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Bästa kund, 
 

Du har just köpt en ROLLAND stallgödselspridare. Vi tackar för förtroendet som 
du har visat oss. 
 
  ROLLAND gödselspridare har konstruerats för att maximal nytta ska fås från 
spridningstekniken. De är resultatet av vår teknik och erfarenhet på området. 
 
 Denna handbok måste betraktas som en del av din gödselspridare. Vi 
rekommenderar att du läser den noggrant och följer alla instruktioner i den till punkt och 
pricka för att du ska kunna använda din spridare korrekt och få ut det mesta av dess 
möjligheter.  
 
 Driften och livslängden på din spridare och även din egen och andras säkerhet är 
beroende av detta.  
 
 Förvara denna handbok så att du alltid har tillgång till den när det behövs. Den 
måste alltid medfölja spridaren även om den säljs vidare.  
 
 Tillverkaren och återförsäljaren fritas från allt ansvar om denna handbok inte följs.  
 
 Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar av våra produkter när vi bedömer det 
vara nödvändigt utan att vara förpliktade att ändra redan levererade eller beställda 
produkter. Vi förbehåller oss också rätten att utan föregående varsel ändra modeller som 
finns i våra kataloger, broschyrer eller på vår webbplats. 
 

Bästa hälsningar. 
 

 
 
 
 

ZA Les Landes 
FR-29800 TREFLEVENEZ 

FRANKRIKE 
Tel.: 00 33 (0)2 98 85 13 40 
Fax.: 00 33 (0)2 98 21 38 15 
www.remorquerolland.com 

 
 

 
 
 
 

http://www.remorquerolland.com/
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II  ..    SSÄÄKKEERRHHEETTSSIINNSSTTRRUUKKTTIIOONNEERR  
 
 Före idrifttagningen ska du studera bruksanvisningen och följa 
säkerhetsanvisningarna: 

 
 

I handboken har vi med denna symbol markerat alla faror och 
risker som operatörer och eller personer är utsatta för. 
 
 

Skyltar och säkerhetsdekaler är fastsatta på spridaren och dessa 
anger hur maskinen ska användas säkert. 

 
Respektera instruktionerna = säkerhet 

 

∞∞  NNoorrmmaall  aannvväännddnniinngg  
 

∞∞  AAllllmmäännnnaa  rreegglleerr  fföörr  ssääkkeerrhheett  
oocchh  fföörreebbyyggggaannddee  aavv  
oollyycckkssffaallll  

 
Spridaren är konstruerad och tillverkad för 
normal användning enligt beskrivningen i 
denna handbok. Fyra situationer är därför 
definierade: Parkering, lastning, transport 
och spridning (kapitel 6).  
 
All annan användning som inte är definierad 
betraktas som felaktig användning. 
Emellertid beskrivs även ett antal 
förutsebara icke tillåtna situationer som är 
specifikt förbjudna. Tillverkaren är inte 
ansvarig för resulterande skador.  
 
Reglerna för förebyggande av olycksfall och 
andra regler som berör säkerhet, arbets-
medicin och trafikregler måste respekteras. 
 
Tillverkaren övertar inget som helst ansvar 
för skador som har uppstått genom icke 
auktoriserade förändringar av maskinen. 

 

Innan arbeten utförs på maskinen ska 
motorn stängas av, hydraulsystemet göras 
trycklöst och startnyckeln dras ut ur 
startlåset. 
 
Innan du startar traktormotorn, se till att 
kraftuttaget inte är inkopplat och att alla 
säkerhetsanordningar är monterade och i 
perfekt skick. 
 
Justera eller inaktivera aldrig säkerhets-
mekanismerna. Vid justeringar, service och 
underhåll ska du till punkt och pricka följa de 
procedurer som beskrivs i handboken (i 
synnerhet kapitel 8). 
 
Det är helt förbjudet att vistas under 
fordonet: under drift, när det är parkerat och 
generellt i alla situationer vid användning 
och underhåll. 
 
Med tanke på befintliga restrisker genom 
kollisioner eller skador på spridnings-
mekanismen (OCH dess projektionsområde) 
och att det är tekniskt omöjligt att skydda det 
(åtminstone under arbetsfasen). Det är 
därför förarens ansvar att se till att ingen 
uppehåller sig inom denna zon när maskinen 
är i rörelse. 
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IIII  ..    GGAARRAANNTTIIVVIILLLLKKOORR  
 

För att dra full nytta av tillverkarens garanti, ska de servicearbeten utföras och 
anvisningarna för användningen följas som beskrivs i denna handbok. Användaren måste 
kontakta sin återförsäljare om problem skulle uppstå. 
 

∞∞  GGaarraannttiivviillllkkoorr  
 

På våra gödselspridare ges en garanti för arbete och delar under ett år efter första 
idrifttagningen. Under inga omständigheter kan Remorques ROLLAND göras ansvarigt för 
olyckor som orsakats av att instruktionerna för användning, säkerhet eller service inte har 
följts. 
 

Garantin täcker endast ersättning för defekta delar. 
  

Garantin slutar gälla och vi är fritagna från varje ansvar: 
 Om maskinen har byggts om med komponenter som är tillverkade 
utanför våra eller importörens verkstäder utan vårt godkännande. 
 Om original serienummer har förfalskats. 
 Om delar som har monterats i ROLLANDs fabriker har tagits bort och 
ersatts av delar med främmande ursprung. 
 Om felet har orsakats på grund av misskötsel, felaktig användning, 
överbelastning, även kortvarig, användarens oerfarenhet, om ett 
främmande föremål har trängt in i maskinens mekanism under drift eller 
utebliven smörjning. 

 
Reparationer, modifieringar eller utyte av delar under garantiperioden kan 

endast förlänga utrustningens garantiperiod. 
 
 När du tar emot vagnen, kontrollera att den i alla punkter överensstämmer med de 
tekniska specifikationerna och att inga transportskador har uppstått. 
 
 För att skynda på hanteringen av garantifall, måste ”GARANTIBEVISET” som 
medföljer denna tekniska handbok fyllas i och sändas in till oss inom en månad 
efter leveransen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
Originalhandbok: Franska                                                                                                                        NT0002    V – X–12/2018 

 
 

IIIIII  ..    PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  AAVV  FFOORRDDOONNEETT  
 
 Denna handbok gäller för alla ROLLFORCE OCH ROLLMAX gödselspridare i 
ROLLAND-serien. Den har tagits fram för att ge dig all information du behöver för att 
använda gödselspridaren korrekt. 
 

BBeesskkrriivvnniinngg  
 
  Alla spridarna är utrustade med antingen en enkel axel eller en fast dubbelaxel, en 
tandem, en trippelaxel eller ”ROLLAND” robusta pendlande boggi.  De kan också utrustas 
med ”ROLLFAST” hydrauliska boggi. 
 

De är monterade på ett chassi med justerbar fjädermonterad eller hydraulisk bom. 
 

IIddeennttiiffiieerriinngg  
 

Kännetecknen för din släpvagn framgår av typskylten som är fäst till höger framtill 
på fordonet. En självhäftande viktskylt specificerar också fordonets bruttovikt (GVW) och 
tomvikt (TW). På fordonets chassi är även chassinumret (serienumret) instansat.  
 

Detta serienummer behöver din återförsäljare eller fabriken vid alla garantiärenden. 
 
  Typskylt   Klistrad viktskylt 
 

 
 
 
 
 

GVW    _ _ _ _ kg     
TW         _ _ _ _ 
kg 
 



8 
Originalhandbok: Franska                                                                                                                        NT0002    V – X–12/2018 

FFöörreesskkrriifftteerr  
 

Bogserade fordon för lantbruket omfattas av två separata förordningar: 
 Vägtrafikförordningen. 
 Arbetsmiljölagen.  

 
ROLLANDs fordon levereras med ett blad genomstruket med ett rött streck och en 

handbok som innehåller en försäkran om överensstämmelse. Dessa två dokument 
bekräftar att båda förordningarna har respekterats. 
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FFoorrddoonneett  
 

∞∞  SSiiddoovvyy  
 

ROLLFORCE  ROLLMAX 

 
ROLLFORCE Compact 

 
 

∞∞  VVyy  ffrraammiiffrråånn//bbaakkiiffrråånn  
 

ROLLFORCE  ROLLMAX 
 

 
 

ROLLFORCE Compact 

 

1 Kaross 
2 Framstam 
3 Skyddskåpa 
4 Slangfäste 
5 Bom 
6 Justering av bom 
7 Axel 
8 Spridarvalsar 
9 Gödsellucka 

10 Spridarram (2100 kg max.) 
11 Spridarbord 
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TTeekknniikk  oocchh  ttiillllggäänngglliiggaa  ttiillllvvaall  
 

∞∞  BBoorrttttaaggbbaarr  ööggllaa  
 

Bommarna med 8-håls fästplatta medger att flera typer av öglor kan monteras (plan, 
roterande, sfäriska, DIN). 
 
 ROLLFORCE BOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ROLLFORCE Compact BOM 
 

 

Hög förskjuten 
ögla (stand.) 

Centrerad plan 
ögla 

DIN-ögla 

K80 roterande ögla 
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ROLLMAX BOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞  AAxxllaarr  
 

Enkel axel 
(ROLLFORCE) 

 
Pendlande boggi 
(stand. på 
ROLLMAX 5420, 
6325 och 7130)  
Semitandem 
(tillval på 
ROLLFORCE)  
Tandem med 
stötdämpare 
(tillval på 
ROLLMAX)  

Trippelaxel 
(stand. på 
ROLLMAX 8735) 

 

Rollfast (tillval på 
ROLLMAX) 

 
 

Körriktning 
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∞∞  FFrraammmmaattnniinngg  
 
Det finns olika typer av frammatning. I var och en kan flera funktioner styras på 

elpanelen i hytten förutom med traktorns manöverventil som alltid är tillgänglig. De olika 
kombinationerna visas i tabellen nedan: Kopplingsschema vid bärgning av traktorn 
(oberoende pump). 

 

Matning Funktion Styrning 
Frammatning 

nr 

1) Direkt från traktorn: 
Drivs direkt från traktorn 
genom slangarna som är 
anslutna till traktorn. 

1) Manuell reglering Ingen 10 
2) FIRST (basutförande):  
Bottenmattan körs endast 
framåt 

Med display 11 

3) MASTER (premium):  
Bottenmatta framkörning + 
backning och upp till 4 
extra funktioner 

Med display + DPAe 12 

2) Pump: 
Pumpen drivs från 
kraftuttaget och uppväxlingen 
placerad före pumpen (vid 
reparationer och underhåll 
kan slangarna anslutas till 
traktorn, se principschemat 
nedan). 

1) FIRST (basutförande):  
Bottenmattan körs endast 
framåt 

Med display 21 

2) MASTER (premium):  
Bottenmatta framkörning + 
backning och upp till 4 
extra funktioner 

Med display + DPAe 22 

 
 
 
Procedur vid reparation av traktorn: 1- Lossa snabbkoppling 1 och 2 och 

snabbkoppling 3 och 4. 
2- Förbind snabbkopplingarna 2 och 4 med 

varandra med K1 anslutningssats. 
3- Förbind snabbkoppling 1 med en av de 

två reparationsslangarna ansluten till 
traktorns trycksida. 

4- Förbind snabbkoppling 3 med en av de 
två reparationsslangarna ansluten till 
traktorns retursida. 

 
 

Observera: För att vända riktning måste P och T1 byta plats, dvs. snabbkoppling 1 och 3 på 
 traktorn. 

 

Slangrepara-
tionssats 
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Tillvägagångssätt för reparation av traktorn (se reparation av traktor på föregående sida) 

 
 
 
Reparation av fördelningsventil i tvångsläge 
 
 Använd en skruvmejsel för att manuellt ställa in fördelarens tryckintervall. 
 (Öppning eller stängning av luckan eller huven, se foto). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Visuell till exempel 
 

Använd en skruvmejsel för 
manuell tvångskörning 
back. 

 

 

 

 

Dra åt tumhjulet helt och använd en 
skruvmejsel för att manuellt tvångsköra 
tömningen 

Tömning framåt Back 



14 
Originalhandbok: Franska                                                                                                                        NT0002    V – X–12/2018 

Observera: Fördelningsventilen är annorlunda med LS-tillvalet: 
 

 
 

* Visuell till exempel 
 
 

Anslutning för LS signalslang 

Blockering av tryckutjämning: 
Utskruvad: inget LS-läge 
Inskruvad: LS-läge 
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Denna tabell förklarar komponentens funktion som tillsammans bildar de 5 befintliga 
typerna av frammatning. I spalten ”Berörd frammatning” anges nummer på de 
frammatningar som använder radens komponent (t.ex. en 2-stegs fördelare används till 
frammatningarna 12, 22). 
 

