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Bäste Kund,
Du har just köpt en ROLLAND stallgödselspridare.
Vi uppskattar att du valt oss som leverantör.
Stallgödselspridare från ROLLAND är tillverkade för att få ut det bästa 
av spridartekniken. Detta är resultatet från vår teknologi och vår 
erfarenhet inom detta område.

Denna handbok skall betraktas som en del av ROLLTWIN,
ROLLFORCE och ROLLMAX

Den säkra funktionen och livslängden, beror både på spridaren och
hur du sköter den, liksom din och andras säkerhet.

Förvara denna instruktion så att du lätt kan nå den om du behöver råd
och instruktioner. Den måste alltid följa spridaren, även om du säljer
den i andra hand.

Att inte följa vad som är skrivet i denna instruktion, fråntar tillverkaren
och återförsäljaren allt ansvar.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på våra produkter vid varje
tillfälle, och som vi bedömer som en förbättring, utan att vara förpliktiga
att ändra produkter, som vi tidigare levererat eller som är beställda. Vi
förbehåller oss också rätten att göra ändringar i våra modeller, som de
är definierade i våra kataloger, broschyrer eller på vår website utan att
meddela detta.

Med vänlig hälsning
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1-Säkerhetsainstruktioner

Innan du börja använda spridaren, läs instruktionerna och följ säkerhetsanvisningrna!

I denna användarhandbok, har vi använt denna symbol
för att varna för alla faror eller risker, som användaren
kan utsättas för.

Tecken och säkerhetsanvisningar finns fästa på spridaren,
för att visa att det är säkert att använda maskinen:
Respektera instruktionerna = säkerhet.

A. Normal användning
Maskinen är konstruerad och tillverkad för normal användning, som den 
beskrivs i denna manual.
Fyra olika situationer beskrivs här: parkering, lastning, transport och 
spridning.(Kapitel 5)
Alla användare, som inte specificeras i manualen, betraktas som obehöriga. Ett antal 
förutsägbara situationer diskuteras och är speciellt förbjudna. Tillverkaren kan i 
dessa fall inte hållas ansvarig.
Vi måste respektera gällande arbetarskyddsregler och andra lagliga 
säkerhetsföreskrifter, medicinska begränsningar och vägtrafikföreskrifter. 
Tillverkaren accepterar inget ansvar för skada, som kan vara ett resultat av otillåtna 
ändringar av maskinen.

B Allmänna säkerhetsföreskrifter och olycksförebyggande verksamhet.
a. Stopp av maskinen: Innan du
påbörjar något arbete på maskinen,
stanna motorn, frigör hydraultrycket,
drag åt bromsarna (traktor och trailer)
och tag bort tändningsnyckeln.
b. Innan traktormotorn startas,
försäkra dig om att kraftuttaget inte är
inkopplat, att alla säkerhets-
anordningar är inkopplade och i ett gott
skick.
c. Ändra aldrig gränserna för
säkerhetsutrustningarna. För
inställning, skötsel och underhåll, följ
de procedurer, som beskrivs i denna
handbok. (speciellt i kapitel 6 och 7)
d. Det är strängt förbjudet att gå
under maskinen när den är i drift.

e. Användningen av maskinen, faller
helt under förarens ansvar. Han måste
försäkra sig om att någon tredje person
inte finns i maskinens närhet under alla
körförhållanden.
f. Med tanke på den kvarstående
risken för fara eller risker för skada från
spridaranordningen (och i dess
skyddsområde) och att det är tekniskt
omöjligt att skydda (åtminstone under
pågående arbete) faller ansvaret på
föraren av maskinen, att säkerställa
frånvaron av tredje part inom
riskområdet, när maskinen är i rörelse.
g. Föraren måste ha alla
nödvändiga medel och kunskaper för
att använda maskinen under optimala
förhållanden.
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2 - Garantivillkor

För att fullt utnyttja tillverkarens garanti, försäkra dig om att helt följa de råd och 
föreskrifter om underhåll och användning, som finns i denna handbok. Om du stöter 
på någon form av problem, kontakta din återförsäljare.

Garantivillkor

Garantin på spridare omfattar defekter på delar och arbete under ett år från 
dagen för idriftsättning.
Under inga omständigheter kan ROLLAND SA hållas ansvarigt för en olycka på 
grund av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, säkerhet eller underhåll.
Garantin täcker endast tillhandahållandet av defekta delar.

Garantin tillbakavisas och vi frånsäger oss allt ansvar:

– Om maskinen byggts om med delar, som inte tillverkats på vår fabrik eller av våra
återförsäljare, utan vårt godkännande.
– Om det ursprungliga serienumret har blivit förfalskat.
– Om skadan beror på någon försummelse, felaktig användning, överbelastning,
även tillfälligt, på oerfarenhet av användaren, att maskinen skadats av ett främmande
föremål i någon del av maskinen under drift eller från inte fått smörjning.
Reparation, ändring eller utbyte av delar under garantitiden kan inte förlänga 
garantitiden för utrustningen.
Vid leverans av din spridare, kontrollera omgående att utrusningen är helt enligt de 
tekniska specifikationerna och att den inte har någon transportskada.

För att aktivera en garantiprocess skall ”Garanticertifikatet –
leveransdeklarationen” tillsammans med detta datablad fyllas i och returneras 
inom en månad efter leverans.
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3 – Presentation av fordonet

Denna manual är densamma för alla spridare från ROLLAND. Den är utformad för att
ge dig all nödvändig information om det fordon du just köpt och för att du skall få ut
det bästa av detsamma.

BESKRIVNING:

Spridarna är försedda med antingen en enkelaxel, boogie, tandem eller tre axlar. De
kan också vara utrustade med "ROLLFAST" hydraulisk fjädring.

De är monterade på ett chassi med en dragstång, fjädrande eller hydrauliskt
justerbar.

Identifikation:

Fullständig information om ditt fordon, se märkskylten fäst på främre högra delen på
fordonet. Dessutom anger ett klistermärke tillåten totalvikt (PTAC) och tomvikt (PV).
Ett serienummer är stämplat på fordonets chassi
Detta serienummer krävs för varje garantiutbyte hos din återförsäljare eller från
fabrik.

Viktskylt

Märkskylt
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Jordbruksfordon lyder under två skilda lagstiftningar:

 Vägtrafikförordningen
 Arbetsskyddslagstiftningen

Fordon från ROLLAND kommer med ett blad överstruket med ett rött streck och ett
meddelande som innehåller ett intyg om likvärdighet. Dessa två dokument visar att
de två bestämmelserna har uppfyllts.

Utöver dessa instruktioner, beroende på valt tillval, finns ytterligare några
instruktioner (DASP, hydraulisk vägning eller mätinstrument för 1, 2 eller 3 axlar.,
Rollcontrol …), dessa levereras vid uppstart från din leverantör.



8

Sidovinkel
ROLLTFORCE ROLLMAX

Främre och bakre vinkel
1 Kaross 7 Drivväxel
2 Främre vägg 8 Fördelningsskruvar
3 Skyddshölje 9 Gödsellucka
4 Slangbärare 10 Spridarram
5 Dragstång 11 Spridarbord
6 Justering av dragstång

Sidovinkel

Främre & bakre vinkel
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Teknologi och möjliga tillval:

Ringar:

Flyttbar ring
JIBS med 8 fästhål som möjliggör montering av flera olika typer av
ringar: flat, vridbar, sked, DIN).

g

Dragstång

Rollmax fjäderkoppling

Swivelring
(std)

Plan ring

K80 Skedring

DIN ring
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Axlar: Körriktning

Enkel Axel
(Rollforce)

Boogie
(tillval på
ROLMAX 5420,
6325 & 7130)

Vipparm med
vippaxel
(standard på
ROLMAX 5420,
6325 & 7130)

Semitandem
(tillval på
ROLLFORCE)

Tandem axlar
med
stötdämpare
(Tillval på
ROLLMAX)

Trippelaxlar
(standard på
ROLMAX 8735)

Rollfast
(tillval på
ROLLMAX)
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Utmaningsstyrning: Det finns olika typer av utmatningsstyrningar, på var och en kan olika
funktioner styras från den elektriska styrboxen i traktorhytten i tillägg till traktorns styrventil,
som alltid måste finnas. I nedanstående tabell visas olika tillgängliga kombinationer:
Kopplingsscheman felsökning i traktorn (oberoende hydraulsystem).

