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Din SuperVario® 
 
Inledning 
 
Tack för ditt förtroende för våra produkter. Vi gratulerar dig till beslutet att köpa en 
SuperVario®, du har fått en högvärdig och innovativ produkt. 
Tack vare den välutvecklade konstruktionen, det noggranna materialvalet, den 
modernaste tillverkningstekniken och vårt vetenskapliga arbetssätt uppfyller 
utrustningen alla krav på lönsamhet, kvalitet, tillförlitlighet och värdebeständighet.  
 
Om underhåll och skötsel utförs enligt handboken, ökar säkerheten och värdet hos 
SuperVario®. 
 
Följ alltid säkerhetsanvisningarna. 
 
Observera att denna handbok ska läsas och följas av alla personer som arbetar med 
SuperVario®. Handboken beskriver alla tekniska finesser. Handboken visar också hur 
maskinen ska användas för att få optimala prestanda. 
 
Garanti 
 
Vi lämnar garanti för SuperVario® under 24 månader. Garantireparationer måste alltid 
överenskommas med tillverkaren innan de påbörjas. Vid leverans av utbytesdelar 
kontrolleras alltid, om kunden gjort anpassningar av kablar och kontakter. Reserv-
delar får inte återsändas inom garantitiden med villkoret att mottagaren betalar 
frakten. Observera: Om kablar och kontakter ändrats utan godkännande av fabriken, 
upphör garantin automatiskt att gälla. Motorer får inte öppnas eller tas isär.  
 
Före montering 
 
Kontrollera vid mottagningen att inte finns några transportskador på SuperVario®. Om 
sådana finns, ska detta anmälas till tillverkaren inom 24 timmar.  
 
Beskrivning 
 
SuperVario® är avsedd att användas för spridning av granulat och utsäde. En 
detaljerad beskrivning av utrustningen ges genom reservdelslistan och spräng-
skissen. Spridaren består av en ram med spjällenhet och spridartallrik, behållare, 
styrkabel från spridaren till manöverpanelen, manöverpanel med 2 meter kabel samt 
batterikabel. Använd aldrig andra kontaktdon eller kablar, eftersom det kan orsaka 
skador. Ledningstvärsnittet kan också vara för litet (till exempel kablar avsedda för 
cigarettändare, kontaktdon för släpvagnar). 
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Identifiering av spridaren 

 
Serienumret anges på ramens baksida, på spridarsidan. Tips! 
Anteckna numret i handboken, så att det alltid finns tillgängligt.  
 
 
 
 

När manöverpanelen kopplas in, visas under några 
sekunder information om hårdvaran, till exempel LAS 2 och 
programvaruversionen, till exempel V1.6. Tips! Anteckna 
numret i handboken, så att det alltid finns tillgängligt.  

LEHNER    GmbH 
LAS2    V1.6 

 
 
Montering  
 
SuperVario® kan monteras nästan var som helst. Maskinen skruvas fast direkt, eller 
på en extra hållare. På ramens baksida och undersida finns monteringshål. Lämplig 
utspridningshöjd kan fås ur spridningstabellerna (1,0 till 1,30 m).  
 
SuperVario® kan monteras baktill eller framtill. Lätt att montera på traktorer, 
terrängfordon, ATV eller markbearbetningsmaskiner. Eftersom SuperVario® blir 
avsevärt tyngre vid full behållare, bör man kontrollera att paneler och konsoler håller 
för utrustningens vikt. 
 
 
Elektriska data  
Driftspänning:    10 till 15 V 
Säkring:     25 A eller 40 A beroende på utförande 
Motoreffekt:     180 Watt 
Varvtalsområde:    200 till 3000 rpm 
Strömförbrukning motor Kenlowe: Start 15 A, normaldrift 10 A. 
Strömförbrukning motor Bosch:           Start upp till 25 A, normaldrift 18 A. 
Drifttemperatur:    -10 till +70 °C 
Lagringstemperatur:   -30 till +70 °C 
 
Om spänningsmatningen är otillräcklig, kan det hända att det önskade varvtalet inte 
uppnås. Det kan också leda till kortvariga stillestånd. Kontakta alltid tillverkaren om 
du behöver förlänga kablarna. Förlängda kablar ger alltid effektförlust. Använd aldrig 
andra kontaktdon, eftersom sådan ofta kan ge dålig kontakt eller ha för tunna kablar 
(till exempel kablar för cigarettändare, släpvagnskontaktdon)  
 
