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Handbok för 
 

 Flytgödselomrörare 

för kraftuttag, TAIFUN TURBO 

Typ TRY400 – 600 

och 

Flytgödselomrörare TAIFUN JUMBO 

Typ JRY400 - 800 
 

med svetsad stomme 

eller 

enkelrörstång TRE-E400–800/JRE-E400–800 

med påskruvad trepunktsbock TRY-DB 

 
 

 

 

Förvara handboken väl! 

Du kan få mera information direkt från Närlant Import eller  

från din auktoriserade RECK-återförsäljare! 
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1. Säkerhet 
 

1.1. Före första användning 
Läs dessa instruktioner innan första användning av omröraren. Ta hänsyn till följande punkter. 
Vid felaktig användning finns stor risk för  
- människors och djurs hälsa och liv 
- skador på maskinen och andra utrustningar 
- att försämra maskinens effektivitet. 
 
Alla personer som sysslar med montering, drifttagning, användning, underhåll och service måste  
- ha lämpliga kvalifikationer 
- följa anvisningarna i denna handbok. 
 
Garantin gäller inte för skador som uppstår på grund av misstag under drift och underhåll. 
 

1.2. Säkerhetsanvisningar och tips 
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan omröraren börjar användas. Särskilt viktigt är att kontrollera 
propellerns fyra fästskruvar. Kontrollera också alla befintliga skyddsanordningar, till exempel för 
kraftöverföringsaxeln. 
 

1.3. Avsedd användning 
Gödselomröraren får bara användas för att homogenisera gödsel, flytgödsel och reningsslam. Andra 
användningssätt är endast tillåtna efter överenskommelse med och skriftligt tillstånd från företaget RECK, D-88422 
Betzenweiler. 
 
Oftast är flytgödseln neutral, med pH-värde runt 7.  
Syror, lakvatten, fotbadsvätska, rengöringsmedel för mjölkanläggning och cementtillsatser, samt även vissa 
gödseltillsatser, 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, bilhjul, gödselsugslangar, stål, betong, plastdelar och plastfolie eller annat skräp får 
inte finnas i gödseln eller i propellerns sugområde. 
 
Omröraren får bara sättas igång när propellern är helt nedsänkt i gödseln.  
Dessutom måste det finnas tillräckligt säkerhetsavstånd från propellern till botten, tak, avskiljare och pelare. 
 
Stoppa omröraren, stäng av 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 gödselbehållaren när det är minusgrader, det kan skada 
maskinen. 
 
Egna ombyggnader och förändringar av maskinen är inte tillåtna av säkerhetsskäl! 
 

1.4. Risker från tillbehör 
Kraftöverföringsaxel Följ anvisningarna i kraftöverföringsaxelns handbok. 
 

1.5. Ljudnivå 
Den A-vägda kontinuerliga ljudtrycksnivån från gödselomröraren är mindre än 70 dB (A). 
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1.6. Riskkällor 
Vid lagring av gödsel bildas det ofta skadliga gaser som kan frigöras vid omrörning. 

 

Försiktighet! 

Kvävningsrisk! 

Risk för explosion och brand!  
Öppen eld och rökning är inte tillåtet inom riskområdet! 

 
Vidta lämpliga åtgärder så att människor eller djur inte skadas av sådana gaser!  
Detta är mycket viktigt när man rör om i gödselbehållare och kanaler inomhus! 

 
De viktigaste skadliga ämnena som frigörs är: 

Koldioxid (CO2) - andningen blir snabbare, vilket gör att personen andas in ännu mer skadliga gaser 

Ammoniak (NH4) - irriterar slemhinnorna i näsan och lungorna 

Metan (CH4) - 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. 

1.7. Arbetsplats 
RECK gödselomröraren kan manövreras från traktorns förarplats. Det är inte tillåtet att stå på eller under omröraren 
eller i dess rörelseområde. 
Ändra aldrig inställningarna medan maskinen är igång.  
 

1.8. Förarens kvalifikationer 
Endast behörig personal får arbeta med RECK omrörare. Föraren måste vara minst 16 år. 
Föraren ska ansvara för övriga personer som finns inom arbetsområdet. Detta gäller även djur som finns i 
gödselomrörarens riskområde. 
 
