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Beskrivning av maskin och produkt 
Blandar- och spridarvagn Rollerfeed Roller Plus System 
Nedanstående typer och modeller. 
Normer och referenser för säkerhet 
Maskinerna uppfyller de regler och bestämmelser som anges i 
direktivet 98/97 EEC. 
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Modeller 
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Stämpel och underskrift från importören 

Lista över auktoriserade reparatörer i närheten. 
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 IMPORTÖR 
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MANÖVERORGAN 
 
 

Rotation av matta i båda riktningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppna/Stäng sidoavlastningsport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höj/Sänk hydrauliskt stödben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ROTATION HÖGER 

ROTATION VÄNSTER 

ÖPPEN 

STÄNGD 

HÖJ 

SÄNK 
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Inkoppling/Urkoppling av hydrauliska knivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varning! Läs instruktionerna innan Du använder 
maskinen 
Instruktionerna finns framtill på maskinen, synbart från 
manöverplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förbjudet att stå på maskinen! 
Placerad på blandartanken, synlig från 
plattformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INKOPPLING 

URKOPPLING 
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Varning! Förbjudet att vistas mellan traktor 
och vagn!  
Skylten synlig från manöverplatsen. 
 
 
 
 
 
 
Varning! Rörliga maskindelar, förbjudet att 
vistas inom riskområdet! 
Placerad vid plattformen. 
 
 
 

 
 
 
 
Rätt sätt att lasta maskinen. 
Placerad på sidan av blandartanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varning! Förbjudet att vistas på 
utmatningsbandet när kardanaxeln är i 
rörelse. Innan något underhålls- eller 
reparationsarbete påbörjas, skall kardanaxeln 
lossas från traktorn och kontrollera att alla 
skyddsanordningar är på plats och att de 
fungerar. 
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Varningsskylt. 
Placerad i närheten av motknivarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smörjnippel. 
Visar var smörjnipplarna finns. 
 
 
 
 
 
 
 
Visar maximal hastighet med last. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visar det maximala hydraultrycket 
Placerad i närheten av kontrollpanelen. 
 
 
 
 
Visar det maximala varvtalet för traktorn 
kraftuttag och rotationsriktningen. 
Placerad på skyddet över kardanaxeln. 
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Kontrollera däckstrycket innan arbetet 
påbörjas. 
Placerad på hjulen. 
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1. Allmänna regler och instruktioner 
 
Denna symbol är en VARNING som skall ge 
uppmärksamhet till viktiga säkerhetsmeddelanden.  
När Du ser symbolen, läs det tillhörande meddelandet 
noggrant för att undvika risken för allvarlig skada för Dig 
själv och andra. 
 
 
Felaktig användning av maskinen eller ouppmärksamhet 
mot säkerhetsföreskrifterna riskerar att orsaka allvarlig 
skada eller dödsfall. 
Innan Du startar maskinen: 

1. Läs denna manual noggrant. 
2. Se till att inga personer finns inom maskinens 

arbetsområde. 
3. Försäkra Dig om att Du känner till och respekterar 

säkerhetsföreskrifterna i praktiken. 
 
 

INFORMATION OCH BILDER I DENNA PUBLIKATION ÄR INTE 
BINDANDE FÖR MUTTI INTERNATIONAL S.r.l. FÖRETGET 
FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR UTAN VIDARE 
INFORMATION, VID ÄNDRINGAR I PRODUKTIONEN BEDÖMS SOM 
NÖDVÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR. 

 
1.1. Tillverkarens ansvarsbegränsningar. 
Slarv med att respektera föreskrifter eller de särskilda instruktionerna, 
som finns i denna manual, felaktig användning av utrustningen, helt eller 
delvis, användning av icke originaldelar och användning av maskinen av 
personal, som inte har tillräckliga kvalifikationer, upphäver alla 
säkerhetsåtaganden gällande design, riktig användning vid användning 
av utrustningen och fråntar Mutti International S.r.l. från allt ansvar för 
skada eller förstörelse på person eller egendom. 
 
Mutti International S.r.l. är inte ansvarigt i det falla att användaren 
inte observerar de säkerhetsföreskrifter, som finns i denna manual. 
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1.2 Referensstandarder 
I arbetet med denna manual, har vi använt relevant information i följande 

dokumentationer: 

 Bilaga ”I” till EG-direktivet 98/37/EEC: punkt 1.7.4; 

 UNI EN 282/2 – 1992, punkt 5.5. 