Observera: Om ändringar av kablage eller kontaktdon görs utan godkännande av 
fabriken, upphör garantin att gälla. Vid reparationer undersöks alltid eventuella 
förändringar i kablaget. 
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Kopplingsschema  
 
Fördelarlåda på styrsystemets baksida 

 

Styrkabel Fördelardosa 
 

Vit 
Brun 
Grön 

Gul 
Motor spridartallrik 

 

Röd 
Grå 

Rosa 
Blå 

Svart 
Motor omrörare 

Violett Violett Violett Violett Violett 

Spjällmotor 

Grå/ros

 

       
 

Röd/blå 

Brun/grön 

a Grå/rosa

 

Vit/gul 

Gul/brun 

Vit/grön 

Batterikabel 

Matningsledning  
manöverpanel  

Vit/grön 

Gul/brun 

Brun/grön 

 Grå/rosa Grå/rosa 
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Första drifttagning 
 
Kontrollera att behållaren sitter fast ordentligt i behållarfästet. Vid den halvrunda 
distansplåten bakom spridartallriken finns två hål med 6,5 
mm diameter. För att förhindra, att det material som ska 
spridas hamnar bakom maskinen, montera den med-
följande avvisarplåten i rät vinkel från spridaren.  
Se till att SuperVario® är ordentligt fastsatt enligt 
anvisningarna i avsnittet Montering. 
 
Montera manöverpanelens fäste i fordonets hytt och sätt 

in manöverpanelens kabel i 
fordonets trepoliga uttag. 
Om det inte finns något 
uttag, använd den med-
följande batterikabeln. Sä
änden med säkringen på + 
polen, och änden utan 
säkring på – polen. Se alltid 
till att ansluta – polen till 

batteriet, int Kabelskor för - och +, säkring 
Felaktig anslutning kan leda till odefinierbara funktionsstörningar.  

tt 

e till karossen.  

 
Kabeländen med uttaget ska monteras i fordonet. Se till att kabeln inte dras över 
några vassa kanter. Sätt in manöverpanelens kabel i uttaget. Den kabel som är 
upphängd på spridarens ram sätts in i manöverpanelen. 
Vid låg yttertemperatur och om delarna är kalla kan det bli nödvändigt att justera 
tomsignalen ungefär 5 % i minusriktningen. Koppla in spridaren, kör den med stängt 
spjäll ungefär 1 minut och öppna sedan spjället. Tomsignalen ska ges inom 5 
sekunder. Om inte, justera tomsignalen i minusriktningen. Se sidan 10, Ytterligare 
menyfunktioner samt sida 11, Tomsignalsjustering.   
 Nu är apparaten klar att användas.  
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Beskrivning manöverpanel  

 

Till vänster om displayen finns huvud-

brytaren  för på- och avslagning.  
 
Displayen är tvådelad. På den övre raden 
visas spridartallrikens varvtal, på nedre 
raden spjällöppningen. En pil till vänster 
om displayen visar vilken funktionsrad som 
är aktiv för tillfället.  

Med knapparna + och -   kan 
varvtalet och spjällets läge ändras.  

 
Under displayen finns en växlingsknapp för att växla mellan funktionerna 
varvtalsändring på den övre raden och spjällinställning på den nedre raden. 
 
 

Med knappen till höger om displayen kan spjället öppnas och stängas. Den gula 
ljusdioden över knappen visar att spjället är stängt, den gröna ljusdioden under 
knappen visar att spjället är öppet.        

                                    

 Till höger under spjällknappen finns en indikator för behållarens tomsignal.  
 
 
Effektanslutningar: 
Om en kontakt lossnar eller om en ledning skadas, visas ett felmeddelande i 
displayen. 
         

