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Handbok för 

 
  grönfoderfördelare fast 

 SV-NH/SV-NF 

och 

  grönfoderfördelare vridbar 

SV-NHS/SV-NFS 

Observera: Läs denna handbok innan användning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förvara handboken väl! 

Du kan få mera information från Närlant Import eller från din auktoriserade RECK-återförsäljare. 
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1. Säkerhet 
1.1. Före första användning: 

Läs igenom denna handbok innan du börjar använda RECK grönfoderfördelare i fast utförande SV-

NH/SV-NF eller de vridbara versionerna SV-NHS/SV-NFS. Följ anvisningarna i handboken! 
Vid felaktig användning finns stor risk för  
- människors och djurs liv och hälsa 
- skador på maskinen och andra utrustningar 
- minskning av maskinens effektivitet. 

Alla personer som sysslar med montering, drifttagning, användning, underhåll och service måste  
- ha lämpliga kvalifikationer 
- följa anvisningarna i denna handbok. 

Att läsa denna handbok ligger i användarens eget intresse, eftersom garantin inte gäller för skador och 
följdskador som beror på felaktigt handhavande eller bristande underhåll!  

1.2. Säkerhetsanvisningar och tips 
Kontrollera alltid att alla skruvar sitter fast ordentligt innan maskinen används. Kontrollera också alla befintliga 
skyddsanordningar, till exempel för kraftöverföringsaxeln. 

1.3. Avsett användningssätt 
RECK grönfoderfördelare får endast användas för att fördela gräs- eller majsensilage i körsilo, samt med 
lämpliga tillbehör även för att fördela foder på foderbordet. Andra användningssätt är endast tillåtna efter 
överenskommelse med och skriftligt tillstånd från företaget RECK. 

Det får inte finnas fasta föremål, till exempel virke, bildäck, metalldelar, betong, plastdelar eller folie i fördelarens 
arbetsområde. 

Kontrollera alltid, att fördelartrummorna har ett tillräckligt säkerhetsavstånd till golv, väggar och andra hinder. 

Om inget bärgat material fördelas, måste traktorns kraftuttag stängas av och fördelaren helt stanna innan föraren 
får lämna fordonet. 
Egenmäktiga ombyggnader och förändringar av maskinen är inte tillåtna av säkerhetsskäl! CE-
överensstämmelsen kan då upphöra att gälla. 

1.4. Risker från tillbehör 
Kraftöverföringsaxel: Följ anvisningarna i kraftöverföringsaxelns handbok. 
Stänkskyddet är svängbart: Det är inte tillåtet att vistas inom svängarmens arbetsområde. Om ändringar av 
inställningen måste göras, vänta tills fordonet och maskinen står stilla! 

1.5. Ljudnivå 
Den A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån från RECK grönfoderfördelaren ligger under 70 dB (A). 

1.6. Riskkällor 
Försiktighet!: Kvävningsrisk! 
Vid råfoderberedningen frigörs CO2. På olämpliga platser, till exempel i sänkor eller i täckta siloanläggningar, 
kan CO2-halten i luften nå livsfarliga nivåer.  
Vidta lämpliga åtgärder så att människor eller djur inte skadas av sådana gaser!  

1.7. Arbetsplats 
RECK grönfoderfördelaren kan manövreras från traktorns förarplats. Det är inte nödvändigt att vistas på eller 
under fördelaren eller i fördelarens arbetsområde, och det är inte heller tillåtet! 
Utför aldrig inställnings- eller underhållsarbeten när maskinen är igång! 

1.8. Förarens kvalifikationer 
Endast godkända förare får köra RECK grönfoderfördelaren. Föraren måste vara minst 16 år. 
Föraren ska ansvara för övriga personer som finns inom arbetsområdet. 
Den driftansvarige måste se till att föraren har tillgång till denna handbok och övertyga sig om, att föraren har 
läst och förstått innehållet i handboken. 

1.9. Personlig skyddsutrustning 
Det krävs ingen särskilt skyddsutrustning för att kunna använda maskinen utan risk. Det enda undantaget är om 
det inte finns tillräckligt tillförsel av frisk luft, så att gaser från ensilaget eller avgaser från traktorn kan nå 
livsfarliga koncentrationer. I sådana fall måste föraren alltid använda andningsutrustning! Andra personer eller 
djur får inte vistas inom riskområdet! 
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1.10. Säkerhetsåtgärder på användningsplatsen 
Sidoanläggningen måste vara utformad enligt gällande lokala bestämmelser. 