Komponent Funktion Berörd frammatning 
Tank 

 

Rymmer cirka 80 liter olja för att 
mata pumpen (1 oljebyte/år eller 
var 200:e timme) 
Viskositetsindex: 46 

21, 22 
 

Uppväxling 

 

Ökar kraftuttagets varvtal från 
1000 varv/min för att driva 
pumpen med 3000 varv/min (1 
oljebyte/år eller var 200:e timme) 
Mängd: max. 0,32 liter 
Viskositetsindex: 400 

21, 22 
 

Pump 

 

Kugghjulspump som avger ett 
flöde på 50 l/min vid 1000 
varv/min (på kraftuttaget) eller 60 
l/min vid dubbel drivning 

21, 22 
 

K1 anslutningssats 

 

Med denna anslutningssats kan 
regulatorn och pumpen kopplas 
bort. Den är mycket viktig för 
skyddet 

21, 22 
 

Räkneverk  

 

Elektroniskt räkneverk 12.22 

1/40 kuggväxel 

 

Sänker hydraulmotorns varvtal 
ner till bottenmattans 
arbetshastighet 

Alla modeller 
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Komponent Funktion Berörd frammatning 
Hydraulmotor 

 

Driver kuggväxeln som i sin tur 
driver bottenmattan. En 160 
cm³ motor för enkel drivning 
och två 130 cm³ motorer 
monterade parallellt vid dubbel 
drivning 

Alla modeller 

Proportionell regulator 

 

Fördelar oljan i kretsen 
proportionellt till en given 
elektrisk inställningspunkt. 
Tryckfilter som ska bytas varje 
år. Denna enhet är försedd med 
2 tryckbegränsningar för att 
säkra tömning och rensning vid 
blockering. 

Alla modeller med elektrisk 
reglering 

2-vägs fördelningsventil 

 

Försörjer bottenmattans och 
luckans funktioner med olja 12, 22 

3-vägs fördelningsventil 

 

Försörjer bottenmattans, 
luckans och huvens funktioner 
med olja 12, 22 

4-vägs fördelningsventil 

 

Försörjer bottenmattans, 
luckans, huvens och extra 
funktioner med olja 12, 22 

5-vägs fördelningsventil 

 

Försörjer bottenmattans, 
luckans, huvens och extra 
funktioner med olja 12, 22 
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Induktiv hjulgivare 

 

Registrerar körd sträcka med 
spridaren Alla modeller med elektrisk 

reglering 

Induktivgivare på kuggväxeln 

 

Indikerar körd sträcka med 
bottenmattan och dess 
hastighet, kan också användas 
för DPA, spridarvalsarnas 
säkerhet, etc. 

Alla modeller med elektrisk 
reglering 

Tryckgivare 

 

Informerar användaren om 
oljetrycket i kretsen Alla modeller med elektrisk 

reglering 

Manuell regulator 

 

Fördelar oljan i kretsen. Den 
justeras med tumhjulet. 10 

*Fördelarna är visuellt olika 
De olika styrenheterna: 

Komponent Funktion Berörd 
frammatning 

First  

 

Räkneverk integrerat i enheten: Styr 
bottenmattan och reglerar dess 
hastighet 
Display: räkneverk för del- eller 
totaltid och räkneverk för del- eller 
totalmätning av bottenmattan 
Knapp med ”hare” för att fördubbla 
inställningspunkten vid tömningens 
slut 
 Blockeringar rensas via traktorns 
fördelningsventilreglage.  

11, 21 

 
Master 

 

Räkneverk inbyggd i spridaren: Styr 
bottenmattan och reglerar dess 
hastighet 
Visning: räkneverk för del- eller 
totaltid och räkneverk för del- eller 
totalmätning av bottenmattan eller 
räkneverk för total yta 
Knapp med ”hare” för att fördubbla 
inställningspunkten vid tömningens 
slut 
Styr bottenmattans rörelser när den 
backas och upp till 4 extra funktioner, 
integrerar även DPA (proportionell 
frammatningshastighet). 

12, 22 
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ISOSCAN manöverpanel  
Se tillhörande handbok 

 

 

 

X25/35 manöverpanel 
Se tillhörande handbok 

 

  



EELLEEKKTTRROONNIISSKK    MMAANNÖÖVVEERRDDOOSSAA    22001188  

Läs igenom instruktionsboken noggrant och följ säkerhetsanvisningarna innan du 
startar maskinen. 

De olika elektroniska manöverdosorna: 

1 
Original instruktionsbok: Franska NT0005 V – g – 03/2013 

Komponent Funktion Berörd 
frammatni

  Grundfunktioner: 
Driver bottenmattans kätting och 
reglerar dess hastighet. På skärmen 
visas hastighet, hydraultryck, 
bottenmattans körsträcka och 
bottenmattans totala drifttid. 
Bottenmattan backas (använd med 
försiktighet) direkt med traktorns 
hydrauliska fördelningsventil. 
Bottenmattans körsträcka och totala 
drifttid har delräkneverk som kan 
återställas. 
 

 
 
 
 
 
110, 111, 112, 211 
212 
 

 Förutom grundfunktionerna kan 
enheten backa mattans kätting 
(använd med försiktighet), reglera 
öppningen av gödseldörren (2 
funktioner), styra öppningen av 
TCE:s bakre huv (3 funktioner). 
Denna enhet medger styrning av en 
4:e och en 5:e funktion (t.ex: 
hydrauliskt fjädrad dragstång, 
låsning av styrd axel, sidoskärm…) 
På skärmen visas hastighet, 
hydraultryck, bottenmattans 
körsträcka och bottenmattans totala 
drifttid och spridd yta. Enheten är 
kompatibel med tillvalet DPA 
(kättinghastighet proportionell till 
traktorns hastighet). 
Spridd yta, sträcka och total drifttid 
hos bottenmattan har delräkneverk 
som kan återställas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
122, 123, 132, 133 
222, 223, 232, 233 
 

 



MMaannuueellll BBaassiicc-eennhheett 
När enheten är korrekt ansluten, fortsätter du så här för 

att använda den: 

 Tryck länge på knappen OK för att starta 
 

Hållare i 
hytt 
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Lyser när den är inkopplad. 
 

AV: Stänger AV enheten 
 

Ökar kättingens 
hastighet 

Start och stopp av 
bottenmattans kätting. 
LED lyser för att visa att 
bottenmattan körs. 
Backning sker med 
traktorns funktion. 

Håll knappen OK intryckt för att 
slå PÅ enheten. 
Sedan: Med OK kan du rulla mellan 
data (namn sedan värde) 
Retur till huvudskärm vid slutet av 
rullningen. 

 

Ökar kättingens 
hastighet 

Ett tryck fördubblar 
kättingens hastighet 
(bara i manuellt läge). 
LED blinkar för att visa 
att kommandot 
bearbetas. Tryck två 
gånger på knappen för 
att återgå till tidigare 
hastighet  

Digital skärm: 
Instruktion om kättingens 
hastighet i % Eller i 
meter/min 
Eller andra data som visas nedan. 

 

 

 



 Med knappen ”OK” kan du hämta olika information. Tryck kort en 
gång för att rulla i menyn. Tryck snabbt två gånger för att gå 
tillbaka till huvudmenyn. Om ingen knapp trycks in under 15 
sekunder går den automatiskt tillbaka till huvudmenyn. 
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Timmar (del)     Enheter              Hundradelar       Separator 

Här: 28,68 timmar 

Här: 4892 meter 

Meter (del)      Tusen                   Enheter               Separator 
= sträcka körd 
med bottenmatta 
 

Återställning av delräkneverk: tryck på OK längre än 1 sekund. Se upp! Nollställer alla 
delräkneverk 

Här: 4362,75 timmar 

Timmar totalt      Tusen                   Enheter               Hundradelar        Separator 

Här: 4 362 892 
 

Meter (totalt)      Miljoner             Tusen                   Enheter               Separator 
= sträcka körd 
med bottenmatta 
 



Användarens inställningar i Basic-enhet: 
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Åtkomst av användarens inställningar: 
1-Håll OK intryckt tills ”cod” visas 
2-Mata in siffran ”1” med + & - knappen 
3-Bekräfta med OK 

4-Namnet på första inställningen visas. På andra blinkar namnet på inställningen, den andra dess värde. 
Tryck på + eller – för att öppna andra inställningar eller OK för att ändra värdet med + eller – innan du 
sparar med OK 

Inställd som ”oui”: hastigheten visas i meter/min 
Inställd som ”non”: hastigheten visas som 1% till 100% 

Ställ in hur mycket kättingens hastighet ska ändras med 
varje tryck på + eller -  
Ett lågt värde ger noggrann inställning men ökar tiden 
för ökning till max. hastighet 

Välj inställningen som visas på huvudmenyn 
0-Visar hastighetsinstruktionen 
1-Visar kättingens verkliga hastighet 
OBS! Vid tryck på + eller – visar skärmen automatiskt 
hastighetsinstruktionen, kommer sedan tillbaka till vald 
inställning (0 eller 1) 

Välj ”oui”: Diagnosinformation visas vid tryck på OK  
Välj ”non”: Diagnosinformation visas inte vid tryck på 
OK 

Värdena inställda på 
spridaren den: 



Diagnos: 

När inställningen ”diA” är aktiverad kan diagnosskärmarna visas. Skärmarna 
öppnas bara om denna inställning är aktiverad. 

I detta fall är den automatiska återgången till huvudmenyn efter 15 sekunder inaktiverad. 
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Tryckgivare 1            enhet bar 

Här: 54 bar 

Tryckgivare 2            enhet bar 

Här: 76 bar 

Här: 76 Hz 

Frekvens            enhet Hz (toppar/s) 
givare på  
bottenmattans kätting 

Toppar på                 enhet toppar 
bottenmattans 
kättinggivare 

Här: 338 toppar 



Varningar
 

När enheten används kan vissa varningar visas: 
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Är spridaren utrustad med en givare på bottenmattans kätting visas denna varning om inte 
systemet upptäcker en impuls från givaren inom 4 sekunder.  
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Är spridaren utrustad med en givare på bottenmattans kätting visas denna varning om inte 
systemet når en instruktion om ökad hastighet på kättingen inom 8 sekunder.  
 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Är spridaren utrustad med en givare på bottenmattans kätting visas denna varning om inte 
systemet når en instruktion om sänkt hastighet på kättingen inom 8 sekunder.  
 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Detta meddelande visas om den analoga givaren upptäcker ett tryck som är högre än den 
konfigurerade varningströskeln  
 
I detta fall stoppas inte bottenmattans kätting. 

Detta meddelande visas om den analoga givaren upptäcker ett tryck som är högre än den 
konfigurerade larmtröskeln  
 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 



MMaannuueellll MMeeddiiuumm--eennhheett  
När enheten är korrekt ansluten, fortsätter du så här för 

att använda den: 

 Tryck länge på knappen OK för att starta enheten. 
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AV: Stänger AV enheten 
 

Lyser när den är inkopplad. 
 

Start och stopp av 
bottenmattans kätting. 
LED lyser för att visa att 
bottenmattan körs. 
Backning sker med 
traktorns funktion. 

 

Direkt åtkomst av funktionerna 1 och 2. 
 

Tryck på knappen ”AUX” för åtkomst 
av funktionerna 3 och 4. LED blinkar 
när ”AUX” är aktiverad. 

 

Ökar kättingens 
hastighet 

Håll knappen OK intryckt för att slå PÅ 
enheten. 
Sedan: Med OK kan du rulla mellan 
data (namn sedan värde) 
Retur till huvudskärm vid slutet av 
rullningen. 

 

Ökar kättingens 
hastighet 

Ett tryck fördubblar 
kättingens hastighet (bara i 
manuellt läge). LED blinkar 
för att visa att kommandot 
bearbetas. Tryck två gånger 
på knappen för att återgå till 
tidigare hastighet. 

 

Val av DPA-läge: Håll 
intryckt i 3 sekunder för 
att aktivera DPA med 
aktuell inställning. 
När användaren är i 
manuellt läge (för att t.ex. 
göra en U-sväng på 
åkern), tryck snabbt för 
att återgå till senaste 
inställningarna. 

 
LED blinkar när den 
är aktiverad. 

 

 

Digital skärm: 
Instruktion om kättingens 
hastighet i %  
Eller i meter/min 
Eller andra data som visas nedan. 