Den driftansvarige måste se till att föraren har tillgång till denna handbok och se till 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 måste dock finnas tillräcklig 
tillförsel av frisk luft, så att det inte uppkommer livshotande koncentrationer av giftiga gödselgaser. I sådana fall 
måste föraren alltid använda andningsutrustning! Andra personer eller djur får inte vistas inom riskområdet! 
 

1.10. Säkerhetsåtgärder på användningsplatsen 
Gödselbehållare och dammar måste ha lämpliga räcken och säkerhetsanordningar som förhindrar att personer 
ramlar ner i behållarna.  
 

1.11. Säkerhetsanordningar 
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). 

Om RECK omrörare används i grunda gödselbehållare, måste propellerstödet, till exempel TRE-HS användas för 
att undvika oavsiktlig kontakt mellan propellern och behållarens botten.  

Om omröraren används i behållare som är belagda med plast, kan man montera ett hjulstöd TRY-LR – JRE-LR på 

det längre propellerstödet TRE-PS – JRE-PS. Det skyddar plasten mot mekaniska skador. Omröraren får inte 
beröra bassängens botten under omrörning, eftersom det kan skada plastskiktet och då kan behållaren börja läcka. 
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2. Transport och montering 
 
2.1 Tekniska data 
 TURBO 

Typ Möjliga 
omrörarlängder 

Vinkeljustering 
med spindel     med hydraulcylinder 

TRY-400 4,40 m 89 kg 99 kg 
TRY-500 5,40 m 95 kg 105 kg 
TRY-600 6,40 m 132 kg 142 kg 

Med påskruvad trepunktsbock TRE-DR och omrörarstång TRE-E... ökar vikten 
med 20 kg jämfört med motsvarande svetsade version. 

 
Max tillåtet kraftuttagsvarvtal: 1000 rpm 
 

JUMBO 

Typ Möjliga 
omrörarlängder 

Vinkeljustering 
 med hydraulcylinder 

JRY-500 4,40 m 130 kg 
JRY-600 5,40 m 160 kg 
JRY-700 6,40 m 214 kg 
JRY-800 7,40 m 405 kg 

Med påskruvad trepunktsbock TRE-DR och omrörarstång TRE-E... ökar vikten 
med 20 kg jämfört med motsvarande svetsade version. 

 
Max tillåtet kraftuttagsvarvtal: 1000 rpm 
 

2.2. Transport/lagring 
Normalt levereras omröraren separat och delmonterad eller fullständigt monterad vid fabriken, för transport. 
 

Det finns inga speciella krav vid förvaring av RECK omrörare. Omröraren bör förvaras på en torr och skyddad plats.  
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2.3. Montering av kraftuttagsomrörare, fast utförande 
a. Ställ omrörarens ram  på en jämn yta. 

b. Montering av stödfot på omrörarens ram : Stick in stödfoten nerifrån i omrörarramen  och lås med spärren 
så att den inte kan falla ur. 

c. Montering: Trepunktsbock  och vinkelomställningscylinder  respektive spindel för vinkelomställning: 

 Omrörarens ram 

 Kraftuttagets skyddshuv 

 Trepunktsfäste 

 Cylinder för vinkelomställning 

 Manuell spindel 

  

 

Komplettering: Montering av rörstången på trepunktsramen 
Ställ trepunktsramen på en jämn yta. 

Lossa de fyra skruvarna på trepunktsramens båda rörklämmor. 

Lägg in rörstången i rörklämmorna så att avståndet mellan 4-hålskullagrets monteringsplatta och den främre klämman 
är 5 till 10 cm.  

Kläm fast rörstången genom att likformigt dra åt rörklämmans halvor med de 4 fästskruvarna. 

Komplettering: Från omrörarlängd på 5,4 m (se skiss) 
För särskilt besvärliga användningssituationer finns som extra förstärkning av omrörarröret en påskruvningsbar U-
profilförstärkning TRE-SS (från 6,2 m omrörarlängd ingår förstärkningen i serieversionen, och på utförandet med 
svetsad basram är förstärkningen fastsvetsad ). 