 UNI EN 703 – 1997, punkt 5.1 

 UNI EN 982 – 1997, punkt 7 

1.3 Förvaring av manual och certifieringar 

Detta dokument är en integrerad del av maskinen. Den skall förvaras på 
ett säkert ställe och användas genom maskinens hela livstid, även om 
ägandet av utrustningen överförs till tredje part. 
”Likformighetsdeklarationen” utgiven av tillverkaren, skall också bevaras. 
 
1.4 Definitioner 
I enlighet med EEC 89/37 ”Maskindirektivet” och tillhörande bilagor, 
gäller följande definitioner: 

 Riskområden: alla områden i och i närheten av maskinen där 
närvaron av en utsatt person utsätter sig för risk för säkerhet och hälsa 
för den utsatta personen. 

 Utsatt person: alla människor, som helt eller delvis befinner sig inom 
maskinens riskområde. 

 Operatör: Person med uppgift att använda, justera eller utföra 
underhåll och rengörning av maskinen. 

 Användare: Den organisation eller de personer, som är ansvariga 
eller ägare till maskinen. 
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1.5 Identifikation av maskinen 

Identifikationsskylt 
Vid beställning av reservdelar, vid servicefrågor. Meddela alltid Din 
leverantör typ och serienummer på Din maskin från Mutti International. 
Du hittar denna information på maskinens identifikationsskylt. 
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Terminologi använd för att definiera maskinens sidor 
”Höger”, ”vänster”, ”fram” och ”bak” som används i denna manual 
indikerar de sidor sett i maskinens rörelseriktning. 

 
 
 
1. Fram 
2. Höger sida 
3. Vänster sida 
4. Bak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Skyldigheter och ansvar 

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren är ansvarig för upplysningen av detta dokument till all 
personal, som har fått till uppgift att använda maskinen. 
 
Skyldigheter vid arbete med och på maskinen 

Alla personer, som skall använda eller arbete med maskinen på något 
sätt, är skyldiga att förbereda sig adekvat, genom att läsa denna manual 
innan något arbete påbörjas. 
 
Skyldighet att respektera föreskrifter 

Operatörer, i tillägg till skyldigheten till att följa instruktionerna i denna 
manual, måste också följa och respektera alla olycksförberedande 
åtgärder, som framgår i gällande EU-direktiv och de nationella lagar och 
regler, som gäller i det land maskinen används. 
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Skyldigheter i händelse av felfunktion och/eller tänkbar fara 

Operatören skall omedelbart rapportera varje fel och/eller varje tänkbar 
risk för fara direkt till närmsta chef eller överordnad. 
 

Skyldigheter för användaren 

Användaren och/eller tredje part (exklusive personal från Mutti 

International S.r.l. eller annan auktoriserad underhållspersonal) är 

strängt förbjudna att göra några som helst ändringar på maskinen och 

dess funktion, eller i denna tekniska dokumentation. 

 

2. Beskrivning av maskinen 

ROLLERFEED/ROLLERPLUS SILVER OCH CLASSIC är blandar- och 
distribueringsmaskiner, som innehåller en blandartank och 1 eller 2 
skruvenheter, som är utrustade med knivar för att klippa och blanda 
produkter för djurföda och med ett transportband för att fördela den 
blandade produkten. 
Lasting av produkterna utförs med en extern utrustning eller med en 
passande kran (tillval vid förfrågan) och som kan monteras på maskinen. 
 

3. Tekniska uppgifter 

 

Varvtal till drivaxeln från kraftuttaget 540 varv per minut 

Rotationsriktning på drivaxeln på 
maskinen från kraftuttaget 

Moturs  (Sett från kontrollpanelen) 

Tillgängligt tryck på hydraulenheten 210  Bar 

Tillgänglig kapacitet på hydraulenheten 32  l/min 

Ljudnivå vid kontrollpanelen 87,2  dB(A) 

 

  

Tomvikt (kg) 

Effekt (kW/hp) 
Hjul 

Tomvikt (kg) 

Effekt (kW/hp) 

Hjul 
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4. Villkor och begränsningar vid användning av maskinen 

Rollerfeed och Rollerplus är blandar- och distribuerings-
maskiner, som bara får användas för att arbeta med material 
som: gräs, hö, halm, majs, ensilage och liknande produkter. 

 
Eftersom maskinerna är utformade och tillverkade för att arbeta 
med de ovannämnda produkterna, är all annan användning att anse 
som felaktig. 
 
Det är speciellt förbjudet att använda maskinerna för att flytta och 
hantera material som maskinen inte är avsedd för, till exempel: trä, lösa 
kemiska substanser, brännbart, lättantändligt och explosivt material, 
grus, metalliskt material och däck. 
 
Vid felaktig användning är Mutti International S.r.l. inte ansvarigt för 
skada eller ohälsa på sak eller person och alla typer av garanti på 
maskinen upphör. 
 
