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1. Säkerhet 
 

1.1. Innan första användning 
Läs dessa instruktioner innan första användning av omröraren. Ta hänsyn till följande punkter. 

Driftmisstag eller felanvändning kan orsaka följande: 

- risker för människors och djurs hälsa och liv 
- skador på maskinen eller användarens övriga tillhörigheter 
- försämra maskinens effektivitet. 
 

Alla personer som arbetar med installation, uppstart, driftsunderhåll och service ska: 

- vara lämpligt utbildad 
- följa driftinstruktionerna exakt. 
 

Garantin gäller inte för skador som uppstår på grund av misstag under drift och underhåll. 

 

1.2. Säkerhetsåtgärder och tips 
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan omröraren börjar användas.  Särskilt viktigt är att kontrollera 
propellerns fyra fästskruvar. Kontrollera även skyddsutrustningen till exempel vid kraftöverföringsaxeln. 

 

1.3.  Följ alltid instruktionerna 
Omröraren TRE-TM får bara användas för att homogenisera slam och flytgödsel. Andra användningssätt är endast 
tillåtna efter överenskommelse och skriftligt godkännande från RECK, 88422 Betzenweiler, Tyskland. 

Oftast är slammet neutralt, med pH-värde runt 7. Syror, lakvatten, fotbadsvätska, livsmedelskemikalier och 
cementtillsatser kan ändra pH-värdet, vilket snabbt kan förstöra galvaniseringen. 
 

Garantin gäller inte för skador som beror på att zinkskiktet har skadats. 
 

Hårda föremål som byggtimmer, rör för att suga ut slam, bilhjul, stål, betong, plastdelar och plastfolie får inte finnas 
i slammet och eller i propellerns sugområde. Omröraren får bara sättas igång när propellern är helt nedsänkt i 
slammet. 
 

Dessutom måste det finnas säkerhetsavstånd mellan till exempel propeller och botten, tak, avskiljare och pelare. 

Se till att stoppa omröraren, koppla från kraftöverföringen och vänta tills propellern har stannat helt innan du tar ut 
den ur cisternen. 

Det är inte tillåtet att använda eller förvara omröraren i slamcisternen när det är minusgrader, eftersom maskinen 
kan skadas av isen. 

Av säkerhetsskäl får maskinen inte modifieras! 
 

1.4. Risker från utrustning 
Kraftöverföringsaxel: Läs kraftöverföringsaxelns driftinstruktioner. 

1.5. Ljudnivå 
Den A-vägda kontinuerliga ljudtrycksnivån från omröraren är mindre än 70 dB (A). 

1.6. Riskkällor 
Vid lagring av slam bildas det ofta skadliga gaser som kan frigöras vid omrörning. 
 

Varning! Omrörning får bara utföras där det finns bra ventilation! 

 Risk för kvävning! 

 Risk för explosion och brand!  

 Öppen eld och rökning är inte tillåtet inom riskområdet! 
 

Se till att människor och djur inte får i sig de giftiga gaserna. 

Detta är mycket viktigt när man rör om i slamcisterner och kanaler inomhus! 

De viktigaste skadliga ämnena som frigörs är: 

Koldioxid (CO2) - Kan orsaka andnöd och kvävning. 

Ammoniak (NH4) - Kan orsaka slemhinneinflammation i näsa och lungor. 

Metan (CH4) - Är brandfarligt och mycket explosivt i kontakt med syre. 

Svavelväte (H2S) - Höga koncentrationer förstör luktnerven.  

Cyanväte (HCN) - Mycket giftigt. Den förhindrar överföringen av syre från blodet till kroppens 
celler. 

   Inverkan: kvävning. 
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1.7. Arbetsplats 
RECK omrörare kan justeras från sidan eller från traktorn. Det är inte tillåtet att stå på eller under omröraren eller i 
dess rörelseområde. Ändra aldrig inställningarna medan maskinen körs. 

 

1.8. Behöriga användare 
Endast behörig personal får arbeta med RECK omrörare. Användarens minimiåldern är 16 år. Operatören 
ansvarar för att människor och djur inte skadas i omrörarens riskområde. 