Varvtal 200 
Anslutning spridare 

Manövrering/inställning vid manöverpanel 
 
Varvtalsinställning 
 
När huvudbrytaren slås på, startas drivmotorn direkt och övervakningsfunktionen 
aktiveras. Kontrollera alltid innan påslagningen, att det inte finns någon person i risk- 
och spridningsområdet. Spridartallrikens varvtal och den aktuella spjällöppningen 
visas i displayen. Vid inkopplingen är spjället alltid stängt. Genom att trycka på + eller 
- knappen under displayen kan spridartallrikens varvtal steglöst ändras från 200 till 
3000 rpm. Lämpliga varvtal anges i spridningstabellerna. Det värde som visas i dis-
playen är ett börvärde, som ställs in för spridartallrikens varvtal. Om varvtalet inte kan 
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nås beroende på för kraftig belastning av motorn eller för dålig spänningsmatning 
visas inom 10 sekunder efter start av motorn det varvtal som verkligen uppnåtts.  
 
Startautomatik 
 
Om motorn inte kan starta på grund av för kraftig belastning, startar den digitala 
styrningen om motorn upp till tio gånger efter varandra. Rotationsriktningen byts för 
varje gång. På så sätt frigörs oftast omröraren av sig självt. Om detta inte lyckas, 

stängs motorn av. På displayens övre rad blinkar 
meddelandet "Spridart. block". Spridaren måste slås ifrån 
och rensas för hand. Försiktighet, risk för skador! Om 
omröraren blockeras av främmande föremål, måste 

behållaren tömmas och de främmande föremålen tas bort. 

Spridart. block 
 Spjäll 29 

 
Spjällinställning 
Med växlingsknappen kan funktionen för spjällinställning aktiveras. Detta visas i 
displayen genom att pilen växlar från den övre till den nedre raden. Spjällöppningen 
kan ändras på samma sätt som varvtalet, med knapparna + och - . 
Spjället öppnas med den högra knappen Spjäll öppet/stängt. Spjällets läge visas med 
en kontrollampa vid symbolen. Om den övre gula lysdioden lyser, är spjället stängt. 
Om den nedre gröna lysdioden lyser, är spjället öppnat. När spjället är öppet, visas 
texten ok på den nedre displayraden.  

 
>Varvtal       200 
  Spjäll 29 ok 

 
 
 

Display 
I displayen kan följande förlopp visas: 

a) Spridartallrikens varvtal    på den övre raden 
b) Spjällets öppning    på den nedre raden 
c) Felmeddelanden    se även punkten feldiagnos  
d) Markeringspil för aktiv rad 
e) Texten OK som visar att spjället är öppet 

 
 
Spjällövervakning 
Spjället styrs med en elektrisk ställmotor. Om den angivna positionen inte uppnås 
inom tio sekunder, stängs spridaren av och i displayens nedre rad visas 
felmeddelandet Spjäll ej öppet eller Spjäll ej stngt. Dessutom hörs fem 
varningssignaler. Se även avsnittet Feldiagnos 

 >Varvtal       200 
Spjäll ej öppet  

>Varvtal       200 
Spjäll ej stngt 

 
 
 

Referenskörning av spjället 
 
Manöverpanelen och spjällmotorn är vid leverans rätt inställda. Om inställningarna 
ändras med tiden, gör en ny referenskörning. Detta måste också göras om vid utbyte 
av manöverpanelen.  
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Tryck på växlingsknappen och samtidigt på +, håll knapparna nertryckta och slå på 
maskinens huvudbrytare. Då körs spjället automatiskt först mot mekaniskt anslag och 
stängs därefter. I displayen visas som högsta värde ungefär 240, som lägsta värde 
ungefär 40. Värdena lagras sedan när maskinen slås av 
med huvudbrytaren.  
 
Om referenskörning inte kan göras, blinkar följande 
felmeddelande i displayen: "Spjäll ej kal.". Kontrollera då den mekaniska funktionen 
och gör en ny referenskörning. 

Spjäll ref. ... 
ok    > 39<-->235< 

 Spjäll ref. 90 
Spjäll ej kal. 

Tomsignal 
När behållaren är tom, visas det på tre olika sätt. 

a) Det hörs en kort signalton åtta gånger. 
b) I displayens nedre rad blinkar under fem sekunder meddelandet "Behållare 

tom". 
c) Den röda lysdioden till höger blinkar. Tomsignalen upphör, om spjället stängs 

eller maskinen stängs av.  
 