I tillägg är följande instruktioner viktiga för maskinens användning: 

 Maximalt tillåten marklutning: 10 % på längden och 10 % på tvären. 

 Undvik att arbeta på lerig, sandig eller mjuk mark. 
 
För bästa resultat och avsedd livslängd på maskinens axlar: 

 Överskrid aldrig den maximalt tillåtna hastigheten på 8 km/tim 
(med undantag för maskiner avsedda för landsvägstrafik) 

 Undvik att köra på föremål eller i hål. 

 Undvik våldsam lastning av maskinen. 

 Kör inte på salt eller korrosiv mark. 

 Undvik att dränka axlar och bromsar i vätska. 
 

5. Säkerhet 

5.1 Allmänna instruktioner 

Före användning av maskinen 
 
 Börja inte använda maskinen innan Du läst och 

fullständigt förstått de instruktioner, 
rekommendationer och varningar, som finns i denna 
manual. 

 Närvaron av lera, olja, is (på vintern)på fotsteg handtag 
kan orsaka olycksfall. Se till att hålla rent. 
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 Kontrollera maskinen dagligen för att bekräfta att det 
inta finns något läckage av olja eller hydraulvätska. 
Täta läckande delar och byt ut det som är nödvändigt. 

 Innan Du flyttar eller använder maskinen i mörkret, 
kontrollera att all belysning och alla varningssystem 
fungerar. 

 Försäkra Dig om att alla övervaknings och 
säkerhetssystem fungerar, genom att kontrollera dem 
på en säker plats, innan arbetet påbörjas. 

 Kontrollera och notera alla tänkbara risker innan 
maskinen flyttas till en ny arbetsplats. 

 Se till att Du är väl bekant med alla symboler på de 
varningsskyltar, som finns på maskinen. Se också till 
att de är rena och läsbara. 

 Innan arbetet påbörjas, förvissa Dig om att 
kardanaxeln är ordentligt fäst och säkrad till traktorns 
kraftuttag. 

 Kontrollera från arbetsplattformen att det inte kommit 
främmande material i blandartanken, sådant kan 
orsaka skada på maskinen och 
matningsanordningarna. 

 

Att arbeta med maskinen 

 Maskinen får bara betjänas av en enda operatör, ingen 
annan är tillåten att vara i närheten av maskinen när 
den är i drift. 

 Maskinen kan bara kontrolleras från förarsätet i den 
dragande traktorn. 

 Det är absolut förbjudet att stå mellan maskinen och 
traktorn när den är i drift. RISK FÖR KROSSKADA! 

 Gå aldrig nära kardanaxeln när den är i rörelse. 
Kontakt med axeln kan orsaka allvarlig skada. Använd 
heller inte kläder med bälten, fållor eller andra delar 
som kan haka fast. RISK FÖR DÖDSFARA. 

 Gå aldrig in i blandartanken. RISK FÖR DÖDSFARA. 
 Gå aldrig nära utmatningsområdet – där finns kedjor i 

rörelse. 
 Använd aldrig maskinen för att transportera, 

människor, djur eller föremål. 
 Stå aldrig på lastningsutrustningen eller använd den 

heller aldrig som lyftutrustning. 
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 När Du stannar på lutande mark, använd 
stoppklackarna (standardutrustning), för att blockera 
hjulen. 

 Tag aldrig bort eller manipulera säkerhetsutrustningar, 
skydd eller andra skyddsanordningar på maskinen. 

 För maskinen med en laddningskran, se upp för 
elektriska luftledningar för att undvika farliga kontakter 
med dem. Försäkra Dig om att Du säkert kan passera 
under dem. 

 När maskinen flyttas är det absolut förbjudet att stå på 
stegar eller fotsteg på maskinen. 

 
Att parkera maskinen. 

 Efter användningen skall maskinen parkeras säkert 
och gör som följer: 

1. Flytta maskinen till en plan och horisontell plats. 
2. Gör maskinen orörlig med handbromsspaken (om den 

finns) eller använd stoppklossarna. 
3. Sänk det hydrauliska eller manuella stödbenet helt och 

kontrollera på kontrollpasset att maskinen står 
horisontellt. 

4. Stoppa traktorn och tag bort tändningsnyckeln. 
5. Koppla bort kardanaxeln från traktorn och häng upp 

den på stödet på maskinen. 
6. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar på maskinen 

är i rätt läge. 
 
Underhåll och kontroller. 

 Utför inget underhållsarbete innan Du är säker på att 
Du förstår instruktionerna i denna manual. 