Ägaren ska se till, att driftinstruktionerna finns tillgängliga, och att operatören läser och förstår dem. 

 

1.9. Personlig skyddsutrustning 
Det krävs normalt ingen särskild skyddsutrustning för säker användning av omröraren. Det måste dock finnas 
tillräcklig tillförsel av frisk luft, så att det inte uppkommer livshotande koncentrationer av giftiga slamgaser. I sådana 
fall ska operatören använda andningsutrustning. Andra personer eller djur får inte vistas inom riskområdet! 

 

1.10. Säkerhetsåtgärder vid driftplatsen 
Slamcisterner och öppningar måste ha lämpliga räcken och säkerhetsanordningar som förhindrar att personer 
ramlar ner i cisternerna. Den som driver anläggningen är ansvarig för installation av säkerhetsdörrar och 
säkerhetsskydd för öppningar. 

 

1.11. Skyddsutrustning 
Skyddsutrustningen är till för säkerheten, och det är inte tillåtet att modifiera eller ta bort skyddsutrustningen eller 
att modifiera maskinen. 

Höljet på kraftuttagets drivaxel skyddar mot oavsiktlig kontakt med den roterande axeln. (Följ tillverkarens 
anvisningar för kraftuttagets drivaxel). 

Om RECK omrörare används i grunda slamcisterner, måste propellerstödet (till exempel TRE-HS) användas 
mot oavsiktlig kontakt mellan propellern och cisternens botten. 

Om omröraren används i bassänger som är belagda med plast, kan man montera ett hjulstöd (TRY-LR) på det 

längre propellerstödet (TRE-PS). Det skyddar plasten mot mekaniska skador. Omröraren får inte beröra 
bassängens botten under omrörning, eftersom det kan skada plastskiktet och då kan cisternen börja läcka. 

Vid transport av RECK omröraren till en annan plats måste kraftöverföringen kopplas loss från traktorn.  

 

2. Transport och installation 
 
2.1. Tekniska data 
 

Vikt (basenhet):  upp till 350 kg 
Upphängning i hydrauliskt trepunktsfäste: i traktorns trepunktsstänger  
Vinkeljustering: av omrörarstaven med en enkelverkande hydraulcylinder med 

 skena för låsning av vinkel 
Maximalt tillåtet varvtal för  
kraftöverföringsaxeln: 1000 rpm 
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2.2. Transport/förvaring 
Normalt levereras omröraren separat och delmonterad eller fullständigt monterad, fritt fabrik. Det finns inga 
speciella krav vid förvaring av RECK omrörare. Omröraren bör förvaras på en torr och skyddad plats. 

Bild 1: Omröraren ska alltid transporteras med trepunktsfästet i högsta läge. Var försiktig vid lyft av omröraren. 
Traktorns framaxel kan lyftas upp. Montera vikter framtill vid behov.  

 

 

 

 

 

 

2.3. Montering 
Förberedelse för användning 

Innan du ställer upp omröraren, haka ur den hydrauliska svängcylindern och lås med låshandtaget, så att 
omrörarens övre del inte vrids när man lyfter den, och att överdelen inte kan dras loss uppåt. 

Bild 2: Häng upp omröraren i traktorns undre fäste. Lyft sedan traktorns trepunktsfäste ungefär 20-30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Sätt en stållina (eller kedja) i omrörarens lyftögla, och lyft med en lyftanordning (till exempel en annan 
traktor med frontlastare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera: Se till att linan sitter fast ordentligt!  

Fäst vinkelbommen  på omröraren. Fästskruvarna b får bara skruvas åt så mycket att vinkelbommen lätt 

kan röras. Lås skruvarna med låsmuttrar. Fäst vinkelramen  i vinkelbommen genom hålen c med  

skruvar . Dra åt muttrarna för hand och lås dem med ytterligare en mutter. 

