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Bruksanvisning 

Reime & Co AS bruker 
komponenter fra Vogelsang 
i sine løsninger for  
spredning av gjødsel. 

N4365 NÆRBØ 
Tlf. 51791900 
www.reime.no 

Fabrikant; 
Vogelsang GmbH & Co. KG 
Holthöge 10-14 
49632 Essen/Oldb. 

Tlf: +49 54 34 83 0 

www.vogelsang.info 
info@vogelsang.info 

Vi reserverer oss retten til endringer I tekniske spesifikasjoner og illustrasjoner som følge av 
kontinuerlig produktutvikling. 

Registrerte varemerker tilhørende Vogelsang 

In en rekke land er følgende  Vogelsang varemerker registrert
®
, RotaCut

®
, HiFlo

®
, ACC

®
, CFC

®
, BioCrack

®
,

XTill
®
, EnergyJet

®
, BioCut

®
, CC-Serie

®
, PreMix

®
, ProTerra

®
, VarioCrop

®
 and XRipper

®

Registrerte varemerker er ikke alltid angitt med ® i bruksanvisningen
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Generelt 

1 Generelt 

1.1 Bruk av bruksanvisningen 

Bruksanvisningen omhandler oppbygging, håndtering, oppstart drift, service og vedlikeholdsarbeid  samt 
spesifikasjoner. Bruksanvisningen skal alltid være hel og lett tilgjengelig for operatør eller service og 
vedlikeholdspersonell. 

Viktig 

Les nøye før bruk 

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at alle som skal operere eller vedlikeholde utstyret er kjent med 
og forstår innholdet. Vogelsang aksepterer ingen form for krav om ansvar som følge av at 
bruksanvisning ikke er fulgt helt eller delvis.  

1.2 Retningsanvisninger 

Retningsanvisninger I bruksanvisningen som framme, bak, høyre og venstre er alltid sett i forhold til 
bevegelsesretning for utstyret. 

1.3 Presentasjonshenvisninger 

Presentasjon Betydning 

• Punkter -liste 

 Underpunkt 

1. 

2. 
Rekkefølge. Utfør aktivitet I nummerert stigende rekkefølge 

 Fig. "Bildetekst" Referer til figur for ytterligere informasjon 

 Chapter "Kapittel" Referer til kapittel for ytterligere informasjon 

 Table "Tabellbilde" Referer til tabell for ytterligere informasjon 

 "Dokument" Referer til document for ytterligere informasjon 

 Teknisk støtte Kontakt forhandler for teknisk støtte 
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Generelt 

1.4 Symbolforklaring 

Følgende symboler og tekst er brukt I denne anvisningen. 

1 Personlig verneutstyr 

Hansker. 

Vernebriller. 

Vernesko 

2 Verktøy: 

Verktøy som må brukes. 

3 Generelle advarsler og miljøforebyggende tiltak. 

NOTE 

Hensynta advarsler og sikkerhetsanvisninger. 

Mijøfare 

Tiltak som hindrer skade på mijøet. 
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Generelt 

4 Sikkerhetsymboler: 

  Forsiktig 

Referer til farlige situasjoner med skade på helse og materiell som kan oppstå dersom anvisning ikke følges. 

Advarsel 

Fare for liv og helse dersom anvisning ikke følges. 

  Fare 

Høy fare for liv og alvorlig helseskade dersom anvisning ikke følges. 

Fare for elektrisk støt kan medføre fare for liv og 

helse 

  Oppmerksomhet 

Referer til mulig unormal slitasjon og skade på materiell dersom anvisning ikke følges. 

Fare for elektrisk støt 
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Generelt 

1.5 Konstruksjon 

1.5.1 Fordeler 

Fordeleren leveres I to utgaver Fig. "Fordeler". For 

ExaCut ECL, er innløpet på siden. 

For ExaCut ECLEO, er innløpet øverst på toppen av fordeleren.

Innløp på side (ECL) Innløp på toppen (ECLEO) 

Fig. 1: Fordeler 

1.5.2 Kuttesystem 

Kuttesystem leveres I to versjoner  Fig. "Kuttekonstruksjon". 

Todelt kuttesystem består av ytre og indre motholdsring. Endelt kuttesystem består av 

kuttekniv (pos. 3).  

Fig. 3. Kuttesystem 

Fig. 2: kuttesystem 

1 Mothold ytre 3 Kuttekniv 
2 Mothold indre 
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Generelt 

1.6 Oversikt konstruksjon 

Fig. 3: Fordeler ExaCut ECL 

1 Sideplate fordelerhus 4 Inspeksjons og 
vedlikholdsluke 

2 Kutteknivring 5 Hydraulisk motor 
3 Rotor med kuttesystem 6 Fordelerhus 
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CE Samsvarsærklæring 

2 Samsvarserklæring 

Declaration of installation 
for an incomplete machine according to Machinery Directive 2006/42/EC; annex II B 

Manufacturer: Vogelsang GmbH & Co. KG 
Holthöge 10-14 
49632 Essen/Oldb. 
GERMANY 

We declare that this delivery concerns the following machine which is not complete. The machine must 
not be put into service until the machinery into which this incomplete machine is incorporated is in 
conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC. 

Product: Volumetric metering unit for liquid manure spreading vehicles 

The following basic health and safety requirements according to Annex I of the Machinery Directive 
(2006/42/EC) are applied and observed: 

1.1.3; 1.1.5; 1.3.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.6.1; 1.6.5; 1.7.1.1; 1.7.3; 1.7.4.1; 1.7.4.3 

Applied harmonised standards: 

DIN EN ISO 12100:2010 

DIN EN ISO 4413:2010 

The special technical documents according to annex VII B have been prepared and can be obtained if 
necessary. 

The person authorized to compile the technical documentation is: 
Vogelsang GmbH & Co. KG; Holthöge 10-14; 49632 Essen/Oldb., GERMANY 

The manufacturer is obligated to electronically forward the relevant technical documentation for the partly 
completed machine to national authorities upon justified request. 