1.11. Skyddsanordningar 
Det finns skyddsanordningar som är till för förarens säkerhet och de får inte förändras, tas bort eller förbigås vid 
ombyggnader av maskinen. 

Kraftuttagets skyddshuv på maskinsidan tillsammans med kraftöverföringsaxelns skydd förhindrar kontakt med 
den roterande kraftöverföringsaxeln. (Följ också anvisningarna i kraftöverföringsaxelns handbok). 
Kraftöverföringsaxeln måste vara felfri. 
RECK grönfoderfördelaren får inte användas utan säkerhetsskyddsbygel. 

2. Transport och montering 

2.1 Tekniska data 

2.1.1 Tekniska data för SV-NH/SV-NF fast 
Vikt (maskin i basutförande):  400 kg 
Fördelartrummans bredd: 1,43 m/1,73 m/2,13 m 
Kan på begäran utökas till  2,10 m, 2,30 m, 2,50 m eller 2,70 m 
Montering på trepunktshydrauliken: Kategori I/II med A-ram. 

2.1.1 Tekniska data för SV-NHS/SV-NFS vridbar 
Vikt (maskin i basutförande):  450 kg 
Fördelartrummans bredd: 1,43 m/1,73 m/2,13 m 
Kan på begäran utökas till  2,10 m, 2,30 m, 2,50 m eller 2,70 m 
Montering på trepunktshydrauliken: Kategori I/II med A-ram. 
Vridområde: ungefär 20° i båda riktningarna 

2.2. Transport/lagring 

RECK grönfoderfördelaren levereras oftast komplett monterad. Fördelaren transporteras på en släpvagn så att 
fördelartrumman och stödbenet vilar mot underlaget. Transport på väg får endast göras på detta sätt. Följ 
trafiklagstiftningen. 

2.3. Montering 
RECK grönfoderfördelare levereras oftast färdigmonterade från fabriken. Vid samleveranser kan det av 
utrymmesskäl förekomma att säkerhetsskyddsbygeln inte levereras monterad. 
Bygeln ska stickas in i de stödrör som är svetsade i fördelarens ram. Säkerhetsskyddsbygeln ska låsas med två 
skruvar som sticks in genom hålen och dras fast. 

2.4. Montering av tillbehör 

2.4.1. Reverseringsreduktionsväxel (beställningsnummer SV-RL) från och med tillverkningsår 06/02 

Ta först bort de fyra fästskruvarna mellan lagerplattan och fördelarens ram, där det 4-håliga kullagret är 
monterat. Sedan kan hela drivaxeln med kullager och kraftuttagsskyddshuv dras ut framåt. 
Lossa sedan de fyra fästskruvarna med vilka kullagret och kraftuttagets skyddshuv är fäst på lagerplattan och 
ersätt dem med de fyra längre insexskruvarna som ingår i leveransen. Olja in insexskruvarna, både 
skruvhuvudet och gängan så att de går lätt. Lagerplattan behövs inte längre utan ersätts av vridsäkringen. 

Montera sedan den medföljande vridsäkringen, flänslagret och det medföljande distansstycket med 
insexskruvarna på reverseringsreduktionsväxeln. Vridsäkringen skruvas på växeln. Observera att den 
genomgående profilaxeltappen finns nedtill. Flänslagrets smörjnippel måste peka uppåt. 

Dra sedan fast insexskruvarna likformigt, med momentnyckel till ett maximalt åtdragningsmoment på 70 Nm. 

Sätt sedan tillbaka hela enheten (drivaxel med lagring och reverseringsreduktionsväxeln) i fyrkantsröret i  
fördelarens ram och dra fast. 

Observera: Drivaxelns förbindningsmuff ska passa ihop med profilaxeltappen på den innanför liggande 
huvudväxeln.  

Observera: Den profilaxelände som inte är genomgående på reverseringsreduktionsväxeln måste ligga ovanför 
den genomgående profilaxeltappen, innan lagerplattan dras fast på fördelarens ram med fyra fästskruvar. 

Försiktighet: Om reverseringsreduktionsväxeln används på denna fördelare, behövs 

överbelastningsskydd med olika styrka för kraftöverföringsaxeln vid montering fram- och baktill 

(frontmontering: max 600 Nm, montering baktill max 900 Nm). Om detta inte följs, upphör garantin att 

gälla! 