 Använd den personliga skyddsutrustning, som 
föreskrivs och som passar för arbetet. 
Särskilt när Du utför något arbete på skruvenheter är 
det obligatoriskt att använda: OVERALL AV ETT 
SÄKERT OCH STARKT FABRIKAT, SKYDDSSKOR 
MED ANKELSKYDD OCH SKYDDSHANDSKAR. 

 Innan Du påbörjar något underhållsarbete gör 
maskinen orörlig enligt vad som anger under parkering 
ovan. 

 I det fall att något svetsarbete skall utföras, anslut 
svetsens jordkabel till det föremål som skall svetsas. 
Anslut aldrig jordkabeln till någon hydraulisk enhet! 
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 Svetsa aldrig i närheten av ett däck. Tag alltid bort 
däcket om något svetsarbete skall göra i närheten. 

 Kontrollera regelbundet däckens skick och se till att 
däckstrycket är anpassat till däckstypen terrängens 
beskaffenhet. 

 
 
 

 När Du kollar däcktrycket eller pumpar däcket, stå 
aldrig framför däcket utan på vävsidan. 

 Felaktigt underhåll eller felaktiga justeringar kan 
orsaka allvarlig skada. 
Om Du är osäker på någon del av 
underhållsproceduren, tveka inte på att kontakta Din 
Mutti-leverantör. 

 Oauktoriserat underhåll utfört på maskinen kan orsaka 
allvarlig skada. Utför aldrig några ändringar utan att 
först ha fått ändringen auktoriserad skriftligt från 
MUTTI INTERNATIONAL S.r.l. 

 
VARNINGSSKYLTAR 

 
 Oläsliga eller saknade varningsskyltar kan orsaka 

allvarlig skada. Kontrollera skyltarna dagligen. 
 Försäkra Dig om att alla skyltar är tydligt läsbara, 

rengör dem regelbundet om det blivit oläsliga, saknas 
eller blivit övermålade. 
Vid utbyte av en reservdel med varningsskylt, sätt en 
ny skylt på den utbytta delen. 

 

5.2 Säkerhetsutrustning och utrustning på maskinen 

Fasta och rörliga skydd 

Maskinen är utrustad med flera fasta och rörliga skydd, för att  

säkerställa en adekvat säkerhetsnivå. 

De viktigaste delarna är följande: 

 CE-skydd på kardanaxeln 

 Gummiskydd för att skydda urlastningsbandet och avlastningsport. 
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5.3 Säkerhetsskyltar 

Säkerhetsskyltar finns klistrade på maskinen för att ge information till 
operatören. 

 Om återstående risker kopplade till användning av maskinen 

 Om korrekt användning 

 Placering av delar, som kräver underhåll. 

Vi refererar tillinformation på sidorna IV, V, VI och VII. 

 

6. KONROLLORGAN 

Maskinens kontrollorgan består av spakar, som finns på kontrollarmen. 
Kontrollspakarna har ”fjäderretur” (måste hållas i läge), exempel för att: 
- Spak för att starta motorn till urlastningsbandet. 
 
Funktionen på varje spak visas på etiketter under varje spak.  
Du hittar förklaringar på sidan III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skydd på 
kraftuttagskoppling 

 

Skydd över 

urlastningstransportör 
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7. Användning av maskinen. 

7.1 Rekommendationer för användning av maskinen. 

 Kontrollera alla manöverorgan på maskinen och dess utrustning 
regelbundet under maskinens användning. 
Kom ihåg att de flesta problem och skador dyker upp under 
maskinens användning och är orsakade av lossade fästelement. 
Sedan den första delen av maskinens livstid finns det en generell 
fastsättning av mekaniska delar och hydraulanslutningar. Det är 
VÄSENTLIGT att kontrollera maskinen med yttersta försiktighet. 

 Alla luckor skall hållas stängda under maskinens användning. 
 Maskinen är inte avsedd för landsvägstrafik. 
 

7.2 Anslutning till traktorn. 

1. Anslut dragstångens dragögla till traktorn med hjälp av en stålbult 
med en minsta diameter på 35 mm. 

2. Rengör och smörj med fett traktorns kraftuttag och drivaxel innan 
kardanaxeln kopplas till. Förvissa Dig om att skydden på kardanaxeln 
är hela. 
När Du kopplar kardanaxeln till traktorns kraftuttag, förvissa Dig om 
att knapparna på låsfjädrarna befinner sig i låsläget och att skyddet 
på kardanaxeln är ordentligt kopplat till sin låskedja. 

3. Utför den elektriska sammankopplingen mellan maskin och traktor, 
genom att använda den kopplingssats som levererades med 
maskinen. Kontrollera också att polariteten är riktig med följande 
koder: 58 = (+) och 31 = (-). 