49632 Essen, 2017-07-03 

Harald Vogelsang (Managing Director) 
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Spesifikasjoner 

3 Spesifikasjoner 

3.1 ExaCut ECL 

ExaCut 
ECL 

Innløp 
Vogelsang 

spesifikasjon 

Utløp 
Vogelsang-

spesifikasjon 

Ventilasjon DN 40 Vekt  [kg] 

Fylle 
side 

Hydr.motor 
motor side 

ECL ECLEO 

18-40 DN 100 DN 40 1 - Ca. 66 Ca. 67 

20-50 DN 125 DN 50 2 2 Ca. 82 Ca. 86 

20-60 DN 125 DN 60 2 2 Ca. 82 Ca. 86 

24-40 DN 100 DN 40 1 - Ca. 59 Ca. 62 

24-50 DN 125 DN 50 2 2 Ca. 82 Ca. 86 

30-40 DN 100 DN 40 1 1 Ca. 80 Ca. 87 

30-40 DN 125 DN 40 1 1 Ca. 80 Ca. 87 

30-
4045 

DN 125 DN 4045 1 1 Ca. 81 Ca. 88 

30-
4050 

DN 125 DN 4050 1 1 Ca. 73 Ca. 84 

40-40 DN 125 DN 40 2 2 Ca. 84 Ca. 88 

40-
4050 

DN 125 DN 4050 2 2 Ca. 90 Ca. 93 

48-40 DN 125 DN 40 4 4 Ca. 85 Ca. 90 

48-50 DN 150 DN 50 2 2 
Ca. 163 Ca. 170 

ECL maksimalt trykk: 3 bar 

Arbeidstemperatur: 0 °C til 45 °C 

Støy/lydnivå: < 70 dB (A) 

Dimensjoner 

For dimensjoner se  "Tabeller tekniske spesifikasjoner" 
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Spesifikasjoner 
 

 

 

 
3.2 Hydrauliske motorer 

Dette kapittelet omhandler hydrauliske motorer basert på fabrikanten SAUER DANFOSS sin 
informasjon. 

 

Les også:  "Teknisk informasjon for hydraulikk motor" 
 

3.2.1 Spesifikasjoner 
 

Motor type  OMS 125 OMS 160 OMS 200 OMS 250 OMS 315 

Vogelsang 
artikkel nr. 

 
AOM.016 AOM.015 AOM.017 AOM.018 AOM.074 

Aksling Ø [mm]  32 32 32 32 32 

Volum [cm³]  
125.7 159.7 200.0 250.0 314.9 

 
Maksimalt turtall [min

-1
] 

Kontinuerlig 
drift 

600 470 375 300 240 

Periodisk 
1)

 720 560 450 360 285 

 

Maksimalt trykkfall 
[bar] 

Kontinuerlig 
drift 

210 210 210 200 200 

Periodisk 
1)

 275 260 250 250 240 

Maks. 
2)

 295 280 270 270 260 

 
Maksimalt 
dreiemoment [Nm] 

Kontinuerlig 
drift 

375 490 610 720 825 

Periodisk 
1)

 490 600 720 870 1000 

 
Maksimal effekt [kW] 

Kontinuerlig 
drift 

18.0 16.5 16.5 14.5 15.0 

Periodisk 
1)

 22.5 23.0 22.0 18.0 17.0 

 
Maksimal oljemengde 
[l/min] 

Kontinuerlig 
drift 

75 75 75 75 75 

Periodisk 
1)

 90 90 90 90 90 

Maksimalt starttrykk 
uten belastning på 
aksel 
[bar] 

  

10 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 

Minimum kraft ved 
maksimalt trykkfall  
([m] 

Kontinuerlig 
drift 

290 370 470 560 710 

Periodisk 
1)

 380 460 560 700 850 

 

Maksimalt trykk 
innløp [bar] 

Kontinuerlig 
drift 

230 230 230 230 230 

Periodisk 
1)

 295 295 295 295 295 

Maks. 
2)

 300 300 300 300 300 

 
Maksimalt returtrykk  
retur m/overløp] 

Kontinuerlig 
drift 

140 140 140 140 140 

Periodisk 
1)

 175 175 175 175 175 

Maks. 
2)

 210 210 210 210 210 

Maksimalt returtrykk 
uten retur m/overløp l 
[bar] 

Kontinuerlig 
drift 

30 35 45 50 55 

Periodisk 
1)

 75 75 75 75 75 

1)  
eI perioder kan verdiene nås for maksimalt 10% av tiden, hvert minutt. 
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Specifica tions 
 

 

 

2
) Maksimal belastning: Verdiene kan nås for 1% av tiden, hvert minutt. 

3.2.2 Hensynta sikkerheten ved arbeid på hydraulisk utstyr 

Kun kvalifisert og erfarent personell kan vedlikeholde og skifte hydraulikk slanger og komponenter. 

 

 
  Advarsel  

Risiko for skinn og øye irritasjon ved kontakt med hydraulikk olje.  

• Lagre hydraulikk olje på sikkert sted uten adgang for uvedkommende. 

• Kobling og betjening av hydraulikkslanger må kun gjøres av kvalifisert personell.. 

• Arbeid på hydraulikksystemet må kun gjøres av kvalifisert teknisk personell. 

• Bruk personlig verneutstyr ved alt arbeid I forbindelse med hydraulikksystem. 

• Les kappittelavsnitt  Chap. "Inspeksjon av hydraulikkslanger". 

 

Risiko for alvorlig helseskade grunnet lekkasje av hydraulikkolje under høyt trykk! 

For å unngå helseskade: 

• Fjern alt trykk I hydraulikk systemet før arbeid med dette. 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Ved kontroll for lekkasje bruk relevant og rett hjelpemateriell og verktøy. 

• Stopp aldri lekkasjer med hendene. 

 
Hvis skade i forbindelse med olje, søk umiddelbart hjelp hos legepersonell! 

 

Brannskade fra varme deler! 

Under drift kan hydraulikkoljen og deler få en temperature opptil 60°C. 

• Før arbeidet med hydraulikksystemet starter skal oljen og delene kjøles ned. 

• Bruk personlig verneutstyr. 
 
 
 

Risiko for alvorlig helseskade grunnet hydraulikk slanger som sprekker og koblinger som spretter av! 

Hvis det hydrauliske trykket er for høyt kan slangene sprekke. Dersom hurtigkoblinger ikke festet forsvarlig, kan disse 
sprette av. 

• Sørg for at trykke på systemet aldri kan bli høyere enn 210 bar. 

• Hensynta spesifikasjonene for hydraulikk motor 

• Sørg for at alle koblinger er forsvarlig utført 

 

 
Spillolje skal behandles på miljøvennlig måte 

Håndter spillolje som farlig avfall og lever til godkjent mottak. 

Advarsel 

Advarsel 

Advarsel 
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Spesifikasjoner 
 

 

 

3.2.3 Installasjon, oppstart og vedlikehold 

 

3.2.3.1 Applikasjon 

• En oljetrykkmåler bør være montert på trykkside . 

• Alle koblinger/flenser må være i orden, ha god kontakt og rett sammenføyd. Dette slik at 
mekaniske påkjenninger blir minst mulig og sikkerheten ivaretas på best mulig måte. 

3.2.3.2 Installasjon 

• Følg alle relevante regler og anvisninger for kobling av hydraulikk. 

• Sørg for å koble hydraulikk anlegget slik at det ikke blir luftlommer I systemet. 