Grönfoderfördelaren kan också förses med en inbyggd överbelastningskoppling för 

kraftöverföringsaxeln (tillbehör). 
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2.4.2. Inbyggd överbelastningskoppling för kraftöverföringsaxeln (beställningsnummer SV-Ri) 

Denna överbelastningskoppling är endast avsedd för eftermontering i fördelare utan inbyggt 

överbelastningsskydd! För att kunna använda en valfri kraftöverföringsaxel med rätt längd för montering både 
fram- och baktill, kan man använda ett överbelastningsskydd som är inbyggt i fördelarens drivlina. 

Ta först bort de fyra fästskruvarna mellan lagerplattan och fördelarens ram, på vilka det fyrahåliga kullagret är 
fäst. Dra sedan ut hela drivaxeln med kullager och kraftuttagets skyddshuv framåt. 

Ta därefter bort de fyra fästskruvarna för det fyrahåliga kullagret på lagrets fästplatta och ta bort kraftuttagets 
skyddshuv. 

Ta sedan bort kullagret från axeln. För att kunna göra detta måste låsringen och excenterringen tas bort. Lossa 
sedan insexskruvarna i excenterringen, sätt in en passande dorn i ett av ringens hål och slå en eller två gånger 
kraftigt med en hammare så att ringen vrids ett kvarts varv till (moturs). 

Därefter kan kullagret tillsammans med excenterringen ganska lätt dras bort från drivaxeln i riktning mot 
profilaxeltappen. Även den andra låsringen kan nu lätt tas bort. 

Montering av drivaxeln med integrerat överbelastningsskydd görs i omvänd ordning. Först sätts låsringen in i det 
andra (bakre) spåret (sett från profilaxeln), så att låsringen skarpa kanter pekar bakåt i riktning mot 
överbelastningsskyddet i spåret. Sätt sedan kullagret på drivaxeln. Se till att kullagret ligger an ordentligt mot 
låsringen. Det är lämpligt att använda ett rör som passar exakt över drivaxeln (innediameter 36–40 mm), för att 
knacka fast kullagret med några lätta hammarslag mot låsringen. Montera sedan excenterringen, och kläm fast 
medurs med några hammarslag på dornen, skruva därefter fast insexskruven i excenterringen. Montera sedan 
den andra låsringen. 

Därefter återmonteras kullagret (med smörjnippeln uppåt) på lagerplattan och kraftuttagets skyddshuv skruvas 
fast på kullagret. 

Om kullagret är rätt monterat (smörjnippeln ska peka uppåt), kan drivaxeln sättas in i fördelaren. Kontrollera att 
överbelastningsskyddet är rätt monterat på huvudväxelns profilaxeltapp. 

Dra till sist fast lagerplattan med fyra skruvar i fördelarens ram. 
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2.4.3. Sidostänkskydd, hydrauliskt svängbart  

          (beställningsnummer SV-PTHTa bort  
den bygel som stänkskyddet är fäst vid från  
svängarmen och skruva bort de fyra  
klämplattorna under stänkskyddets ram. 

Sidostänkskyddet träs i uppifrån i 
säkerhetsskyddsbygelns fyrkantsrör. 
Kontrollera att svängbygelns trepunkt ligger 
exakt i mitten av skyddsbygeln. 
Skruva sedan fast de fyra klämplattorna 
under säkerhetsskyddsbygeln. 

Observera! De båda hydraulslangarna måste  
dras så, att de inte kan skadas av till exempel fördelartrumman, kraftöverföringsaxeln eller traktorns hydraullift. 

Därefter kan bygeln med stänkskyddsduken åter skjutas in i svängarmen och klämmas fast på lämpligt avstånd. 

2.4.4. Sidostänkskydd manuellt som sticks in från sidan 

          (beställningsnummer SV-PTM) 

Sidostänkskyddets rör skruvas fast på 
skyddsbygeln. Nu kan stänkskyddshållarens 
fyrkantsrör stickas in på önskad sida om det 
redan monterade röret för stänkskyddsduken. 
Skjut sedan in själva stänkskyddsduken och 
ställ in önskat avstånd mellan 
fördelartrumman och stänkskyddsduken och 
skruva fast den på fyrkantsröret 

 
 

2.4.5. Ledskovelförlängare (beställningsnummer SV-RB) 

I vissa fall kan fördelartrumman behöva breddas. För att få en total trumbredd på 2,10 m kan ledskovelförlängare 
skruvas fast på de båda yttre ledskovlarna på varje fördelartrumhalva. Ledskovelförlängningarna skruvas fast på 
insidan av de yttre ledskovlarna. 
Ledskovelförlängningarnas stabiliseringsklor ska hängas in utvändigt på fördelartrumhalvornas utstickande kant. 