 

Bild 1 

 

Bild 2 

 

Bild 3 
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Bild 4: Lossa klämmorna 11 och lägg i omrörarstaven  så att avståndet mellan omrörarstavens kullager och 
den övre klämman är ungefär 60 mm. Lyft omrörartornet så att det står vertikalt och haka i det i lyftöglan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Innan vinkelcylindern ställs in, ta bort låspinnen från vinkellåsningens skena a (bredvid 
hydraulcylindern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När omrörartornet sänks ner, se till att låspinnen sätts tillbaka igen. Då kan man undvika att tornet faller isär. 
Omrörartornet får bara ställas ner på jämn mark. När omrörartornet ställs mot slamcisternens vägg, måste 
tornets nedre del stödjas på marken. 

Med fästet a kan omrörartornet fästas in i väggen på en betongcistern. 

2.4. Installation och tillbehör 

2.4.1. Omrörare med svängbar övre del (specialversion) 

Om omröraren måste transporteras på allmän väg så är den svängbara versionen lämplig. Då kan du svänga 
runt omrörarstaven över traktorn, efter att skruvarna på omrörartornets högra och vänstra sida lossats. 

Viktigt: Följ alltid trafikreglerna när du transporterar omröraren! 

Omrörarstaven stöds antingen med frontlastarens arm eller med stödet "TRE-TMdS", som hakas fast i 
traktorns främre gaffelfäste. 

Justera omrörarstavens stöd i höjdled så att traktorns överdel inte skadas när trepunktshydrauliken sänks ner. 

Den hydrauliska svängrörelsen får bara användas när omrörarstaven och omrörarpropellern inte är nedsänkt i 
slammet. Omrörarstaven kan skadas vid hanteringsfel (om omrörarstaven i sidled slår emot till exempel en 
utstickande del). RECK ansvarar inte för sådana skador, och garantin gäller inte. 

För att kunna svänga omrörarstaven över traktorn till transportläge, måste den hydrauliska svängrörelsens 
cylinderfäste hakas ur. 

2.4.2. Montering av propeller 

Det går att montera olika slags propellrar för olika användningsområden. Vi hjälper gärna dig att hitta den 
propeller som lämpar sig bäst för dig. 

Följande monteringsregler gäller: Dragande propellrar (rödlackerade) monteras med den runda lindningsskivan 
nedåt (ifrån traktorn). Tryckande propellrar (gullackerade) monteras med den runda lindningsskivan uppåt (mot 
traktorn). Propellern monteras på omrörarstavens axel med fyra skruvar. Se till att en av skruvarna trycker mot 

 

Bild 4 

 

Bild 5 
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axelns polerade yta. Använd en ringnyckel eller en hylsnyckel NV 18/19 mm. Kontrollera att alla fyra skruvar är 
ordentligt åtdragna. Dra sedan åt muttrarna med en fast nyckel på18/19 mm. 

 

2.4.3. Installation av det korta propellerstödet TRE-HS  

se bilden 

  

 

 

Förstoring "Z" 

Trälager 

Stöd 

Distansrör 

Lagerhus 

Axel 

Lagerhölje 
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2.5. Sprängskiss med text 

2.5.1. Beskrivning av detaljer i fast omrörartorn "TRE-TM" 

Även specialtillbehören "Anordning för höjdjustering av omrörartorn" och "Stöd för omrörarstav" beskrivs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Högeffektspropeller 

2 Omrörarstav (upp till 7 m förstärkt med U-profilskena) 

3 Kraftöverföringsaxel 

4 Vinkelbom 

4b Fästskruvar 

5 Betongfäste 

6 Omrörartorn 

7 Hydraulcylinder för vinkelinställning 

7a Vinkelinställningens låsskena 

8 Plattform 

10  Triangelfäste för omrörarstav 
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2.5.2. Beskrivning av detaljer i svängbart omrörartorn "TRE-TMd" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Högeffektspropeller 

2 Omrörarstav (upp till 6 m förstärkt med U-profilskena) 

3 Kraftöverföringsaxel 

4 Vinkelbom 

4b Fästskruvar 

5 Betongfäste 

6a Omrörartornets övre del 

6b Omrörartornets nedre del (kan förkortas vid behov, förkorta röret och axeln med lika mycket) 