• For å unngå forurensning i hydraulikksystemet, vent med å fjerne beskyttelses propper på 
hydraulikk tilkoblinger inntil disse kobles til slanger/systemet. 

• Sørg for at monteringsflens på motor og brakett har full kontakt og dermed monteres riktig. 

• Unngå å tvinge motoren på plass ved å bruke/stramme installasjonskruene. 

• Bruk kun originale pakninger, o ringer osv. som følger med. 

• Unngå å bruke tetninger som ikke passer slik som teflontape m.v.. 

• Ved tiltrekking av koblinger sørg for at maksimalt tiltrekkingsmoment ikke overskrides 

• Sørg for at hydraulikkoljen har en renhet som overstiger 20/16 (ISO 
4406). Når det etterfylles olje, bruk filter. 

3.2.3.3 Oppstart og kjøring av hydrauliksystem 

• Fyll opp oljetank til høyeste nivåmerke via et fint filter.. 

• Start hydraulikkmotor og kjør denne med lavest mulig turtall. 
Hvis motoren har lufteskrue, la denne være åpen inntil oljen er fri for luftbobler. 

• Sørg for at alle deler er forskriftsmessig koblet og tiltrekket med rett moment. 

• Sørg for at hydraulikkmotor/fordeler roterer rett vei. 

• I tilfelle lastkjennende hydraulikk system, sørg for at det ikke er luft I slangene/rørene. 

 
Indikasjoner på luft I systemet: 

• Skum I tank 

• Ujevn og hakkete gange av motor og sylindre 

• Ulyder 

 
Hvis luft I hydraulikksystem : 

• Ikke belast systemet før all luft er ventilert ut. 

• Kontroller for lekkasjer I suge/tilførsel slange/rør. 

• Skift oljefilter og etterfyll olje om nødvendig. 

• Koble systemet til ekstern tank med filter (filtrering: max. 10 µm). Tanken må være dobbel 
så stå stor som maksimal volume mengde [m³/h]. La systemet kjøre uten belastning/mot 
trykk i  en halv time. 

 
3.2.3.4 Drift 

• Unngå trykk, hastigheter eller trykkfall som overstiger tillatte verdier I relevante tabeller. 

• Sørg for at olja filtreres slik at forurensningsnivå holdes på nivå iht. 20/16 (ISO 4406) eller lavere. 
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Specifica tions 

3.2.3.5 Vedlikehold 

Kontroll og forebyggende vedlikehold har stor betydning for sikkerheten, mimimal nedetid og levetid 
på hydraulikksystemet. 

• Skift olje, luft og oljefilter Iht. fabrikantens anvisninger.

• Kontroller jevnlig forurensning I oljen.

• Kontroller jevnlig oljenivået.

• Kontroller jevnlig for lekkasjer.

3.2.4 Væsker 

Den primære hensikten til oljen er å overføre energi.  Samtidig skal oljen smøre bevegelige deler og 
komponenter. Videre beskytte mot korrosjon, frakte forurensninger og varme ut av systemet. Å bruke rett 
olje er derfor viktig for å sikre problemfri drift og lang levetid. 

For Systemer med Sauer-Danfoss hydraulikk motor, anbefales det å bruke mineral hydraulikkolje med 
anti- slitasje additiver, type HLP (DIN 51524) eller HM (ISO 6743/4). 

Det er og mulig å bruke mineral olje uten additiver dersom driftsforholdene ellers tilsier at det er OK. 
Videre biobasert hydraulikk olje dersom disse tilfredstiller fabrikantens spesifikasjoner. Anvisninger for 
kontroll og utskifting må følges. Disse er gjerne annerledes enn for mineralbasert oje 

Ved spørsmål/uklarheter ta gjerne kontakt med forhandler eller SAUER Danfos for spesifik informasjon. 

3.2.5 Temperatur og viskositet, 

motor 

Minimum omgivelsestemperatur: -30 °C

Maksimal omgivelsestemperatur: +90 °C

Minimum olje temperatur (normal drift): +30 °C

Maksimal olje temperatur (normal drift): +60 °C

Oljens levetid reduseres betydelig ved temperature over +60 °C. 

Viskositet 

Minimum viskositet (arbeidstemperatur): 20 mm²/s [100 SUS] 

Maksimal viskositet (arbeidstemperatur): 75 mm²/s [370 SUS] 

Det anbefales brukt ei olje med viskositet 35 mm²/s [165 SUS] ved arbeidstemperatur 

3.2.6 Filtrering 

Maksimal tillat forurensning I olje: 20/16 (ISO 4406) 

System driftsforhold Anbefalt filter 

Normal forurensning og belastning 
Retur filter 
40 µm absolutt / 25 µm nominelt (eller finere) 

Høy forurensning og 
belastning. Komplekse 
og lukkede 
hydraulikksystemn 

Retur filter 
20 µm absolutt / 10 µm nominell 

Systemer med hurtigkoblinger 
Trykkfilter før motor 40 µm absolutt / 25 
µm nominell 



18 WBV.ECL.001.EN V3.1 

Spesifikasjoner 

3.3 ID skilt fordeler 

ID skiltet (1) inneholder følgende informasjon: 

• ExaCut type

• Serie nummer

• År

• Maksimalt trykk

• Vogelsang address

Fig. 4: ID skilt 
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4 Sikkerhet 

Dette kapittelet gir deg oversikt over viktige anvisninger for å ivareta sikkerheten til alt personell og sikre 
problemfri drift samt lang levetid på utstyret. Avvik fra dette kan medføre fare for liv og helse samt forkorte 
levetiden på utstyret. I tilfelle avvik eller unormaliteter vedrørende sikkerhet og merker relatert til sikkerhet 
for produkter produsert av Vogelsang, ta umiddelbart kontakt via e post: produktsicherheit@vogelsang-
gmbh.com 

4.1 Brukeransvar 

Utstyret er ment å brukes profesjonelt.  Bruker/operatør er således underlagt lover og forskrifter for 
sikker bruk og vedlikehold av utstyr. I tillegg til anvisninger I denne bruksanvisningen, gjelder alle 
relevante nasjonale regler vedørende sikkerhet, skadeforebygging og miljø.  

Følgende gjelder spesielt: 

• Bruker/eier skal sørge for at alt personell som skal bruke utstyret har lest og forstått innholdet I bruksanvisningen.
Om nødvendig skal bruker sørge for opplæring og informere dem om alle relevante farer. For å sikre
dokumentasjon for dette anbefales det å lage en opplæringslogg.

• Bruker skal bestemme og definere ansvar for transport, installasjon, oppstart, drift, vedlikehold,
rengjøring, feilsøking, demontering og skroting.

• Bruker må ivareta alle sikkerhetshensyn for væsken som skal håndteres, slik som sure eller
alkaliske væsker og væsker med høy temperatur > 60 °C.