De fästs med tre skruvar med flänshuvud. Se till att skruvhuvudet hamnar på utsidan, på den sida som matar 
fram fodret.  

Skiss: 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Breddning av fördelartrumman (beställningsnummer SV-VWV-S/SV-VWV) 

Det går även att bredda fördelartrumman med påskruvningsbara breddningsdelar så att arbetsbredden blir 
mellan 2,13 och 2,30 m. Breddningsdelarna skjuts först in från sidan i fördelartrummans utstående del och vrids 
sedan så långt att breddningsdelens ledskovlar slutar ungefär fyra centimeter från den yttersta ledskoveln. 
Sedan kan de tre klämstyckena skruvas fast i fördelartrummans breddning. 

Borra sedan igenom fördelartrumhalvornas utstickande fläns med borr 10,5 mm eller 11 mm genom hålen i 
klämstycket, så att skruvarna med flänshuvud kan stickas in utifrån och dras fast. 
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3. Handhavande 
3.1. Montering på traktor 

3.1.1. Montering baktill i trepunktshydraulik 

RECK grönfoderfördelaren kan enkelt kopplas till traktorns trepunktsfäste.  

Trepunktsfästets båda lyftstag måste ställas in så att de är lika långa, så att lyftarmarnas kopplingspunkter finns 
på samma höjd över marken. 

Kontrollera traktorns kategoriinställning (grönfoderfördelaren är avsedd för kategori I och kategori II) och att 
lyftarmarna är centrerade. 

Toppstängernas längd ska ställas in så att fördelarens ram står vågrätt när fördelartrumman står på marken. 

Dragkraftregleringen för lyftanordningen måste alltid ställas in i läget för djupstyrning! 

3.1.2. Upphängning framtill med trepunktshydraulik eller med A-ram 

     

RECK grönfoderfördelaren kan enkelt kopplas till traktorns trepunktsfäste. 

Om fordonet har en A-ram (system Accord) kan RECK grönfoderfördelaren också monteras direkt på A-ramen. 
Det finns en trepunktsanslutning på maskinen.  

Eftersom det främre kraftuttaget oftast roterar med 1 000 rpm och i motsatt riktning mot det bakre kraftuttaget, 
måste en maskin som är avsedd för montering baktill förses med en reverseringsreduktionsväxel för att kunna 
användas framtill (Se avsnitt 3.3.). De maskiner som monteras framtill har en växel avsedd för 1000 rpm. 

3.1.3 Lyftarmarnas sidospel vid fördelning 

Lyftarmarnas sidospel ska i alla höjdsteg hållas så liten som möjlig när grönfoderfördelaren är inkopplad. 

Observera att lyftarmarnas stabilisatorer och kedjor är monterade centrerat i förhållande till lyftarmarnas 
ledpunkter på traktorn. Vid användning av till exempel plog eller harv måste lyftarmarnas stabilisatorer kunna 
pendla i det lägsta arbetsläget och fixeras under transport. 

Observera: Om lyftarmarnas stabilisatorer inte är monterade centrerat, utan har en lägre ledpunkt, kan det 
hända att trepunktsfästet spretar ut när grönfoderfördelaren lyfts. 

3.2. Kraftöverföringsaxel 
För att använda RECK grönfoderfördelaren med integrerat överbelastningsskydd behövs en prisvärd och 
underhållsvänlig kraftöverföringsaxel. Kontrollera att kraftöverföringsaxeln har kompletta skyddsanordningar och 
att kedjan är infäst så att kraftöverföringsaxelskyddet inte kan rotera. 

Kontrollera också att kraftöverföringsaxeln har lämplig längd. Om den är för lång, kan kraftöverföringsaxeln 
krökas. Om den är för kort, är överlappningen med teleskopröret inte tillräcklig, och axeln kan lossna. Det kan 
leda till skador på kraftöverföringsaxeln, traktorn eller maskinen. 