 

 

 



När enheten har startat, tryck på knappen ”OK” för att växla till 
annan information med ett enkelt tryck. Tryck snabbt två gånger för 
att gå tillbaka till huvudmenyn. Om ingen knapp trycks in under 15 
sekunder går den automatiskt tillbaka till huvudmenyn. 
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Timmar (del)        Enheter        Hundradelar    Separator 
 

Här: 28,68 timmar 

Spridd yta (del)        Enheter            Hundradelar         Separator 
Ha 

Här: 3,29 hektar 

Här: 4 892 meter 

Meter (del)      Tusen                   Enheter               Separator 
= sträcka körd 
med bottenmatta 
 

Återställning av delräkneverk: tryck på OK längre än 1 sekund. Se upp! Nollställer alla 
delräkneverk 

Timmar totalt         Tusen                      Enheter        Hundradelar    Separator 
 

Timmar spridd         Tusen                      Enheter        Hundradelar    Separator 
yta i hektar 
 

Total sträcka      Miljoner             Tusen                   Enheter               Separator 
körd med  
bottenmatta 
 

Här: 4 362 892 meter 

Här: 4 362, 75 timmar 

Här: 3 612,08 hektar 



Användarens inställningar på Medium-enhet: 

9 
Original instruktionsbok: Franska NTBE18 V –A – 02/2018 

 

Åtkomst av användarens inställningar: 
1-Håll OK intryckt tills ”cod” visas 
2-Mata in siffran ”1” med + & - knappen 
3-Bekräfta med OK 

4-Namnet på första inställningen visas. På andra blinkar namnet på inställningen, den andra dess värde. 
Tryck på + eller – för att öppna andra inställningar eller OK för att ändra värdet med + eller – innan du 
sparar med OK 

Ställer in spridningsbredden. Användaren måste mäta fältets bredd. 
Om användaren korsar spridningarna måste ett kortare avstånd 
mellan traktorns drag ställs in på enheten. Då kan den totalt 
spridda ytan beräknas. Hastighetsgivare krävs för att använda den. 

Ställer in kättingens hastighet vid backning i procent % 

Inställd som ”oui”: hastigheten visas i meter/min 
Inställd som ”non”: hastigheten visas som 1% till 100% 

Ställ in hur mycket kättingens hastighet ska ändras med 
varje tryck på + eller -  
Ett lågt värde ger noggrann inställning men ökar tiden för 
ökning till max. hastighet 

Välj inställningen som visas på huvudmenyn 
0-Visar hastighetsinstruktionen 
1-Visar kättingens verkliga hastighet 
OBS! Vid tryck på + eller – visar skärmen automatiskt 
hastighetsinstruktionen, kommer sedan tillbaka till vald 
inställning (0 eller 1) 

Välj ”oui”: Diagnosinformation visas vid tryck på OK  
Välj ”non”: Diagnosinformation visas inte vid tryck på 
OK 

Värdena inställda på 
spridaren den: 



Diagnos: 

När inställningen ”diA” är aktiverad kan diagnosskärmarna visas. Skärmarna 
öppnas bara om denna inställning är aktiverad. 
I detta fall är den automatiska återgången till huvudmenyn efter 15 sekunder inaktiverad. 
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Toppar på                 enhet toppar 
bottenmattans 
kättinggivare 

Frekvens på                 enhet Hz 
bottenmattans           (toppar/s) 
kättinggivare 

Tryckgivare 1              enhet bar 

Tryckgivare 2              enhet bar 

Här: 54 bar 

Här: 76 bar 

Här: 76 Hz 

Givare framåt                 enhet Hz 
frekvens                             (toppar/s) 

Toppar framåt                 enhet toppar 
givare                              

Spridarvalsarnas                 enhet varv/min x 10 
varvtal                              

Här: 338 toppar 

Här: 540 toppar 

Här: 540 varv/min 

Här: 56 Hz 



Varningar: 

När enheten används kan vissa varningar visas: 
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Är spridaren utrustad med en givare på bottenmattans kätting visas denna varning om inte 
systemet upptäcker en impuls från givaren inom 4 sekunder.  
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Är spridaren utrustad med en givare på bottenmattans kätting visas denna varning om inte 
systemet når en instruktion om ökad hastighet på kättingen inom 8 sekunder.  
 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Är spridaren utrustad med en givare på bottenmattans kätting visas denna varning om inte 
systemet når en instruktion om sänkt hastighet på kättingen inom 8 sekunder.  
 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Detta meddelande visas om den analoga givaren upptäcker ett tryck som är högre än den 
konfigurerade varningströskeln  
 
I detta fall stoppas inte bottenmattans kätting. 

Detta meddelande visas om den analoga givaren upptäcker ett tryck som är högre än den 
konfigurerade larmtröskeln  
 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Detta meddelande visas när DPA är aktiverad och traktorns hastighet inte tillåter en högre anpassad 
kättinghastighet. 
I detta fall stoppas inte bottenmattans kätting. 



DPA-läge 

DPA-knapp: 
Den medger automatisk anpassning av kättingens hastighetsinställning till traktorns hastighet. 

Procedur: 
1- Börja sprida med lämplig hastighet på traktorn (nära den högsta hastighet som planerats för fältet ifråga). 
2- Anpassa kättingens hastighet till traktorns hastighet för att uppnå förväntad spridning. 
3- Tryck in DPA-knappen i 3 sekunder tills ”tGO” visas på skärmen. 

   Räkneverket har registrerat dessa inställningar och kommer att anpassa kättingens hastighet 
om traktorns hastighet förändras. 

DPA LED-lampa: 

1 
2 

DPA LED-lampa lyser när DPA har startats och sprider normalt. 
DPA LED-lampan blinkar långsamt för att visa att kättingen har stoppats eftersom traktorns hastighet är för 
låg för att den ska acceptera de registrerade inställningarna eller tillverkarens understa tröskelvärde. 
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Detta meddelande visas när givaren upptäcker ett otillräckligt varvtal på spridarvalsarna. 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 

Detta meddelande visas när givaren upptäcker ett för högt varvtal på spridarvalsarna. 
I detta fall stoppas bottenmattans kätting. 
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∞∞  SSppåårrhhåållllaannddee  aaxxeell  
 

Den spårhållande axeln följer fordonet och arbetar genom de krafter som uppstår i 
kurvorna. Den måste låsas vid körning på väg (vid måttlig eller hög hastighet) och vid 
backning. 

 
Den självstyrande axeln är en spårhållande axel som styrs av en cylinder placerad 

på fordonets bom. Det är en sluten hydraulisk krets med kvävgasfyllda ackumulatorer för 
att bibehålla trycket. Den kräver att en gaffel installeras på traktorn. Observera att 
ROLLAND självstyrande axlar kan konverteras till spårhållande axlar när de kopplas till en 
traktor utan gaffel eftersom den spårhållande axelns låscylindrar har bibehållits. Fördelen 
med detta system är att föraren inte behöver ingripa under körningen, vare sig vid körning 
framåt eller backning. 
 
 Axlar med en självstyrande axel består i huvudsak av följande komponenter: 
 

Komponent Mängd Bild 

1-axlad hydraulisk enhet 1 

 
 

Axlar med två självstyrande axlar består i huvudsak av följande komponenter: 
 

Komponent Mängd Bild 

Hydraulenhet 1 2 

 
 

 
 

Anslut inte den spårhållande axelns låsslang vid självstyrande 
användning. 
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∞∞  HHyyddrraauulliisskkaa  kkllaaffffaarr  
 

Hydrauliska klaffar finns som tillval till ramarna för ESP16, ESP19 ESP21 och 
ESP25 ROLLFORCE spridare. Med dessa klaffar underlättas spridningen ända till fältets 
kant. Klaffarna kan monteras antingen på vänster eller höger sida men även på båda 
sidorna. 

 

∞∞  VVääggnniinngg  
 

Spridarna ROLLFORCE och ROLLMAX kan förses med ett vägningssystem. 
Viktinformationen registreras av givare som är monterade på bommen och axeln. Data 
sparas sedan i vägningsenheten per kund eller åker. Som tillägg till detta vägningssystem, 
kan användaren ha ett program för databehandling som medger hantering av kunder eller 
åkrar (upp till 65 000 vägningar lagras).  

 

 

Vägningsenhet 

 

Vägningsgivare 
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∞∞  SSiiggnnaallhhoorrnn  
 

Enligt standard EN690:2013, måste spridare som säljs i Frankrike och EU vara 
försedda med ljud- eller ljussignal som startar när fordonet står stilla och 
spridarvalsarna roterar. 
 
Detta signalhorn är fastsatt under spridningsbordet till höger: 

 
 
 
 
 Det får följande information: 
 - Att antingen bordet (vertikala spridarvalsar) eller spridarvalsarna (i TCE) roterar  
 - Ekipagets hastighet, dvs. givaren på axeln (även DPAe) 
 
I enheterna Master, Isocan, X25 eller 35, fungerar signalhornets elektronik som ett relä 
för förbindning av spridarvalsens (eller tallrikens) varvtal och hastighetsgivarna. 
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IIVV  ..    IIDDRRIIFFTTTTAAGGNNIINNGG  
 
 

TTiillllkkoopppplliinngg  aavv  ffoorrddoonneett    
 

I Frankrike får tillkopplade ekipage inte överskrida en hastighet av 40 km/h. 
Förbindningen sker med en standardiserad ögla (alla kopplingstyper får användas med en 
krok, hakkrok eller gaffel). 
 

∞∞  PPrroocceedduurr  
Kontrollera att traktorn som används klarar av vagnens nyttolast. 
När vagnen har kopplats till traktorn, kontrollera att stödbenet är 

upplyft till viloläget och är korrekt låst på plats och att den mekaniska 
bromsen är frigjord. 

Kontrollera alla smörjställen före första idrifttagningen (se kapitel 
8C).  

 

JJuusstteerrbbaarr  ttrraakkttoorrkkoopppplliinngg  ((aauuttoommaattiisskk  llyyffttddrraaggkkrrookk  eelllleerr  kkoopppplliinngg))  
 
 Backa långsamt med lyftdragkroken nedsänkt och rikta in kroken mot öglan.  
 Väl på plats, lyft kopplingsanordningen (öglan kommer att centrera sig själv).  
 Lås mekanismen.  
 Lyft upp det hydrauliska eller mekaniska stödbenet. 

 

FFaasstt  ttrraakkttoorrkkoopppplliinngg  
 
 Placera stödbenet i översta läget (öglan ovanför kopplingen) eller haken eller 

dragbommen).  
 Justera kopplingsmekanismen (traktor och maskin): 

 kroken och sänk ner öglan (den går i ingrepp automatiskt). 
 Dragkroken. 
 Dragbommen. 

 Manövrera traktorn vid behov. 
 Lyft upp och lås stödbenet. 
 Anslut alla hydraulslangar (tryckluftslangar tillval). 
 Anslut belysningen. 

 

DDääcckk  
 

Vid idrifttagningen av fordonet är det absolut nödvändigt att däcktrycket mäts och 
justeras till den belastning som däcken måste bära och de aktuella arbetsförhållandena. 

 

AAnnsslluuttnniinngg  aavv  hhyyddrraauullssllaannggaarr  

ELLER 

ELLER 
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Anslutningarna får endast göras baktill, med traktorns handbroms 

ansatt, hydraulsystemet trycklöst och startnyckeln utdragen. 
 
 

Slangmärkning Funktion Slangmärkning Funktion 
 
 

 
Bromsar  

 

Bottenmatta tryck 
(DE) 
 
 
Bottenmatta retur 
(DE) 
 

 

 

Stängning av huv 
(DE) 
 
Öppning av huv 
(DE) 
 

 

Lastöverföring  
(SE) 
 

 

 

Låsning av 
spårhållande axel 
(SE) 
 
Låsning av 
spårhållande axel 
(DE) 

 

 

Öppning av lucka 
(DE) 
 
Stängning av lucka 
(DE) 
 

 

 
Frigöring av hydraul-
bommens cylinder 
(DE) 
 
Indragning av 
hydraulbommens 
cylinder (DE) 

 

Hydraktiv 
hjulupphängning 
tryck  
(DE eller SE) 
 
 
Hydraktiv 
hjulupphängning 
retur  
(DE eller öppen 
retur) 

 

Passiv 
hjulupphängning 
tryck (SE) 
 
Passiv 
hjulupphängning 
retur  
(Öppen retur) 
 

 

LS-signal 
 
Fördelningsventil 
tryck 
 
Fördelningsventil 
retur 
 

 
 *SE: enkelverkande gödselkammare 

(tryck/flytläge) 
*DE: dubbelverkande gödselkammare 
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BBrroommsskkrreettss  
 

Spridarna är utrustade med tre bromssystem där varje system har en egen funktion.  
 