4. Kontrollera nivån på hydrauloljan och transmissionsoljan. (Se i 
underhållsinstruktionerna). 

5. Om maskinen är utrustad med ett vågsystem, kontrollera att pluggen 
är riktigt isatt och spänningssatt. (9,0 V minimum och 14,5 V 
maximum), samt att spänningen kommer fram till vågutrustningen. 
Anslutningen skall görs direkt till traktorns batteri. 

6. Om maskinen är utrustad med ett hydrauliskt eller pneumatiskt 
bromssystem, anslut detta till traktorns bromssystem med hjälp av 
den sats som levererades med maskinen. 

7. Om maskinen är utrustad med ett mekaniskt bromssystem, montera 
manöverspaken nära traktorns förarsäte med satsen, som 
levererades med maskinen. 
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7.3 Dragning 

 Gör inga skarpa svängar när kardanaxeln är tillkopplad. 
Om det blir nödvändigt att göra skarpa svängar med 
kardanaxeln tillkopplad, installera en kardanaxel för dessa 
svängar. 

 Innan Du börjar dra maskinen, kom ihåg att lyfta upp stödbenet. 
 Under denna rörelse, rekommenderar vi (om det inte är nödvändigt) 

koppla loss kraftöverföringen och att respektera angivna 
hastighetsgränser. 

 

7.4 Start 

Innan maskinen lastas, starta kraftuttaget och kör en 
uppvärmningsperiod på 2 – 3 minuter för att värma upp hydrauloljan till 
en bra arbetstemperatur. Under vintersäsongen eller i ett kallt klimat 
måste uppvärmningsperioden vara 4 – 5 minuter. 

Efter det att maskinen är på den plats där den skall 
användas och innan arbetet påbörjas, försäkra Dig om 
att inga människor eller djur finns inom maskinens 
arbetsområde. 

 

7.5 Lasta material och att använda maskinen. 

Bortsett från olika lastmetoder, får Du den bästa foderblandningen 
genom att blanda olika typer av foder i följande ordning: 
a) Hö, halm, gräs etc. 
b) Foderkoncentrat, mjöl, djurfoder, etc. 
c) Gräsensilage, majsensilage, etc. 
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Att lasta hö 

1. Koppla in motknivarna manuellt (eller 
med hjälp av hydraulsystemet om det 
finns ett sådant). Inkopplingen sker 
med manöverorganet på tankens 
sidor och lås sedan med tillhörande 
spärr. 

2. Hackningsprocessen måste göras 
med växellådan i läge 2. 
Växelbytet gör Du med spaken ”A”. 
Under växelbytet, måste kraftuttaget 
vara frånkopplat. 

3. Koppla in kraftuttaget på traktorn och 
öka hastigheten på skruvenheterna 
successivt till den ideala hastigheten 
för att hacka hö (350 – 400 varv per 
min.). 

4. Lasta produkterna (hö, halm, 
gräsensilage, etc.) med hjälp Din 
lastutrustning och hacka produkten 
tills Du når den riktiga 
hakningsgraden. 
Innan Du laddar maskinen med 
runda eller fyrkantiga balar, 
rekommenderar vi att avlägsna band 
eller packnät, som kan orsaka besvär 
eller skada under blandningsfasen. 
Det går att ladda dessa maskiner 
med alla typer av balar. 

5. Koppla ur motknivarna och koppla ur kraftuttaget. 
6. Koppla växellådan (spak ”A”) till lägsta växeln, koppla in kraftuttaget 

och öka hastigheten successivt för att få skruvenheterna till det 
idealiska blandarvarvtalet 300 – 350 varv per minut). 

7. Ladda med olika typer av foder (Foderkoncentrat, ensilage, etc.) tills 
Du får rätt blandningsförhållande. För att få en homogen blandning 
får Du blanda ungefär 5 – 6 minuter efter sista laddningen. 

 
Det är möjligt att visuellt inspektera innehållet i tanken under 
blandningsprocessen från maskinens plattform. Avståndet mellan 
tankens överdel och plattformen är tillräckligt för att garantera 
operatörens säkerhet. 

Det är absolut förbjudet att stå på plattformen under 
transport av maskinen! 

Urkopplad Inkopplad 

A 
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De kvantiteter som kan lastas i de olika maskinerna är följande: 

ROLLERFEED   8 mc classic 260/280 kg 

ROLLERFEED 10 mc Silver/classic 320/340 kg 

ROLLERFEED 12 mc Silver/classic 350/385 kg 

ROLLERFEED 14 mc Silver 420/450 kg 

ROLLERFEED 16 mc Silver 600/650 kg 

ROLLERFEED 18 mc Silver 720/750 kg 

ROLLERFEED 20 mc Silver 800/820 kg 

…………………… ………. 