• Bruker/eier er ansvarlig for at service og vedlikehold gjennomføres i henhold til anvisning. Og
at dette dokumenteres

• Bruker/eier skal jevnlig forsikre seg om at alle sikkerhetsystemer og advarsels merker er i
orden, fungerer som det skal og er inntakte.

4.2 Kvalifisert personell 

Operatør 

Er kompetent og har fått opplæring I bruk. Videre forstått alle faremoment ved utstyret dersom uforsvarlig 
bruk og manglende etterlevelse av sikkerhetsanvisninger og regler. Håndtering av utstyret på en feilaktig 
måte kan forårsake alvorlig skade på helse og materiell. Følgelig skal personellet være, kompetent 
kvalifisert og upåvirket av medisiner, alkohol o.l. 

Kvalifisert teknisk personell 

Kvalifisert teknisk personell er I stand til å utføre alt arbeid de er satt til på en faglig og sikkerhetsmessig 
forsvarlig måte. Som og er i stand til å se faremomenter og unngå disse uavhengig av anvisninger og 
regler. Elektrisk arbeid som krever autorisasjon skal utføres av autorisert elektriker.  

4.3 Oppgaver 
• Oppgavene I denne bruksanvisningen kan utføres av opplært og kvalifisert personell. Dette

dersom det ikke spesielt er angitt spesialist kompetanse krav. Sikkerhetsanordninger kan bare
kobles av og kobles til av kvalifisert teknisk personell. Elektrisk arbeid som krever autorisasjon 
skal utføres av autorisert elektriker. 

Forhandler, Reime Produkter eller Vogelsang må konsulteres dersom det er uklarheter eller mangler I 

bruksanvisningen. 

mailto:produktsicherheit@vogelsang-gmbh.com
mailto:produktsicherheit@vogelsang-gmbh.com
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4.4 Faresone  

Det er faresoner på ExaCut ECL fordeleren I følgende områder: 

• Rundt vedlikeholdsluke 

• Fordelerhus 

• Innside av fordeleren 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECL 

Fig. 5: Faresoner ExaCut ECL 

 
Det er faresoner på ExaCut ECLEO fordeleren i følgende områder: 

• Rundt vedlikeholdsluker 

• Rundt innløp 

• Innside av fordelerent 

• Rundt fordelerhus 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ECLEO 

Fig. 6: Faresoner ExaCut ECLEO 

 
Sonen rundt  ExaCut fordeleren er faresone, hvor fare for liv og helse kan oppstå, permanent og 
uventet 

• Fra trykk I hydraulikk system. 

• Fra trykk i ExaCut fordeleren. 

 
Ingen skal oppholde seg I faresonen: 

• Når fordeleren er I drift/bruk. 

• Når hydraulikk er tilkoblet og under trykk. 
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4.5 Beregnet bruk 

ExaCut fordeler (heretter også kalt ustyret) er en presisjonsfordeler av viskøs væske gjennom 18 til 48 utløp. 

Den er først og fremst konstruert for flytende husdyrgjødsel, biogasgjødsel osv. 

Temperatur på væske: 0 °C to 45 °C 

Følgende er å anse som feil bruk: 

• Fylling av mat og drikkevarer.

• Brannfarlig væske.

• Ikke flytende væske.

• All annen bruk.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for feilaktig bruk. 

4.6 Generelle sikkerhetsanvisninger 

Før montering, oppstart, service og vedlikehold av ExaCut fordeleren, les og forstå bruksanvisningene for 
fordeler, spredebom, pumpe og vogn. Hensynta alle advarsler og sikkerhetsanvisninger. 

 "Gjødeslvogn, pumpe og spredebom" 

Fare for skade grunnet overtrykk i ExaCut fordeler. 

Dersom maksimalt innvendig trykk I fordeleren overskrides, kan fordelerhuset sprekke. 

Maksimalt internt trykk I fordeler er 3 bar! 

Fare for klem, kutt og knuse skade, dersom utstyret starter utilsiktet! 

Før service og vedlikeholdsarbeid: 

• Stopp drift av traktor og vogn. Sikre disse og sørg for at disse ikke kan startes utilsiktet

• Avlast alt hydraulisk trykk I ledningene. Sett hydraulikk ventil i flyt posisjon.

Fare for skade grunnet høyt trykk I væske/gjødsel rør , slanger og koblinger! 

Trykket I rørledning for væske/gjødsel skal ikke overstige 2.5 bar. 

Advarsel 

Advarsel 
A

Advarsel 
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Risiko for kuttskader 

Kontakt med deler inne I fordeleren kan medføre alvorlige kuttskader. Denne inneholder skarpe kanter/deler 

• Før åpning av inspeksjonsluke skal traktorens eksterne hydraulikk deaktiveres og slanger til 
drift av fordeler kobles fra. Dette for å unngå utilsiktet oppstart under inspeksjon, service og 
vedlikeholdsarbeid 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Sikre løse deler slik at disse ikke utilsiktet kan falle ned under servicearbeid 

• Sikre bevegelige deler mot bevegelse under service. Slik at disse kan bevege seg utilsiktet. 
 
 
 
 

Fare for alvorlig helseskade (klemming, knusing osv.) hvis utstyret utilsiktet startes opp! 

Før service og vedlikehold: 

• Stopp traktorens motor eller kraftkilde. Sikre mot at denne utilsiktet kan startes under service og vedlikeholdet  

• Sikre spredeutstyret/vogna slik at dette ikke utilsiktet kan flytte på seg. 

• Avlast alt trykk på hydraulikk anlegg. Sett hydraulikkventiler I “flyt” posisjon 
 
 

 
  Advarsel  

Risiko for alvorlig helseskade grunnet lekkasje av hydraulikkolje under høyt trykk! 

For å unngå helseskade: 

• Fjern alt trykk I hydraulikk systemet før arbeid med dette. 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Ved kontroll for lekkasje bruk relevant og rett hjelpemateriell og verktøy. 

• Stopp aldri lekkasjer med hendene. 

 
Hvis skade iforbindelse med olje, søk umiddelbart hjelp hos legepersonell! 

 
 
 

 
  Advarsel  

Risiko for skinn og øye irritasjon ved kontakt med hydraulikk olje.  

• Lagre hydraulikk olje på sikkert sted uten adgang for uvedkommende. 

• Kobling og betjening av hydraulikkslanger må kun gjøres av kvalifisert personell.. 

• Arbeid på hydraulikksystemet må kun gjøres av kvalifisert teknisk personell. 

• Bruk personlig verneutstyr ved alt arbeid I forbindelse med hydraulikksystem. 

• Før demontering av hydraulikk komponenter, sørg for full trykkavlasting i systemet Dette for å 
unngå sprut av olje under høyt trykk. 

Advarsel 

Advarsel 
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Fare for fall fra utstyret! 