Vid parkering måste den mekaniska bromsen (handbroms) användas. Under 

transport, används den hydrauliska och/eller pneumatiska bromsen. Det tredje systemet är 
en säkerhetsanordning som verkar om kopplingen skulle brista (en vajer mellan 
handbromsen och en fast punkt på traktorn). 
 Anslut säkerhetsvajern som aktiverar parkeringsbromsen om kopplingen skulle 

brista. 
 Kontrollera vajerns spänning mellan bromsen och bromsarmen före varje 

användning. 
 

∞∞  PPrroocceedduurr  
 

 
 Alla släpvagnar vars bruttovikt överskrider 1,5 ton måste vara 
utrustade med ett hydrauliskt bromssystem. Detta måste anslutas till 
traktorns bromssystem med en slang. 
 

∞∞  HHyyddrraauulliisskk  bbrroommsskkrreettss  
 
 Anslut den röda slangen (F) till traktorns bromsuttag (”BROMS”). 
 Se till att reglaget fungerar korrekt och att inte kopplingarna läcker. Bromstryck: 100 

till 150 bar. 
 

 
 
 
 
 
 

Pos. Komponent Funktion 
1 Bromstrummor Ger bromseffekt 
2 Bromscylindrar Aktiverar bromsarmarna under transport 

3 Bromsvajer Utgör förbindning mellan handbromsen 
och bromsarmarna 

4 Slang (ansluten till traktorn) Matar bromscylindrarna med olja 
5 Parkeringsbroms Fungerar som handbroms 

6 Säkerhetsvajer för kopplingsbrott 
(fastsatt i fast punkt på traktorn) 

Ansätter handbromsen om kopplingen 
skulle brista 
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∞∞  PPnneeuummaattiisskk  bbrroommsskkrreettss  

Komponent Funktion Bild 

Nödbromsventil (VRU) 

Ansätter färdbromsen och den 
automatiska inbromsningen av 
släpvagnen om kopplingen brister 
eller om trycket i matarledningen 
sjunker. 

 

Statisk korrigering 
(tillval) 

Anpassar bromstrycket, och där-
med bromskraften, till fordonets 
belastninng. 

 

Reläventil 
(tillval) 

Tillåter styrkretsen att kontrollera 
den permanenta kretsen. 

 

Bromslossningsventil 

Gör det möjligt att lossa 
släpvagnens färdbroms efter att 
den automatiska bromsen har 
ansatts på grund av att broms-
slangarna har lossnat. 

 

Tank + dränering 
Trycklufttank. Med dräneringen 
kan kondensvatten tappas av ur 
kretsen. 

 

Kopplingshuvud för 
manöverledning (gul) 

Överför bromskommandot mellan 
traktorn och släpvagnen. 

 

Kopplingshuvud 
matarledning (röd) 

Ger permanent försörjning mellan 
traktor och släpvagn. 

 

Bromscylinder  

Dess främre del utgör färdbroms 
och dess bake del 
parkeringsbroms genom den 
dubbla fjäderbromscylindern.  

Tryckbegränsningsventil Reglerar trycket i kretsen. 

 
 
Observera: Bromssystemet kan också vara blandat (pneumatiskt/hydrauliskt) 
(kombinationen är inte godkänd för 40 km/h). Antingen måste hydrauliken eller 
pneumatiken vara ansluten. Används det hydrauliska systemet måste lufttanken tömmas. 
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Exempel på ett pneumatiskt bromsschema för 2-axlat släp (40 km/h) 
 

 
 

IInnssttaallllaattiioonn  aavv  kkrraaffttöövveerrfföörriinnggssaaxxeell  
 

∞∞  PPrroocceedduurr  
 Alla kraftöverföringsaxlar måste vara försedda med ett skydd i gott 

skick.  
 Skadade skydd måste bytas ut. 
 Glöm inte att montera skydden och att fästa dem med kättingarna. 
 Starta aldrig kraftuttaget utan föreskrivna skydd.  
 Att bära löst sittande kläder kan orsaka olyckor. 
 

 Vid första användningen kan kraftöverföringsaxelns längd behöva justeras. Det sker 
så här: 

- Se till att kraftöverföringsaxelns rör har korrekt längd.  
- Rören får inte beröra kardanknutarna vid extrem kurvtagning.  
- Minimum överlappning av rören är 500 mm. 

 
 Kraftöverföringsaxlarna kan ha olika typer av säkerhetsanordningar: brytpinne eller 
slirkoppling.  

- Om en brytpinne skärs av måste den ersättas av en brytpinne av samma typ och 
samma kvalitet som originalet. Att ersätta den med en kraftigare pinne kommer att 
skada fordonet och ogiltiggör alla garantianspråk. 

- Regelbunden aktivering av slirkopplingen kommer att orsaka irreparabla skador. 
Kontakta din återförsäljare för kontroll av inställningen och/eller anpassa din 
körteknik. 

- Upprepade brott på brytpinnen eller aktivering av slirkopplingen betyder att du inte 
använder maskinen på rekommenderat sätt. 
Sänk hastigheten vid spridning och/eller minska närvaron av främmande föremål.  
 

Observera: För idrifttagning, användning och service av kraftöverföringsaxeln 
(primär och sekundär), se tillverkarens handböcker som medföljer maskinen. 
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VV  ..    NNOORRMMAALL  AANNVVÄÄNNDDNNIINNGG  OOCCHH  FFEELLAAKKTTIIGG  
AANNVVÄÄNNDDNNIINNGG  

 
 
 
 
De olika piktogrammen på fordonet pekar på diverse risker (risk för 
krosskador, risk för fallskador, etc.). 
 
 
 
 
 
 

PPaarrkkeerriinngg  
 
När fordonet ställs undan måste vissa regler iakttas dels för användarens säkerhet 

men också för att fordonet ska vara driftklart när det behövs igen. Vi rekommenderar att 
fordonet förvaras under tak. 

 
 Fordonet måste vara tomt när det vilar på stödbenet. 
 Bromsarna är ansatta. 
 Ytan där fordonet lagras ska vara plan och stabil. 
 De hydrauliska snabbkopplingarna måste anslutas till slanghållaren. 
 Vagnen måste ha smörjts (se kapitel 8C). 
 Kolvstängernas synliga del ska fettas in. 

 

LLaassttnniinngg  
 

Skador som uppstått genom överbelastning täcks inte av tillverkarens garanti.  
 

 Överskrid aldrig fordonets nyttolast. 
  Kontrollera att lasten är jämnt fördelad i fordonet. 
  Kontrollera att lasten är balanserad och att fordonet är stabilt och 
manövrerbart. 
  Kontrollera vid lastningen att inga hårda föremål (stenar, träbitar, 
järn, etc.) hamnar i spridaren då de kan orsaka skador. 
  Används utrusningen under frostperioder, ska du kontrollera att 
bottenmattans ribbor är fria innan du lastar. 
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EEllaannsslluuttnniinnggaarr  
 

∞∞  BBeellyyssnniinngg  
 

Fordonet har ett föreskrivet och standardiserat belysningssystem. Det måste 
anslutas till traktorns elsystem. 

 

PPrroocceedduurr  

 
Kör aldrig iväg utan att först ha kontrollerat fordonets belysning: din 

egen och andras säkerhet är beroende av detta. 
Låt aldrig kablarna hänga ner i närheten av kraftöverföringsaxeln. 
Anslut släpvagnskontakten (A) i rätt position utan att tvinga in den. 

Tungan måste föras in i slitsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(**) Se upp! Vid monteringen följs aktuell standard beträffande belysningen höger-
/vänsterkoppling. Beroende på hur traktorn är konfigurerad, kan en ändring av traktorns 
kontaktdon krävas. 

Om detta är fallet: Remorques Rolland kan inte hållas ansvarigt för fel i 
belysningskretsen och eventuella konsekvenser. Denna ändring sker på kundens ansvar. 

 

(Ej använd) 

VÄ blinkers 

 
HÖ blinkers 

Jord 

VÄ lykta 

Stop
p (**) 

HÖ lykta 

Styrtunga 

A 

Styrslits 
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∞∞  EElleekkttrroonniisskk  uuttrruussttnniinngg  oocchh  ttiillllvvaall  
 
 Anslut kontakten med 3 stift (B), utan att tvinga den, i den position som ges av 

kontaktens flata del. Denna kontakt finns på alla maskiner och matar signalhornet via en 
kopplingsbox framtill på spridarna. De elektroniska enheterna, vägningen eller central-
smörjningssystemet eller dörröppningsindikatorn är till exempel även anslutna i 
kopplingsboxen. 

 Anslutningen är obligatorisk före användningen (även belysningen) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Plan 
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IInnssttaallllaattiioonn  aavv  ddeett  ssjjäällvvssttyyrraannddee  ssyysstteemmeett  ((ttiillllvvaall  mmööjjlliiggtt  ppåå  vviissssaa  mmaasskkiinneerr))  
 
Tillvalet med självstyrande axel kräver att en styrcylinder installeras. Beroende på 

släpvagnens modell måste en eller två gaffelkonsoler monteras på traktorn. Dessa 
konsoler medföljer men monteras och anpassas inte av Remorques ROLLAND. Det beror 
på att konsolens position kan variera med traktorns tillverkare och modell. 
 
 För en självstyrande axel   För 2 självstyrande axlar 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
När traktorn svängs helt (hjulet berör bommen), kontrollera att 

fortfarande cirka 20 mm av axelns kolvstänger är synliga, vilket innebär 
att de inte är helt indragna eller utskjutna. 
 

MMoonntteerriinngg  aavv  kkoonnssoolleerrnnaa  
 
Cylinderns ledlager och bommens ögla måste vara: 

 180 mm isär vid montering av en enkel cylinder. 
 120 / 160 mm isär vid montering av en dubbel cylinder. 

Cylinderns ledlagercentrum måste vara:  
 18 mm bakom öglans centrum. 

 
Sett från ovan 

 
 
 

Konsol fastsatt 
på traktorn 
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Bakaxel, styrclinder 

Framaxel, 
styrclinder 

120 

Bommens 
ringögla 

160 

18 

160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sett från ovan 
 
 

IInnssttaallllaattiioonn  aavv  ccyylliinnddrraarr  

 
Kretsen måste vara trycklös när arbetet utförs. Rollink automatiska kopplingssystem 

underlättar monteringen. Fäst helt enkelt cylindern på traktorn och vrid den sakta för att 
låsa den. 

 
Den måste justeras med tillkopplad traktor och släpvagnen korrekt 

inställd (hjulen rakt fram och cylindrarna anslutna. Vi rekommenderar att 
köra framåt i en rak linje över cirka 10 meter. Förvissa dig om att 
traktorns handbroms är ansatt. 
 

 

∞∞  PPrroocceedduurr  
 

 Stäng kretsarnas väljarventiler.  
 Öppna avstängningsventilerna tlll de olika kretsarna. 
 Använd handpumpen och öka trycket i respektive krets. 
 Mellan 40 och 50 bar maximalt för ett montage med enkel cylinder och 40/80 
diameter (handpumpens ventil måste stängas). 
 Maximalt mellan 20 och 35 bar för ett montage med två cylindrar. 
När trycken har stabiliserats (en tryckskillnad på 5 bar kan tolereras), ska ventilerna på de 
olika kretsarna stängas (manometerns visning används bara när kretsen trycksätts. En 
senare tryckändring måste ignoreras. 
 När det hydrauliska stödbenet ska användas igen, öpnnas helt enkelt 
väljarventilerna. (Se till att de självstyrande kretsventilerna är stängda). 
 För att göra kretsen trycklös, stäng kretsens väljarventil, öppna ventilerna på 
respektive krets och öppna handpumpens ventil. Oljan går då i retur till pumpen. 
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BBeettrrääffffaannddee  ssppåårrhhåållllaannddee  oocchh  ssjjäällvvssttyyrraannddee  aaxxllaarr  
 

∞∞  SSjjäällvvssttyyrraannddee  aaxxeell  
 

Alla självstyrande axlar kan användas i spårhållande läge. Det sker genom att 
cylindrarna placeras på sidan av bommen på därför avsedda ställen. Traktorns 
gaffelkonsol för cylinderns ledlager används då för att låsa cylindrarna. Kretsarna måste 
göras trycklösa (kontrollera på manometrarna). För att låsa den spårhållande axeln, är en 
slang med gul-grön markering placerad på slanghållaren. 