ROLLERPLUS 14 mc Silver/Classic 420/450 kg 

ROLLERPLUS 18 mc Silver/Classic 720/750 kg 

ROLLERPLUS 22 mc Silver/Classic 880/900 kg 

ROLLERPLUS 26 mc Silver 1040/1060 kg 

ROLLERPLUS 30 mc Silver 1200/1220 kg 

……………….. ………….. 

……………….. ………….. 

………………... ………….. 

……………….. ………….. 

 

,

Ovan angivna kvantiteter refererar till väl torkat och vällagrat hö. 

I det fallet att färskt eller fuktigt hö måste användas, kan hömängden 

minskas med ungefär 30 %. 

 

Att lasta olika typer av foderkoncentrat. 

Det är tillrådligt att lasta foderkoncentrat eller olika typer av lösa 
produkter med hjälp av en skruv eller transportband, för att lättare kunna 
kontrollera mängden av produkter, som lastas i maskinen. 
 
Att lasta ensilage. 

Vid lastning av ensilerade produkter, använd en hackfräs eller 
hjullastare. I det fallet att hjullastare används, rekommenderar vi att 
produkten lastas i maskinen gradvis och inte för häftigt. Detta för att ge 
tillfälle till en korrekt vägning. 
Den maximala lasten för varje maskintyp, visas i följande tabell: 
 
 Torra produkter Ensilageprodukter 
ROLLERFEED  8 mc classic 1350 kg 2000 – 2200 kg 

ROLLERFEED 10 mc Siver/classic 1700 kg 2700 – 3000 kg 

ROLLERFEED 12 mc Siver/classic 2100 kg 3300 – 4000 kg 

ROLLERFEED 14 mc classic 2600 kg 4200 – 5000 kg 

ROLLERFEED 16 mc classic 3100 kg 5300 – 5500 kg 

ROLLERFEED 18 mc classic 3400 kg 6000 – 6200 kg 

ROLLERFEED 20 mc classic 3800 kg 6700 – 6900 kg 

ROLLERFEED 14 mc Silver/classic 2600 kg 4200 – 5000 kg 

ROLLERFEED 18 mc Silver/classic 3400 kg 6000 – 6200 kg 

ROLLERFEED 22 mc Silver/classic 4180 kg 7300 – 7500 kg 

ROLLERFEED 26 mc Siver 5000 kg 8700 – 9000 kg 

ROLLERFEED 30 mc Siver 5700 kg 10000 – 10200 kg 
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7.6 Lossning 

Vi rekommenderar att lossa det blandade materialet omedelbart efter 
blandningen. 
1. Innan Du öppnar sidoavlastningsporten, måste Du starta 

hydraulmotorn för urlastningsbandet för att förhindra att det blandade 
materialet klumpar ihop sig på transportbandet och stoppar 
lossningen. 

2. Öppna sidoavlastningsporten, kontrollera att den öppnats. Kvantiteten 
kan avläsas på den utmatade blandningen på den särskilt graderade 
skalan och/eller genom det främre fönstret. 

 

7.7 Första användning av maskinen 

Innan Du sätter maskinen i drift, rekommenderar vi att Du 
laddar maskinen med 80/100 kg hö eller halm och låter den 
arbeta i 15/10 minuter och sedan tömmer maskinen. På detta 
sätt får Du ut eventuella metallspånor, som kan finnas kvar 
efter tillverkningen. 
 

7.7 Materialstopp och fel 

Om skruvenheten (-erna) skulle kärva under normal användning (av 
någon anledning) på grund av någon oförutsedd egenskap i 
materialet eller en felfunktion i växellådan, är det av säkerhetsskäl 
nödvändigt att göra följande före reparation: 

 Flytta maskinen bort från arbetsplatsen. 

 Koppla ur kraftuttaget. 

 Lossa kardanaxeln. 

För att frigöra skruvenheten (-erna), använd 
skyddshandskar, skyddsskor och en godkänd overall av bra 
fabrikat. Använd ett skärande verktyg som en kniv eller yxa 
etc. för att lösgöra det material som orsakat stoppet i 
skruvenheten. 
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8. Transport 

Maskinen är inte certifierad för trafik med last. 

Följande transportmetoder kan användas. 

 Att dra med traktor 
Genom att koppla dragöglan till draganordningen på traktorn med 
hjälp av en stålbult med en minsta diameter på 35 mm, försedd med 
en säkerhetssprint. (Max. tillåten hastighet: 8 km/tim). 
 

