning! 



4.3. FYLLA BEHÅLLAREN 

Vi rekommenderar att inte fylla behållaren manuellt utan att stället 
använda en gaffeltruck eller annat lämpligt mekaniskt hjälpmedel. 

Kör inte mycket långa sträckor med full last och placera inte fulla säckar 
med gödningsmedel lastade i behållaren under transporten till fältet eller 
under arbetet för att undvika att överbelasta maskinens kapacitet och 
pressa samman gödningsmedlet. 

4.4. SPRIDNING AV KONSTGÖDSELN PÅ FÄLTET 

När maskinen har kopplats till traktorn och nödvändiga inställningar har 
gjorts är det möjligt att börja arbeta. 

SE UPP! 
Innan du kliver ner från dragfordonet för att utföra underhåll eller justeringar ska 
parkeringsbromsen ansättas, motorn stängas av och startnyckeln dras ut ur 
startlåset och vänta sedan tills alla rörliga delar har stoppat. 

OBSERVERA! - VARNING! 
Under tiden som operatören, använder, underhåller, reparerar, 
transporterar eller lagrar maskinen, måste han alltid bära skyddsskor 
och skyddshandskar. Om det är nödvändigt kommer han dessutom att 
behöva använda hörselskydd, andningsmask och skyddsglasögon. 

VARNING! 
Vid transport, lagring och användning av konstgödsel, måste operatören 
strikt följa de anvisningar som ges på produktens etikett och i synnerhet 
de avsnitt som beskriver risker och anvisningar om säkerhetsåtgärder. 

SE UPP! 

Behållaren får endast fyllas efter att spridaren har kopplats till dragfordonet. 



Konstgödseln kan spridas på fältet på olika sätt. En av de enklaste metoderna 

är följande: 

• Placera ATV vid början av fältet som du avser att gödsla, på ett avstånd (D/2)

som är 

halva arbetsbredden som används (punkt 1); 

• Kör över fältet för att fördela konstgödseln på alla ytor;

• Stoppa traktorn på ett avstånd (D) från punkt 1, motsvarande den inställda

arbetsbredden (punkt 2); 

• Börja spridningen i rak linje upp mot punkt 3;

• Sväng traktorn och kör avståndet D, motsvarande arbetsbredden (punkt 4);

• Upprepa dessa procedurer tills hela fältet är täckt.
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4.4.1. Misstag vid spridningen 

Misstag vid användningen 
• Körhastighet;
• Felaktig spridningsbredd;
• Spridartallriken är inte i horisontellt läge jämfört med marken;
Körhastigheten är annorlunda än den som föreslås i 
spridningstabellerna, eller dock inte lämplig för den använda 
konstgödseln; 
• Körfel (avsaknad av överlappning av de gödslade ytorna);
• Fördelartallrikarna ej rengjorda.

Misstag på grund av konstgödningen 
• Konstgödseln har dålig kvalitet.
• Våt eller för fuktig konstgödning;
• Felaktig sammansättning av konstgödningen eller den motsvarar
inte det som försäljaren har deklarerat; 
• Konstgödseln innehåller klumpar med tillräckligt stora dimensioner för
att ge ett negativt inflytande på spridningens kvalitet; 
• Främmande föremål i konstgödseln.

Misstag på grund av spridaren. 
• Spridarutkasten igensatta;
• Delar i spridartallriken utslitna eller skadade.

 



5. ALLMÄNT UNDERHÅLL

Det normala underhållsbehov vi föreslår är baserat på företagets 
erfarenhet samt råd och förslag från kunderna. 
Sådana kriterier är inte fullständiga utan kan utvidgas ytterligare genom 
samarbetet med kunderna för vilket vi tackar i förväg. Ett gott regelbundet 
underhåll håller nere maskinens driftskostnader och ger ett integrerat 
utnyttjande av dess potential. 

I ett skadefall måste operatören stoppa maskinen omedelbart, fastställa 
problemets omfattning och fortsätta med eventuella åtgärder på maskinen. 
Om högtryckstvätt eller tryckluft används för rengöring av maskinen är det 
nödvändigt att du skyddar dig själv med lämpliga glasögon eller 
skyddsmasker och att se till att inga personer eller djur finns i närheten av 
maskinen. Använd inte brännbara vätskor. 

Efter 8 timmars effektivt arbete, ska åtdragningen av alla muttrar och skruvar 
kontrolleras. 

Vid onormala vibrationer ska du kontrollera slitaget på spridartallrikens 
vingar, korrigera åtdragningen av alla muttrar och skruvar och smörjningen 
av kuggväxeln. Onormala vibrationer i maskinen är, förutom att det är 
allmänt obehagligt, farligt och skadar och utsätter hela strukturen med 
mekaniska delar för högre stress och belastning jämfört med normalt 
tillstånd. 