 
 

I självstyrande (eller tvingad) funktion, är det förbjudet att använda den 
spårhållande axelns låsslang (gul-grön) då det kan orsaka allvarliga 
skador på hydraulkretsen. Därför rekommenderar vi starkt att du inte 
ansluter denna slang till traktorn i självstyrande läge (märkt med gula och 
gröna streck) för att undvika risker för fel. 

Innan du svänger ska du se till att ingenting kan hindra hjulens rotation. 
 

Axlarnas hydraulkrets måste vara helt avluftad. 
Överskrid inte rekommenderade tryck när kretsen trycksätts då ackumulatorernas 

membran kan skadas och sluta fungera. 
 

∞∞  SSppåårrhhåållllaannddee  aaxxeell  
 

För att låsa den spårhållande axeln, är en slang med gul-grön markering placerad 
på slanghållaren. 
 

 
Vid landsvägskörning i spårhållande läge rekommenderar vi att 

axlarna låses för att undvika olycksrisker på grund av att vagnen svänger 
ut, speciellt när den är lastad. 
 
 

 
 
 
 

Konsol fastsatt 
på traktorn 
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TTrraannssppoorrttkköörrnniinngg  
 

Spridarna är konstruerade för körning med 40 km/h. De är godkända för vägkörning. 
 

Följ Vägtrafikförordningen. 
 Kör aldrig iväg utan att först ha kontrollerat fordonets belysning: din 
egen och andras säkerhet är beroende av detta. 
 Kontrollera trycket i alla däck (se kapitel 8A). 

 Det kan vara farligt om spridaren rör sig i sidled i sluttningar. Kör om 
möjligt rakt utför sluttningen. I annat fall ska du undvika att köra med mer 
än 50% av nominell last. 

För maximal säkerhet är det viktigt att du inte överskrider 15% lutning 
(hinder, spår, diken). 

 

TTiillllvvaall  vvääggmmäättaarree  ((hhuubbooddoommeetteerr))  
 
Denna vägmätare är kalibrerad för hjuldimensionen 305 70 R 19.5. Om vagnen är 

utrustad med andra hjul måste värdet som visas på hubodometern korrigeras för att en 
exakt distans ska erhållas. 

 
Hjuldimension Omkrets Diameter Korrigeringsvärde 

18/22.5 (445 65 R 22.5) 3505 1130 1,26 
500 60 R 22.5 3705 1180 1,33 
550 60 R 22.5 3862 1230 1,38 
600 55 R 26.5 4176 1330 1,50 
 

Aktuellt värde = avläst värde x korrigeringsvärde 
 

För andra dimensioner hänvisar vi till kapitlet Service och underhåll. 
 
Räkneverket kan också monteras vid slutet av drivaxeln för att mäta distansen som 

bottenmattan tillryggalägger. Även här måste det avlästa värdet korrigeras för att få 
aktuellt värde i meter. 

 
Kättingdiameter Korrigeringsvärde 

Ø16 kätting 0,19 
Ø14 kätting 0,17 
Ø12 kätting 0,14 
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SSpprriiddnniinngg  aavv  ggööddsseell  
 
Starta kraftuttaget utan att accelerera och öka gradvis varvtalet till normalt varvtal 

1000 varv/min. Alla gödselspridare från ROLLAND är konstruerade för detta varvtal utom i 
speciella undantagsfall (540 varv/min). Det varvtal som ska användas är alltid angivet på 
en dekal på slanghållaren framtill på fordonet. 

 
Om kvaliteten på spridningen inte är tillfredsställande, kan det orsakas av flera 

faktorer. Sök orsaken bland förslagen nedan: 
 Anpassa inställningarna till gödseln. 
 Lastningen (ojämn, inte homogen). 
 Traktorns effekt för låg. 
 Felaktigt varvtal på kraftuttaget - för lågt. Kontrollera varvtalet. 

 
 
 

Om spridarvalsarna eller bordet är igensatta, backa bottenmattan för att tömma 
spridarvalsarna, stäng av maskinen (kapitel 2) och avlägsna materialet som blockerar 
maskinen manuellt bakifrån (kapitel 7). Personlig skyddsutrustning (handskar, 
skyddsglasögon, hjälm, etc.) måste bäras när detta arbete utförs. 
 

Regulatorn kan också användas i manuellt läge vid ett eventuellt haveri. Koppla om 
till manuellt läge genom att vrida tumhjulet 1 medurs. När tumhjulet är åtdraget igen 
övergår regulatorn till manuellt läge. Fininställ inställningen till dina behov. För att återgå till 
elektrisk styrning lossar du tumhjulet till maximalt läge. Om fördelningsventilen eller 
styrenheten slutar fungera, kan fördelningsventilens utgående slangar anslutas direkt till 
traktorn. 

 

 

 
Alla inställningar som görs på regulatorn (t.ex. manuell inställning 

vid haveri) måste utföras när maskinen är helt avstängd (traktormotorn 
stoppad, nyckeln utdragen). Se kapitel 2 för ny uppstart. 

Samma instruktioner måste följas för den manuella regulatorn (se 
kapitel 4E). Dessutom måste traktorhyttens bakruta vara stängd när 
maskinen är i drift. 

1 
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VVII  ..    IINNSSTTÄÄLLLLNNIINNGGAARR  
 

Utför arbetena när fordonet är tomt. 
Arbeta på horisontellt och fast underlag. 
Se till att parkeringsbromsarna är ansatta (traktor och släpvagn). 
Installera låspinnen ovanför traktorkopplingens hake. 
 

JJuusstteerriinngg  aavv  mmeekkaanniisskk  bboomm  
 
 Genom att justera den mekaniska bommen kan du skapa ett rakt ekipage genom 
kopplingens höjd och ha större flexibilitet och maximal viktöverföring till traktorns bakdel.  
Observera: Vid den första idrifttagningen, kommer återförsäljaren att justera 
bommen. 
 

∞∞  PPrroocceedduurr  fföörr  RROOLLLLMMAAXX  
 
 Ställ maskinen på pallbockar med hjälp av en domkraft (lyftkapacitet: 5 ton) 

placerad framtill under chassit.  
 Ta bort bomjusteringens ledtapp (märkt B). 
 Placera bommen så att spridaren är horisontell när den är kopplad till traktorn.  
 Bommens position justeras till närmast övre hål. Därmed kommer spridaren att 

lyftas något. 
 Sätt tillbaka ledtappen och dess sprint. 
 Ta bort domkraften. 

 
 Det översta hålet är avsett för hjul med stor diameter: avståndet mellan hålen är 7 
cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 

∞∞  PPrroocceedduurr  fföörr  RROOLLLLFFOORRCCEE  
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 Ställ maskinen på pallbockar med hjälp av en domkraft (lyftkapacitet: 5 ton) 

placerad framtill under chassit.  
 Ta bort bomjusteringens ledtappar (ref. 280814). 
 Placera bommen så att spridaren är horisontell när den är kopplad till traktorn.  
 Bommens position justeras till närmast lägre hål. Därmed kommer spridaren att 

lyftas något. 
 Sätt tillbaka de 4 ledtapparna tillsammans med låssprintarna. 
 Ta bort domkraften. 

 
Observera: Om du vill ändra bomfjädringens hårdhet kan du ändra detta genom att 
ändra förspänningen av fjädern genom att dra åt eller lossa muttern vid änden av 
den gängade stången inne i fjädern. 
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VVIIII  ..    SSEERRVVIICCEE  OOCCHH  UUNNDDEERRHHÅÅLLLL  
 
 Följ säkerhetsreglerna nedan så att servicearbetena utför under korrekt 
förhållanden: 

 
Blockera hjulen. 
Ansätt den mekaniska bromsen 
Töm fordonets lastyta. 
 
 

 

UUnnddeerrhhåållll  aavv  aaxxllaarr    
 

Allt underhåll av axlar måste göras av kvalificerad och kompetent personal, som 
använder lämpliga verktyg i en specialiserad verkstad godkänd av fordonets tillverkare. 

 

∞∞  AAllllmmäänn  iinnssppeekkttiioonn  
 

½½  ttaannddeemm,,  aaxxllaarr  mmeedd  ssttööttddäämmppaarree  
 
 Kontrollera och efterdra alla axlar och muttrar på dragstängernas fästflänsar i 

förekommande fall (i den ordning som anges i bild 2). 
 Smörj alla leder och fjäderhänken (bild 1). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bild 1       Bild 2 
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PPeennddllaannddee  bbooggggii  eelllleerr  aaxxeell  ppåå  RROOLLLLFFAASSTT  

 
 Kontrollera att inget spel finns på boggiaxeln. 
 Smörj alla smörjställen (7 per boggi eller ROLLFAST-axel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHjjuull  oocchh  ddääcckk    
 
Kontrollera däcktrycket regelbundet och att hjulmuttrarna är åtdragna. 
 

Kontrollera vid idrifttagningen att hjulmuttrarna är åtdragna: 
-Efter 10 km 
-Efter 50 km 
-Sedan varje månad 
(Samma arbetsmoment vid demontering av hjul) 
 

Hjulmuttrarnas åtdragningsmoment: 
-Ø 16 från 120 till 140 Nm 
-Ø 18 från 260 till 290 Nm 
-Ø 22 från 400 till 420 Nm 
 
Däcktryck  
 

Rätt däcktryck är förutsättning för optimalt markgrepp, komfort och prestanda. 
Dessutom har däcken längre livslängd och skonar marken. 
 
Observera: Vi avråder bestämt mot:  

 För lågt däcktryck vilket deformerar stommen och kan göra 
däcket oanvändbart. 
 För högt däcktryck vilket minskar kontaktytan mot marken, med 
förlorat markgrepp som följd. Dessutom är stommen känsligare för 
slag. 

Hopmontering 
 Montera däcken på de fälgar som de är avsedda för. 
 Använd rena fälgar i gott skick och arbeta på rent underlag. 
 Använd verktyg som är lämpliga för däck och fälgar. 

För att underlätta montering och demontering ska fälghornet och humpen smörjas 

7 smörjnippar längs denna axel 
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(grön) och klinchen (svart) med en lämplig produkt enligt skissen nedan. 
 

 
Till ett nytt däck ska en ny innerslang monteras. Använd en innerslang vars 

dimension motsvarar däkets.  
 
Se till att däcket centrerar korrekt på fälgen och att klinchen har tryckts ut på 

humpen. Är detta inte fallet ska däcket pumpas upp, luften släppas ut och sedan pumpas 
upp på nytt tills centreringen är bra. Respektera alltid maximalt tryck av 2,5 bar när 
klinchen trycks ut på fälgens hump. Anpassa sedan till rätt tryck för användning eller 
lagring. 

 
Ska maskinerna transporteras på väg, järnväg eller fartyg måste däcktrycket 

justeras till 2,5 bar för att undvika att de skadas av fastsurrningssystemen. 
 

Data för däck tillgängliga på exempelvis ROLLFORCES 
 

Typ Däcktryck 
bar 

Max. 
belastning vid 

40 km/h* 
Dimension 

Hubodometer 
korrigeringsv

ärde 
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 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 
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Data för däck tillgängliga på exempelvis ROLLMAXES 
 

Typ Däcktryck 
bar 

Max. 
belastning vid 

40 km/h* 
Dimension 

Hubodometer 
korrigerings-

värde 
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 
 
*Observera att inte alla fordon är godkända för 40 km//h; det finns versioner för 40 km/h 
eller 25 km/h. Fordonstypen är angiven på dekalen till vänster baktill på fordonet eller på 
typskylten. Däckens data erhålls på förfrågan från Rolland eller tillverkaren. 
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BBeellyyssnniinngg  
 
När en glödlampa byts, se till att den nya har rätt effekt (wattal) och korrekt sockel. 

 
Pos. Funktion Färg 

1 Nummerplåtsbelysning Vit 
2 Bakljus + stopp Röd 
3 Blinkers B Orange 
4 Reflex Röd 

 
 
OBS! Det finns ett tillval som skyddar lyktorna mot att utsättas för gödsel. Lyktorna 
är därmed i gott skick och kan upptäckas av alla bakom fordonet på allmän väg. 
Principen är följande: skyddet är aktivt så fort bottenmattan kopplas in. 

 
 
 Se till att ingen befinner sig i närheten av skyddets rörelse. 
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Med tillvalet LED-belysning, är två förstärkare inmonterade i kablaget. De används till att 
eliminera fel i traktorhytten (defekt belysning).
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KKoonnttrroollll  aavv  bbrroommssssyysstteemm  ((vvaarr  66::ee  mmåånnaadd))  
 

∞∞  PPaarrkkeerriinnggss--  oocchh  ssääkkeerrhheettssbbrroommss  
 
 Kontrollera att parkerings-/säkerhetsbromsens vajer har rätt spänning. 