När spridningsmaterial fylls på, stängs signalen av igen. 
När behållaren åter är tom, blinkar den röda lysdioden. 
Komplett återställning görs endast, när spridaren har 

stängts av, eller maskinen slagits av. 

>Varvtal           200 
Behållare tom 

 
Spänningskontroll 
 
När maskinen är inkopplad, tryck under fem sekunder på växlingsknappen. Då visas 

driftsspänningen under åtta sekunder i displayen. 
Behållaren ska vara fylld med material när detta görs. 
Spänningskontroll med en tom behållare är missvisande 
eftersom det inte finns någon belastning! 

Spänning  14.0 V 
  
 
Effektkontroll 
 
När maskinen är påslagen, tryck på knappen Spjäll på/av under minst fem sekunder, 
då visas på displayens övre rad den aktuella inställda drivmotorn, effektförbrukningen 
i watt och det aktuella varvtalet. Motorn är inställd vid fabriken, och användaren får 
inte ändra inställningarna. Om ändringar görs, överensstämmer driv- och 
styrparametrarna inte längre med varandra. På den nedre 
raden visas en R-kod, som endast är till för fabrikens 
servicetekniker, samt motorspänningen i V och motorns 
strömförbrukning i A.  

TLK   23.4W    201 
91R    3.4V       6.9A

 
Ytterligare menyfunktioner 
 
Alla värden lagras när huvudbrytaren slås ifrån, och när nästa menygren tas 
fram. 
 
Val av språk 
Maskinen måste vara avstängd. Tryck först samtidigt på knapparna + och -. Håll 

Språk 0 
Tyska 
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knapparna intryckta och slå på maskinen. Då visas språkvalet i displayen. Med 
knapparna + och - kan du välja önskat språk.  
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till nästa menygren.  
Om du trycker på huvudbrytaren avslutas menyn. 
 
Val av tomsignal 
 
Det finns flera typer av tomsignaler i styrsystemet. 

1. Tomsignal via spridartallriksmotstånd  (1) SuperVario®  
   

Tomsignal 1 
Start tallrik 

 
2. Tomsignal från separat omrörarmotor  (2) 

SuperVario® med mjukomrörare 
      

Tomsignal 2 
Start omrörare 

 
3. Tomsignal med extern tomsignal 

 (3) inte programmerat 
Tomsignal 3 
Ext. signal 

 
4. Tomsignal urkopplad    (0) 

 Tomsignal 0 
Av 

 
Med knapparna + och – kan du välja de olika alternativen.  
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till nästa menygren.  
Om du trycker på huvudbrytaren avslutas menyn. 
 
EHR-signal 
 
Om spridaren har tillbehöret växlingshanterare kan hydrauliksignalen från traktorn 
användas. Vissa traktorer ger en signal vid lyft, andra vid sänkning av hydrauliken. 
Som standard är styrsystemet inställt så att signalen från traktorn avläses när hyd-
rauliken lyfts. Om signalen från traktorn inte ges vid lyftning, utan vid sänkning, kan 
man vända på avläsningen. Som förval visas följande i displayen: 

 
 EHR-signal           0 

Lyftning aktiv För att växla signalen från Lyftning aktiv till Sänkning aktiv 
tryck på knappen +. Då visas följande i displayen: 

EHR-signal           1 
Sänkning aktiv 
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till nästa menygren.  
Om du trycker på huvudbrytaren avslutas menyn. 
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Tomsignaljustering 
 
Observera! Beroende på vilket material som sprids och materialets fuktighet 
kan restfyllnadsnivån variera något.  
 
Tomsignalen kan, beroende på kraven och det material som sprids, korrigeras av 
användaren så att signalen kommer tidigare eller senare. Värdet kan ändras från  -50 
till +50. 
 

1. Värdet för inkoppling av tomsignal när behållaren blir tom. 
2. Värdet för inkoppling av tomsignal när behållaren fylls på.  
Det är lämpligast att ändra bägge värdena lika mycket. Om tomsignal På ändras 
till -10, bör tomsignal Av också ändras till -10.  

 
 

Inställning 0 
Tomsignal PÅ 

 Med knappen + kan värdet ändras så att tomsignalen 
kommer vid högre påfyllningsnivå.  
 