 

d. Propellermontering: 
Det går att montera olika slags propellrar för olika användningsområden.  
Vi hjälper dig gärna att hitta den propeller som lämpar sig bäst för dig. Följande gäller alltid: 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 axelns fasade yta. Använd en ringnyckel eller en hylsnyckel NV 
19 mm.  Kontrollera att alla fyra skruvar är ordentligt åtdragna. Dra sedan åt muttrarna med en fast nyckel på18/19 
mm. 



- 7 - 

   

 

_______________________________________________ 

-Technik GmbH & Co. KG, D-88422 Betzenweiler  

Reckstr. 1-4,  07374-1882, fax -1813 

 

 
e. Montering propellerstödfot TRE-HS, kort: (specialtillbehör)  

Montering detalj Z
Trälagrets täckplåt

Omröraraxel

Trälagerhus

Spännrör

Trälagrets stödfot

Trälager

 

Proppar

 

 

f. Montering propellerstödfot TRE-PS/JRE-PS, lång: (specialtillbehör) 

Montering detalj Z
Trälagrets täckplåt

Omröraraxel

Trälagerhus

Spännrör

Propellerns stödfot

Trälager
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3. Handhavande 

3.1. Montering på traktor 

Reck gödselomröraren TAIFUN monteras baktill i traktorns trepunktshydraulik.  
a. De nedre lyftarmarna kan endast monteras i produkter kategori 2. På begäran även med kategori 1. 
b. På traktorer med reglerhydraulik, koppla alltid om till lägesreglering. 
c. Spärra den nedre lyftarmen mot pendling i sidled. 
d. För TAIFUN med hydraulisk vinkelomställning måste hydraulslangen kopplas till den (om möjligt enkelverkande) 

tippanslutningan på traktorsidan. 

 

3.2. Kraftöverföringsaxel 

I de flesta fall kan en prisvärd underhållsfri normal kraftöverföringsaxel med kompletta skyddsanordningar användas 
(se kraftöverföringsaxelns handbok). 

När gödselomröraren används, tänk på att båda lederna på kraftöverföringsaxeln har samma vinkel. Vid 

behov måste gödselomrörarens inställning korrigeras. 
Om detta inte beaktas, kan det leda till obalanserad drift och skador genom utmattning på traktorn, 
kraftöverföringsaxeln eller gödselomröraren. 
Enkel kontrollmöjlighet: Stäng av omröraren efter ungefär 5 minuters omröringstid, och känn efter vid båda lederna 
på kraftöverföringsaxeln att temperaturen är lika. Om lederna är ojämnt uppvärmda, så är den varmare leden 
kraftigare vinklad. 
Rätta i så fall till inställningen enligt beskrivningen i avsnitt 3.4. innan omrörningen fortsätter. 
 

3.3. Införing i bassäng/gödselbehållare 

Kör traktorn med påmonterad gödselomrörare mot gödselbehållaren. 

a. Slutna behållare 
Reck gödselomrörare TAIFUN bör inte användas i slutna behållare, eftersom det då behövs hjälpmedel i form av 
frontlastare och kran, samt ytterligare en person.  
För sådan användning rekommenderar vi RECK vridbara gödselomrörare med stativ, vilket gör hanteringen säker 
och enkel. 

 

b.  Öppna behållare 

 Öppna grinden till skyddsräcket kring behållaren. 

 Backa mot behållaren så att omrörarpropellern (sett från förarsätet) finns ungefär 1–2 m från (den högra) 
behållarkanten 

 Backa försiktigt med traktorn, men bara så långt att traktorns hjul ligger an mot den behållarkant som sticker upp 
ur marken. 

 Sänk traktorns trepunktshydraulik långsamt, så att omrörarens ram ligger ungefär 10 cm ovanför behållarkanten. 

 Propellern bör inte sänkas ner djupare än 30–50 cm, för att få ett optimalt arbetsresultat.  
Inställning av arbetsdjupet görs genom att ställa om gödselomrörarens vinkel, antingen med den manuella 
spindeln, eller med en spak från förarsätet om du har versionen med hydraulcylinder.  
När det optimala arbetsdjupet har uppnåtts, kör fram traktorn så att gödselomröraren ligger an mot behållarens 
kant. 

 Se till att båda lederna i kraftöverföringsaxeln har samma vinkel, rätta till vid behov (se avsnitt 3.4). 