• Sørg for sikker og stabil tilkomst til fordeleren. Bruk f.eks. egnet stige 

• Bruk personlig verneutstyr. 

  
 
 

Brannskade fra varme deler! 

Under drift kan hydraulikkoljen og deler få en temperature opptil 60°C. 

• Før arbeidet med hydraulikksystemet starter skal oljen og delene kjøles ned. 

• Bruk personlig verneutstyr. 
 
 
 
 

Risiko for alvorlig helseskade grunnet hydraulikk slanger som sprekker og koblinger som spretter av! 

Hvis det hydrauliske trykket er for høyt kan slangene sprekke. Dersom hurtigkoblinger ikke festet forsvarlig, kan disse 
sprette av. 

• Sørg for at trykke på systemet aldri kan bli høyere enn 210 bar. 

• Hensynta spesifikasjonene for hydraulikk motor 

• Sørg for at alle koblinger er forsvarlig utført 
  

 

Fare for alvorlig helseskade og død som følge av tilbakeslagskrefter! 

Stramming av eksenterjusteringsdel bygger opp tilbakeslagskrefter. 

• Lås brakett før stramming. 

• Bruk personlig verneutstyr 
 
 
 

Ved fare for frost! 

Ved frostfare, drener fordeleren fullstendig for væske slik at væske ikke fryser og skader fordeleren 
innvendig 

• Rengjør ExaCut ved å spyle den med vann inn og utvendig. 

• Drener ut væske I rengjøringsluke. 

Advarsel 

Advarsel 

Advarsel 

Advarsel 

Observer 
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4.7 Varselsmerker på fordeleren 

Advarsel og sikkerehetsmerker på fordeleren 

• Disse gir viktig informasjon til operatør og servicetekniker. Disse er ment for å ivareta sikkerheten til
dem som arbeider med og på utstyret.

• Skal alltid være hele. Monter nye dersom skadet eller mangler

• Skal ikke fjernes.

Fig. 7: Posisjon advarsel og sikkerhetsmerker 

VAU.133 
Før oppstart skal bruksanvisning leses og forstås 

VAU.013 (Forsiktig, slå av og sikre mot drift før åpning ) 

VAU.014 Fare for skade på hendene! 

1 VAU.133 

2 VAU.013 

3 VAU.014 
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5 Transport og lagring 

5.1 Transport 

Fare for alvorlig helseskade og liv ved heising, løfting og transport av fordeler 

• Fordeleren skal bare heises/transporteres slik som vist på fig. "Transport/heising" eller sikret på
en godkjent palle

• Bruk kun anviste heiseører for stropper og løft .

• Hold avstand når løft og transport skjer. Fjern uvedkommende I
området. Ingen skal befinne seg under fordeleren under løft og
transport

• Fordeleren skal sikres forsvarlig under transport.

Fig. 8: Transport/heising 

Advarsel 
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5.2 Lagring 

 
For lengre perioder uten bruk og ved lagring ave ExaCut fordeleren, gjør følgende: 

1. Rengjør fordeleren inn og utvendig med vann. Fjern fremmedlegemer. Drener fordeleren 

2. For å holde luftventiler I fordeleren åpne. Skyll vann inn i luft tilførselene samtidig som fordeleren er 
idrift og med lavt turtall. 

3. Drener og tørk fordeleren med åpne luker for inspeksjon og rengjøring. 

4. Kontroller tilstand og slitasje på kuttesystem. 

5. Smør hydraulikk motor adapter med smørefett i smørenippel. Dette for å beskytte mekaniske 
tetninger, flater og eliminere fuktighet  

6. Spray og smør alle kutteflater med biologisk nedbrytbar olje.. 

7. Drei rotoren manuelt minst en omdreining minimum hver 3 måned. 

 
Bør lagres tørt (relativ luftfuktighet under 65%) og temperature over 5 °C  og helst ikke over 30 °C. 
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6 Montering 

Modifisering og endringer er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse fra Vogelsang. Bare originale deler skal brukes. 
Uautoriserte modifikasjoner og endringer samt bruk av uorginale deler medfører automatisk bortfall av garanti. 
 

 
 
 

 
Fare for fall fra utstyret! 

• Sørg for sikker og stabil tilkomst til fordeleren. Bruk f.eks. egnet stige 

• Bruk personlig verneutstyr. 

  
. 
 
 

 

Risiko for kuttskader 

Kontakt med deler inne I fordeleren kan medføre alvorlige kuttskader. Denne inneholder skarpe kanter/deler 

• Før åpning av inspeksjonsluke skal traktorens eksterne hydraulikk deaktiveres og slanger til 
drift av fordeler kobles fra. Dette for å unngå utilsiktet oppstart under inspeksjon, service og 
vedlikeholdsarbeid 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Sikre løse deler slik at disse ikke utilsiktet kan falle ned under servicearbeid 

• Sikre bevegelige deler mot bevegelse under service. Slik at disse kan bevege seg utilsiktet.. 

 
 

6.1 Rengjøringsluke 

 Chap. "Skifte av reservedeler" 

Steng rengjøringsluke  Fig. "ExaCut slitedeler", pos. Y på bunn av rør (6" flens) slik at  

• tilgang til kutteskiver ikke er mulig, som for eksempel med fleksibel slange, DN 100, 1 m lengde 
som er brettet/stengt, 

eller 

• at hydraulikk motorene kobles fra – traktoren/ kraftkilden stoppes og sikres slik at fordeleren ikke kan starte 
utilsiktet mens arbeid pågår. 

Advarsel 

Advarsel 
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6.2 Hydraulikk 

Kun kvalifisert personell skal kontrollere tilstand på hydraulikkslanger og komponenter. 

6.2.1 Sikkerhet ved arbeid på hydraulikk komponenter 

  Advarsel 

Risiko for irritasjon på hud og øyer ved kontakt med olje! 

• Store hydraulic oil somewhere where it is safe from unauthorised access.

• The connection to the power supply must be established by an instructed person.

• Work on the hydraulic system may be performed by qualified technical personnel only.

• Wear protective goggles and protective gloves during all work (maintenance, 
cleaning) on the hydraulic system. 

• Carefully observe  Chap. "Inspection criteria for hydraulic hose lines".

Risiko for alvorlig helseskade grunnet lekkasje av hydraulikkolje under høyt trykk! 

For å unngå helseskade: 

• Fjern alt trykk I hydraulikk systemet før arbeid med dette.

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Ved kontroll for lekkasje bruk relevant og rett hjelpemateriell og verktøy.

• Stopp aldri lekkasjer med hendene.

Hvis skade i forbindelse med olje, søk umiddelbart hjelp hos legepersonell! 

Brannskade fra varme deler! 

Under drift kan hydraulikkoljen og deler få en temperature opptil 60°C. 