7 vinkelcylinder 

7a Vinkelinställningens låsskena 

7d Skruvar för vinkelcylinder 

8 Plattform 

9 Stöd för omrörarstav i traktorns främre gaffel 

10 Triangelfäste för omrörarstav 
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3. Drift 
 

3.1. Infästning på traktorn 
Traktorn måste stå horisontellt så att kraftöverföringsaxeln hamnar i rätt läge. Kontrollera att 
kraftöverföringsaxeln är horisontell i förhållande till traktorn. 

3.2. Kraftöverföringsaxeln 
I standardutrustningen används en enkelverkande hydraulisk cylinder. Om omrörarstaven är kraftigt vinklad bör 
man inte köra längre än fem minuter när man använder en 1000 rpm kraftöverföringsaxel. 

Även med en 540 rpm kraftöverföringsaxel bör temperaturen i lederna och i växellådan kontrolleras efter en 
halv timmes omrörning. Om lederna och växellådan har högre temperatur än 40 °C, ta en paus.  

Se till att kraftöverföringsaxeln har all skyddsutrustning monterad och att kedjan sitter fast så att 
kraftöverföringsaxeln skydd inte snurrar. 

Se till att kraftöverföringsaxeln har rätt längd. Om den är för lång kan kraftöverföringsaxeln tryckas ihop. Om 
den är för kort är överlappningen i teleskopröret inte tillräcklig och axeln kan gå sönder. Det kan leda till skador 
på kraftöverföringsaxeln, traktorn eller maskinen. 

Växellådan är godkänd för 540-1000 rpm. Nedan anges några exempel på propeller- och effektdata för 
omröraren. 

Kraftöverföringsaxelns maximala moment 

TRE-TMG 20 50 Propeller upp till 55 cm i diameter 
Kraftöverföring vid 540 rpm maximalt 48 kW (66 hk) 
Kraftöverföring vid 1000 rpm maximalt 75 kW (102 hk) 

TRE-TMG 21 00 Propeller med mer än 55 cm i diameter 
Kraftöverföring vid 540 rpm maximalt 73,5 kW (100 hk) 
Kraftöverföring vid 1000 rpm maximalt 113 kW (153 hk) 
Oljepåfyllnadsnivå: 2,81 SAE 90 EP 

 
Enligt tillverkarna fungerar båda versionerna av växellådan utan problem, och utan någon negativ inverkan på 
livslängden vid uppvärmning till 90–95 °C. 

Man bör bara köra kraftöverföringsaxeln vid 1000 rpm under kortare tid, till exempel för att lösa upp en hård 
yta. Vi rekommenderar att använda ett lägre varvtal. Omrörningen tar inte mycket längre tid på grund av det. 
Belastningen på utrustningen och växellådan blir då mycket mindre. Vi rekommenderar att byta olja första 
gången senast efter 30 timmars omrörning. Därefter ska oljebyten göras efter 500 timmar men minst var tredje 
år. Belastningen kan kortvarigt överskridas med 30 %. Maximal kontinuerlig drifttid är tre timmar. Om du kör 
omröraren längre behövs ventilation för växellådan. Ventilation kan levereras som tillval. 

För tillämpningar där gränserna ovan inte kan klaras, eller om växellådans axlar utsätts för mycket stora 
belastningar, kontakta tillverkaren. Tillverkaren av vinkelväxellådor ger ingen garanti för växellådan, om den 
används på ett sätt som inte överensstämmer med instruktionerna ovan. 

Om en reverserande växellåda används, se till att omrörningen i huvudsak utförs med den genomgående 
axeln. Med den inte genomgående axeln får omrörning bara göras under en kort tid. Rör inte om aldrig med full 
last eller med 1000 rpm. Läs instruktionerna på reverseringsväxellådans etikett. 
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3.2.1 Rätt uppriktning av kraftöverföringsaxeln 

Ändra inte axelns höjd under omrörning. Du bör känna till hur kraftöverföringsaxeln ska ställas in. Felaktig 
inställning av kraftöverföringsaxeln kan leda till ojämn gång, som kan ge skador som inte täcks av garantin. För 
att kunna använda kraftöverföringsaxeln i Z-konfiguration måste traktorns och omrörarens axeltappar vara 
parallella. 