 Dra åt handbromsen eller använd kilar under hjulen. 

c.  Plastbelagda behållare 

 Om RECK gödselomrörare används i öppna bassänger med plastbeläggning, tänk på följande för att skydda 
behållaren:  
Omröraren måste ha en stödfot med hjul för att skydda plastbeläggningen. Om det uppkommer vibrationer 
beroende på att propellern är obalanserad måste propellern kontrolleras. Reck tar inget ansvar för skador på 
plastbelagda behållare eller följdskador. 
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3.4. Kraftöverföringsaxelns vinklar 

När har kraftöverföringsaxeln rätt vinklar? 

Om en vanlig kraftöverföringsaxel används, se alltid till att den drivande ledens (på traktorn) vinkel och den drivna 
ledens (på omröraren) vinkel är lika. Om en led är mer vinklad än den andra, överförs vridrörelsen olikformigt, axeln 
blir varm och kan haverera. 

Vad händer vid fel vinkel? 

Kraftöverföringsaxeln kan rotera med ett varvtal på 1000 rpm. Problemet är, att om en led har fel vinkel, så kan 
traktormotorns svänghjul och omrörarpropellerns massa inte anpassa sig till de hastighetsvariationer som 
uppkommer (på grund av masströgheten) vilket kan leda till sådana skador som beskrivs på sidan 19. En stor 
massa kan inte sakta in och accelerera två gånger per varv. 

Tabell över olikformighet som funktion av gradtalet inom ett varv vid ensidigt (alltså felaktigt) vinklad 

kraftöverföringsaxel 

 Ledernas vinkelställning 

Drivande led (på 
traktorsidan) 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°=0° 

Driven led (på 
omrörarsidan) 

0° 48° 90° 132° 180° 228° 270° 312° 360°=0 

Omröraraxel  Den drivna 
leden ligger 

före 

 Den drivna 
leden ligger 

efter 

 Den drivna 
leden ligger 

före 

 Den drivna 
leden ligger 

efter 

 

 

Risker och skador vid felaktig vinkelinställning av en normal kraftöverföringsaxel 

a. Omröringspropellern kan lossna från drivaxeln och ramla av. 

b. Omrörarens axeltapp kan gå sönder. 

c. Växlande belastningar kan skada efterföljande delar i drivlinan. 

d. En led i kraftöverföringsaxeln kan bli så varm att den går sönder och att bitar kastas omkring. 

e. Axeltappen på omrörarsidan utvidgas, så att axeltappsprofilen glappar, vilket gör att det kan bildas grader Det 
kan göra att det blir svårt att dra ut kraftöverföringsaxeln från kraftuttagets axeltapp. 

f. Om kraftöverföringsaxeln i ett gödselslalomsystem har fel vinklar, kan det orsaka mycket starka krafter med och 
mot rotationsriktningen, som uppkommer två gånger per varv, vilket kan ge skador på systemets mekaniska 
delar. 

Risker vid förändring av omrörarens lutning (förändring av omröringsdjupet) under drift med full last 

Det går inte att ta ur växeln på en traktor eller personbil vid full belastning (utan att koppla ur), inte heller kan 
kraftöverföringsaxelns längd förändras när omröraren är belastad. 

Om kraftöverföringsaxelns längd förändras kraftigt, kan följande skador uppkomma: 

1. brott vid omrörarlagrets brottanvisning 

2. skador på traktorns utväxling  

3. skador på kraftöverföringsaxeln. 

Hur kan felaktiga vinklar på kraftöverföringsaxeln och maskinskador undvikas? 

Det går enkelt att konstatera, ifall kraftöverföringsaxelns vinklar är fel, genom att under 15  minuter köra apparaten 
med full last, stänga av kraftuttaget och känna på kraftöverföringsaxelns båda leder. Den led som är varmast, är 
kraftigast vinklad och måste ställas om så att den har samma vinkel som den andra leden. 

 

För insvängningsbara RECK gödselomrörare för kraftuttag kan rörstången förskjutas i riktning mot 
kraftöverföringsaxeln eller mot propellern, vilket innebär att kraftöverföringsaxelns vinklar kan ställas in korrektare. 