Vad speciella åtgärder beträffar som är okända för användaren eller utbyte 
av defekta delar som inte beskrivs i denna handbok, är det nödvändigt att 
konsultera specialiserad personal, och dra nytta av den service som erbjuds 
av tillverkaren och dennes importörer. 

SE UPP! 
Vid alla underhållsarbeten ska du alltid använda personlig skyddsutrustning 
(olycksförebyggande skyddsskor och handskar) och att förbereda alla 
olycksförebyggande steg för de förestående arbetena. 

SE UPP! 
Oavsett arbetets typ, underhåll, underhåll och rengöring måste dessa utföras 
med maskinen på marken (i stabilt tillstånd), motorn avstängd, handbromsen 
ansatt, tändningen avstängd och startnyckeln utdragen ur tändningslåset. 



5.1. SMÖRJNING 

Före varje användning och efter 8 timmars effektivt arbete ska maskinen 

smörjas. 

Det är en god vana att alltid först rengöra smörjnipplarna från slam eller annan 
smuts innan fett pressas in i dem. 

Smörj med litiumfett på de ställen som visas i bilden. 

5.2. BYTE AV SPRIDARVINGAR 

Skulle tallrikens spridarvingar ha brustit eller skadats, måste de ersättas med 
nya. 

Skruva loss muttern och ersätt den skadade vingen. 

Fästdetaljerna (muttrar och skruvar) måste vara av samma typ som föreskrivs av 

tillverkaren.



5.3. LAGRING 

Det är en god vana att inte vänta till nästa användning med att utföra 
reparationer och underhåll. 
Att reparera och ersätta defekta delar före lagringen, för att maskinen alltid 
ska vara driftklar. Att lagra maskinen på skyddad plats borta från 
atmosfärisk inverkan och skydda den mot korrosionsangrepp. 
Konstgödsel är generellt sett korrosiv. Av detta skäl är det viktigt att inga 
konstgödningsrester står kvar i maskinen under en längre tidsperiod. 
Innan maskinen lagras för långa tidsperioder, är det lämpligt att behandla 
den så här: 
- tvätta maskinen och behållarens insida omsorgsfullt; 
- gör en allmän visuell besiktning för att kontrollera eventuella skador på 
ramen, sök efter eventuella djupa nötställen i lacken; 
- verifiera att säkerhetsdekalerna sitter fast i respektive position, att de är 
hela och läsliga; byt ut dem omedelbart om de är skadade eller oläsliga, (se 
avsnitt 3.1); 
- smörj alla mekaniska delar (se avsnitt 5,1); 
- Lagra om möjligt maskinen på täckt och skyddat ställe. 

5.4. 
RESERVDELAR

För byte av reservdelar till centrifugalspridaren mod. S, behöver kunden 
bara beställa originaldelar direkt hos maskinens tillverkare eller hos en 
auktoriserad återförsäljare. 
När beställningen görs är det viktigt att ange uppgifterna på typskylten, i 
synnerhet: 
- serienummer; 
- modell; 
- tillverkningsår; 
- chassinummer. 



6. GARANTI

Alla tillverkade maskiner som beskrivs i denna handbok säljs med ett års 
garanti, vars giltighet börjar med leveransdatum och med följande 
garantivillkor: 

 Skulle ett fel uppstå på en del (eller på några delar) under en period av 
ett år från utleveransen av maskinen till kunden, åtar sig återförsäljaren att 
undersöka den defekta delen, och om felet bedöms ha uppstått genom ett 
materialfel eller tillverkningsfel, kommer återförsäljaren att reparera den 
defekta delen eller efter hans bedömande att byta ut delen utan kostnad. 

 Vid leveransen måste kunden kontrollera att inga transportskador har 
uppstått på maskinen, att den överensstämmer med beställningen och att 
den är komplett med alla tillbehör enligt köpekontraktet. I annat fall måste 
en skriftlig reklamation sändas in inom 8 dagar från mottagandet. 

 Garantin gäller inte i följande fall:
a) normalt slitage;
b) brott och defekter som har uppstått genom misskötsel eller på grund av 
att maskinen har använts för icke godkänt ändamål; 
c) om icke auktoriserade förändringar har gjorts på maskinen (skriftligt 
avslag) från tillverkaren 
d) om maskinens serienummer har förändrats, avlägsnats eller gjorts 
ogiltigt. 