 Med knappen - kan tomsignalen ändras så att signalen kommer vid lägre nivå. Fab-
riksinställningen är 0. 
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till nästa menygren.  
Om du trycker på huvudbrytaren avslutas menyn. 
 

 
Inställning 0 
Tomsignal AV 

 
 
 

När behållaren fylls på, stängs tomsignalen åter av.  
 Med knappen + kan värdet ändras så att tomsignalen ges vid högre påfyllningsnivå. 
 Med knappen - kan värdet ändras så att tomsignalen ges vid högre påfyllningsnivå. 
Fabriksinställningen är 0.  
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till nästa menygren.  
Om du trycker på huvudbrytaren avslutas menyn. 
 
Spridartyp 
 
Styrningen är avsedd för olika typer av spridare. Som standard är SuperVario® 
inprogrammerat. 
 
Spridatyp 0 
SuperVario  
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till nästa menygren.  
Om du trycker på huvudbrytaren avslutas menyn. 
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Motorval 
 
SuperVario® kan förses med två olika drivmotorer. Detta programmeras in vid fab-
riken.  
 
Tallriksmotor 0 
Motor K 
Med knappen + kan du välja en annan motortyp. Detta värde är dock in program-
merat vid fabriken beroende på den motor som finns, och bör inte ändras.  
 
Tryck på växlingsknappen för att gå till den första menygrenen. Om du trycker 
på huvudbrytaren avslutas menyn. 
 
Växlingshanteraren 
 
 Tillsatsutrustningen växlingshanterare kan användas för att automatiskt öppna 
spjället när hydrauliken sänks och stänga det när hydrauliken lyfts. Om kabel för 

växlingshanterare finns, visas det i displayen vid slutet av 
den nedre raden med en asterisk. Signalen kan tas in i 
styrsystemet på två olika sätt.  

>Varvtal          200 * 
  Spjäll 29  
 

a) 7-poligt uttag 
Koppla kabeln från manöverpanelen till 
traktorns 7-poliga signaluttag. Då kan 
spridaren ta emot signalen från traktorn. 
Normalt ger traktorn signal när hydrauliken 
lyfts upp. Om spjället öppnar när 
hydrauliken lyfts och stängs när hydrauliken sänks, kan 
signalen vändas med hjälp av manöverpanelen. (Se avsnitt

om ytterligare menyfunktioner, E
et 

HR-signal).  

tarmen 

 
b) Givarsignal  

En givare monteras i 
området kring den 
nedre lyftarmens led. 
På den nedre lyf
monteras en 
magnetgivare.     
       Magnetremsa med skruvar                       
Givaren tar emot en signal vid höjning/sänkning av den undre 
lyftarmen och överför signalen till styrsystemet. När hydrauliken 
är i nedre läget, får givaren inte vara i magnetens. För att 
stänga spjället måste givaren komma i närheten av 
magnetremsan. Viktigt: Givaren får inte gå upp förbi 
magnetområdet, eftersom spjället då åter öppnar. Avståndet 
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från givare till magnet får vara maximalt 10 mm. Observera att givaren har ett 
kontaktfält på båda sidor. Inte upptill, framtill eller bakom. 
Företrädessignal: Spjället kan alltid stängas med knappen Spjäll på/av på 
manöverpanelen. Spjällets manöverknapp har alltid företräde framför 
växlingshanteraren.  
 
Arbetsbredd/tvärfördelning 
Spridningsbredden beror på spridningsmaterialets egenskaper och spridartallrikens 
hastighet. Ju grovkornigare spridarmaterial, desto större är den möjliga spridnings-
bredden. Det går att nå upp till 24 meter med tunga och grovkorniga material, till 
exempel snigelgift (beroende på typ av korn) och spann-
mål. Lätta spridningsmaterial som gräs eller vitklöver ger 
en betydligt mindre spridningsbredd (se spridnings-
tabellerna). Det behövs alltid ett praktiskt prov för att 
konstatera vilken spridningsbredd man får. Spridartallriken 
har två skovlar för att sprida materialet. Skovlarna är 
monterade i avlånga hål så att de kan ställas om i vinkel, 
för att få en exakt fördelning åt vänster och höger.  
 