För insvängningsbara gödselomrörare kan kraftöverföringsaxelns vinklar ställas in optimalt genom omställning av 
dragbygelns höjd vid omrörararmen, genom höjdomställning av dragbygeln vid traktorns övre lyftarm. 
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Nackdelar vid användning av kraftöverföringsaxel med vidvinkel (leder som rör sig likformigt) 

1. När en ensidig kraftöverföringsaxel med vidvinkel används, får normallänken på andra sidan vinklas högs 10 
grader, vilket normalt inte är möjligt vid användning av gödselomrörare. 

2. En kraftöverföringsaxel med vidvinkel på båda sidorna är avsevärt dyrare. 

3. Vidvinkellänkarna måste smörjas var 15:e minut eftersom kraftöverföringsaxelns vinkel inte ändras under drift 
av omröraren med full last, vilket medför att vidvinkelledens utjämningsskiva inte får tillräcklig smörjning. 

Kraftöverföringsaxlar med frigång 

De olikformiga vridrörelser som uppkommer när kraftöverföringsaxeln har fel vinklar, kan fås bort genom att 
använda en kraftöverföringsaxel med frigång. 

Vi rekommenderar dock inte att använda kraftöverföringsaxlar med frigång, eftersom  

1. de kostar mer 

2. i alla fall kan monteras fel 

3. ibland kan förslitas snabbt. 

Det är därför bättre, att i stället ställa in lederna likformigt, så att effekten från kraftuttaget utan störningar kan 
överföras till omrörarens propeller. 

 

Kraftöverföringsaxelns vinklar 

 Fel Rätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Användning av gödselomrörare 

a. Nivå: 
Det får inte finnas någon flytande beläggning i behållaren eller på balkarna, då kan omröraren inte gå jämnt. 

b. Arbetsläget för omröraren ska vara så plant som möjligt (så liten lutning som möjligt). Det är optimalt när 
propellern ligger ungefär 30–50 under gödselns nivå, så att det bara ibland hörs ett sugande slurpande ljud. 

c. Syftet är, att sätta gödseln i behållaren i rörelse, så att även sjunkande och flytande delar kommer i propellerns 
verkningsområde. Därför bör gödselomröraren, om möjligt, alltid användas så att omrörarpropellern arbetar 
ungefär 1 till 2 meter från (den högra) behållarkanten. Detta gäller för både runda och fyrkantiga behållare. Man 
bör alltid undvika att få en ström som riktas direkt mot ett hörn. I behållare där djupet är större än bredden 
(gödselkanaler) kan flödet få formen av en flödesvirvel. 

d. Hinder till exempel gödselintag eller utsugsrör bör om möjligt inte störa i gödeslytan. 

e. Genom högre varvtal i kraftuttaget (om traktorns effekt är tillräcklig) kan omrörningseffekten ökas. Det går utan 
problem att använda 750 rpm eller 1000 rpm. 

f. Under användning av omröraren får omrörarens vinkel inte ändras, och traktorns hydraulik får inte höjas eller 
sänkas, eftersom det vid full belastning kan leda till överbelastning, om kraftöverföringsaxelns längd ändras. 
Kontrollera därför, att trepunktsstängerna inte ändrar läge av sig självt i höjd- eller sidled. 

 
Åtgärd:  
Sänk de nedre 
lyftarmarna 

 

 

Åtgärd:  
Höj de nedre lyftarmarna 
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3.6. Praktiska tips 

a. Gödseln måste vara tillräckligt flytande för att omröraren ska fungera. Tillsätt vid behov vätska, det påskyndar 
och underlättar omrörningen. Dessutom fungerar tunnare gödsel bättre i marken. 

b. Om det finns sjunkskikt, se till att gödselomröraren arbetar så flackt som möjligt. 

c. Särskilt om propellern arbetar dragande, se till att traktorn inte rullar i riktning mot gödselbehållaren. Dra åt 
parkeringsbromsen ordentligt! Lås vid behov traktorns hjul med kilar. 

d. Regelbunden omröring är det bästa skyddet mot besvärliga flyt- och sjunkskikt, och det ger ett homogent gödsel 
som är lämpligt för växterna. Rör gärna om ofta, men helst inte så länge! 

 

3.7. Borttagning av gödselomröraren från gödselbehållaren 

Koppla ur kraftuttaget och utför momenten enligt 3.3 i omvänd ordningsföljd. 
 