Dessutom måste RECK grönfoderfördelaren skyddas med ett lämpligt överbelastningsskydd, mot överbelastning 
i fall av felmanövrar. Överbelastningsskyddet kan finnas i kraftöverföringsaxeln eller vara inbyggd i fördelaren. 

I sådana fall kan en valfri kraftöverföringsaxel användas. 

Maximalt vridmoment för kraftöverföringsaxelns 

överbelastningsskydd 

 Montering 

baktill 

för SV-NH och 

SV-NHS  

Montering 

framtill för 

SV-NF och 

SV-NFS  

Kombinerad maskin för  

montering framtill och 

baktill 

Baktill          Framtill 

Instickning av 

kraftöverföringsaxeln 

på... 

...den nedre 

axeltappen 
...den nedre 

axeltappen 
den nedre 

axeltappen 
den övre 

axeltappen 

Maximalt vridmoment:  900 Nm 600 Nm 900 Nm 600 Nm 

Rekommenderat 

kraftuttagsvarvtal: 
540 rpm 1000 rpm 540 rpm 1000 rpm 

Om RECK grönfoderfördelaren används utan lämpligt överbelastningsskydd eller med felaktigt varvtal, 

upphör garantin att gälla vid skador! 

3.2.1 Korrekt vinkling av kraftöverföringsaxel  

Vid arbete i plansilo ska apparaten ställas om så lite som möjligt i höjdled. Följ alltid anvisningarna om maximala 
vinklar för kraftöverföringsaxeln. Annars kan växellådan skadas beroende på ojämn gång, vilket inte täcks av 
garantin. Rätt vinkelinställning för de båda lederna som Z-böj är bara möjligt att uppnå när traktorns och 
maskinens kraftöverföringsaxlar är parallella med varandra i varje läge under lyftrörelsen. 
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Provkörning får bara göras under förhållanden där alla säkerhetsföreskrifter följs. 

3.3. Reverseringsreduktionsväxel 
Det främre kraftuttaget har oftast en annan rotationsriktning än det bakre kraftuttaget. Dessutom roterar det 
främre kraftuttaget oftast med 1 000 rpm. Vid montering framtill behövs därför en grönfoderfördelare med 
särskild frontväxel eller en reverseringsreduktionsväxel. Kraftöverföringsaxeln träs på den övre profilaxeltappen 
vid montering framtill. 

Reverseringsreduktionsväxeln (beställningsnummer 13) kan givetvis också användas vid montering baktill. I så 
fall ska kraftöverföringsaxeln stickas in i den nedre axeltappen (genomgående drivning). 

3.4. Grundinställning av maskinen 

30 cm trumavstånd till marken! 
Grundinställningen är bara en grovinställning. Föraren måste korrigera grundinställningen beroende på hur brant 
siloytan är och hur kraftigt traktorn sjunker framtill eller baktill. Även traktorns effekt och fodersträngens storlek 
har betydelse. 

Följande gäller alltid: Kombinationen av traktorn och grönfoderfördelaren ska utan större efterreglering 

av arbetshöjden snabbt kunna köras genom det avlastade fodret. I tveksamma fall ska körningen inte göras 
så djupt, gör i stället finfördelningen med en extra genomkörning. 

Viktigt! Se alltid till att motorvarvtalet är lågt när kraftuttaget kopplas in, annars kan fördelarens huvudväxel eller 
kraftuttagsväxeln i fordonet skadas. 

3.5. Fördelning i plansilo 
I princip kan allt bärgat material fördelas, även kortskuret foder som hackat majsensilage eller till exempel 
ohackat grönfoder. 

RECK grönfoderfördelaren ger en utmärkt längd- och tvärsfördelning av fodret, där förhållandet mellan 
körhastighet och trumvarvtal är avgörande för fördelningsresultatet: 

Ökad fördelning i längdriktning:  - Öka hastigheten (högre växel) 
 - Minska kraftuttagets varvtal 

Ökad fördelning i sidled: - Kör långsammare 
 - Öka kraftuttagets varvtal 

 

Smala silon upp till 5 meters bredd: 

 

 

 

 

- Lasta av från vagn eller tippflak i en sträng i mitten 

- Fördelas med ungefär 3 genomkörningar: 1 i mitten/2 + 3 på sidorna 

 

 

 

 

- Vagnen eller flaket lastas av i två strängar 
- Båda strängarna fördelas med tre genomkörningar: 

-> 1 + 2 genomkörningar i strängen från lastvagnen och därefter 2/3 utvändigt och 1/3 invändigt.  