Utmatningsstyrning Funktion Styrning Ant. matning

1) Direkt från traktorn:
arbetar genom slangar anslutna

till traktorn

1) Grund:
Utmatningsband

Manuell styrning 110
Ingen display 111
Med display 112
Med display + DPA 113

2) 2 funktioner:
Utmatningsband +

gödseldörr

Ingen display 121
Med display 122
Med display + DPA 123

3)3 funktioner:
Utmaningsband +
gödseldörr + lock

Ingen display 131
Med display 132
Med display + DPA 133

2) Pump:
Pumpen drivs mekaniskt från
kraftuttaget och växellådan är
placerad medströms (under
underhåll och reparation kan

slangarna anslutas till traktorn, så
som visas på nedanstående

ritning)

1) Grund:
Utmatningsband

Ingen display 211
Med display 212
Med display + DPA 213

2) 2 funktioner:
Utmatningsband +

gödseldörr

Ingen display 221
Med display 222
Med display + DPA 223

3) 3 funktioner:
Utmaningsband +
gödseldörr + lock

Ingen display 231
Med display 232
Med display + DPA 233

Procedur för att göra en traktorreparation:
Flexibel
felsöknings- 1-Lossa snabbkopplingarna 1 + 2 och snabbkopplingarna 3 + 4
enhet 2-Anslut snabbkoppling 2 + 4 tillsammans med kontaktdonet K1

3-Anslut snabbkopplingen 1 till en av de två
felsökningsanslutningarna på trycksidan på traktorns
fördelningsbox.
4-Anslut snabbkopplingen 3 till en av de två
elsökningsanslutningarna på trycksidan returledningen på
traktorns fördelningsbox

N.B: För att ändra riktning, måste P och T1 växlas, t.ex. snabbkoppling 1 och 3 på traktorn

Till traktorn Glöm inte att
koppla denna till
anslutning K1
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Procedur för dragarreparation (rep, peparationsanvisning på sid. 10)

Reparation av distributören i tvångsläge

Använd en skruvmejsel för att tvångsöppna manuellt en del av distributören (Öppning eller stängning av locket,
som på bilden)

OBS: En krage är standard för att förhindra ofrivillig övergång till
LS-läge (kan orsa för pumpskada!!)

Mot traktorn
Glöm inte att
ansluta
kopplingarna  K1

Använd en invändig
sexkantnyckel för att dra åt
skruven för att tömma
maskinen manuellt (manuell
reparation.)

Använd den räfflade
muttern för att utföra ett
manuellt arbete.

För körning i LS-läge, anslut
den flexibla till öppningen
med LS-markeringarna och
hjälp till med att skruva på
västra räfflade mutern
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Denna tabell förklarar funktionen av de delar, som kan ge upp till 8 olika typer av
matningar. I kolumnen ”relevanta system”, finns det ett antal, som använder
linjematringen (till exempel en tvåsektors fördelare används för matningarna 121.
122, 123 221. 222 och 223)

Element Funktion Relevanta system
Tank Innehåller omkring 80 liter

olja för att försörja
pumpen (ett oljebyte per

år eller var 200:e
driftstimma)

Viskositetsindex: 46

211,212, 213, 221, 222,
223, 231, 232, 233

Multiplikator Kraftuttaget skall arbeta
med 1000 varv per min för
att driva pumpen på 3000
varv per min (ett oljebyte

per år eller var 200:e
driftstimma)

Volym: Max 0,3 liter
Viskositetsindex: 400

211,212, 213, 221, 222,
223, 231, 232, 233

Pump
Pumpar olja från tanken

för fördelning med ett
flöde på 50 l per min vid
1000 varv per minut på

kraftuttaget.

211,212, 213, 221, 222,
223, 231, 232, 233

Kopplings set K1 Detta set möjliggör in- och
frånkoppling av

pumpstyrningen. Detta är
nödvändigt för

säkerheten.

211,212, 213, 221, 222,
223, 231, 232, 233

Kopplingsbox

Ansluter de olika givarna
till en kabel

112,,113,,122, 123, 132.
133, 212, 213, 222, 223,

232, 233

Vinkelväxel 1/40

Reducerar motorns
hastighet, så att bandet

får lämplig hastighet
Alla modeller.
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Element Funktion Relevanta system
Hydraulmotor Med rätt oljeförsörjning

driver den matningsbandet.
En motor på 160 cm3 för

enkeldrivning och två
motorer på 130 cm3

parallellkopplade för
dubbeldrivning.

Alla modeller

Proportionalstyrning Säkerställer fördelningen av
oljan i förhållande till en
given elektrisk signal.
Tryckfiltret skall bytas
årligen. Detta block är

utrustat med två
tryckfrigivningsventiler för att

säkerställa tömning och
rengöring

111, 112, 113, 211, 212,
213.

Fördelare med
dubbelfunktion

Möjliggör oljeförsörjning för
band och för dörrfunktion

121, 122, 123, 221, 222,
223

Fördelare med
trippelfunktion

Möjliggör oljeförsörjning för
band, dörrfunktion och lucka

121, 122, 123, 221, 222,
223

Induktiv givare för hjul

Anger körsträckan för
spridaren

112, 113, 122, 123, 132,
133, 212, 213, 222, 223,

232, 233

Induktiv givare för växellåda
Indikerar körsträckan för

bordet och hastigheten för
bordet.

112, 113, 122, 123, 132,
133, 212, 213, 222, 223,

232, 233
Tryckgivare

Informerar användaren om
oljetrycket i

hydraulkretsarna.

112, 113, 122, 123, 132,
133, 212, 213, 222, 223,

232, 233

Manuell styrning

Säkerställer flödet av olja i
kretsen. Inställning görs med

den vridbara väljaren.
110
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Olika styrboxar

Element Funktion Relevanta system
Styr bandet och reglerar

dess hastighet, två
inställningsområden (hare

/ sköldpadda) för bästa
noggrannhet.. Styrningen

sker via traktorns
reglerventil

111, 211

Styr bandet och reglerar
dess hastighet, två

inställningsområden (hare
/ sköldpadda) för bästa

noggrannhet.. Displayen
visar bandhastigheten,

hydraultrycket och
sträckan som bandet kört.

Nollställning sker via
traktorns styrventil.

112, 212

I tillägg till de
grundläggande

funktionerna, kan denna
enhet reversera bandets

körriktning, styra
dörröppningen (2

funktioner) och styra TCE-
luckan (3 funktioner)

121, 131, 221, 231

I tillägg till de
grundläggande

funktionerna, kan denna
enhet reversera bandets

körriktning, styra
dörröppningen (2

funktioner) och styra TCE-
luckan (3 funktioner).

Skärmen visar
bandhastighet,

hydraultrycket och
sträckan som bandet kört

122, 132, 222, 232

3-funktionsstyrenhet och
DPA (Utsignalen
proportionell till

processen.) Displayen
visar bandhastigheten,

hydraultrycket och
sträckan som bandet kört.

113, 123, 133, 213, 223,
233
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Styrd axel:

 Den styrda axeln följer fordonet och arbetar efter den rörelse, som orsakas av
kurvorna, den måste låsas vid landsvägskörning. (vid medel- eller hög hastighet)
och vid backning.

 Den självstyrande axeln är en följeaxel som styrs av en cylinder, som finns på
dragstången på fordonet, det är en sluten hydraulisk krets, med ackumulatorer, för
att hålla trycket. Den kräver installation av en gaffel på traktorn. Observera att
självstyrande Rolland axel kan bli en följande axel för en traktor utan gaffel
eftersom låsta cylindrar i den följande axeln har behållits. Fördelen med detta
system är att föraren inte behöver ingripa vid körning, varken framåt eller bakåt.

Löpverket med en följande axel består huvudsakligen av följande delar::

Komponent Antal Illustration

Hydraulisk låsning en axel 1

Löpverket med två styrda axlar består huvudsakligen av följandedelar:

Komponent Antal Illustration

Hydraulisk låsning en axel 2

Anslut inte låsslangen till en styrd axel under pågående
styrfunktion.
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Hydrauliska spridartillsatser

Hydrauliska spridartillsatser finns som tillval för modellerna V17, V21 och V25 för
C10 och ROLLFORCE –spridare. Dessa spridarsatser gör det möjligt att sprida på
höger eller på vänster sida, eller en på varje sida.

Vägning

Det är möjligt att utrusta ROLLTWIN, ROLLMAX och ROLLFORCE spridare med ett
vågsystem. Viktinformationen avkänns av givare på dragstången och på axeln.
Informationen sparas sedan i vågstyrningsboxen per kund eller per åker. I tillägg till
vågstyrningssystemet, kan kunden ha en mjukvara för ett dataprocessystem för att
hantera kunder eller åkrar (kan spara upp till 65 000 vägningar). Som tillval finns
också en kompakt skrivare med laddningsbart batteri vid strömförsörjningen, som
kan skriva ut viktbiljetter, per kund eller per åker.

Vägningsstyrningsbox

Viktgivare

Mjukvara för dataprocess

Kompakt skrivare
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DPA:

Beskrivning: Skrivare
- Aluminiumhölje (Tillval)
(Mått: längd = 160 mm, bredd: = 110 mm, höjd = 40 mm)
- IP 67
- Skyddad mot polväxlig
- Hölje för ljusstråle IP68
- 2 x 12 tecken LCD med blå bakgrundsbelysning.
- Alternativ skrivare.
- Kontroll 6 apparater (3A max)

Notera

När skrivaren är rätt ansluten,
Du kan följa dessa steg för att använda produkten:
- Ändra ON / OFF knappen (1) till läge ON

Hållare
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Normal visning:

Hastigheten på maskinen visas i kilometer per timme, med en noggrannhet som
beror på sensorn placerad på hjulet av maskinen.
Bandhastigheten anges i meter per minut med en noggrannhet, som beror på
upplösningen hos sensorn, som är monterad på transportören

Normal driftmeny

DPA läge: V17, V21 och V25 för C10, ROLLFORCE
Denna del aktiveras genom att trycka på knappen "" (5). Parameterinställning sker
med knappen "" (4) som flyttar markören. Placeringen av markören visar antalet
som kommer att ändras genom att trycka på "+" (3) och "-" (2).
När du har ställt första parametern, tryck på "" (5) för att ändra menyn och spara
inställningen.