Underhåll 
 
Kontrollera regelbundet doseringsanordningen och spjället. Om spridningsmaterialet 
innehåller mycket damm kan spjällenheten sättas igen. För att ta bort omröraren, håll 
fast spridartallriken och lossa omröraraxeln i rotationsriktningen. Observera 
vänstergänga! Ta sedan bort plastbehållarens fäste, samt de 2 mm tjocka rostfria 
plattorna. Nu kan spjällenheten göras rent med en borste eller tryckluft. Om 
aggressivt spridningsmaterial, till exempel ensilagemedel används, montera regel-
bundet ur motorn, rengör och fyll på fett eller kopparpasta vid motorns axel-
genomföring. Igenrostade lager ingår inte i tillverkarens garantiåtagande! 
 
Omrörare 
 
Demontering och montering av omröraren beskrivs i avsnittet Underhåll. 
De flesta vanliga frötyperna har en kornstruktur som gör att det räcker att använda 
den nedre omrörarpinnen på röraxeln. Gräsfrö har dock en dålig flytförmåga, vilket 
gör att även den övre omrörarpinnen bör monteras. I sådana fall bör den övre 
omrörarpinnen monteras ensidigt, den nedre i förhållande 2/3 till 1/3. 
Observera: Vid spridning av gräsfrö ska alltid den andra (övre) omrörarpinnen 
monteras. För alla andra produkter ska den övre omrörarpinnen alltid tas bort och 
den nedre pinnen ska monteras centrerat, annars kommer varvtalet att minska 
kraftigt. 

               
Omrörare för gräs   Omrörare för mellangröda och snigelgift 
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För att kunna montera eller demontera en omrörarpinne måste omröraraxeln 
demonteras. Det är inte tillåtet att knacka med hammare på axeln när den sitter på 
plats. Det kan leda till att motorns drivaxel kröks! Det leder snabbt till lagerskador på 
motorn. För mindre ändringar av omrörarpinnarna kan en polygrip användas. 
 
Om omrörarpinnen inte monteras centrerat, utan ensidigt, blir 
omrörningseffekten bättre. Observera att ensidig montering av pinnen endast 
bör användas för gräsfrö. För andra spridningsprodukter kan det hända att det 
maximala varvtalsområdet annars inte kan nås. 
 
 
Spridningsbredder och spridningsförlopp 
 
Ungefärliga värden för spridningsbredder för olika spridningsmaterial finns i de 
bifogade spridningstabellerna. Om spridningsförloppet ska undersökas, observera att 
spridningsmaterialet på fast underlag rullar iväg längre, medan det ute på fältet faller 
ner direkt i jorden. Genomflödesmängden avviker erfarenhetsmässigt mellan 
fältanvändning och spridningsprov, beroende på vibrationsförhållandena. 
 
För spridningsprov, ställ spridaren i leveranskartongen eller sätt kartongen över 
spridaren. Då kan spridningsmaterialet samlas upp och återanvändas. Beroende på 
skovlarnas sugverkan är det viktigt, att spridarskivan arbetar med den hastighet som 
används i praktiken. 
Vid position 0 är doseringsspjället stängt, vid position 100 respektive 120 är spjället 
helt öppet. För att bestämma spridningsbredden kan spridningsprovet göras på ett 
fast underlag. I anslutning till detta kan materialet sopas ihop till en sträng och 
bedömas eller vägas.  
 
 
Mängdformel 
 
Med hjälp av nedanstående formler kan du bestämma olika värden: 
 
 
 
 
          (kg/min) x 600                                            =    Utspridd mängd (kg/ha)             
Hastighet (km/h) x Spridningsbredd (m) 
 
 
          kg/min x 600                                               =    Hastighet (km/h)             
Utspridd mängd (kg/ha) x Spridningsbredd (m) 
 
 
Utspridd mängd (kg/ha) x Hastighet (km/h) x Spridningsbredd (m)   =   (kg/min)                    
                                            600 
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Säkerhetsföreskrifter 
 
1. Spridaren roterar mycket snabbt och spridarelementen är mycket vassa. Utför 
aldrig reparationsarbeten när spridaren är igång. 
 