 

 

 

 

 

Z-konfiguration 
Se till att båda lederna rör sig symmetriskt även när trepunktshydrauliken lyfts.  

Testkörningar får endast göras enligt säkerhetsbestämmelserna.  

 

3.3. Användning av omröraren  
a) För att få optimal prestanda bör slamcisternen minst vara halvfull när man använder omröraren första 

gången. 

b) Om möjligt bör man först ta bort beläggningar från ytan. Vatten eller flytande slam kan blandas in ifall 
materialet ör för tjockt. 

3.4. Några tips 
För att få bästa omrörningsresultat, tänk på följande: 

a.) Rör om så grunt som möjligt. Omröraren ger bästa prestanda när propellern arbetar ungefär 0,3 m under 
ytan. 

b.) Cisternens innehåll rör sig runt, därför bör omröraren installeras så att propellern körs ungefär 1-2 m från 
cisternens högra sida. En ström i mitten av cisternen bör undvikas. 

c.) I runda cisterner bör det inte finnas några uppstickande rör som hindrar ytans beläggning att röra sig. 

d.) Om den mera lättflytande delen tappas ut regelbundet, fyll på vätska (vatten eller lättflytande slam). 

4. Underhåll och service 
När det är is på vintern måste omröraren lyftas upp ur slammet. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt 
åtdragna efter första användning, särskilt propellerns skruvar. 
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4.1. Underhåll 
Smörj omröraren med fett på de angivna smörjställena efter rengöring: 

1. Vid kullagret på kraftöverföringsaxeln 

2. Vid omrörarstavens mittlager (på 4,2 m och 5,2 m finns ett mittlager, på en omrörarstav upp till 6,2 m finns 
det två mittlager). 

3. Två smörjställen vid de dubbla trälagren. 

Efter infettning ska propellern vridas några varv för hand för att sprida ut fettet jämt och för att få bort vattnet. 

Underhåll av kraftöverföringsaxeln: Följ tillverkarens instruktioner! 
 

4.2. Rengöring 
Rengör RECK omröraren med rent vatten direkt när den tagits ur slamcisternen. Om något har lindats runt axeln 
och runt propellern, måste det omedelbart tas bort. 
Vid tvätt med högtryckstvätt, håll ett minsta avstånd på 30 cm från omröraren. 

4.3. Trälager 
Det går att minska avståndet mellan trälagrets halvor om omröraraxeln sitter för löst.  

Glöm inte att dra åt trälagrets halvor efter monteringen. Trälagrets skruvar får inte dras åt hårdare än att 
omröraraxeln lätt kan dras runt för hand (för att kunna göra detta, ta bort kraftöverföringsaxeln). Lossa skruvarna, 
om trälagret har svällt upp på grund av fuktighet. Om propellern är skadad, kan trälagren slitas ut i förtid (inom 
ungefär 5 år). 

Kontrollera att omrörarpropellern inte är skadad – skador kan orsakas av kontakt med cisternens botten eller vägg, 
när man för in eller tar ur omröraren. Kontrollera också att omröraraxeln inte är skadad. 

4.4. Säkerhetsåtgärder 
Varje RECK-omrörare har särskilda säkerhetsfunktioner (förutbestämda brytpunkter) som utlöser vid felaktig 
hantering och förebygger större skador på utrustningen.  

1. Mellan omröraraxeln och profilaxeln finns det en hylsa med ett spår som är en förutbestämd brytpunkt. Den 
utlöser, om främmande föremål kommer in i propellern eller om kraftöverföringsaxeln inte är rätt inställd. På så 
sätt kan man undvika skador på dyrare delar (till exempel på kraftöverföringsaxeln eller traktorns växel). Att 
brytpunkten utlöser är ingen grund för garantianspråk. Vi kan inte ta ansvar för felaktig användning. 