De parametrar, som kan ändras är:

Sida som gör att du kan konfigurera
referenshastigheten av spridaren i DPA läget.

Sida som gör att du kan konfigurera
spridningsbredden, denna parameter är viktig
för beräkningen av arbetsområdet.

Sidan som anger antalet arbetade hektar,
denna räknare kan återställs genom att trycka
på knappen (4)

Sida som låter dig konfigurera hastigheten på
matningsbandet till tidigare inmatad hastighet.

Sidan som anger antalet hektar arbetade
sedan starten av spridaren, denna räknare kan
inte återställas.

Sida som anger antal meter som
matningsbandet gått sedan driftsättningen av
bandet i spridaren
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Sidan som anger antalet m bandet gått sedan
den senaste nollställningen av räknaren, dom
sker genom att trycka på knappen (4)

Sidan som visar arbetstiden (tid som bandet
arbetat) sedan senaste nollställning. Återställ
denna räknare genom att trycka på knappen
(4)

Sida som gör att du kan konfigurera systemets
reaktiva index, denna parameter som skall
justeras för att undvika formförändring av
bandet,

Sida som visar arbetstid (tid som bandet
arbeta) sedan dess driftsättning. Återställ
denna räknare kan inte göras.

Manuell körning:

Manuell körning aktiveras genom att vrida den andra
omkopplaren (6) till "manuell", men det ger ingen kontroll
över hastigheten. Du får ändra hastigheten på hydraul-
blocket med hjälp av potentiometern som varierar strömmen 
från 0 till max som är fabriksinställningen.

Att skriva ut en biljett (tillval):

Tryck på knappen på den övre luckan DPA
att ge för att skriva ut en biljett.
Utskriftsinställningar:
- Bearbetat området sedan senaste
nollställning av yträknaren.
- Arbetad tid sedan senaste nollställning av
timräknaren..
- Det är inte möjligt att skriva ut en biljett om
du är på huvudsidan.

Sätt att stoppa:

Du stoppar genom att trycka på knappen (6) i mitten, som stoppar utmatningen.

Kund:

Yta: 10,0 Ha
Tid: 0010 Tim 25 min
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4 – Igångkörning (PDI)

Kopplingssystem för fordonet:

Kopplingssystemet får inte överskrida hastigheten 25 km/tim eller 40 km/tim vid
landsvägskörning. (bero0ende på modell) Kopplingsanordningen är utrustad med en
standardring (alla typer av kopplingar kan användas med krok, ring bult eller
skedkoppling).

PROCEDUR

 Försäkra dig om att traktorn klarar spridarens normala
vikt.

 När du kopplat spridaren till traktorn, försäkra dig om att
stödbenet är lyft ordentligt till sitt viloläge, och ordentligt
låst.

 Kontrollera alla smörjställen före den första körningen
(se kapitlet Underhåll)


Justerbar traktor koppling (automatisk eller manuell):
Backa långsamt, med sänkt dragkrok och ring och med stödbenet i läge.
Väl på plats, höj kopplingsanordningen (ringen kommer automatiskt att hitta sin 
egen nivå).
Lås när enheten är på plats.
Lyft det hydrauliska eller mekaniska stödbenet.

 Fast traktorkoppling (ringbult, automatisk krok, dragstång):
 Placera stödbenet i rätt läge (ringen ovanför ringkopplingen eller dagstången).
 Tillvägagångssätt för att justera kopplingsanordningar (traktor och maskin):

 Ringbulten eller sänk ringen (det kommer att ändra sig av sig självt)
 Lyft upp kroken
 Dragstången

 Flytta traktorn om så behövs.
 Lyft och koppla stödbenet.
 Anslut hydraulslangarna (tryckluft finns som tillval.)
 Anslut belysningskabeln.

Däck:

 Vid leverans av fordonet, är det viktigt att bestämma däckstrycket och justera
detta efter belastningen på däcken och användningsförhållandena.

eller
eller
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Anslutning av tryckslangar:

Anslutningarna av tryckslangarna måste göras med motorn
avstängd och med tändningsnyckeln borttagen.

Slangmärkning Funktion Slangmärkning Funktion

Bromsar

Tryckledning
transportband

(DE)
Returledning
transortband

(DE)

Stäng dörr
(DE)

Öppna dörr
(DE)

Lastöverföring

Lås styrning
(SE)

Lås styrning
(DE)

Öppna
gödsellucka

(DE)
Stäng

gödsellucka
(DE)

Kör fram
dragstångscylinder

(DE)
Kör tillbaka

dragstångscylinder
(DE)

Tryck till
hydraulisk

fjädring (DE
eller SE)
Retur för

hydraulisk
fjädring (DE
eller Reflux)

Tryck till
dragstångscylinder

(SE)
Returledning för

dragstångscylinder
(Reflux)

⃰⃰SE: Enkelverkande ventil
⃰DE. Dubbelverkande ventil
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Bromssystem

Spridarna är utrustade med tre bromssystem, var och en säkerställer en speciell
funktion.

 När du skall parkera, använd den mekaniska handbromsen. Under transport är
det den hydrauliska bromsen, som används. Det tredje systemet är ett
säkerhetssystem, som används om kopplingen skulle brista. (det är en wire
mellan handbromsen och en fast punkt på traktorn).

 Anslut säkerhetswiren, som vid ett kopplingsbrott aktiverar parkeringsbromsen.
Kontrollera före varje körpass, spänningen på bromskablarna.


Procedur.

Alla fordon med en totalvikt högre än 1,5 ton, utrustas enligt
gällande föreskrifter, med ett bromssystem. Det måste anslutas
till traktorns bromssystem.

Hydrauliskt bromssystem:

 Anslut den röda slangen (4) på trycksidan, märkt ”BROMSAR” på traktorn.
 Försäkra dig om en säker funktion av bromsarna och kontrollera anslutningarna

med avseende på läckor. Bromstryck 100 till 130 bar.

Referens Del Funktion
1 Bromstrumma Säkerställer bromsning

2 Bromscylindrar Påverkar bromsarmarna under
transport

3 Bromswire Förbindelse mellan handbromsen
och bromsarmarna

4 Slang (ansluten till traktorn) Ger olja till bromscylindrarna
5 Parkeringsbroms Handbroms

6 Säkerhetswire för kopplingsbrott Aktiverar handbromsen om
kopplingen skulle brista.
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Tryckluftsbromsar

Del Funktion Illustration
Ventil för nödstoppsrelä
(VRU)

Aktiverar handbromsen
och bromsar fordonet
automatiskt vid
kopplingsbrott eller
tryckfall i bromsledningen.

Statisk justering (tillval) Justerar bromstrycket, så
att bromskraften
anpassas efter lasten i
fordonet.

Reläventil (tillval) Tillåter
övervakningskretsen att
styra den fasta enheten.

Shuntventil Möjliggör frisläppning av
handbromsen på fordonet
efter aktivering av det
automatiska
bromssystemet på grund
av att slangarna kopplats
bort.

Tryckluftstank med
avluftningsventil

Tryckluftstank.
Avluftningskranen gör det
möjligt att tömma fukt ut
systemet.

Kopplingsövervakning
(gul)

Möjliggör bromsning
mellan traktor och
släpfordon.

eller

Matningskoppling (röd) Säkerställer ständig
försörjning mellan traktor
och släpfordon

eller
Bromscylinder Säkerställer

bromsfunktionen mellan
den främre delen av
handbromssystemet och
den bakre delen med
dubbel fjädercylinder.
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Avluftningsventil Används för att styra
trycket i systemet.

N.B. Bromssystemet kan vara dubbelt (blandat tryckluft/hydrauliskt), förbjudet
för hastigheter över 40 km/tim)
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Exempel på bromssystem för två axlar (40 km/tim)

Installation av kraftöverföringsaxeln:

PROCEDUR
- Alla drivaxlar måste vara utrustade med säkerhetsanordningar.
- Skadade skydd måste ersättas omgående.
- Glöm inte att montera axelskydd och förse dem med kedjor.
- Kör aldrig axeln utan föreskrivna skydd.
- Att bära lössittande kläder, kan vara en olycksrisk.

 Vid första körningen kan det vara nödvändigt att justera längden på
drivaxeln. För att göra detta:

 Kontrollera längden på axelrören.
 Rören kan skadas om svängradien är för liten.
 Överlappningen av rören skall vara minst 500 mm.

På kraftöverföringarna finns det olika säkerhetsanordningar, brytbultar eller
slirkopplingar. Skadade brytbultar, skall alltid ersättas med en annan bult av samma
typ och kvalitet, som originalbulten. Att montera en kraftigare bult, kan skada
fordonet.

Observera: vid idrifttagning, drift och underhåll av kraftöverföringar (primär
och sekundär), se tillverkarens specifika bruksanvisningar som medföljer
maskinen.