• Før arbeidet med hydraulikksystemet starter skal oljen og delene kjøles ned.

• Bruk personlig verneutstyr. 

Risiko for alvorlig helseskade grunnet hydraulikk slanger som sprekker og koblinger som spretter av! 

Hvis det hydrauliske trykket er for høyt kan slangene sprekke. Dersom hurtigkoblinger ikke festet forsvarlig, kan disse 
sprette av. 

• Sørg for at trykke på systemet aldri kan bli høyere enn 210 bar.

• Hensynta spesifikasjonene for hydraulikk motor

• Sørg for at alle koblinger er forsvarlig utført

Miljøvennlig håndtering av olje 

Behandle brukt olje som farlig avfall og lever til godkjent mottak. 

Advarsel 

Advarsel 

Advarsel 
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6.2.2 Hydraulikkslanger 

• Ved tilkoblinger av hydraulikkslanger sørg for at begge sider av systemet er full avlastet for trykk. 

• Påse at koblinger er gjort fagmessig og er I orden. 

• Før tilkobling, Kontroller at hydraulikk slanger og koblinger ikke har skader eller er forurenset. 

 Chap. "Kontrollpunkter for hydraulikkslanger/rør" 

• Få hydraulikk komponenter, koblinger, slanger og rør kontrollert av teknisk spesialist årlig. Dette for å 
forsikre deg om at utstyret er sikkert og i driftsmessig god stand. 

• Skift ut skada, morkne eller slitte slanger og rør. Bruk originale eller med tilsvarende høy eller bedre 
kvalitet 

• Produksjonsdato for hydraulikkslanger er presset inn på koblinger. Hydraulikk slanger anbefales 
skiftet hvert tredje eller fjerde år. Inklusiv lagring ikke lengre enn to år.. 

 
 

6.2.3 Kontroll og skfite av hydraulikkslanger 

Hydraulikkledninger må byttes dersom følgende tilstand: 

• Kutt, slitasje og sprekker på ytre lag og indre lag er synlig. 

• Unormal ruglete overflate på ytre lag på slange. 

• Deformasjoner/krumming/bobler osv.  på slangen som ikke er naturlig. Både under trykk og 
trykkavlastet tilstand. 

• Lekkasjer. 

• Skade eller deformasjon på kobling (tenting kan være skadet eller ufullstendig). Lett overflate 
slitasje/skade er ikke grunnlag for å skifte.. 

• Demonter slange/rør fra kobling fitting. 

• Korrosjon på kobling kan forårsake nedsatt funksjon og styrke.. 

• Anbefalt levetid/ bytte intervall er overskredet. 
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6.2.4 Kobling av hydraulikkslanger 

 Chap. "Spesifikasjoner" 

 Fig. "Hydraulikk" 

 
1. Koble til hydraulikkslanger til  (iallefall DN 16) til kobling (pos. A) og (pos. B) på hydraulikk 

motor på ExaCut fordeleren 

Hvis to ExaCut fordelere er installert I ett system, koble motorene I serie. 

2. Ved seriekobling av to ExcCut fordelere (pos.C) koble disse isammen I serie med slange 
type/dimensjon minimum DN 6 

Maksimalt tilllatt retrurtrykk er 15 bar. 
 

 

• Hvis du ikke kan sikre trykkavlastning på returledning, koble til overløp fra seriekoblede 
fordelere til separat trykkavlasted returledning. 

• En ekstra trykkavlastingsventil mellom fordelerne som har utløp til trykkavlastet 
returledning, bidrar til å redusere faren for overtrykk og i tilfelle en blokkering av retur. 

 

Fare for sprekk og lekkasje I 

hydraulikkledninger og tetninger ! 

Fare for skade på hydrualikk motor! 

 

Overtrykk ledning leder vekk trykket til returtank, som bygges opp rundt aksling og akslingstetning (I tilfelle  
3-kammer motor)  Chap. "Hydraulikk motor". 

• Overtrykksledning anbefales dersom trykket I motoren kan overskride maksimalt tillatte 
verdier. 

• Overtrykksledning øker tilllat maksimalt returtrykk. 
 

 

 

Fig. 9: Hydraulikkmotor 

A Kobling (G ½) 
B Kobling (G ½) 
C Overtrykkstilkobling(G ¼) 

 

Advarsel 

Advarsel 

Hensynta 
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6.3 Endre rotasjonsretning (reversering) 

Reversering av hydraulikkmotor: 

• Brukes til å rette nesten alle feilfunksjoner I fordeler forårsaket av fremmedlegmer I væsken/gjødsla, 
uten ytterlige tiltak. 

• Sørger for optimal selvsliping av kuttesystem. 

For å kunne reverersere/endre dreieretning på ExaCut fordeleren må denne ha 

dobbeltvirkende hydraulikk tilkobling 

For å sikre høy driftssikkerhet og problemfri drift.: 

• Reverser minimum hver gang vogna tømmes eller ved hver vendeteig (traktormontert). 

• Kjør I revers ca. 1 minutt for å sikre god automatisk sliping av kuttesystem. 

• Det anbefales Installert og brukt trykkmåler I trykkledningen til fordeleren for tidlig å registrere 
feil/blokkeringer I fordeleren og kunne fjerne/fikse dette ved å reveresere/endre dreieretningen. 

  

6.4 Krav til hydraulikk tilførsel, traktor 

Min. oljemengde: 50 l/min 

Maks. oljemengde: 70 l/min 

Max. kontinuerlig oljetrykk: 175 bar 
 

 

Traktorer med åpent senter hydraulikk oppnår bare spesifisert oljemengde ved nominelt turtall! 
Dess høyere oljemengde fra traktoren, dess høyere følsomhet har fordeleren for 
fremmedlegemer og langfibra materiale. I tilfelle lav viskøs væske så er 50 l/min ideelt. 

 
 

 

6.5 Kobling av innløp 

 

Flensrør forbindelser kan overbelaste ExaCut fordeleren 

Fare for brekkasje! Tilførselslange må være og legges slik at den gir minimalt med 

moment og strekk belastninger på fordeleren uavhengig av spredebommens 

posisjon i transport eller arbeid. 

• Maks. Horisontal strekkbelastning: 1275 N 

• Maks. Vertical belastning: 1275 N 

• Maks. Tillatt momentbelastning: 350 Nm 
 
 

Ved to ExaCut fordelere,  bruk minst DN 150 slangediameter til T 

kobling.  

Hensynta 

Kobling av innløp-tilførselsrør/slange 
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6.6 Kobling av utløpslanger 

 Fig. "Slangeplasseringsdiagram" og " Slangetilkoblingdiagram" 

 

Når slanger plasseres unngå å få skader, unormale bøyning, krumming, og dropp-vannlås . 