Under alla omständigheter måste köparen själv bekosta utbytet av 
slitdetaljer, arbete, transportkostnader, eventuella tullkostnader och 
mervärdesskatt. Varje ansvar för direkta eller indirekta skador avslås när de 
har orsakats av brott eller slitage på del eller delar, desto mindre genom 
korrekt eller felaktig användning av delarna. 

 Fel som inte klart kan tillskrivas materialet eller fel vid tillverkningen 
kommer att undersökas av vårt tekniska centrum (Technical Attendance 
Centre) eller vårt lager. Skulle reklamationen visa sig sakna grund kommer 
alla reparationskostnader och/eller utbytet av skadade delar att debiteras 
köparen. 

 Alla delar kommer att faktureras till det pris som gällde leveransen och 
eventuella garantibekräftelser (tidigare mottagning och kontroll av de 
skadade delarna). Detta utlöser en auktorisation till en kreditering. 

Tillverkaren och dennes representant kan inte hållas ansvarig för förlust, 
vare sig genom skadan, vilken den än är och oavsett på vilket sätt den har 
inträffat under transporten. Det tidigare nämnda åtagandet gäller enbart 
för kunden och kan inte avträdas eller överföras till andra. 
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EXPLOSIONSRITNING 



Bild 02 

58  

i59

6 

60 

--

-,

4

6

\ 
\ 
\_
.

2,
2 

55 

1 

Spandiconcime centrifugo trainato/spinto mod. Cosmini S/SS 25 



Spandiconcime centrifugo trainato/spinto mod. Cosmini S/SS 26 

POS. ANTA

L 

C0O.ART. OESCRIZI0NE 

1 1 302.000 pomolo fora liscio 014 

2 1 302.003 pomello leve 8x25 

3 3 302.006 spinottoa scatto 07,5 

4 2 304.002 cuffia 

5 4 304.054 tappa piano 022x1,8-3,5 

6 2 304.056 tappa piano 0 28x0,8 -3 

7 2 314.002 guscio superiore (scatola riduttore) 

8 1 316.012 pignone conico allungato z8 

9 1 316.013 corona z26 conica 

10 5 325.038 boccola autolubrificante d25 h31 s2,5 

11 1 325.060 albero verticale eon boccola 

12 1 326 .003 chiavetta UNI 6604 -A8x7x20 

13 2 329.007 distanziale ferro 25.5x32x7 

14 1 329.011 distanziale PVC 65x45x37 

15 2 601.050 paletta in Fe 

16 1 602.028 tirante apertura cosmini 

17 1 604.020 leva regolazione apertura cosmini 

18 1 606.177 disco apertura 

19 1 609 .080 assieme tramoggia cosmini 50 It fe 

20 1 610.151 disco cosmino eon boccola 

21 1 619.044 agitatore 

22 2 620.198 ruota 13x5,00 -6 

23 1 620.300 albero assale 

24 1 620.302 manubrio cosmini 

25 1 620 .400 telaio 

26 1 620.400 telaio 

27 1 620.359 raccordo telaio sx-dx 

28 1 620.360 telescopico 

29 1 620.361 timone 

30 1 620.363 piedino 

31 1 639.028 carter ferro cosmini 

32 1  rotary seal_0 IN3760_A 25x52x7 

33 1  cuscinetto 6205 

34 2  cuscinetto 6205-2rsr 

35 1  cuscinetto 6205-2rsm 

36 8  bolt_0IN603 M8x20 

37 2  fjädersprint_UNl1336 02x20 

38 2  ingrassatore UN/7663 M8x1 

39 5  seeger_A_ 25 _0IN471 

40 1  seeger RA 19 0/N6799 

41 1  seeger_A_4 7 _OIN471 

42 6  shim_washer_PS_25x35x0.50 

43 1  dada UNl5448 M8 

44 8  dado_UNl7473 M6 

45 1  dado_UNl7473_M8 

46 17  dado_UNl5588 M8 

47 2  dado_UNl5588 M10 
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POS. ANTAL GOD.ART. DESCRIZIONE 

48 8 - plain_washer UNl6592_M8 

49 1 - fjäder pin_iso_8752 -8x40 

50 8 - vite UN/5 739 _M6x16 

51 7 - vite _UN/5 7 39 _M8x20 

52 1 - vite_UNl5739_M8x35 

53 1 - vite UN/5739 M8x40 

54 1 - vite_UN/5 739_M8x45 

55 4 boccola ruota nylon 

56 1 620.303 gancio traino cosmini 

57 1 308.201 adesivo ·1e1111ere il manuale " 

58 1 308.221 adesivo ·oericolo lancio di oJtJtetti " 

59 1 308.245 adesivo ·per icolo di caduta" 

60 1 308.243 adesivo ·utilizzo disoositivi di orotezione· 
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