Traktor

1.Nödstoppsrelä 2.2.Statisk justering 3.Reläventil 4.Bromsventil 5.Tank

6. Matningskoppling 7.Kopplingsövervakn.
ng

8. Tryckstyrning 9. Bromscylinder
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Elektriska anslutningar;

1. Belysning
Maskinerna är utrustade med en standardbelysning, som uppfyller kraften för
landsvägskörning. Det är föreskrivet att ansluta belysningen till traktorn.

Procedur

– Kontrollera alltid att belysningen på fordonet fungerar till alla
delar: din och andras säkerhet kan bero på detta.
– Låt aldrig elledningarna hänga nära överföringsaxlarna.

- Anslut. flerstiftskontakten (A) utan att använda våld och i rätt läge, tungan måste
passa in i spåret.

z

Spår

Varning: Vår ledningsdragning är dimensionerad för oberoende ström till höger och
vänster belysning. Beroende på din traktorkontakt, kan det vara nödvändigt med en
överkoppling. Om så är fallet: har Rolland inget ansvar för överhettade kretsar.
Denna ändring utförs på kundens ansvar.

2. -TILLVALSUTRUSTNING

- Anslut. trestiftskontakten (B) utan att använda våld, läget styrs av den flata ytan.
- Denna kontakt finns på alla maskiner utrustade med elektriska boxar eller sådana
utrustade med vägning eller centralsmörjning.

Vänster blinker

Bromsljus

Höger belysning

Vänster bel.

Höger blinker

Ej använd

Jord

Tunga
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Att installera styrsystem för en styrd axel:

Alternativet att med spårande axel kräver installation av en
styrpåverkningsanordning.
Beroende på din släpvagn, måste en eller två gaffellänkar monteras på traktorn. Vi
kan tillhandahålla dessa, men anpassning och installation utförs inte av ROLLAND.
I själva verket, beroende på märke och modell av traktor, kan gafflarnas
monteringsläge variera något.

För 1 styrd axel

För 2 styrda axlar

När traktorn är fullt utstyrd (hjulet i kontakt med dragstången),
kontrollera att det är ungefär 20 mm kvar till ändlägret på
cylinderrörelsen i båda riktningar, d.v.s. att cylindern aldrig är fullt
utdragen eller hoptryckt.

Montering av gafflar:

Vridpunkterna hos cylindern svängbara och ringen av dragstången måste vara på ett
avstånd av:

 180 mm från dragstångens förlängningslinje, med encylindermontering
 120 mm/160 mm från dragstångens förlängningslinje, med tvåcylindermontering

Centrum för cylinderns vidpunkt måste minskas med:

 18 mm i förhållande till centrum på ringen.

Gaffel fäst på
traktorn

Centrum på ringen
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Installation av cylinder

För denna operation, måste hydraulkretsen vara trycklös. Om din installation har bara
en cylinder, möjliggör automatisk låsning systemet dess installation lätt. Fäst helt
enkelt cylindern till traktorn och styr den sakta runt för att låsa den. Men om ditt har
två cylindrar på sin dragstång, måste du installera cylindrarna manuellt.

Denna inställning skall göras med traktor och släpfordon kopplade
och stående på en rät linje, hjulen upprättade, cylindern (-rarna)
kopplade. Vi rekommenderar att köra rakt fram i omkring 10 meter.
Försäkra dig om att traktorns handbroms är åtdragen.

PROCEDUR

 Stäng kretsväljarventilen (-erna)
 Öppna avstängningsventilerna i de olika kretsarna.
 Öka trycket i de olika kretsarna, med hjälp av handpumpen.
 Mellan 20 och 35 bar vid monteringen av en ensam cylinder med en diameter på

40/80 (ventilen på handpumpen måste vara stängd.)
 Mellan 20 och 35 bar vid montering av två cylindrar.
 När trycket är stabilt (en skillnad på 5 bar kan tolereras), stäng ventilerna i de

olika kretsarna.
 För att återanvända de hydrauliska hjälpkretsarna, öppna kretsväljarventilen

(-erna). (försäkra dig om att ventilerna till egna drivkretsen är stängda)
 För att frigöra trycket i kretsen, måste ventilerna i kretsväljaren vara stängda,

öppna ventilerna för de olika kretsarna och öppna ventilen på handpumpen.
Oljan återgår nu till pumpen.

Styrning av den
bakre axeln

Förlängning av
cylinderfästet på
dragstången

Styrning av den
främre axeln
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När det gäller följande- och självstyrande axlar.

Varje självstyrande löpverk kan användas för att styra en axel. För att göra detta,
placera cylindern (-rarna) på sidan (sidorna) av dragsången i hållarna, som är
avsedda för detta. Axeln i cylinderkulan – traktorgaffeln fungerar nu som spärr för
cylindrarna. Trycket i kretsen måste alltid frigöras. (Övervaka detta med hjälp av
manometrar). För att läsa den följande axeln, finns en slang med gul-grön märkning i
slanghållaren.

I självstyrande (eller tvingande) läge, är det förbjudet att använda
låsslangen för den styrda axeln, eftersom detta kan orsaka stor
skada på hydraulsystemet.

För att undvika risk för fel, rekommenderar vi, å det starkaste, att inte ansluta
denna slang (märkt med gul-grön markering) till traktorn i självstyrande läge.
Innan styrning av axlarna påbörjar, försäkra dig om att inget hindrar hjulens
rotation.

 Det är absolut nödvändigt att det hydraulsystemet för axlarna renas från all luft.
 Överskrid inte det rekommenderade trycket för att trycksätta systemet därför att

membranen i ackulumatorerna kan skadas, så att de inte längre fungerar.

Beträffande följande axlar

För att låsa en styrd axel, finns det en slang med gul-grön märkning i slanghållaren.

Vid landsvägskörning i styrt läge, rekommenderar vi att låsa axeln
(-larna) för att undvika risken av en olycka orsakad av en oplanerad
rörelse av fordonet, detta speciellt om detta är lastat.

Fixering av cylinder
med kulanslutning på
dragstången
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5 – Normal användning och instruktioner

Ovanstående skyltar är exempel på bilder som visar olika risker vid
användning av fordonet (Fallrisk, klämskada, etc. …)

Parkering:

Under uppställning och lagring av fordonet, är vissa regler obligatoriska för din egen
säkerhet, men också för att det skall vara klart för användning när det behövs.

 Vi rekommenderar att lagra fordonet i en lokal med tak.
 Fordonet måste vara olastat när det är uppställt.
 Handbromsen åtdragen.
 Uppställningsytan måste vara plan (lutning på 10o max) och stabil.
 Hydraulslangarna skall hägnas upp i slanghållarna
 Smörjning skall vara utförd (se kapitlet om underhåll)
 Smörj alla cylinderarmar.

Efter dagens körning, kontrollera åtdragningen av hjulbultar, och
däcktryck.
Kontroller regelbundet alla bultar och muttrar.
Smörj rörliga delar. Kontrollera oljenivåer kedjespänning och lager.
Använd inte spridaren utan skydd över kedjor och drivaxlar.
Överlasta inte fordonet och följ instruktionerna. Om en skada
inträffar på grund av att instruktionerna inte följts, frånsäger
ROLAND sig alt ansvar

Läs instruktions-
boken innan

maskinen
startas.

Vänta tills
maskinen har
stannat helt,
innan något

skydd öppnas.

Gå inte nära
roterande
spridare

Klättra inte på
maskinen när

den är i rörelse
eller i

användning

Var inte i
närheten av

spridaren när
den tippas eller

är i rörelse

Klättra inte på
maskinen när

den är i rörelse
eller i

användning

Ovanstående
skyltar är

exempel på
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Lastning:

Skador beroende på överlast täcks inte av tillverkarens garanti.

 –   Överskrid aldrig fordonets totalvikt
 –   Kontrollera bra lastfördelning på fordonet 
onet – Kontrollera balansen på lasten, god stabilitet och fordonets

manöverduglighet.
– Kontrollera att lasten inte innehåller några hårda föremål (stenar, träbitar,
järnbitar, etc.) Sådana föremål kan orsaka olycka om de kommer in i spridaren.
– Om fordonet används i kallt väder, kontrollera rörligheten i transportband etc.
före lastning.

Transport

Spridarna är konstruerade för att köras med max 25 km/tim eller 40 km/tim beroende
på modell. De är godkända för landsvägskörning,

 – Följ alltid gällande trafikföreskrifter
– Påbörja aldrig en körning utan att kontrollera om all betydning
fungerar på rätt sätt, din och andras säkerhet kan bero på detta.
– Kontrollera däckstrycken (se kapitlet om underhåll)

– Att köra på tvären i en backe med en lastad spridare kan vara farligt. Försök
att i första han köra upp- eller nedför en backe. Om detta inte är möjligt, lasta
inte spridaren till mer än 50 % av den nominella lasten.
– F ör högsta säkerhet, undvik att köra på ”skrå” i sluttningar över 15 % (hinder,
hjulspår och diken.)