3.8. Transport på gator och allmänna vägar 

Det är inte tillåtet att köra med gödselomröraren på allmänna vägar, eftersom belysning saknas och eftersom 
anordningen skjuter ut för mycket bakåt. 
För säker transport på väg måste gödselomröraren demonteras från traktorn och lastas om på en lämplig släpvagn. 
 

4. Störningar och åtgärder 
 

4.1. 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 distansplattorna 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 en 
tätningsram används). Därefter kan höljet (med de två smörjnipplarna) lyftas bort uppåt.  
Ta bort de övre trälagerhalvorna och ta bort distansplattorna. Monteringen görs i omvänd ordningsföljd. 
Dra inte åt skruvarna alltför mycket, det ska fortfarande gå att dra runt omröraraxeln för hand. Lås muttrarna med 
låsmuttrar. 
 

4.2. Byte av specialglidlager 

Om spelet i trälagret är så stort att det inte räcker med att ta bort distansplattorna, behöver lagren bytas. 
Trälagrets två halvor är olika. Den ena halvan har 4 hål, den andra har dessutom ett femte smörjhål i mitten.  
Vid monteringen bör du tänka på att den halva av trälagret som har hål för smörjnippeln ska vara på samma sida 
som höljet. 

 

5. Skötsel och underhåll 
 

5.1 Rengöring 

Rengör RECK-omröraren med rent vatten direkt när den tagits ur gödselbehållaren. 
Om något har lindats runt axeln och runt propellern, måste det omedelbart tas bort. 
 

5.2 Underhåll 
Smörj omröraren med fett på de angivna smörjställena efter rengöring 
1. vid kullagret vid kraftuttagets axeltapp 
2. vid omrörarstavens mittlager 
3. vid de dubbla trälagren finns två smörjställen 
 
Dra runt propellern för hand några varv efter smörjningen, så att fettet fördelar sig jämnt och så att vattnet trycks ut. 
 
Underhåll av kraftöverföringsaxeln: Följ tillverkarens anvisningar! 
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6. Bilagor  

6.1 Tecken och symboler som används 

 Typskylt 

 

Observera! 

Läs 

driftinstruktio

nerna! 

Försiktighet! 

Farliga gaser! 

Efterdra! 

Observera! 

Efterdra alla 

skruvar! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Följ handbokens instruktioner noggrant, så får du inga problem med RECK-omröraren. Hög omrörningseffekt, enkel 
hantering och enkelt underhåll är utmärkande drag för RECK omrörare. Många nöjda kunder både i Tyskland och i andra 
länder kan intyga detta. 

Om du är nöjd med omröraren, tala om det för dina kollegor. 
Om du får problem, vänd dig till Närlant Import eller din auktoriserade RECK-återförsäljare.  

  

Tillverkare 
 

 - Vi rör om för dig! 

-Technik GmbH & Co. KG 
Reckstr. 1-4 

D-88422 Betzenweiler  www.reck-agrartechnik.de 

07374-1882, fax –1813  kontakt@reck-agrartechnik.de 
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Tel. 019-603 60 60, Fax 019-31 20 96 

E-post info@narlant.se 
www.narlant.se 

 



 

   

 

   

-Maschinenbau GmbH, D-88422 Betzenweiler  

Reckstr. 1-3,  07374-1882, fax 1880 
 

EU-försäkran om överensstämmelse 
enligt EU-maskindirektiv 89/392/EU, bilaga II A 

 

Härmed förklarar vi, att konstruktionen av  

maskinen gödselomrörare för kraftuttagsdrift 

typ  Kraftuttagsomrörare fast TRY „Taifun“ 

uppfyller följande tillämpliga regler: 

 1. maskindirektiv 89/392/EU 
 2. maskindirektiv 91/368/EU (1:a ändringen) 
 3. maskindirektiv 93/44/EU (2:a ändringen) 
 

Tillämpliga harmoniserade normer, särskilt: 

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

Tillämpliga tyska normer och tekniska specifikationer, särskilt: 
 
 1. GSG 
 Olycksfallsförebyggande instruktioner från det tyska jordbruksförbundet. 
 

Betzenweiler, 10 september 2003  
A. Reck, verkställande direktör 