2. Spridningsmaterialet kastas ut med stor kraft från skovlarna. Det är förbjudet att 
vistas i spridningsområdet.  
 
3. Omröraraxeln i förrådsbehållaren roterar mycket snabbt. Sätt aldrig in händerna i 
behållaren under drift.  
 
4. När granulat sprids, följ säkerhetsföreskrifterna som medföljer produkten.  
 
5. Skruva bort locket när material ska fyllas på. Fyll bara på så mycket snigelgift eller 
råttgift som behövs för ögonblicket. Använd skyddskläder vid påfyllningen, särskilt 
skyddshandskar. Vid hantering av gifter ska tillverkarens anvisningar alltid följas.  
 
6. Behållaren kan nästan helt tömmas via resttömningsöppningen. För slutlig 
tömning, skruva bort behållaren och rengör apparaten med en borste. Lägg tillbaka 
produktrester i originalförpackningen. Resterna får inte spridas ut i miljön, utan ska 
hanteras som miljöfarligt avfall.  
 
7. Tänk på följande vid spridning av snigelgift: Frontmontering av spridaren får bara 
göras på fordon som har en sluten hytt. Fönstren ska hållas stängda. Se till att 
lufttillförseln till hytten går via filter. Filtrens funktion måste kontrolleras av 
användaren. 
 
8. Så vitt vi känner till, påverkas de material som används i maskinen inte av tillåtna 
växtskyddsmedel.  
 
9. Underhålls- och rengöringsarbeten på SuperVario® får bara utföras när 
matningskabeln är utdragen. 
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Felsökning 
 
Problem Orsak Åtgärd 
Det sprakar i manöverpanelen Glappkontakt i 

spänningsmatningen 
Kontrollera kontakter och säk-
ring 

Ingen visning i displayen Förväxling av + och - eller 
säkringen trasig 

Kontrollera anslutningar och 
säkring 

Omröraren roterar inte Främmande föremål i 
omröraren 

Töm behållaren och ta bort 
främmande föremål 

Motorn snurrar bara med 1200 
rpm vid snigelgift 

Övre omrörarpinne monterad Ta bort övre omrörarpinne och 
centrera den nedre pinnen 

Varvtalet faller till ungefär 1300 
vid grässpridning 

Mycket kraftiga vibrationer 
som leder till sammanpackning 
av materialet 

Beställ och montera tillbehöret 
avlastningstak 

Spridartallriken uppnår inte det 
inställda varvtalet 

Främmande föremål i 
omröraren, belastningen för 
stor eller spänningsmatningen 
för dålig 

Kontrollera omröraren och 
omrörarpinnarna, se sidan 14, 
kontrollera spänningsmatningen, 
se sidan 5, 6, och 10 

Spjället kärvar Spridningsmaterial eller skräp 
inklämt mellan spjällskivorna 

Rengör spjället 

Visning i displayen: Spridart. 
block 

Spridartallriken roterar inte, har 
stängts av efter 10 försök 
Materialet kraftigt 
sammanpressat 

Kontrollera omröraren och 
omrörarpinnarna, se sidan 8, 
starta vid behov om spridaren 

Visning i displayen: Spjäll ej 
öppet 

Spjället kunde inte gå till rätt 
läge vid öppning 

Kontrollera att spjället inte är 
nedsmutsat. gör referenskörning 
enligt avsnittet Referenskörning 
av spjället, kabeln inte 
monterad, motorn defekt 

Visning i displayen: Spjäll ej 
stngt 

Spjället kunde inte gå till rätt 
läge vid stängning 

Kontrollera att det inte finns 
främmande föremål i 
spjällmekanismen, eller gör en 
referenskörning enligt avsnittet 
Referenskörning av spjäll 

Displayen visar hela tiden 
versionsnummer  

Säkringen oxiderad, glapp-
kontakt 

Kontrollera kontakter och säk-
ring 

Spjället öppnar inte, men inget 
felmeddelande visas i displayen 

Spjällmekanismen mekaniskt 
skadad 

Kontrollera spjällmotorn och 
överföringsmekanismen 

Visning i displayen: Spridaransl. Kontakten mellan manöver-
panel och spridare inte fast  

Kontrollera kontaktdonen 

Växlingshanteraren stänger när 
hydrauliken sänks och öppnar 
vid höjning 

Fel signal inställd Växla signalerna. Se avsnittet 
EHR-signal  

Växlingshanteraren otillförlitlig Avståndet mellan givare och 
magnet för stort 

Kontrollera avståndet, max 10 
mm. 
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EU-försäkran om överensstämmelse 
 