Bandräknare (hubometer) finns som tillval..
Denna mätare är anpassad till ett hjul av typen 305 70 R 19,5. Om ditt fordon är 
utrustat med annorlunda hjul, är det nödvändigt att lägga in en korrektionsfaktor för 
displayen på hubometern, för att få rätt sträcka.
Exempel på korrektionsfaktorer:

Beskrivning av
hjulet Omkrets Diameter Korrektionsvärde

18/22.5 (445 65R
22.5) 3505 1130 1,26

500 60 R22.5 3705 1180 1,33
550 60R 22.5 3862 1230 1,38
600 55R 26.5 4176 1330 1,5

Verkligt värde = avläst värde x korrektionsvärde

För alla andra dimensioner, vänligen gå till sidan 40.
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Spridning

Starta kraftuttaget utan acceleration och ställ in hastigheten till det normala 1000
varv/min. Alla ROLLAND spridare är byggda för att arbeta med denna hastighet,
förutom speciella fall (540 varv/min) I vilket fall som helst, anges detta på en skylt på
fordonet framsida.

Om spridningskvalitén inte är tillfredsställande, finns det flera faktorer, som kan vara
orsaken till detta, Sök bland följande punkter:

 Justera inställningarna i förhållande till gödseln.
 Lasten (oregelbunden, icke-homogen).
 Kraften i din traktor (för svag).
 Hastigheten på kraftuttaget (för långsam - övervaka spridningsområdet).

Kontrollera flödet.

Om en spridaraxel fastnar under arbete, kör bandet fram och tillbaka, för att frigöra
spriaraxlarna, Stanna maskinen (se § 1-1 på sida 3) och försök att manuellt ta bort
det som stoppat maskinen bakifrån (se sida 32). För att utföra detta arbete,
rekommenderar vi att du använder personlig skyddsutrustning (handskar,
skyddsglasögon, hjälm, ,,,)

Styrningen kan också manövreras manuellt, i händelse av fel. För att växla till
manuell körning, måste du vrida skruven 1 medurs. När du dragit åt skruven, övergår
styrningen till manuellt läge, sedan kan du finjustera efterbehov. För att återgå till
elektrisk styrning, skruva ut skruven helt. I det fallet att det blir fel i fördelaren eller
styrboxen, är det möjligt att ansluta slangarna direkt till traktorn.

VID ALLT ARBETE PÅ REGULATORN
(MANUELL JUSTERING EFTER
REPARQTION, (T,EX:.) MÅSTE MASKINEN
STÄNGARS AV HELT OCH HÅLLET.
(TRAKTORMOTORN AVSTÄNGD,
TÄNDNINGSNYCKELN URTAGEN) FÖR
ÅTERSTART, SE § 1-2 PÅ SIDAN 3

SAMMA INSTRUKTIONER GÄLLER VID
MANUELL KÖRNING MED REGULATORN
(SE SIDAN 12). I TILLÄGG TILL DETTA,
MÅSTE DEN BAKRE RUTAN PÅ
TRAKTORN HÅLLAS SÄNGD NÄR MAN
KÖR MED MASKINEN.
(SE ALLMÄNA
SÄKERHETSBESTÄMMELSER PÅ SIDAN 3)
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6 - Inställningar

Innan arbete påbörjas; Koppla ut kraftförsörjningen innan du påbörjar några
inställningar (se§ 1-1 på sidan 3)
Inställningar på den mekaniska dragstången:

Inställningen av dragstången gör det möjligt att väga in karossen efter
kopplingshöjden för att få en större flexibilitet och en maximal viktfördelning för den
bakre axeln på traktorn.

N.B. Vid den första leveransen, ansvarar återförsäljaren för inställning av
dragstången.

PROCEDUR
– Gör inställningen med tomt fordon.
– Arbeta på en fast och vågrätt mark.
– Försäkra dig om att handbromsen (traktor och vagn) är åtdragna.
– Installera säkerhetssprinten ovanför ringbulten på traktorn

- Ställ maskinen på klossar med hjälp av en domkraft (lyftkapacitet: 5T) placeras
under framsidan av chassiet.

- Ta bort inställningsstiftet fördragstången (punkt B).
- Sätt dragstången så att spridaren är vågrät när den kopplas till traktorn.
- Sätt dragstången i näste högre hål. Spridaren står nu lite ”med näsan uppåt”.
- Tag bort domkraften,

Det övre hålet används för hjul med större diameter, avståndet mellan varje hål är 7
cm.

Domkraft 5 T
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PROCEDUR FÖR ROLLFORCE

. Hantera detta med tomt fordon.

. Arbeta på horisontell och stabil mark.

. Se till att parkeringsbromsarna är åtdragna. (traktor och släp).

. Installera säkerhetspinne ovanför traktorns kopplingsring

Ställ maskinen i vågrätt läge med en domkraft (lyftkapacitet: 5T) placeras framför
chassit.

Lägg ner justeringsaxeln (referens 280.814).
Placera dragstången i ett horisontalläge när den är kopplad till traktorn.
Dragstångsinställningen kommer att justeras till närmaste underliggande hål.

  Således kommer dragstången vara något uppåtriktad.
Sätt åter de fyra axlarna i rät läge, liksom deras inställningsstift.
Ta bort domkraften.

OBS: Om det finns ett behov av att ändra dragstångens fjädringsstyvhet, kan den
förspända fjädern ändras genom påskruvning eller avskruvning av muttern som är
gängad in i änden av stången genom fjädern.

30x200 axel

Fjäder-
fäste

Fjäderfäste

30x29 axel
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7 – Skötsel och underhåll

För att göra ett bra underhåll med bra resultat, måste följande regler följas:

 Lås hjulen.
 Drag åt den mekaniska bromsen. (handbromsen).
 Lasta ur fordonet

1- Kontrollera bromssystemet. (var 6:e månad)

a- Parkerings- och nödbroms

 Kontrollera spänningen på bromswiren för parkerings- och nödbromsen.
Bromsspaken skall inte gå att lyfta mer än ¼ av hela sin rörelse. Om detta inte är
fallet, spänn wiren.

 Procedur för att spänna wiren.
Sätt spaken för bromsen i sitt lägsta läge och försäkra dig om att
fordonet inte kan röra sig, genom att lägga stoppklossar framför och bakom
hjulen.

 Lossa wirelåsningen på en sida,
 Justera wirespänningen.
 Lås wirelåsningen igen.
 Utför en test.
 Om det visar sig att bromsarmarna (se fig.1 nedan) har för stor vinkel för att

bromsa fullt, justera spelet för bromsbackarna.(se nedan under: b)

b- Arbetsbromsar
 Kontrollera funktionen på bromscylindrarna, Förvissa dig om att de inte de inte

når ändläget och kontrollera deras rörelser och returfjädrarna (cylindrarna skall
inte nå längre än två tredjedelar av sin maximala slaglängd eller 100 mm).

 Om detta inte är fallet, byt bromsbeläggen.
 För att göra detta:

 Sätt spaken för bromsen i sitt lägsta läge och försäkra dig om att
fordonet inte kan röra sig, genom att lägga stoppklossar framför och bakom
hjulen.

 Tag bort låsningen vid slutet av bromskammen (se fig. 1 på näst sida)
 Koppla bort kopplingen till bromskammen.
 Använd exempelvis en rörtång för att vrida bromskammen för att simulera en

bromsning
 Sätt tillbaka länkarmen till kammen i sitt läge.

 Sätt tillbaka låsningen.
Notera: Om ditt fordon är försett med självjusterande bromsar, sköts justeringen
av bromsbackarna automatiskt.
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 Kontrollera bromsbandsförslitningen genom hålet, som är avsett för detta.
 Om bromsbeläggen är utslitna eller kan ifrågasättas, kontakta din ROLLAND

återförsäljare.

c- Kontroll av hjullager:

Lagren är slitdelar; deras livslängd beror på arbetsförhållanden, belastning, hastighet
och speciellt deras justering och smörjning.

 För att kontrollera lagerglappet, lyft upp axeln (fordonet avstängt (se § 1-1 på
sida 3) och tomt) så att hjulen inte rör marken (det behövs en 5T domkraft mitt
under axeln) försök vicka hjulet växelvis åt höger och vänster.

 Kontrollera efter första körningen.
 Kontrollera de koniska lagren vartannat år, för stort spel kan skada lagersäten

och bromsutrustningen.

d- Kontroll av lagerkapslar:

 För navkapslar, som är tryckta på plats, kontrollera att de är ordentligt intryckta i
trumman.

 För skruvade navkapslar, kontrollera att de är ordentligt fastskruvade.

2. Underhåll av lager:

Underhållsarbete på lagren bör göras av en kvalificerad och kompetent
personal, med lämpliga verktyg och av en specialiserad verkstad som
godkänts av fordonstillverkaren.