Parkeringsbromssspaken får inte kunna flyttas in på sista ¼ av segmentet. Om det 
är möjligt ska vajern spännas. 

 
 Justering av vajerspänning: 

 Placera parkeringsbromsspaken i lossat läge och se till att fordonet 
inte kan börja rulla genom att placera bromsklossar framför och bakom 
hjulen. 
 Lossa klämmorna på enda sidan. 
 Spänn vajern på nytt. 
 Dra fast klämmorna igen. 
 Utför en test. 
 Om du märker att bromsarmen (se fig 1) behöver för stor vinkel för 
effektiv inbromsning, kontrollera bromsbeläggens slitage (se följande 
punkt: färdbroms). 

 

∞∞  FFäärrddbbrroommss  
 
 Kontrollera att bromscylindrarna fungerar korrekt. Se till att de inte når fram till 

ändläget och att returfjädrarna är fastsatta (cylindrarna får inte komma ut mer än 
2/3 av deras maximala slaglängd 100 mm). 

 Om detta inte är fallet justera bromsbanden. 
 Det sker så här: 

 Placera parkeringsbromsspaken i lossat läge och se till att fordonet 
inte kan börja rulla genom att placera bromsklossar framför och bakom 
hjulen. 
 Ta bort låsringen vid bromsaxelns ände (se fig. 1). 
 Dra ut bromsaxeln. 
 Använd till exempel en kryssmejsel och vrid bromsaxeln med denna 
för att simulera en inbromsning. 
 Sätt tillbaka bromsarmen på axeln i detta läge. 
 Sätt tillbaka låsringen. 
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Observera: Om fordonet är utrustat med justerbara bromsaxlar, flytta ut 
bromsbackarna genom vrida de befintliga skruvarna med en 19 mm nyckel (se 
fig. 2). Om fordonet är utrustat med självinställande bromsaxlar ställs 
bromsbackarna in automatiskt. 
 
 
 Kontrollera slitaget på bromsbeläggen genom de befintliga inspektionshålen. 
 Om beläggen är utslitna eller hårt nötta ska du kontakta din ROLLAND 

återförsäljare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
    Fig. 1        Fig. 2 
 

∞∞  KKoonnttrroollll  aavv  hhjjuullllaaggrreenn  
 
 Lagren är slitdetaljer. Deras livslängd beror på arbetsförhållanden, last och 
körhastighet men framför allt på hur de justeras och smörjs. 
 
 För att kontrollera hjullagren lyfts axeln upp (fordonet avstängt (se kapitel 2) och 

tomt)) så att hjulet går fritt från marken (kräver en 5 tons domkraft placerad direkt 
under axeln) och försök att röra hjulet åt höger och vänster. 

 Kontroll efter första idrifttagningen. 
 Låt kontrollera de koniska rullagrens inställning vartannat år. 

 
För stort spel kan skada lagren och bromssystemen. 

 

∞∞  KKoonnttrroollll  aavv  nnaavvkkaappssllaarrnnaa  
 

 Navkapslar med tryckfastsättning: gör en visuell kontroll av de är helt intryckta i 
naven. 

 Skruvade navkapslar: se till att de är korrekt inskruvade i navet. 

Inspektionshål för 
bromsbelägg 

Bromsarm 

Bromsaxel 

Låsringar 
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RReennggöörriinngg  oocchh  ssmmöörrjjnniinngg  
 

 Rengör spridaren med riklig mängd vatten efter varje användning. Efter tvättningen 
ska en allmän smörjning av karossen ske (sprayolja) och en kontroll av bromsarnas 
funktion. Beroende på spridd produkt måste luckans skenor rengöras innan de torkar. Vid 
all rengöring och smörjning ska maskinen vara avstängd (se kapitel 2). 
 

 Var 10:e timme: 
 Smörj bottenmattans främre och bakre muttrar. 
 Smörj kraftuttagsaxeln. 

Var 50:e timme: 
 Smörj axeln, bommen och kraftöverföringsaxelns lager 1 till 3 ggr/år 
(beroende på användning). 
 Smörj spridarvalsarnas lager (till höger på TCE, längst upp på de 
vertikala (i övre huset)). Se till att lämpliga stegar finns på plats (kapitel 
7A). 
 Smörj kraftöverföringsaxelns lager. 

 Smörjställena är inringade med rött i bilden nedan: Oljan i de olika mekaniska 
enheterna (kuggväxlar, uppväxling och vinkelväxlar) måste bytas varje år eller var 200:e 
timme med de mängder som anges i kapitel 8J. Rekommenderad olja är SAE 140. 
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IInnssttrruukkttiioonneerr  fföörr  rreennggöörriinngg  
 
 

SE UPP: detta arbete kräver speciella försiktighetsåtgärder utöver 
de som redan har getts i denna handbok. 
 
 

 
 
 
Du måste: 
 Se till att maskinen har stoppats och att lastutrymmet är helt tömt: 

 Använd sidostegen som finns för detta ändamål. 
 Se upp! Det är ingen metod för tillträde av fordonets innerutrymme. 

 Om emellertid ett ingrepp krävs inne i karossen, måste en ställning ställas upp 
(medföljer inte) för att komma in på lastflaket med räcken och andra 
säkerhetsanordningar. Rent allmänt måste alla arbeten över markhöjd utföras med 
hjälp av lämpliga arbetsplattformar etc. 

 Alla ingrepp, speciellt baktill på maskinen, måste utföras när maskinen är avstängd, 
kraftuttaget är frånkopplat. Samtidigt ska du bära den personliga skyddsutrustning 
(skyddsglasögon, handskar, etc.) som rekommenderas av utrustningens tillverkare 
vid användningen, som: 

 Högtryckstvätt för rengöring av matarskruvar och spridarvalsar. 
 Skärverktyg för att kapa garn. 
 Etc. 

 Bottenmattan och alla andra funktioner (lucka, huv) måste ibland köras. Alla våra 
maskiner möjliggör dessa funktioner oberoende av kraftuttagets rotation. Detta 
garanterar att den rörliga mekanismen inte roterar i synnerhet med tillvalet 
”oberoende kraftkälla”. I sista fallet är det verkligen så att en anslutningssats 
levereras med maskinen (kapitel 4E) för att möjliggöra att bottenmattan försörjs 
direkt av traktorns olja. 
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JJuusstteerriinngg  aavv  bbootttteennmmaattttaannss  ssppäännnniinngg  
 

Denna justering måste utföras var 50:e arbetstimme. Den förhindrar att 
komponenterna slits ut i förtid och hjälper till att hålla kättingarna på plats. För att spänna 
en bottenmatta med 2 kättingar finns 2 spännare (A) på karossens utsida. För att spänna 
ett band med 4 kättingar finns 2 spännare (A) på karossens utsida och de 2 andra 
spännarna (B) sitter i mitten. 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

Sidomonterade spännare (på 
ROLLFORCE Compact, 
ROLLFORCE och ROLLMAX) 

Mittmonterade spännare 
(bara på ROLLMAX) 
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 Lossa kontramuttrarna A. 
 Bottenmattan spänns genom hopdragning av fjädarna när muttrarna B dras åt. 
 Om spänningen är korrekt kommer bottenmattans första ribba att lyftas mellan 5 

och 10 mm i förhållande till styrplattorna under spridaren. (Se bilderna nedan.) 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Spänningen ska kontrolleras efter idrifttagningen, efter 10 spridningar, 
efter 50 spridningar och därefter var 10:e drifttimme (spänn vid behov). Vissa 
fordon har en markering på sidan av balken. I detta fall indikeras korrekt 
inställningsområde av ett piktogram. 
 

 

Kontrollställe på ROLLFORCE & ROLLMAX 

Ribban lyfts 5 mm 
från retur-

styrningarna. 
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Hydraulisk spännare för bottenmatta 
 
 För att spänna bottenmattan gör du så här: 
 
Mattans spännarenhet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stäng kretsen (mittre) väljarventiler.   
 Öppna avstängningsventilerna tlll de olika kretsarna. 
 Använd handpumpen och öka trycket i respektive krets. 
 Vid 50 bar måste handpumpens ventil stängas). 
När trycken har stabiliserats (en tryckskillnad på 5 bar kan tolereras), ska ventilerna på de 
olika kretsarna stängas. 
 När det hydrauliska stödbenet ska användas igen, öpnnas helt enkelt 
väljarventilerna. (Se till att de självstyrande kretsventilerna är stängda). 
 För att göra kretsen trycklös, stäng kretsens väljarventil, öppna ventilerna på 
respektive krets och öppna handpumpens ventil. Oljan går då i retur till pumpen. 

 
 

Spänningen ska kontrolleras efter idrifttagningen, efter 10 
spridningar, efter 50 spridningar och därefter var 10:e drifttimme (spänn 
vid behov). Kontrollera också att kretsen är avluftad. 
 

 
 

Yttre ventiler 

Mittre ventil 
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SSppåårrhhåållllaannddee  aaxxeell    
 

∞∞    KKoonnttrroollll  aavv  bbaallaannss  oocchh  jjuusstteerriinngg  
 
 Blockera fordonet på en slät och horisonell yta med den spårhållande axeln helt rak 

och låscylindrarna indragna.  
 Mät avståndet mellan fälgarna i framkant och bakkant på den spårhållande axeln. 

Värdena måste vara identiska. 
 Om detta inte är fallet lossas de 2 kontramuttrarna på parallellstaget som sedan 

vrids tills avståndet fram och bak är identiskt. 
 Dra fast kontramuttrarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞  JJuusstteerriinngg  aavv  llååssccyylliinnddeerr    

Kontrollera regelbundet att hattmuttern och dess kontramutter är låsta. Efter 
balanseringen justeras låscylindrarna på följande sätt: 

 Lossa kontramuttrarna. 
 Dra fast hattmuttrarna. 
 Trycksätt och behåll trycket i cylindrarna. 
 Lossa hattmuttrarna för att placera dem mot stoppen. 
 Dra fast hattmuttrarna för att låsa justeringen. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Parallellstag 

Kontramuttrar 

Kontramuttrar 

Hattmuttrar 
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∞∞  JJuusstteerriinngg  oocchh  kkoonnttrroollll  aavv  bbaallaannsseerriinngg  ((ii  cceennttrraall  ccyylliinnddeerr))  
 
 Blockera fordonet på en slät och horisonell yta med den spårhållande axeln helt rak.  
 Mät avståndet mellan fälgarna i framkant och bakkant på den spårhållande axeln. 

Värdena måste vara identiska. 
 Om detta inte är fallet lossas de 2 kontramuttrarna och vrid styrstagen tills 

avståndet fram och bak är identiskt. 

 
 
 
 

Kontramuttrar 

Inställningar 
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RReeggeellbbuunnddeett  uunnddeerrhhåållll  oocchh  hhyyddrraauulleennhheett  
 
 Stäng av fordonet (se kapitel 2). 
 Kontrollera oljenivån och tätningen på tanken. Kom ihåg att byta oljan och 

regulatorns filter varje år. För att byta filtret skruvas filterskålen bort (röd). Rengör 
filterskålens insida med ett rengöringsmedel (använd inte en trasa eller torkpapper), 
ersätt filtret och sätt tillbaka filterskålen. 

 Kontrollera oljenivån i uppväxlingen. Gör första oljebytet efter 50 drifttimmar och 
sedan minst varje år.  

 Kontrollera att slangarna är i gott tillstånd. 
 

KKoonnttrroollll  aavv  bbootttteennmmaattttaann  
 
 Stäng av fordonet (se kapitel 2). 
 Kontrollera slitaget på muttrarna och lagren. De måste smörjas (centralsmörjning). 
 Kontrollera tillstånd och fastsättning av bottenmattans ribbor. 

 

UUnnddeerrhhåållll  aavv  kkrraaffttöövveerrfföörriinnggssaaxxeellnn  
 

Underhållet av denna komponent är största vikt för din säkerhet. 
 

 Stäng av fordonet (se kapitel 2). 
 Kontrollera kraftöverföringsaxelns skydd så ofta som möjligt.  
 Smörj kraftöverföringsaxelns komponenter och knutkorsens lager (intervall i kapitel 

7).  
 Kontrollera slitaget och smörjningen av kraftöverföringsaxelns kilar. 
 Smörj också kardanaxlarna vid vinkelväxlarnas ändar. 
 För att optimera direktdrift från traktorn, rekommenderas en öppen retur utan 

strypning (snabbkoppling): 
 Direktdrift från traktorns uttag cirka 60 l/min för MTKA-typ för manuell 
reglering då i annat fall risk för överhettning består och möjligen 
motorhaveri. 
 80 l/min traktoruttag för proportionell reglering med elektrisk styrning i 
hytten. 
 Varje år ska oljan bytas i enheten, regulatorns filter bytas och 
enhetens skärm bytas ut. 