            

Tillbehör som kan fås vid behov för fördelning på fria strängar utan fasta väggar: 

- Ledskovelförlängning (se sidan 9, avsnitt 2.4.5.) 

 

Z-böj 
Om detta inte är möjligt, kan man även 
använda en W-böj på 
kraftöverföringsaxeln, om båda 
kardanknutarna är lika mycket 
vinklade i arbetsläge. 
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- Breddning av fördelartrumma (se avsnitt 2.4.6.) 
- Sidostänkskydd hydrauliskt svängbart  
  (se avsnitt 2.4.3.) 
- Sidostänkskydd manuellt omställbart  
  (se avsnitt 2.4.4.)  

3.6. Praktiska tips 
För att du snabbt ska komma igång med arbetet med RECK plansilofördelaren SV-NHS/SV-NFS, har vi 
sammanfattat några viktiga punkter: 

a.) Grundinställning av maskinen (se även avsnitt 3.4.): 

Följande gäller i alla silotyper, innan arbetet påbörjas: Fördelartrummornas arbetshöjd ska på en jämn yta vara 
ungefär 30 cm över golvet. 

För att snabbt och enkelt återfinna det rätta arbetsläget vid montering baktill, ställ in djupanslaget för 
bakhydraulikens lyftarmar (lägesreglering) på rätt sätt. Vid montering framtill har det visat sig att det är lämpligast 
att syfta över motorhuven eller framaxeln och märka ut en punkt på maskinen. En liten markering med färgad 
tejp kan vara en god hjälp. 

b.) Välj först en växel, som ger en färdhastighet vid nominellt motorvarvtal (fullgas) som ligger på mellan 3 och 4 
km/h. 

c.) Motorvarvtalet ska vara minst 1 600 rpm (vid kraftuttagsvarvtalet 540 rpm), för att större delen av fodret ska 
flyttas och fördelas redan vid den första genomkörningen. 

Arbeta alltid med tillräckligt varvtal, så att fördelningsverktyget kan sprida och blanda fodret, och att 
fördelartrumman kan arbeta sig fri. 

d.) Det är vanligt att det finns en tendens till att försöka sprida för mycket foder på en gång när man är ovan vid 
maskinen. Det ger ett dåligt arbetsresultat. 

e.) Ett vanligt fel är att man försöker utjämna eventuella ojämnheten genom att snabbt höja och sänka fordonets 
hydraulik. Följden blir för det mesta ännu mer ojämnheter, och siloytan får ett tvättbrädesliknande utseende. 

Åtgärder: När arbetshöjden är rätt inställd, arbeta inte för mycket med hydrauliken, utan håll båda händerna 
stadigt i ratten och kör vidare, tills fodret är helt fördelat. 

Om för lite foder har fördelats vid den första genomkörningen, kan man hyvla av ytterligare ett tunt skikt vid en 
andra genomkörning. 

Det ger i alla fall en jämn yta för kommande genomkörningar och ett bra utgångsläge för vidare arbete. 

f.) Om kraftöverföringsaxels överbelastningsskydd löser ut, koppla omedelbart ur kraftuttagsdrivningen, lyft upp 
hydrauliken och kör ungefär 3 m mot fördelningsriktningen. 

Sänk sedan ner hydrauliken helt och kör ungefär 2 m i fördelningsriktningen utan kraftuttagsdrivning. 
Fördelartrumman vrids med på tomgång och rensas. 

Sedan kan du fortsätta med arbetet. 
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4. Underhåll och skötsel 
Kontrollera efter den första körningen att samtliga skruvar sitter fast ordentligt. 

Kullagret på maskinens axeltapp ska smörjas regelbundet var 20:e driftstimme. 

Det i fördelarens ram inbyggda överbelastningsskyddet för kraftöverföringsaxeln måste smörjas minst en gång 
per år, eller oftare om skyddet utlöser ofta. Om överbelastningsskyddet inte smörjs regelbundet, ökas 
vridmomentet vilket leder till onödiga utlösningar. 

Kraftöverföringsaxeln måste underhållas enligt tillverkarens anvisningar! 

Det första bytet av växellådsolja ska göras efter 30 drifttimmar eller senast inom ett år. 