Inspektionshål

Bromsarm

Bromskam

Låsring
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Allmän inspektion

För: ½ tandem och tandemaxlar

 Kontrollera och efterdrag alla muttrar på axelns låsflänsar och stötdämpare, om
sådana är monterade. (följ ordningen i bild 2)

 Smörj de olika pivotpunkterna och ändarna på bladfjädrarna vid alla fjäderändar.
(fig. 1)

Bild 1 Bild 2

Fall med svängaxel

Kontrollera frånvaron av glapp vid axeln till för vipparmarna.
Smörj alla de olika smörjpunkterna (14 per axeln för vipparmarna eller Rolffast)

S

Smörjning Åtdragning

Smörjning

14 smörjnipplar vid denna axel



38
39

3. Rengörning och smörjning:

Tvätta chassiet med stora mängder vatten efter varje transport av
korrosivt eller smutsigt gods. Efter tvätten, följ upp med fullständig
smörjning (oljespray) och kontroller bromsarnas funktion. Vid allt tvätt
och smörjarbete, skall maskinen vara avstängd (se § 1-1 på sida 3)

Var 10:e driftstimma:
- Smörj drivkedjan för bandet fram och bak
- Smörj drivaxeln

Var 50:e driftstimma:
- Smörj axeln, dragstången och lagren till drivaxeln.

1 till 3 gånger per år (beroende på användningsfrekvensen):
- Smörj spridararmarnas lager (till höger om TCE, på toppen av den
vertikala delen (i den övre delen av fordonet)). Se till att du kommer
åt ordentligt (se sidan 36)
- Smörj lagringen för drivaxeln.

Smörjpunkterna är inringade med rött på de nedanstående bilderna.
Oljan i de olika växellådorna skall bytas en gång om året eller var 200:e
driftstimma och med de mängder, som visas i ”underhåll av mekaniska
växellådor”. Den rekommenderade oljan är SAE 140.
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Tvättinstruktioner

Varning: Detta arbete kräver särskilda försiktighetsåtgärder utöver de ovannämnda i
detta dokument (sidorna 3, 17, 20 och 26 i synnerhet) och i detta kapitel.)

Obligatoriskt:

 Försäkra dig om att maskinen är stoppad och att utlastning av utrustningen är
fullständig.

Använd stegsidan för detta ändamål
 Varning, det finns ingen anledning att klättra in på insidan av fordonet.
 Om, av någon anledning det blir nödvändigt att klättra in på fordonets insida,

måste utrustning (medföljer ej), typ ställningar, med räcken och annan
säkerhetsutrustning, användas för att komma in, denna utrustning måste ha
räcken och annan säkerhetsutrustning, generellt måste alla arbetsinsatser,
högre än golvet, göras med största försiktighet.

 Alla arbeten i bakre delen av maskinen måste göras med maskinen avstängd,
drivaxeln bortkopplad och med personlig skyddsutrustning (glasögon, handskar
etc.) och vi rekommenderar att använda de specialverktyg som tillverkaren
föreskriver, till exempel;

 Högtryckstvätt för tvätt av skruvar och spridare
 Ett skärande verktyg för att sköra av trådar
 Etc.

 Att köra bandet och andra funktioner (gödseldörr, lucka) är det ibland
nödvändigt att kunna köra. I alla våra maskiner går det köra alla dessa
funktioner oberoende av krafttuttaget. Detta säkerställer att roterande delar
kommer i rörelse, särskilt vid ”autonomous” styrning. De facto, så levereras en
anslutningssats med maskinen (se sidorna 10 till 13), som gör det möjligt att
köra bandet med olja direkt från traktorn.
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4. Justering av bandspänning:

Denna justering skall göras var 50:e driftstimma. Den förebygger en för tidig utslitning
av de olika delarna och att kedjorna håller i läge.. För att göra justeringen av
spänningen av de två kedjorna, finns det 2 spännare (A) på utsidan av vagnkorgen,
för maskin med fyra kedjor, finns det två spännarna (A) och ytterligare 2 (B) i mitten.

Lossa kontramuttrarna A
Spänningen av bandet hålls genom att trycka ihop fjädrarna med spännmuttrarna B.
Den riktiga spänningen har man när bandet är lyft mellan 5 och 10 mm i förhållande
till styrplattorna under spridaren.

Kontroll Av spänningen skall göras var 10:e driftstrimma (justeras
vid behov)

Sidospänning Mittspänning
(på Rollforce och Rollmax) (bara på Rollmax)
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5. Styrd axel: (tillval på Rollmax)

Kontroll och justering parallelism

 Stäng av fordonet, den styrda axeln riktar nu upp sig, cylindrarna går
till bakre läge på en plan yta.

 Mät avståndet mellan framhjulen och den bakre följeaxeln: det skall
vara samma värden.

 Om detta inte är fallet, lossa de två låsmuttrarna på styrstaget och
vrid det tills du får samma mått baktill som framtill.

 Drag åt låsmuttrarna ordentligt.

Att justera låscylindrarna

Kontrollera regelbundet täckmuttrarna och dess låsmuttrar. Efter uppriktning, fortsätt
med att justera låscylindrarna så som följer:
 Lossa låsmuttrarna.
 Skruva på täckmuttrarna.
 Justera och kontrollera trycket i cylindrarna.
 Lossa täckmuttrarna så att de går mot stoppen.
 Skruva ner låsmuttrarna försiktigt, för att låsa inställningen.

Styrstag

Låsmuttrar

Täckmuttrar

Låsmuttrar
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6. Kontroll och underhåll av hydraulenhet:

 Stäng av fordonet (se § 1-1 på sidan 3)
 Kontrollera oljetanken och tätheten på tanken. Kom ihåg att byta olja och filter en gång

om året. För att byta filter, skruva av skyddskåpan (röd). Rengör insidan av kåpan med
ett lösningsmedel (använd inte tyg eller pappershanddukar), byt filter och återmontera
kåpan.

 Kontrollera oljenivån i växellådan. Första oljebytet efter 50 driftstimmar och sedan
minst en gång om året.

 Kontrollera slangarnas skick.

7. Bandkontroll:

 Stäng av fordonet (se § 1-1 på sidan 3)
 Kontrollera förslitningen på kedjedrivning och lager, smörjning har högsta

prioritet. (Centralsmörjning).
 Kontrollera skick och fastsättning av bandtransportörer.

8. Underhåll av kraftöverföring:

Underhåll av dessa delar har hösta prioritet för din säkerhet..
 Stäng av fordonet (se § 1-1 på sidan 3)
 Kontrollera så ofta som möjligt skick och funktion på skydd över kopplingar.
 Smörj de olika delarna av kraftöverföringsaxeln och lagren för axeln.
 Kontrollera slitage på mellanlägg på drivaxeln och smörjning.
 Smörj universalkopplingarna i ändarna av vinkeltransmissionerna.
 För att optimera funktionen av överföringen av överföringen från traktorn,

rekommenderar vi ett återflöde utan broms (push-pull typ)
– utmatning direkt från traktorn på omkring 60 l/min för manuell styrning typ
MTKA, annars finns det risk för överhettning och maskinfel.
– utmatning från traktorn på 80 l/min för proportionalstyrning med elektrisk
styrning från hytten.
– byt olja i tanken en gång om året, byt regulatorfilter och byt filterenheten
nätet.

VID ARBETE PÅ ALLA DELAR I KRAFTÖVERFÖRINGEN (AXLAR,
KNUTAR, LAGER, …) FÅR BARA GÖRAS MED HELT AVSTÄNGD
MASKIN (STOPPA KRAFTÖVERFÖRINGEN OCH TRAKTORMOTORN)
OCH MED TÄNDNINGSNYCKELN URTAGEN.)
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9. Utbyte av slitdelar;

Spridaren innehåller delar, som slits och måste bytas regelbundet, det
finns inget bytesschema för dessa delar, för de slits olika fort, beroende
på typen av gödsel och de inställningar operatören gör av maskinen.

Maskindel Antal (per
spridare eller

skiva)
Bärarm – skiva 3

Spridarblad

2 typer av blad: höger och vänster

C8 15
C10 19
C11 20
C12 20
C13 22
C22 21
C23 19
TCE 15
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2

2

Slitkam Rollmax

Slitkam Rollforce



46

Slitdelarna kan ha en EDT efterbehandling:
- Grundtjockleken är 10mm
- Rundad yta och utbytbara förstärkningar
- Utrustad med 3 löstagbara förstärkningar

Yttre slitdel på vänster sida TCEI EDT

Observera monteringsriktning

Antal

Inre slitdel TCEI EDT

Yttre höger slitdel TCEI EDT
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10. Underhåll av mekaniska växellådor:
Stäng av maskinen helt (se § 1-1 på sidan 3)
Byt olja i de olika växellådorna årligen eller efter 200
driftstimmar, använd SAE 140 i nedanstående kvantiteter:

Sammanställning Växellådshus
(i körriktningen)

Oljekvantitet
(i liter)

V17
Mitten 1,2

Vänster 2,2
Höger 2,2

V21
Mitten 1,2

Vänster 2,2
Höger 2,2

V25
Mitten 1,2

Vänster 2,2
Höger 2,2

TCE

Mitten 1,2
Vänster 2,5
Höger 2,2

Yttre vinkelväxel 1,2
Spridare (x2) 0,8

TCE

Mitten 1,8
Vänster 1,5
Höger 1,8

Yttre vinkelväxel 1
Spridare (x2) 0,7

Band Banddrivningsväxel (vänster
eller höger och höger) 2,8

Hydraulenhet Växellåda för hydraulpump 0,3
Viskositet 400
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11.
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Hjul och däck:

Kontrollera hjulmuttrar och däcktryck regelbundet

Tryck

Rätt tryck i däcken ger maximalt grepp, konfort och prestanda. Däcken håller längre
och markslitaget blir mindre.