 
Observera: Alla ingrepp i kraftöverföringens komponenter (axlar, 
kraftöverföringsaxlar, lager, etc.) måste göras när maskinen har stoppats helt 
(kraftöverföringsaxel och traktormotor avstängd). Dra ut nycklarna. 
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BByyttee  aavv  sslliittddeettaalljjeerr  
 

Spridarramarna är försedda med slitdetaljer som måste bytas ut regelbundet. Det 
finns ingen exakt livslängd för dessa delar eftersom slitaget är beroende av gödselns typ 
och inställningarna som användaren har gjort. 
 

Komponent Antal (per spridarvals eller per tallrik) 
Tallrik slitblad 

 

3 

 

C10 19 
ESP 16 18 
ESP 19 20 
ESP 21 16 
ESP 25 27 

TCE 15 

 
 

ESP 16 3 

ESP 19 5 

ESP 21 5 

ESP 25 7 

ROLLMAX slitkam 

2 

ROLLFORCE slitkam 

 

2 

 

Spridarblad av härdat stål 
 
2 typer av blad: vänster och höger 

Skedblad 
2 typer av blad:  

               
Vänster och höger 
 
Se bild med bladens position 
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TCEi spridarbord kan ha EDT-finish: 
 Bordets bottentjocklek 10 mm. 
 Bordets borttagbara hörnrundningar och förstärkningsenheter. 
 Utrustat med 2 borttagbara upplyfta blad. 

 
 

Komponent Mängd 
Vänster EDT TCEi-bord utvändig slitdetalj 

 

1 

EDT TCEi-bord invändig slitdetalj 

 

1 

 Höger EDT TCEi-bord utvändig slitdetalj 

 

1 
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∞∞  PPoossiittiioonneenn  aavv  sskkeeddbbllaaddeenn  ppåå  EESSPP1166,,  EESSPP1199,,  EESSPP  2211  oocchh  EESSPP  2255  
vveerrttiikkaallaa  sspprriiddaarrvvaallssaarr..  

 
 
På ESP 16 är det första skedbladet det 5:e (inklusive) uppifrån sedan 1 i 2 till det 

9:e (inklusive), alltså 5 blad totalt. 
På ESP 19 är det första skedbladet det 5:e (inklusive) uppifrån sedan 1 i 2 till det 

13:e (inklusive), alltså 5 blad totalt. 
På ESP 21 är det första skedbladet det 5:e (inklusive) uppifrån sedan 1 i 2 till det 

13:e (inklusive), alltså 5 blad totalt. 
På ESP 25 är det första skedbladet det 8:e (inklusive) uppifrån sedan 1 i 2 till det 

20:e (inklusive), alltså 7 blad totalt. 
 

             
 
 

                             ESP 16 ESP 19 

Skedblad = 5:e 
kniven 

7:e kniven 

7:e kniven 

9:e kniven 

9:e kniven 

13:e kniven 

11:e kniven 
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Skedblad = 5:e 
kniven 

11:e kniven 

13:e kniven 

7:e kniven 

9:e kniven 

10:e kniven 8:e kniven 

14:e kniven 

20:e kniven 

16:e kniven 

18:e kniven 

12:e kniven 

ESP 21 ESP 25 
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UUnnddeerrhhåållll  aavv  mmeekkaanniisskk  eennhheett  
 
 Stäng av maskinen (se kapitel 2). 
 Byt olja i de olika mekaniska enheterna varje år eller var 200:e timme med 80W90 

olja och med följande mängder: 
 

Ram Enhet 
(i körriktningen) Oljemänd (i liter) 

ESP 16 / 19 / 21 / 25 
Mittre  2 
Vänster 2 
Höger 2 

TCE AGRI & EDT 

Mittre  2 
Vänster 1,5 
Höger 2 
Yttre vinkelväxel 1,2 
Spridarvals (x2) 0,8 

 

Bottenmatta 
Bottenmattans drivenhet (höger 
eller vänster och höger) 2,5 

Hydraulenhet Pump uppväxlingsenhet 0,3 
 80W90 

KKoonnttrroollll  aavv  hhyyddrraauullmmoottoorrnnss  ffaassttssäättttnniinngg  
 
 Kontrollera att hydraulmotorns fästskruvar är åtdragna var 50:e driftstimme. 
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VVIIIIII  ..    MMOONNTTEERRIINNGG  
 

∞∞  MMoonntteerriinngg  aavv  bblliixxttlljjuuss  
 

Blixtljuset kan matas från positionsbelysningen (monterat av ROLLAND). I vissa fall 
kan det försörjas separat från en kontakt med 3 stift. 
 

Om det matas från positionsbelysningen kommer blixtljusets maximala effekt att 
vara 21 watt.  

 

∞∞  MMoonntteerriinngg  aavv  fföörrhhööjjdd  ffrraammssttaamm  ((ppåå  RROOLLLLFFOORRCCEE))  
 

För maximal styvhet är framstammarna tillverkade i ett stycke. Se 
upp med deras vikt när du monterar dem. Använd lyftdon som svängkran 
eller travers vid monteringen. 
   
 
 

Komponenter Antal Vikt Bild 

RF C1M250 
FRAMSTAM 1 75 kg 

 

RF C1M500 
FRAMSTAM 1 90 kg 

 

RF C1M750 
FRAMSTAM 1 100 kg 

 
 
Av logistikskäl kan framstammen levereras omonterad. Följ i sådant fall anvisningarna 
nedan. 
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TTiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt  ((ffrraammssttaamm  oommoonntteerraadd))  
 
Framstammen måste monteras av 
återförsäljaren då endast denne är 
utbildad och auktoriserad. Lämpliga 
arbetsplattformar måste användas för 
att garantera säkerheten, framför allt 
fallrisken (ex. p72).  
 
Montera framstammen mellan 
konsolerna (pos. 1) och säkra den 
med medföljande skruvar. (4 skruvar / 
frontpanel och 2 skruvar/sidan) 

 
 
 
 

∞∞  TTiippppnniinngg  aavv  ffrraammssttaamm  

TTiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt  ((fföörr  ttiippppnniinngg  aavv  ffrraammssttaamm))  
 
Ta bort framstammens 2 främre skruvar (pos. 3).  
Lossa de 2 skruvarna (pos. 4) (låt dem sitta kvar)  
 

 
 
 
Tippa framstammen och använd sedan de 2 skruvarna (pos. 3) för att låsa framstammen i 
de bakre gängade hålen. 
 
Skruva in de 4 skruvarna (pos. 2) och dra fast alla skruvar. 

Pos. 4 

Pos. 3 
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Pos. 3 

Pos. 3 POS. 2 Pos. 4 
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MMoonntteerriinngg  aavv  fföörrhhööjjdd  ffrraammssttaamm  ((ppåå  RROOLLLLFFOORRCCEE  CCoommppaacctt))  
 

För maximal styvhet är framstammarna tillverkade i ett stycke. Se 
upp med deras vikt när du monterar dem. Använd lyftdon som svängkran 
eller travers vid monteringen. 
   
 
 

Komponenter Antal Vikt Bild 

RF C0M850 
FRAMSTAM 1 21 kg 

 

RF C1M100 
FRAMSTAM 1 30 kg 

 
 
Av logistikskäl kan framstammen levereras omonterad. Följ i sådant fall anvisningarna 
nedan. 
 

TTiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt  ((ffrraammssttaamm  oommoonntteerraadd))  
 
Framstammen måste monteras av åter-
försäljaren då endast denne är utbildad 
och auktoriserad. Lämpliga arbetsplatt-
formar måste användas för att garantera 
säkerheten, framför allt som skydd mot 
fallrisken.  
 
Montera framstammen framtill på fordonet 
och säkra den med de medföljande 
skruvarna (4 skruvar/panel). 
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∞∞  MMoonntteerriinngg  aavv  uuttrruussttnniinngg  ((ttiillllvvaall  ppåå  RROOLLLLMMAAXX))  
 

 
 Dessa arbeten måste utföras av återförsäljaren då endast denne är 
utbildad och auktoriserad. Lämpliga arbetsplattformar måste finnas på 
plats för att garantera säkerheten, framför allt för att eliminera fallrisken. 
 
 

PPrroocceedduurr  
 

 Smörj de bakre stolparna och montera dem sedan. Fettet underlättar montering och 
demontering när justeringarna optimeras för att garantera att hopsättningen är tät. 
Fäst sidoplåtarna på de bakre stolparna (på insidan av karossen). 

Exempel på arbetsplattform för 
montering av ensilageutrustning 
och/eller framstam 
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 Montera de bakre sidoplåtarna och de mittre stolparna och fäst dem sedan med 

medföljande skruvar. 
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 Montera de främre sidoplåtarna och därefter stolparna och fäst dem sedan med 

medföljande skruvar. 
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EEnnssiillaaggeeddöörrrr  ttiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt  fföörr  ffaassttssäättttnniinngg  ((ttiillllvvaall  ppåå  RROOLLLLMMAAXX))  

 
Innan du monterar ensilagedörren, måste du ta bort det rammonterade verktyget 

från spridaren. Operationen måste utföras av en ROLLAND återförsäljare, som är de enda 
som är auktoriserade och utbildade och som har nödvändiga verktyg. 

 

BBoorrttttaaggnniinngg  aavv  rraammvveerrkkttyyggeett  
 
 Koppla bort den sekundära transmissionen. 
 Använd sling för att lyfta bort ramen med en åkbar kran (minimum kapacitet 2,5 ton 

för både sling och vagnsgolv). Lyftpunkterna finns markerade i bilden nedan. Vikten 
av varje separat enhet finns angiven på dekaler. 

 

 
 
 
 Lossa och ta bort skruvarna som fäster ramen mot karossen. 
 Ta bort ramen med en åkbar kran och placera den på sitt stöd. Fäst den på stödet 

med medföljande muttrar och fästjärn. När du har kontrollerat fastsättningen och 
stabiliteten kan du ta bort slingen. 

 Om inget ramstöd finns lägg ner ramen platt på marken så att den vilar på luckan. 
  

EEnnssiillaaggeeppaanneell  
 
 Smörj stolparna och montera dem sedan. Fettet underlättar montering och 

demontering när justeringarna optimeras för att garantera att hopsättningen är tät. 
Fäst dem på spridarens kaross med de levererade skruvarna. 

 Montera sedan panelen (vikt ca 80 kg) med hjälp av en kran eller lastare. Lås fast 
enheten med tapparna som medföljer. 

 

Tillval ramstöd 
 

Lyftpunkter för hantering av 
spridarramen 
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””LLOOUULLOOUU””  lluucckkaa  
 
 Montera shimsen sedan de har smörjts. Fettet underlättar montering och 

demontering när justeringarna optimeras för att garantera att hopsättningen är tät. 
Fäst dem på spridarens kaross med de levererade skruvarna. 

 Montera ihop panelen på marken med den övre tvärbalken med hjälp av 
medföljande axlar. Se till att tapparna sätts in korrekt så att enheten låses ihop. 

 Lyft panelen och tvärbalken på plats med en svängkran, en lyft eller lastare. Fäst 
dem vid shimsen med hjälp av medföljande skruvar. 

 Avsluta genom att montera cylindrarna med cylinderröret vänt mot karossen. 

 
 
 
 
Alla arbeten på höjd måste utföras med hjälp av en ställning eller liknande som 

uppfyller gällande standarder för denna produkttyp (skyddsräcken, etc.). 
 

 
 ”LOULOU”-luckans öppningscylindrar monteras med dubbelstyrda 
sidostycken. Tänk på att eventuellt resterande tryck kan finnas mellan 
sidostycket och cylindern. 
 
 

 
 
 
 
 

Höger skärmplåt 

Tvärbalk 

Vänster skärmplåt 

Panel 

Smörj 

Smörj 

Fästpunkter för 
lyftdon 
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IIXX  ..    BBIILLAAGGOORR  
 

BBiillaaggaa  11  
 

∞∞  BBrruukkssaannvviissnniinngg  fföörr  hhyyddrraauulliisskk  bboommuupppphhäännggnniinngg  
 

PPrreesseennttaattiioonn  aavv  ssyysstteemmeett  
 
En hydrauliskt upphängd bom är varje dragstång utrustad med ett icke mekaniskt 

stötdämpande system med bladfjäder, men som i stället består av hydrauliska 
komponenter. 
 