* Huvudväxel 3 liter SAE -90 
* Reverseringsreduktionsväxel 2 liter SAE -90 

Därefter ska växellådsoljan bytas efter ungefär 100 drifttimmar eller senast efter 3 år. Oljenivån bör kontrolleras 
en gång per år. 
Vid huvudväxeln måste en fördelartrumhalva dras av från ena sidan på drivaxeln, efter att låsmuttern på sidan 
tagits bort. När fördelartrumhalvorna eftermonteras, kontrollera att ledskovlarna står parallellt. 

Håll ett avstånd på minst 30 cm till maskinen vid rengöring med högtrycksspruta. 

5. Fler användningssätt 

RECK grönfoderfördelare SV-GVE 

(se även tillbehör beställningsnr. SV-GVE) 

 

 

6. Möjliga orsaker till störningar och åtgärder 

Problem Åtgärd 

Ojämn siloyta 1. Öka trummans varvtal 
2. Kör saktare 
3. Arbeta så litet som möjligt med hydrauliken, efterreglera så lite 
som möjligt (håll båda händerna på ratten) 
4. Om traktorn är bredare än maskinen, kan breddningar 
monteras (även efteråt). På så sätt kan spåren efter traktorn fyllas 
igen. 

Slirkopplingen 
utlöser 

1. Koppla omedelbart ur kraftuttaget 

2. Lyft grönfoderfördelaren SV-NH/SV-NHS 
3. Kör ungefär 3 meter mot fördelningsriktningen. 

4. Sänk ner grönfoderfördelaren SV-NH/SV-NHS helt 
5. Kör utan kraftuttagsdrivning ungefär 2 meter i 
fördelningsriktningen, så att fördelningstrummorna åter kan arbeta 
fritt. 
6. Fortsätt med det normala fördelningsarbetet. 

Fodret faller 
utanför 
silokanten 

1. Lasta inte av för nära silokanten, avstånd ungefär 1 m 
2. Kör inte med fördelaren för nära kanten (avstånd ungefär 0,75-
1,00 m) 
3. Använd lägre trumvarvtal (vid för lågt varvtal blir fodret inte 
genomarbetat och kan spridas ojämnt) 
4. Om de nämnda åtgärderna inte leder till resultat, finns det 
sidostänkskydd som tillbehör. Den ena versionen kan hydrauliskt 
vridas åt båda sidorna från förarplatsen, den andra är fast 
monterad och manuellt omställbar. 
5. Om grönfoderfördelaren är svängbar, sväng in den mot mitten. 
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Slirkopplingen 
utlöser ofta 

1. Kontrollera att kraftöverföringsaxelns båda knutar är lika mycket 
vinklade. När fördelartrumman ligger 30 cm över den yta fordonet 
står på ska toppstången ställas in så att maskinen åter står 
vågrätt  
2. Kör inte för djupt ner i fodersträngen. 
3. Välj en lägre växel. 
4. Kör kraftuttaget med högt varvtal, så att fördelartrumman kan 
arbeta sig fri även vid stora fodermängder. 
5. Om åtgärderna 1–3 inte räcker, kontrollera 
överbelastningsskyddet (maximalt vridmoment 900 Nm!) 
6. Kör med fördelarskovlarna i det redan förtätade fodret, lyft 
därför fördelaren. 

 
Fel-
meddelanden 
från  
huvudväxeln 

1. Kontrollera att fördelartrumman eller fördelarskovlarna inte är 
mekaniskt skadade. Skador kan uppstå genom kollision med 
körsilogolvet, väggarna eller andra främmande föremål. Sådana 
kollisioner orsakar inte allvarliga skador på trumman eller 
skovlarna (båda elementen har en viss hoptryckningsmarginal). 
Kollisioner kan dock få allvarliga följder för huvudväxeln, eftersom 
momentbelastningen blir för hög och slirkopplingen inte hinner 
lösa ut. 

 

Åtgärd: 

- Rikta skovlarna, så att fördelningen blir likformig utan att 

obalans uppstår. 

- Byt ut växellådan. 

 

2. Stora fodersträngar (från tippvagnen) får inte flyttas med 

stillastående grönfoderfördelare. 
 Huvudväxeln fungerar då som lagring för fördelartrumman och 
blir därför överbelastad. 
 Huvudaxeln kan böjas och obalans uppkomma. 