2. Även kullagret har en förutbestämd brytpunkt som utlöser vid alltför stora axiella tryckkrafter. 

Ta först reda på orsak till brottet, och åtgärda sedan felet. 

 För att byta brytdetalj, lossa först skruven i den excentriska tätningsringen med en insexnyckel, därefter kan den 
excentriska ringen vridas ett kvarts varv antingen åt höger eller vänster, med en dorn. Ta bort låsringen och ta 
bort kullagret från axeln. Monteringen görs i omvänd ordning. 

Varken tillverkaren eller generalagenten tar något ansvar för utbyte av delar, garanti, eller ersättning för skador som 
beror på att driftinstruktionerna inte har följts.  
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5. Orsaker till fel och åtgärder av dem 
5.1. Omröraraxeln sitter för löst 

Om trälagren visar tecken på slitage efter användning under många år, så att spelet är mer än 3 mm vid 
omröraraxeln, bör distansplattan mellan de båda trälagerhalvorna tas bort. 

Lossa de åtta skruvarna för det dubbla trälagret (det kan vara 10 till 12 skruvar om ett propellerstöd eller 
tätningsram används). Därefter kan höljet (med de två smörjnipplarna) tas bort. 

Ta bort trälagrets övre halva och distansplattan. Montera sedan i omvänd ordningsföljd.  

Dra inte åt skruvarna alltför mycket, det ska fortfarande gå att dra runt omröraraxeln för hand. Lås muttrarna med 
låsmuttrar. 

5.2. Byte av träglidlagret 
Om spelet i trälagret är så stort att det inte räcker med att ta bort distansplattan, behöver lagren bytas. 

Trälagrets två halvor är olika. Den ena halvan har fyra hål, och den andra halvan har ett femte hål i mitten för 
smörjnippeln. 

Vid monteringen bör du tänka på att den halva av trälagret som har hål för smörjnippeln ska vara på samma sida 
som höljet. 

6. Bilagor  
Skyltar och symboler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observera! Läs  

driftinstruktionerna! 
Varning!  

Skadliga  

gaser! 

Observera! Dra 

åt alla skruvar! 
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Följ driftinstruktionerna noggrant, så får du inga problem med din RECK omrörare. Hög omrörningseffekt, enkel 
hantering och enkelt underhåll är utmärkande drag för RECK omrörare. Tusentals nöjda kunder kan bekräfta detta. 
 
Om du är nöjd med omröraren, tala om det för dina kollegor.  
 
Ifall det uppstår några problem, kontakta RECK eller generalagenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Technik GmbH & Co KG 
Reckstr. 1-4 

88422 Betzenweiler, Tyskland 

 +49-7374-1883, fax -1813 

                Generalagent: 

 
 

Filarevägen 8, 703 75 ÖREBRO 
Tel. 019-603 60 60, Fax 019-31 20 96 

E-post info@narlant.se 
www.narlant.se 
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EG-försäkran om överensstämmelse 
enligt EG:s maskindirektiv 89/392/EEC, bilaga II A 

 

Vi försäkrar härmed, att konstruktionen av 
 

maskinen: kraftuttagsdriven omrörare för flytande gödsel 
 

typ:  omrörare TRE-TM "MAMMOTH" 
 

är utförd enligt följande tillämpliga normer: 
 

 1. Maskindirektiv 89/392/EEC 
 2. Maskindirektiv 91/368/EEC (första ändring) 

3. Maskindirektiv 93/44/EEC (andra ändring). 

 

Tillämpade harmoniserade normer, särskilt följande: 
 

1. DIN EN 292-1 
 2. DIN EN 292-2. 

 

Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer, särskilt: 
 

 1. GSG 
 2. Olycksfallsförebyggande instruktioner från det tyska jordbruksförbundet. 

 
 
 
 
 
 
Betzenweiler, 15 juni 1998 ______________________________ 

     A. Reck, verkställande direktör 
    (gäller även utan underskrift) 
 

 