 Transport tåg, container eller 
båt. 
Maskinen skall lastas med 
någon av de nedanstående 
metoderna: 
 Med lastramp eller 

lastplattform och då med 
hjälp av en traktor eller 
vinsch, 

 Med kran (eller annan 
lyftanordning) och med hjälp 
av rep eller kedjor i de hål, 
som finns, för detta ändamål, 
i de övre hörnen på 
blandartanken.  

Innan lastnings- eller 
lossningsarbetet påbörjas, 
kontrollera vikten (finns på CE-
skylten) och måtten på 
maskinen. 
Under transporten skall 
maskinen vara i sitt lägsta läge. 
För att säkra, maskinen finns det 
fyra fästöglor på den nedre delen 
av maskinen. Använd också öglan 
på dragstången. Använd också 
stoppklossar på båda sidor av 
hjulen. 
  

Hål för att fästa 
lyftöglor i 

blandartanken 

Fästöglor för att 
fästa maskinen 
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9. Underhåll och reparationer 

9.1  Allmänna instruktioner 

 Underhåll och reparationer skall inte utföras utomhus. 
Kör in maskinen i en välutrustad verkstad. 

 Om det är nödvändigt att arbete med maskinen i ett 
upplyft läge, se till att Du använder godkända och 
förskrivna säkerhetsanordningar enligt gällande regler 
för olycksförebyggande åtgärder. 

 
Om förebyggande underhåll inte utförs enlig gällande 
föreskrifter, kan maskinen bli farlig att använda. Om något i 
underhållsföreskrifterna är oklart, tveka inte för att 
kontakta Din leverantör för Mutti International eller 
tillverkaren. 
 

9.2  Underhållsrekommendationer 

Utför de underhållsarbeten, som finns i nedanstående lista med de 
tidsintervall, som anges. Innan smörjning, rengör smörjnipplar, täcklock 
och hål innan Du använder fettspruta eller oljekanna. 
Inget damm eller andra föroreningar får komma in till rörliga delar eller 
kretsar. 
 

9.3 Arbeten och intervall 

 
Förtydligande: 

 Första kontroll 
  Regelbunden kontroll eller justering 
 Byte 

UNDERHÅLLSFREKVENS (i timmar) Maskindel 

Hydraulkretsar (Kontroll / påfyllning / byte) 

Sidoavlastningsport och transportband (kontroll och 
smörjning) 

Kugghjul för transmission (kontroll och smörjning) 

Kedjor för transporband (spänning) 

Olja i växellåda (or) (kontoll/byte) 

Olja i reduktionsväxlar för skruvenheter (kontroll/byte) 

Knivar i skruvenheter (kontroll/byte) 

Hydrauloljefilter 

Däck (tryck) 

Kontroll av hjulbultar 

Smörjning av axellager 
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Hydraulkretsar (kontroll/påfyllning/byte) 
 
Första kontroll: efter 10 arbetstimmar 
Regelbunden kontroll: var 100:e arbetstimma 
Byte: var 2000.e arbetstimma 
 
Oljepåfyllning, tömning för hydrauloljetanken 
finns i plattformsstativet och den är utrustad 
med en nivåindikering. 
Oljenivån kan bara kontrollers när maskinen 
står stilla och befinner sig i ett horisontellt 
läge. Oljenivån skall vara mellan 
markeringarna för min och max. 
För att fylla på olja, lossa locket längst upp på 
tanken. 
För att tömma ur oljan, lossa bottenpluggen 
längs ner på tanken och anslut till en pump. 
Innan något ingrepp, stäng alltid kulventilen, 
som finns under tanken. 
Efter varje ingrepp är det viktigt att åter 
öppna kulventilen, för att inte orsaka någon 
skada på någon hydraulkomponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Påfyllningslock 
till  

hydraultank 

Avtappning 

Slang  
för  

tömning 

Kulventil 

Nivåindikator 
för 

hydraulolja 
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Styrning för sidoavlastningsport och urlastningsband (kontroll 

och smörjning) 
 
Första kontroll: efter de första 10 driftstimmarna 
Regelbunden kontroll: var 50:e arbetstimma 
 
Det är mycket viktigt att hålla styrningarna för sidoavlastningsporten rena 
och välsmorda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kugghjul för transmission (kontroll/smörjning) 
 
Första kontroll: efter de första 10 driftstimmarna 
Regelbunden kontroll: var 50:e arbetstimma 
 
Smörjnipplarna är placerade nära kugghjulen 
eller i det fasta godset vid kugghjulen. De är 
markerade med en skylt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kontrollera och  
smörj 

Skyddsplåt 

Smörjnippel 
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Kedja till transportband (spänningsjustering) 
 
Första kontroll: efter de första 10 driftstimmarna 
Regelbunden kontroll: var 50:e arbetstimma 
 
Justering av kedjans spänning görs 
med hjälp av justerskruven och med 
hjälp av en 24 mm nyckel, efter det 
att skyddsplåten vikts undan. 
 