 

 
 

EU-försäkran om överensstämmelse 
 

Enligt EU-direktivet 73/23/EEG och 89/336/EEG 
 
 
 
Vi, 
 
 LEHNER Agrar GmbH 
 Häuslesäcker 5-9 
 D-89198 Westerstetten 
 Tel.: (+49) 07348/9596-0 
 Fax: (+49) 07348/9596-40 
 www.lehner.eu 
 info@lehner.eu 
 
Intygar härmed att vi helt ansvarar för att produkten 12 V spridare 
 
 

SuperVario® 
 
som avses i denna deklaration uppfyller de tillämpliga grundläggande säkerhets- och 
hälsokraven i EU-direktiven 9368/EEG och 89/336/EEG samt kraven i andra 
tillämpliga EU-direktiv. 
 
Westerstetten, 2006-05-02 
 
Manfred Lehner 
Verkställande direktör 
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Sprängskiss 
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Reservdelslista  
SuperVario® Version 05/2006 
 
Beteckning  Antal Material  Dimension 
1 Stålram  1 Stål 
2 Genomflödesplatta  1 Plast  150/150/4 
3 U-bricka  3 VA  M 10,7  
4 Doseringsbricka  1 VA  M 10,2  
5 Spjällplåt 1 VA 
6 Dubbellänklager med kultappar 1 Plast/förzinkad 
7 Spjällmotor  1 
8 Skruv  3 Förzinkad  M5/16 
9 Konsol för spjällmotor   1 Stål 
10 Genomflödesplatta övre  1 VA  150/150/2 
11 Behållarfäste  1 Plast  150/150/15 
12 U-bricka  2 DIN 9021 6,4 
13 Skruv  2 Förzinkad  M6/16 
14 Skruv  4  Förzinkad  M10/25 
15 Behållarfäste  1  Stål 
16 Mutter  4 Förzinkad M 10  
17 U-bricka  4 Förzinkad M 10,7  
18 Räfflad mutter  2 Plast/VA  50/M 8 
19 Omrörarpinne  2 Stål  3x 50 
20 Omröraraxel  1 VA  
21 Tätningsbricka  1 Plast 
22 Stabilisatorbricka  1 Plast 
23 Låsbricka  2 VA  M 6,2  
24 Mutter  2 VA  M 6  
25 Skovel  2 VA 
26 Spridartallrik  1 VA  250 
27 U-bricka  4 VA  M 6  
28 Låsmutter  4 VA  M 6  
29 Pinnskruv insex  1 VA  M 6x10 
30 Drivmotor  1  
31 Mutter  2 Förzinkad  M 5  
32 Låsbricka  2 Förzinkad  M 5  
33 Täckplåt  1 Stål 
34 U-bricka  2 VA  6,4 
35 Räfflad mutter  2 Plast/VA  40/M 6 
36 Behållartätning  1 Gummi  132 mm 
37 Utloppslock  1 Plast 2“ 
38 Behållare  1 Plast  105 l. 
39 Lock  1 Plast 450 mm 
40 Låsmutter  4 Förzinkad  M 10  
41 Karosseribricka  4 Förzinkad  10,5/30 
42 Kabelsats (ej i bild)  1 
43 Manöverpanel (ej i bild)  1 
44 Batterikabel med hållare (ej i bild)  1 
45 Handbok med spridningstabeller   1 
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Spridningstabeller bilaga A  
 
Följande spridningstabeller ingår i bilaga A 
Spridningstabell vitsenap 
Spridningstabell rödklöver 
Spridningstabell vitklöver 
Spridningstabell grönområdesblandning  
Spridningstabell engelskt rajgräs 
Spridningstabell italienskt rajgräs 
Spridningstabell ettårigt rajgräs 
Spridningstabell ensileringsmedel Bonsilage 
Spridningstabell snigelmedel Metarex  
Spridningstabell snigelmedel Mesurol  
Spridningstabell snigelmedel Delicia 
Spridningstabell snigelmedel Clartex Blau  
Spridningstabell snigelmedel Ferramol 
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