3. Nedtyngning av fördelartrumman (vattenfyllning, skrot, grus) för 
att förbättra komprimeringen är inte tillåten. Det belastar 
huvudväxeln och dess lager, och ökar vridmomentet. 
 Det är tillåtet att tynga ner traktorn och grönfoderfördelarens 
ram. 

7. Viktiga ensileringsregler, översikt 
 Se till att slåtterängen bereds med vallskötselåtgärder så att fodret blir lämpligt för ensilering (använd till exempel 

vältning, sladdning och särskilt regelbunden eftersådd med renrepe av regionalt rekommenderad sort) 

 Välj optimal bärgningstidpunkt (i början av axbildningen) 

 Förbered ensileringen från bärgningen till foderberedningen så att liggtiden på fältet blir en dag 

 Skörda inte för djupt (snitthöjden på slåtterängar får inte vara under 5 cm, för vall inte under 7 cm)  

 Undvik för kraftig torkning (optimal torrsubstanshalt 30–40 %) 

 Ställ in pinnräfsan för upptagning av slåttersträngar exakt (inget skrapande i marken). 

 Skär ensilaget kort (ensilagebitarna bör bli 4 till 6 cm) 

 Använd om möjligt, och åtminstone vid första skörden, CE-godkända ensileringsmedel för att förbättra 
jäsningskvaliteten (verkansriktning 1). 

 Använd en tung packningstraktor med silofördelare för komprimeringen. 

 Anpassa foderbärgningsfordonet till packningstraktorns effekt 

 Anlägg silon så, att matningen under vintern blir minst 1,5 m per vecka. 

 Täta silona med 2 CE-godkända folier 

 Se till att silona lastas ner ordentligt 

 Skydda silot mot yttre skador genom siloskyddsnät. 
 
 

 Stör inte jäsningsprocessen under den första ensileringsveckan genom att lyfta silofolien (om detta måste göras, 
eftersträck silofolien först, om den fladdrar) 

Källa: Milchpraxis, 2/2002 
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8. Bilaga: Tecken och symboler som används 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om du följer alla anvisningar i denna handbok noggrant, kan du problemfritt arbeta med din RECK grönfoderfördelare.  
RECK grönfoderfördelaren kännetecknas av god fördelningseffekt, enkelt handhavande och bättre ensilagekvalitet 
genom bättre jäsningsförhållanden, och fördelaren har också många användningsmöjligheter även som 
utfodringsmaskin på foderbordet. Många nöjda kunder både i Tyskland och i andra länder kan intyga detta. 
 
 
Rekommendera gärna RECK grönfoderfördelaren till dina kollegor, om du är nöjd med din maskin. 
Du kan få mera information direkt från firma RECK eller från din auktoriserade RECK-återförsäljare.  
 

 

 

 

Läs alltid handboken innan första användning! 

1. Det är inte tillåtet att vistas i fördelarens arbetsområde! 

2. Använd en kraftöverföringsaxel med slirkoppling, om 

maskinen inte har sådan inbyggd: 

-  vid montering baktill på traktorn, Plantar max 900 Nm, 

JUMBO max 1800 Nm! 

-  vid montering framtill på traktorn, Plantar max 500 

Nm, JUMBO max 1000 Nm! 

3. Ändra inte fördelartrummans höjd vid full belastning! 

 

Apparatnummer: 

Apparatnummer: 
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 - Vi rör oss för dig! Importör: 

 

-Technik  

GmbH & Co. KG 
 

 

  Filarevägen 8 

  703 75 ÖREBRO 

  Tel. 019-603 60 60 Fax 019-31 20 96 

  E-post info@narlant.se 

  www.narlant.se   

 

EG-intyg om överensstämmelse 
i enlighet med EG-maskinriktlinjen 89/392/EWG, bilaga II A 

Härmed förklarar vi, att konstruktionen av  

maskinen: Fördelningsmaskinen för grönfoder och ensilage, kraftuttagsdriven 

Typ:  Silofördelare SV "Plantar" 

uppfyller följande tillämpliga regler: 

 Maskinriktlinjen 93/68/EWG (ändring 3) 

tillämpliga harmoniserade normer, särskilt: 

 DIN EN 292-1 
 DIN EN 292-2 
 DIN EN 294 

tillämpliga tyska normer och tekniska specifikationer, särskilt: 

 GSG 
 UVV der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft 

 
Betzenweiler, 10 september 2003   

_________________________ 
A. Reck, verkställande direktör 
(giltig även utan underskrift) 

 

 

 