Montering

 Montera däcken bara på sådana fäljar de är avsedda för.
 Använd bara rena fälgar i bra skick, se till att alla kontaktytor är rena.
 Använd avsedda verktyg för däck och fälgar.
 För att underlätta montering och demontering, smörj kontaktytor på fälg/grön) och

däck (svart) med en passande produkt enligt vad som visas på nedanstående
bild

 Till ett nytt däck, använd en ny innerslang. Använd också en slang avsedd för din
däckdimension.

 Efter monteringen av ett däck, försäkra dig om att däcket är riktigt centrerat på
fälgen: om så inte är fallet, släpp ur luften, pumpa igen tills centreringen är bra.
Använd alltid maxtryck för att få en bra centrering på fälgen, 2,5 bar. (3,50 psi).
Justera sedan trycket efter körförhållanden eller för lagring.

 Vid transport av utrustningen på väg, järnväg eller båt, måste däcken pumpas till
2,5 bar (35 psi) för att undvika deformation från förtöjningen.

Vi varnar för följande:
– Ett för lågt däcktryck kan skada corden i däcken och orsaka allvarligt
däckskada.
– Ett för högt däckstryck minskar kontaktytan med marken och ger ett sämre
däcksgrepp. I tillägg blir däcket mera skadekänsligt.
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Tabell över däck tillgängliga för Rolltwin Rollforce:
Typ Arbetstryck Max last vid 40

km/tim
Dimension

S
Korrektionsvärd
e för hubometer

18 4/30 A324 Alliance 3,2 4080 1550x467 1,68
18 4/34 A324 Alliance 4,2 4200 1632x467 1,77
18 4/38 A356 Alliance 4,8 6270 1733x516 1,88

23 1 R26 Prostor 2,8 5000 1605x587 1,74
23 1/26 A347 Alliance 2,8 5030 1605x587 1,74

620/75 R26 A375 Alliance 3,8 6325 1595x625 1,73
650/60 R 34 Els Nokian 4 9400 1644x650 1,78

650/65 R 30.5 A380 Alliance 4 9660 1623x650 1,76
620/75 R 30 Michelin 4 4 5600 1710x604 1,85

650/75 R 32 A360 Alliance 3,9 7245 1793x645 1,94
650/65 R 26.5 A360 Alliance 4 9110 1520x650 1,65
580/70 R 38 A370 Alliance 3,3 5950 1817x577 1,97

650/65 R 30.5 Michelin Cargo 4 9660 1623x662 1,76
650/65 R 34 Els Nokian 4 9400 1645x650 1,78

650/65 R 26.5 A380 Alliance 4 9110 1520x650 1,65
710/50 R 30.5 Michelin Cargo 4 8840 1495x728 1,62

Tabell över däck tillgängliga för Rollmax och Rollforce:
Typ Arbetstryck Max last vid 40

km/tim
Dimension

S
Korrektionsvärd
e för hubometer

550/60 22.5 Diagonal/Divers 3 5300 1360x645 1,48
560/60 22.5 A380 Alliance 4 6710 1245x554 1,35

560/60 R 22.5 Nokian country 4 6300 1244x560 1,35
560/60 R 22.5 Michelin cargo 4 6290 1250x560 1,36
580/65 R 22.5 Nokian Country 4 7250 1300x580 1,41

600/55 26.5 16PL 4 6390 1348x626 1,46
600/55 R26.5 Michelin Cargo 4 6390 1348x626 1,46
620/60 R26.5 Nokian Country 4 7900 1400x620 1,52
600/55 R26.5 A380 Alliance 4 7450 1350x620 1,46
650/55 R26.5 A380 Alliance 4 7900 1360x645 1,48

Det finns fordonsvarianter, som inte är avsedda för 40 km/tim, det finns också
versioner för 40 km/tim eller 25 km/tim. För att se fordonstyp, se  informationsskylten
på den vänstra bakre delen av fordonet.
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12. Belysning:

När du byter en glödlampa, försäkra dig om att lampan har rätt spärrning och effekt.
Kontrollera också ledningsanslutningen.

Referens Funktion Färg
1 Nummerskyltsbelysning vit
2 Bromsljus + stopp Röd
3 Körriktning/Blinkers Orange
4 Reflex röd

Notera: De finns ett tillval för automatiskt skydd av belysningen mot
gödselsprut. Belysningen förblir då i gott skick och med god synbarhet för
människor bakom fordonet på allmänna vägar. Principen är; skyddet aktiverat
så fort bandet går.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT TREDJE PERSON INTE FINNS INOM
RISKOMRÅDET:
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Installation av varningsljus:

Varningsljuset får sin strömförsörjning från sidobelysningen, i vissa fall från en
trestiftskontakt.

 Om varningsljuset får strömmen från sidobelysningen, är den maximala effekten
på varningsljuset 21 watt.

(text i triangeln: Varning! Roterande ljus endast 21 watt)
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Montering av utrustningen:

Dessa arbetsmoment är försäljarens ansvar, bara han är tränad och
utbildad. Arbete med maskinen måste göras på en plats där det bland
annat inte finns någon risk för fallskador.

PROCEDUR

 De bakre stolparna kan installeras när de är insmorda med fett. Insmörjningen
underlättar både montering och demontering, eftersom efterföljande justeringar
blir optimerade för att säkerställa utrustningens täthet. Lägg på sidoplåtarnas
tätning på stolparna, som är fästa i den bakre delen (på insidan av
vagnskroppen)

Exempel på utrustning flr installationsarbete
på utrustning i vagnkorgen.
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 Installera de bakre sidostyckena, mittenstöden och skruva fast dem med de
skruvar, som är avsedda för detta.
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 Installera de främre sidostyckena, följt av de främre stöden och lås dem med de
bultar, som är avsedda för detta.
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Procedur för att montera ensilageluckor (tillval Rollmax)

Innan du monterar ensilageluckan, måste du ta bort spridarramen från spridaren.
Detta arbete måste utföras av din Rolland återförsäljare. Bara han är auktoriserad
och tränad samt har de rätta verktygen.

Procedur för att demontera verktygsramen

 Koppla bort den andra drivaxeln.
 Använd lyftslingor, fäst ramen i en travers (minsta lyftkapacitet 2,5 ton för

travers och slingor). Lyftpunkterna visas på nedanstående bild. Vikten för varje
monteringsdel visas med dekaler.

 Lossa och ta bort fästskruvarna från vagnskorgen.
 Lossa ramen med hjälp av travers och lägg den på sitt stöd. Fäst den på stödet

med hjälp av medlevererade muttrar och band. När du kontrollerat tätheten och
stabiliteten, kan lyftslingorna tas bort.

 Om du saknar stödet, lägg ramen på den plana ytan på golvet på luckans sida,

Ensilageluckor:
 Installera de bakre stolparna när de är insmorda med fett. Insmörjningen

underlättar både montering och demontering, eftersom efterföljande justeringar
blir optimerade för att säkerställa utrustningens täthet.

 Installera sedan sidopanelen (vikt ungefär 80 k) med hjälp av en lyftanordning
eller en lastare. Lås den på plats med de medföljande stiften.

Lyftpunkter för att hantera
spridardelen

Tillval: lyftanordning
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Ensilagelucka ”LOULOU”

 När du smort in dem med fett, montera sidopanelerna. Insmörjningen
underlättar både montering och demontering, eftersom efterföljande justeringar
blir optimerade för att säkerställa utrustningens täthet

 Montera ihop panelsatsen på golvet med toppskenorna, med hjälp av de
medlevererade axlarna. Var noga med att montera de medlevererade pinnarna
för att låsa panelsatsen.

 Sätt enheten på plats, med hjälp av en travers, kran eller gaffeltruck, panelerna
med fästramar. Fäst sedan sidopanelerna med de medföljande skruvarna.

 Komplettera genom att montera cylindrarna på spridarsidan

För alla arbeten, som utförs på hög höjd, måste en byggnadsställning finnas
tillgänglig, respektera de regler som gäller för denna typ av utrustning, respektera
också de regler som gäller för denna typ av produkt (räcken, etc. …).

Cylindrarna för att öppna ensilageluckorna, är utrustade med
dubbelverkande styrcylindrar. Se upp med det kvarstående trycket
mellan cylinder och ventil.

Toppskena

Panel
vänster sida

Panel höger
sida

Anslutningspunkter
för hantering

Smörjning

Smörjning

Panel



58

9 - Bilagor

Bilaga 1

INSTUKTION FÖR ANVÄNDNING AV HYDRAULISK
DRAGSTÅNGSJUSTEINGING

1 – PRESENTATION AV SYSTEMET

Alla dragstänger med ett fjädringssystem, som inte har en mekanisk bladfäder, men
som använder den hydrauliska teknologin, kallas dragstänger med hydraulisk
inställning.

Systemet styrs från traktorn. Föraren kan hela tiden ändra höjden på dragstången.