 
• Følg diagrammet når slanger legges opp. 

• Når du legger opp slanger unngå I størst mulig grad ulike slangelengder. 
Legg slangene I fine jevne kurver og unngå dropp/vannlås I disse. 

• Følgende gjelder: 
Høyre og venstrevente slanger på fordeleren bør ha same lengde hvis mulig.  on the 
ExaCut should have the same length when possible. Den lengste og den korteste slangen 
bør legges opp med 90° vinkel. 

• Utløp merket 0 I diagram brukes til ventilering  ( Fig. "Slangetilkoblingsdiagram" pos. 0). Det 
bør kobles til en kort slange til denne for å unngå tilskitning av spredebommen. 

 

ExaCut 18-40: 1 utløp på tilførselside 

ExaCut 20-50: 2 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside 

ExaCut 20-60: 2 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 24-40: 1 utløp på tilførselside 
ExaCut 24-50: 2 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 30-40: 1 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 30-4050: 1 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside 

ExaCut 30-4045: 1 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 40-40: 2 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 40-4050: 2 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 48-40: 4 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside  

ExaCut 48-50: 2 utløp på begge sider- fylleside og hydraulikkmotorside 

 

Hvis flere utløp er blokkert for å variere spredebredde på en bom, reduseres fordelerens og sprederens nøyaktighet. 

 
• Hvis alle utløpene på en side av  ExaCut fordeleren blokkeres så må ventilasjonen på denne siden 

også blokkeres for å unngå at væske renner ut.  

 

Fig. 10: Slangeplasseringsdiagram: høyre bom (dobell symmetrisk) 
(Venstre bom speilvendt av denne) 

Hensyn
ta 

Hensynta 
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Montering 

Slangetilkoblingsdiagrammet nedenfor gjelder bare dersom slangplasseringsdiagramet forrige side (Fig. 
Slangeplasseringsdiagram). Er fulgt 
Slangene er nummerert I stigende rekkefølge fra midten av spredebommen. 

Hvis slangeplassering avviker fra diagram, ta kontakt med din forhandler 

6.6.1 Slangetilkoblingsdiagram, standard slange opplegg 

Fig. 11: Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 18-40 (høyre bom) 

0 Ventilasjon 

Hensynta 
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Fig. 12: Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 20-50 / 20-60 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 

 
 
 

Fig. 13: Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 24-40 (Høyre bom) 
 

0 Ventilasjon 
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Fig. 14: Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 24-50 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 

 

Fig. 15: Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 30-40 / 30-4045 / 30-4050 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjion 
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Fig. 16: Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 40-40 / 40-4050 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 

 

 

Fig. 17: Slangetilkoblingsdiagram,ExaCut 48-40 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 
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Fig. 18 Slangetilkoblingsdiagram, ExaCut 48-50 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 

 
 

6.6.2  Slangetilkoblingsdiagram: slangeavstening med kuleventil 

I tilfelle ExaCut 40-40, 40-4050, 48-40 og 48-50 fordeler, bare bestemte typer slang kan tilkobles 
kuleventil. Hvis dette innebærer at ønsket del av spredebom ikke kan stenges av , kan en alternativ 
sekjsjonsavstenging brukes som for eksempel CFC. 

Ta kontakt ved spørsmål. 



Slangetilkoblingsdiagrammene nedenfor gjelder kun ved slangeblokkering ved hjelp av kuleventil. 

 
For ExaCut 40-40 og 40-4050, kan utløpsslangene 31 til og med 40, tilkobles kuleventil. 
 

For ExaCut 48-40 og 48-50, kan utløpsslangene 37 til 48 on yttersidene tilkobles kuleventil. 

På innsiden kan utløpslangene som dekker hjulspor( så og sprøyteavstengings spor) tilkobles kuleventil. 

Hensynta 



38 WBV.ECL.001.EN V3.1 

Montering 
 

 

 

 
Fig. 19: Slangetilkoblingsdiagram,for kuleventil, ExaCut 40-40 / 40-4050 (Høyre side) 

 
0 Ventilasjon 
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Fig. 20: Slangetilkoblingsdiagram for kuleventil, ExaCut 48-40 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 

 

Fig. 21: Slangetilkoblingsdiagram,for kuleventil, ExaCut 48-50 (Høyre bom) 

 
0 Ventilasjon 
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6.6.3 Slangetilkoblingsdiagram for sentral fordeler 

 

Fig. 22: Slangetilkoblingsdiagram for ExaCut 24-40 (sentral fordeler) 
 
 

Fig. 23: Slangetilkoblingsdiagram for ExaCut 24-50 (sentral fordeler) 
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Fig. 24: Slangetilkoblingsdiagram for ExaCut 30-40 / 30-4045 / 30-4050 (sentralfordeler) 

 
 

Fig. 25: Slangetilkoblingsdiagram for ExaCut 40-40 / 40-4050 (sentralfordeler) 
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Fig. 26: Slangetilkoblingsdiagram for ExaCut 48-40 / 48-50 (sentral fordeler) 
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7 Oppstart 
 

Personell som skal bruke utstyret senere bør være med under oppstart som del av opplæring I sikker bruk, 
drift og vedlikehold 

 

Risiko for kuttskader 

Kontakt med deler inne I fordeleren kan medføre alvorlige kuttskader. Denne inneholder skarpe kanter/deler 

• Før åpning av inspeksjonsluke skal traktorens eksterne hydraulikk deaktiveres og slanger til 
drift av fordeler kobles fra. Dette for å unngå utilsiktet oppstart under inspeksjon, service og 
vedlikeholdsarbeid 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Sikre løse deler slik at disse ikke utilsiktet kan falle ned under servicearbeid 

• Sikre bevegelige deler mot bevegelse under service. Slik at disse kan bevege seg utilsiktet. 

Fare for skade grunnet overtrykk i ExaCut fordeler. 

Dersom maksimalt innvendig trykk I fordeleren overskrides, kan fordelerhuset sprekke. 

 
Maksimalt internt trykk I fordeler er 3 bar! 

 
Mengde væske/gjødsel: 

Mengde pr. Minutt, avhenger av følgende parameter: 

• Tørrstoffinnhold 

• Type flytende husdyrgjødsel/væske 

• Pumpetrykk 

• Kuttesystem dimensjon og driftstilstand 

 
Minimum trykk: 

For å få god og jevn fordeling I hele bommens bredde, bør trykket I fordeleren vær lik eller større enn ≥ 0.5 
bar. Ved kjøring av lav viskøs væske får man bedre fordeling og større mengde per minutt. 

 

Hensynta følgende for å unngå unødig slitasje: 

• Start driften på ExaCut fordeleren rett før du starter pumping/tilførsel. 

• Unngå tørrkjøring av ExaCut fordeleren over lengre tid.(> 30 sekunder). 