 
 
 
 
 
 

Olja i växellåda (kontoll/byte) 
 
Första kontroll: efter de första 10 driftstimmarna 
Första oljebyte: efter de första 50 driftstimmarna 
Regelbundet byte: var 1000:e arbetstimma 
 
Reduktionsväxeln är försedd med tre hål  
med skruvpluggar. 
Oljepåfyllning sker i det övre hålet, nivåkontroll 
genom hålet i mitten och tömning genom det 
undre. 
Dessa arbetsmoment skall göras när maskinen  
står stilla och i horisontellt läge. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skyddsplåt 

Kedjejustering 

Påfyllning 

Nivåkontroll 

Tömning 
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Olja i reduktionsväxel för skruvenhet (kontroll/byte) 
 
Första kontroll: efter de första 10 driftstimmarna 
Första oljebyte: efter de första 50 driftstimmarna 
Regelbundet byte: var 1000:e arbetstimma 
 
1) Fyll på olja i reduktionsväxeln genom den 

nedre slangen, till dess att olja kommer ut 
genom den övre slangen. Använd en  
elektrisk pump 

2) Anslut slangarna till tanken. 
3) Fyll på maximalt 0,5 l olja i tanken. 

 
OBS. Fyll inte på mer än 0,5 l olja i tanken 
eftersom volymen ökar med temperaturen. 
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Knivar i skruvenhet (kontroll/byte) 
 
Första kontroll: efter de första 10 driftstimmarna 
Första oljebyte: efter de första 50 driftstimmarna 
Regelbundet byte: var 1000:e arbetstimma 
 
Lossa skruvarna, som håller fast knivarna 
i skruvenheten och byt ut knivbladet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Faror vid hackning 
När Du arbetar med knivblad bär alltid: 

 Bra och lagom stor overall av ett bra fabrikat 

 Stabila skor med ankelskydd 

 Handskar 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fästskruvar för  
knivblad 
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Hydrauloljefilter 

 
Första byte: Efter de första 50 driftstimmarna 
Regelbundet byte: Var 1000:e driftstimma 
 
Hydrauloljefiltret sitter under  
hydrauloljetanken. 
Ett rent filter förlänger livstiden på  
pumpar och motorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Filter 
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Däckstryck 

 
Första kontroll; Efter de första 10 driftstimmarna 
Regelbunden kontroll: Var 100:e driftstimma 
 
Kontrollera att däckstrycket är anpassat  
tillmaskintyp och den miljö där de används. 

Kontrollera trycket i  
däcken och hjulens 
fastsättning innan 
arbetet påbörjas. 

 

Hjulens fastsättning 

 
Första kontroll; Efter de första 10 driftstimmarna 
Regelbunden kontroll: Var 100:e driftstimma 
 
Notera – I det fal att hjulen demonterats, upprepa de kontroller, som 
nämnts ovan. 
 

Smörjning av axellager 
 
Regelbundet underhåll: Var 2000:e driftstimma. 
 

Notera detta: Så väl demontering som montering av axlar 
och axeldelar, både vid regelbundet underhåll som vid 
reparationer måste utföras av utbildad personal eller 
erfarna mekaniker. 
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9.4 Tabell över oljor och smörjmedel 
 

 
Översättarens anmärkning: Observera att beteckningar på oljor kan skilja 
mellan olika länder. Kontrollera därför alltid med Din oljeleverantör. 
 

10. Felsökning 
 

Felfunktion Tänkbar orsak Åtgärd 

   

   

   

   

   

 

11. Standardtillbehör till maskinen 

 
11.1 Standardtillbehör som leveras med maskinen 
Maskinen är alltid utrustad med följande tillbehör: 

 DIN 76051 stoppklossar till hjulen 

 ”Bondioli & Pavesi” kardanaxel med CE-märkning och brukanvisning 
  

Maskindel 

Hydraulsystem 
Reduktionsväxel 

för 

skruvenhet 

Kedjor och 

transmissionsväxlar 

Klassificering 

ISO och UNI 

symboler 
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11.2 Tillvalstillbehör 

Vågsystem 

För användning med elektroniskt vägningssystem. Se särskild 
dokumentation. 
 
Magnetisk skyddsplåt 

För användning av magnetisk skyddsplåt. Se särskild dokumentatiom 
 
 
 
 
 