2 – ARBETSPRINCIP

Systemet består huvudsakligen av följande delar:

Maskindel Antal Bild
Hydraulcylinder

2

En dragstångsjusterings-
enhet med två
membrandämpare 1

Dragstång

1
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De olika delarna är monterade enligt nedanstående schema:

3 – REKOMMENDATIONER FÖR INSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING

 Dragstången skall ställas in så att trailerchassiet är vågrätt
 Dock måste vissa cylindrar i sin rörelse, kunna absorbera dynamiska effekter

(≈ 3 cm)
Arbetsmetoder är möjliga:
 Traktorföraren ställer en gång för alla in kopplingshöjden. I detta fall kan han

lämna kopplingsslangarna oanslutna på traktorn. Tänk då på att dragstången
arbetar som en sluten krets, det betyder att när du lastar spridaren, kommer
den att sjunka ned, när du börjar tippa, kommer cylindrarna att ändras och
någon ändring är inte möjlig.

Denna metod rekommenderas inte, trots att man kan spara in en fördelare på
traktorn.

 Användaren lämnar slangarna ständigt anslutna till traktorn. Detta tillåter en
ögonblicklig justering av höljen på dragstången, för att kompensera för rörelsen
i cylindrarna beroende på belastningsändringar på fordonet.

Denna användning är det ”normala” sättet att använda systemet.
Genom att arbete på detta sätt, uppnår man en maximal fjärdingsflexibilitet.

N,B: 2 inställningar är möjliga, för det övre fästet för cylindern. Sättet att ändra
fästet är detsamma som det med den fjädrande dragstången (se sid 28)
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BILAGA 2

INSTRUKTIONER FÖR PASSIV FJÄDRING AV EN AXEL (sluten krets)

1 – PRESENTATION AV SYSTEMET

Alla axlar är utrustade med ett oberoende fjädrinssystem, som kan kallas passivt eller ett
slutet fjädringssystem.

Denna krets är fullständigt oberoende av traktorn. Fjädringen är inställd en gång för alla 
(även om det kan ändras tillfälligt). Justeringen görs så att en optimal ändring görs. 
Cylindern rörelsen är 200 mm, och då är den optimala ändringen är
± 100 mm.
Föraren kan inte ändra höjden på ett fordon i rörelse.

2 – ARBETSPRINCIP.
Systemet består huvudsakligen av följande komponenter:
- 4 fjädringscylindrar för ett fordon med 2 axlar (6 för ett 3-axligt fordon)
- 1 styrblock för fjädringen
- 2 kolvackumulatorer

Systemet består huvudsakligen av följande komponenter:

Maskindel Antal Bild
Fjädringscylinder 4 cylindrar för ett fordon

med 2 axlar (6 för ett 3-
axligt fordon)

Passiv fjädring för block
B

1

Ackumulatorer

2 (3)
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2 kommentarer:

-Ett system för stabilisering är inbyggt i utrustningen. Oljan kommer
aldrig att ”ta de lätta vägen”. Belastningen kommer alltid att vara
densamma på alla fyra (sex) hjulen, detta gör att vi kan avstå från en
tippningsstabilisator.
- Övertrycksventilen är avsedd för att jämna ut eventuella onormala
trycktoppar (våldsamma dynamiska stötar).

3 – REKOMMENDATIONER FÖR START OCH ANVÄNDNING

För att fylla på olja i systemet (om, exempelvis höjden kan anses som 
otillräcklig), gör som följer:

 Anslut slangen med märkningen (lång grön) till traktorn.
 Öppna de två yttre kranarna på enheten (Se bild). Mittkranen måste vara

stängd
 Fyll på olja via den slang, som är ansluten till traktorn, tills du fått rätt nivå. (A)
 Stäng de två ytterkranarna igen och öppna mittkranen.
 Frigör det tryck som är innestående i slangen genom att ändra fördelaren på

traktorn till ”float”-läget.
 Lossa slangen (lång grön) från traktorn.
 Bara returslangen (kort grön) sitter kvar på sin plats.

VARNING! Notera att höjden på fordonet beror på lasten i
detsamma.

Block för passiv fjädring:

Externa kranar

Mittkran

Möjlig
manometersammanställning
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b. Att höja höjden på fjädringen (höja vagnskorgen):

För att ta bort olja från fjädringssystemet (t.ex., om höjden är för stor), gör som 
följer:

 Anslut slangen med märkningen (lång grön) till traktorn.
 Öppna de två yttre kranarna på blocket (se foto). Mittenkranen behålls stängd.
 Sätt fördelaren på traktorn i läge ”float” tills du har den önskade höjden.
 Frigör det återstående trycket i slangarna, under tiden traktordistributören är i

läge ”float”.
 Lossa slangen (lång grön) från traktorn.
 Bara returslangen (kort grön) sitter kvar på sin plats.

REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING:

Slangen, som används för att justera höjden på fordonet skall bara vara ansluten i de
fall man behöver arbeta med fjädringen. Vid normal användning skall slangen sitta i
slanghållaren.
I motsats till ”dräneringsslangen” (returslangen för höga övertryck i oljekretsen) vara
konstant ansluten till traktorn.

AXELALTERNATIV INNAN TRYCKSÄNKNING (med 3 axlar):

Ett fast rör (med en brun mantel som med lastöverföringsfunktionen) kan axeln
kommandot före trycksänkning. Under normala driftsförhållanden (3-axelfjädring), är
det viktigt att ställa traktordistributören i läge "float".
Det här alternativet rekommenderas inte för 2-axliga fordon eftersom det är
kompatibelt med bakre styraxlar. Kombinationen av dessa två alternativ skulle leda
till ett instabilt fordon.
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9 Underhållsloggbok

Datum Arbete Anmärkning Initial

Kontrollera hjulmuttrar
Efter 50 km, sedan 2
gånger per år eller i

början av varje säsong.

Kontrollera däckstryck 2 gånger per år eller i
början av varje säsong

Kontrollera åtdragningen
av axelmuttrar och

styrstift.

2 gånger per år eller i
början av varje säsong

Smörjning av de punkter,
som visas i

instruktionerna

Verifiera före varje
användning

Kontrollera inställningen
av överföringen till

arbetsbromsar,
nödstopps- och

parkeringsbromsar,

Justera vid behov
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Underhållsloggbok

Datum Arbete Anmärkning Initial
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CE Likformighetsdeklaration för maskiner

(Maskindirektivet 2006/42/CE)

Företag: Rolland S.A.
Adress: ZA Des Landes

29800 TREFLEVENEZ
France

Namn och adress till den person som är ansvarig konstruktör och för det
tekniska underlaget:

Namn.  Beatrice LE GALL
Adress: Z.A. des Landes 29800 TREFLEVENEZ

Förklarar härmed med att maskinen:

Tillverkare: Rolland
Typ:
Serienummer:

Överensstämmer med Maskindirektivet (2006/42/CE):

Vi deklarerar också att maskinen uppfyller:

- Gemensamma Europeiska standarder som gäller denna typ av
maskiner:

- EN 292 del 1 och 2
- EN 294
- EN 349

- Fransk standard eller tekniska specifikationer, som kan gälla
denna typ av maskiner:
- Pr EM 15-53

Undertecknat i TREFLEVENZ den

Signatur och titel
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Garantivillkor:

För att tillverkarens garanti skall gälla utan inskränkningar, 
rekommenderar vi att följa alla instruktioner om underhåll och de råd för 
en riktig användning, som finns i denna manual. Vid eventuella problem, 
uppmanar vi Dig att kontakta Din leverantör.

Garantivillkor:

För våra spridare, lämnar vi ett års garanti gällande delar och 
arbetskostnader, räknat från uppstartsdatum.
ROLLAND SA kan aldrig hållas ansvarigt för någon olyckshändelse om 
användaren inte följer de instruktioner för underhåll och användning, 
som finns i denna manual.
Garantin gäller bara utbyte av felaktiga delar till originaldelar.

• Garantin kommer att återkallas och vi frånsäger oss vårt ansvar:
1. Om maskinen har ändrats med hjälp av delar, som tillverkas utanför

våra eller våra återförsäljares verkstäder.
2. Om maskinens serienummer har förfalskats.
3. Om originaldelar från ROLLAND, som monterats i våra verkstäder

har demonterats och ersatts av delar av främmande ursprung.
4. Om utrustningen slutar att fungera på grund av någon form

åsidosättande, felaktig användning, överbelastning (även tillfällig),
eller av användarens brist på erfarenhet eller på grund av bristfällig
smörjning.

Reparationer, modifieringar eller utbyte av felaktiga delar under
garantiperioden, kan aldrig ha den effekten att det förlänger
garantiperioden.

Vid leveransen av Ditt fordon, försäkrar vi att vi har gjort vårt bästa för att 
det skall uppfylla alla tekniska specifikationer och för att inte någon skada 
skall uppstå.
Till slut, för ett ge en snabbare behandling vid ett eventuellt 
garantifall levererar vi:
”Garanticertifikat gällande från startdatum”.
Vi rekommenderar att Du returnerar detta ifyllt omedelbart efter 
leveransen.