 Systemet styrs från traktorn. Användaren kan alltid korrigera dragstångens höjd. 
 

FFuunnkkttiioonnsspprriinncciipp  
 

Systemet består i huvudsak av följande komponenter: 
 

Komponent Antal Bild 

Upphängningscylindrar 2 

 

Upphängningsenhet för 
dragstång försedd med 2 
tryckackumulatorer 

1 

 

Bom  1 

 

 
 
 
 De olika komponenterna monteras enligt följande schema: 
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RReekkoommmmeennddaattiioonneerr  fföörr  jjuusstteerriinngg  oocchh  aannvväännddnniinngg  
 
 Bommen måste justeras så att släpvagnens chassi är horisontellt. 
 Emellertid måste cylindrarna ha tillräcklig slaglängd för att ta upp dynamiska 

chockbelastningar (≈ 3 cm). 
 
2 olika användningssätt är möjliga: 
 
 Antingen kan användaren förinställa kopplingshöjden en gång för alla. I detta fall 

kan kretsens matningsslangar lämnas oanslutna till traktorn. Observera att 
dragstången kommer att arbeta i en sluten krets. Det innebär att när flaket lastas 
kommer det att trycka ner. När du sprider avlastas cylindrarna och ingen korrigering 
kommer att vara möjlig. 

 Vi avråder bestämt från att använda denna variant även om du kan 
spara in en fördelare på traktorn. 
 

 Eller användaren lämnar slangarna anslutna permanent till traktorn. De kan då 
kontinuerligt ändra dragstångens höjd och styra alla cylinderrörelser på grund av 
variationer i fordonets belastning. 

 Detta är den ”normala” användningen av systemet. 
  På detta sätt erhålls maximal flexibilitet i upphängningen. 

 
Observera: 2 eller 3 justeringar är möjliga på cylinderns övre krok. Proceduren för 
byte av krok är identisk med fjäderbommen (se kapitel 6). 
Avluftning av upphängningen: 

Trycket kan öka i ackumulatorerna med tiden. Upphängningen blir då 
”hårdare”. 

För att göra den flexibel igen, ska ackumulatorerna tömmas genom att tvinga 
fram en indragning av kolvstången (30 s). Kolvstängerna får inte frigöras igen när 
du kopplar om regulatorn till ”flytläge”. Upphängningen har avluftats och blir 
flexibel igen och fördelaren är i neutralt arbetsläge. 

 
 

BBiillaaggaa  22  
∞∞  JJuusstteerriinnggssaassssiisstteenntt  fföörr  sspprriiddaarree  ((ffaakkttoorr  KK))  
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∞∞  BBrruukkssaannvviissnniinngg  fföörr  ppaassssiivv  hhjjuulluupppphhäännggnniinngg  ppåå  uunnddeerrrreeddee  ((sslluutteenn  kkrreettss))  
((ttiillllvvaall  ppåå  RROOLLLLMMAAXX))  

PPrreesseennttaattiioonn  aavv  ssyysstteemmeett  
 
 Passiv upphängning eller upphängning med sluten krets gäller varje underrede 
utrustat med ett oberoende stötdämpningssystem. 
 Systemet är helt oberoende av traktorn. Traktorn är inställd en gång för alla (även 
om det kan ändras vid behov). Det är inställt för att ge optimal körning under last. Då 
cylindrarns slaglängd är 200 mm, är den optimala fjädringsvägen ± 100 mm. 
 Användaren kan inte korrigera fordonets höjd i realtid. 
 
 

FFuunnkkttiioonnsspprriinncciipp  
 
 Systemet består i huvudsak av följande komponenter: 

 4 dämpningscylindrar för ett 2-axlat fordon (6 för ett 3-axlat fordon). 
 1 hydraulisk övervakningsenhet för fjädringen. 
 2 tryckackumulatorer. 

 
Systemet består i huvudsak av följande komponenter: 

 
Komponent Antal Bild 

Upphängningscylindrar 
4 dämpningscylindrar för ett 
2-axlat fordon (6 för ett 3-
axlat fordon). 

 

Passiv fjädringsenhet 1 

 
 
 

Tryckackumulatorer 2 

 
 
OBS!  Ett system för att motverka fordonets krängning ingår i enheten. 
Oljan går aldrig ”till den lättaste delen”. Belastningen kommer alltid att vara 
konstant på de 4 hjulen, som även ”matar” flakets stabilisator. 
 
  Tryckbegränsaren skyddar mot eventuella onormala trycktoppar 
(kraftiga dynamiska chockbelastningar). 
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RReekkoommmmeennddaattiioonneerr  fföörr  jjuusstteerriinngg  oocchh  aannvväännddnniinngg  
 
För att öka hjulupphängningens höjd (lyfta karossen) 
 
 Gör så här för att fylla på olja i fjädringskretsen (om höjden t.ex. betraktas som 
otillräcklig): 
 
Passiv fjädringsenhet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anslut slangen som är markerad med långt grönt band till traktorn. 
 Öppna de 2 yttre ventilerna på enheten (se foto). Den mittre ventilen måste vara 

stängd. 
 Fyll kretsen med olja via slangen som är ansluten till traktorn tills önskad höjd har 

nåtts. 
 Stäng de två yttre ventilerna och öppna den mittre ventilen. 
 Gör slangen trycklös genom att ställa traktorns fördelningsventil i ”flytläget”. 
 Lossa slangen (lång grön) från traktorn. 
 Bara vagnsgolvets returslang (kort grön) förblir ansluten. 

 
 
Tänk på att spridarens höjd kommer att variera beroende på befintlig last. 
 
 
För att minska hjulupphängningens höjd (sänka karossen) 

 
Gör så här för att dränera olja ur fjädringskretsen (om höjden t.ex. anses vara för 

hög): 
 Anslut slangen som är markerad med långt grönt band till traktorn. 
 Öppna de 2 yttre ventilerna på enheten (se foto). Den mittre ventilen 
måste vara stängd. 
 Ställ in berörd fördelningsventil på traktorn på ”flytläget” tills du har nått 
önskad höjd. 
 Stäng de två yttre ventilerna och öppna den mittre ventilen. 
 Gör slangen trycklös genom att ställa traktorns fördelningsventil i 
”flytläget”. 
 Lossa slangen (lång grön) från traktorn. 
 Bara vagnsgolvets returslang (kort grön) förblir ansluten. 

 
 

Yttre ventiler 

Mittre ventil 

Manometrar kan 
monteras 
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Rekommendation för användningen 
 

Slangen som används för att justera flakets höjd får bara vara ansluten när du 
arbetar med fjädringen. Vid normal drift måste denna slang förvaras i slanghållaren. 

Däremot måste ”dräneringsslangen” (oljeretur vid ett eventuellt allvarligt övertryck) 
vara permanent ansluten till traktorn. 
 
Lyftning av främre axel, tillval (på 3-axlade fordon) 
 

En enkel tryckslang (brunt hölje gemensam med viktöverföringsfunktionen) 
möjliggör styrning av lyft av den främre axeln. Under normal drift (fjädring på 3 axlar), är 
det mycket viktigt att ställa in traktorn på ”flytläge”. 

Detta alternativ föreslås inte för 2-axlade fordon då det inte är kompatibelt med en 
bakre spårhållande axel. Att kombinera de två tillvalen skulle göra fordonet instabilt. 
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XX  ..    SSEERRVVIICCEEHHÄÄFFTTEE  
 

Datum Arbetsmoment Frekvens Underskrift 
 Kontrollera hjulmuttrarnas 

åtdragning. 
Efter 50 km, därefter två gånger 
per år eller vid början av varje 
säsong. 

 

 
Kontrollera däcktrycken.  Två gånger per år eller vid början 

av varje säsong. 

 

 
Kontrollera att inget spel 
finns på axlarna eller 
boggiaxeln  

Två gånger per år eller vid början 
av varje säsong. 

 

 
Smörj de punkter som är 
markerade i handboken. 

Kontrollera före varje 
användning. 

 

 Kontrollera spänningen hos 
färdbromsen, nödbromsen 
och parkeringsbromsen. 

Korrigera eventuellt spel. 
 

 Kontrollera att den rörliga 
bottenmattan har korrekt 
spänning (se kapitel D i 
denna handbok). 

Justera spänningen vid behov. 
Se till att du lämnar en 
justeringslängd till kunden för 
den 1:a korrigeringen av 
spänningen. 
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XXII  ..    EEUU  FFÖÖRRSSÄÄKKRRAANN  OOMM  ÖÖVVEERREENNSSSSTTÄÄMMMMEELLSSEE  
(Enligt bilaga IIA i Maskindirektivet 2006/42/EG) 

 
 

Tillverkare:  Ets ROLLAND  
 
Adress:  Z.A des Landes  

FR-29800 TREFLEVENEZ 
 
Namn och adress på den person som är auktoriserad att sammanställa den tekniska 
dokumentationen: 
 
Namn:  Béatrice LE GALL 
Adress:  Z.A des Landes 29800 FR-TREFLEVENEZ 
 
Med detta dokument, deklarerar vi att maskinen: 
 
Tillverkare:  ROLLAND 
 
 

Kommersiell beteckning:  ___________________________ 
 
 

Typ:   ___________________________________________ 
 
 

Serienummer. _________________________________ 
 
uppfyller relevanta delar av Maskindirektivet (2006/42/EG). 

 
Därutöver deklarerar vi att 
 
avsnitten/artiklarna i följande Europeiska standarder har tillämpats: 
 
EN ISO 12100-1 & 12100-2 
 
 
TREFLEVENEZ, ____________________ 
 
Namn och position av undertecknaren 
 
Béatrice LE GALL 
CEO 
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XXIIII  ..    GGAARRAANNTTIIBBEEVVIISS  --  DDEEKKLLAARRAATTIIOONN  OOMM  
IIDDRRIIFFTTTTAAGGNNIINNGG  

 
Kopian ska sändas tillbaka till oss för att aktivera garantin 

 

∞∞  AAnnvväännddaarree  
 
Namn:__________________________________________________________________ 
 
Adress: _____________________________________________________________ 
 
Postnummer: _____________ Ort: __________________________________________ 
 
Län: _________________________ 
 
Tel: ___________________ Mob: ___________________ Fax: ___________________ 
 
E-post: _________________________________________________________________ 
 
 

∞∞  FFoorrddoonn  
 
Typ av fordon: ________________________________________________________ 
 
Serienummer (på fakturan eller typskylten): ______________________________ 
 
Köpt den: ______________________ Leveransdatum: ______________________ 
 
 

∞∞  GGaarraannttiivviillllkkoorr  
 
Våra fordon har en 1-årig garanti från utleveransens datum. Användningsvillkoren finns 
specificerade i idrifttagningshäftet som medföljer fordonet. Under alla omständigheter 
måste användaren följa reglerna för rekommenderad användning, i annat fall kommer inte 
garantin att accepteras. Restid och transporter täcks inte av garantin. Endast fordon som 
är fullständigt betalda kan dra nytta av garantin. Användaren måste kontakta sin 
återförsäljare om problem skulle uppstå. 
 
 
Jag bekräftar att ha läst handboken för idrifttagning och underhåll och kommer att följa 
dess instruktioner, för att dra nytta av den 1-åriga garantin. 
 
Namn och underskrift av 
befullmäktigad:  
 

Användarens underskrift: 
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Som en del av vår kontinuerliga förbättringsprocess, ber vi dig att svara på frågorna 
nedan (*Pricka för ditt val) 
 
 Mycket bra Bra Måttlig Dålig 

Leveranstid följd     

Leveransens kvalitet     

Första intrycket av fordonet     

Uppstartningens kvalitet     

 
Din värdering baseras på: (*3 möjliga val, i graderna 1 till 3, där 1 är högsta betyg) 
 
 Värde för pengarna 
 Produktens design 
 Din återförsäljare (närhet, service, affärsrelationer) 
 Leveranstid 
 Märkets rykte 
 Märkets kvalitet 
 Märkets pålitlighet 
 
Dina anmärkningar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Var vänlig sänd formuläret till följande adress:  
 

 
 

ZA Des Landes 
FR-29800 TREFLEVENEZ 

FRANKRIKE 
Tel.: 00 33 (0)2 98 85 13 40 
Fax.: 00 33 (0)2 98 21 38 15 
www.remorquerolland.com 

 

DDIINN  ÅÅSSIIKKTT  ÄÄRR  AAVV  SSTTÖÖRRSSTTAA  BBEETTYYDDEELLSSEE  

http://www.remorquerolland.com/
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Importör: 

 
Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 

http://www.narlant.se/
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