 

En mindre mengde gjødsel/væske kan komme ut av ventilasjonsutløp/slange.Ved å Kolbe til korte fleksible slanger kan 
dette ledes vekk fra spredebommen. 

Personell for oppstart og drift 

Advarsel 

Unngå tørrkjøring! 

Unngå tilgrising fra væske/gjødsel som kommer ut av ventilasjonsutløp/slange! 

Advarsel 
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Sjekkliste før oppstart 

 
Operatør/ bruker 

• Har lest og forstått bruksanvisning for fordeleren inklusiv alle sikkerhetsanvisinger og regler  Chap. 
"Sikkerhetsanvisninger". Det er bruker/operatør sitt ansvar å få klarlagt alle spørsmål/uklarheter. Ta kontakt med 

forhandleren dersom behov for det. . 

Montering 

• Er fordeler forsvarlig festet til spredebom og er alle bolter, skruer og skrueforbindeler kontrollert og rett tiltrukket? 

Eksentrisk justeringsdel 

• Er splinten etterstrammet? 

ExaCut tilførselsslange/utløpslanger/slangetilkoblingspunkt 

• Påse at alle slanger er koblet slik at man har grei tilgang til inspeksjon og kontroll av kuttesystem 

• Påse at alle slanger er beskyttet mot gnaging/slitasje og skadelige bøye/klemme bevegelser. 

• Påse at vedlikholdsluke er forsvarlig montert og strammet til, slik at det ikke er tilkomst til kuttesystem. 

• Påse at rengjøringsluke er forsvarlig montert og strammet til, slik at det ikke er tilkomst til kuttesystem. 

• Påse at ledningsystemet og ExaCut fordeleren tett og fri for lekkasje. 

• Påse at pakninger I hydraulikkmotor/fordeler er smurt opp med smørefett I greasenippel 
Hydraulikk motor 

• Påse at hydraulikkmotor er forsvarlig festet og skrueforbindelser er ok 

• Påse at hydraulikkslanger og rør er forsvarlig plassert og montert. 

Start opp og sett ExaCut fordeleren I drift. Kontroller følgende punkt 

• Kommer det væske ut av alle utløpene? 

• Er fordelingen jevn? 
 

 

8 Drift 

         Fare for skade grunnet overtrykk i ExaCut fordeler. 

Dersom maksimalt innvendig trykk I fordeleren overskrides, kan fordelerhuset sprekke. 
Maksimalt internt trykk I fordeler er 3 bar! 

 

Fare for skade grunnet høyt trykk I væske/gjødsel rør , slanger og koblinger! 

Trykket I rørledning for væske/gjødsel skal ikke overstige 2.5 bar. 

  Risiko for alvorlig helseskade grunnet hydraulikk slanger som sprekker og koblinger som spretter av! 

Hvis det hydrauliske trykket er for høyt kan slangene sprekke. Dersom hurtigkoblinger ikke festet forsvarlig, kan disse 
sprette av. 

• Sørg for at trykke på systemet aldri kan bli høyere enn 210 bar. 

• Hensynta spesifikasjonene for hydraulikk motor 

• Sørg for at alle koblinger er forsvarlig utført 
 

8.1 Spredning 

Se kapittel Chap. "Sjekkliste oppstart" før spreding. 

Etter avslutting av spredingen, skyll spredeutstyret med fordeler for å unngå at tørrstoff i gjødsel/væske 
tørker inn, limer seg inn og blokkerer fordeler under lagring. 

Advarsel 

Advarsel 

Advarsel 
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9 Vedlikehold 

 

Fare for klem, kutt og knuse skade, dersom utstyret starter utilsiktet! 

Før service og vedlikeholdsarbeid: 

• Stopp drift av traktor og vogn. Sikre disse og sørg for at disse ikke kan startes utilsiktet 

• Avlast alt hydraulisk trykk I ledningene. Sett hydraulikk ventil i flyt posisjon. 
 

 

Risiko for kuttskader 

Kontakt med deler inne I fordeleren kan medføre alvorlige kuttskader. Denne inneholder skarpe kanter/deler 

• Før åpning av inspeksjonsluke skal traktorens eksterne hydraulikk deaktiveres og slanger til 
drift av fordeler kobles fra. Dette for å unngå utilsiktet oppstart under inspeksjon, service og 
vedlikeholdsarbeid 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Sikre løse deler slik at disse ikke utilsiktet kan falle ned under servicearbeid 

• Sikre bevegelige deler mot bevegelse under service. Slik at disse kan bevege seg utilsiktet. 
 
 
 

 
  Advarsel  

Risiko for skinn og øye irritasjon ved kontakt med hydraulikk olje.  

• Lagre hydraulikk olje på sikkert sted uten adgang for uvedkommende. 

• Kobling og betjening av hydraulikkslanger må kun gjøres av kvalifisert personell.. 

• Arbeid på hydraulikksystemet må kun gjøres av kvalifisert teknisk personell. 

• Bruk personlig verneutstyr ved alt arbeid I forbindelse med hydraulikksystem. 

• Les kappittelavsnitt  Chap. "Inspeksjon av hydraulikkslanger". 

Advarsel 

Advarsel 
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Fare for fall fra utstyret! 

• Sørg for sikker og stabil tilkomst til fordeleren. Bruk f.eks. egnet stige

• Bruk personlig verneutstyr.

Fare for alvorlig helseskade og død som følge av tilbakeslagskrefter! 

Stramming av eksenterjusteringsdel bygger opp tilbakeslagskrefter. 

• Lås brakett før stramming.

• Bruk personlig verneutstyr 

9.1 Tiltrekkingsmoment 

Tiltrekkingsmoment [Nm] bolte, skrueforbinedelser og gjenget festemateriell, tørt ikke oppsmurt: 

Gjenger 
dimensj
on 

Styrke klasse 
Rustfritt stål 

A2/A4 70 
Rustfritt stål 

A2/A4 80 8.8 10.9 12.9 

M 6 10 [Nm] 15 [Nm] 18 [Nm] 8 [Nm] 10 [Nm] 

M 8 25 [Nm] 35 [Nm] 40 [Nm] 20 [Nm] 25 [Nm] 

M 10 50 [Nm] 70 [Nm] 80 [Nm] 40 [Nm] 50 [Nm] 

M 12 80 [Nm] 120 [Nm] 140 [Nm] 60 [Nm] 80 [Nm] 

M 14 135 [Nm] 200 [Nm] 235 [Nm] 95 [Nm] 135 [Nm] 

Følgende tiltrekkes med annet moment enn vist I tabellen over: 

• Slangeklemmer for utløpslanger på fordeler: 5 Nm +1 / -0 

• Øyebolter: 28 Nm +1 / -0 

• Rotor bolt: 28 Nm +1 / -0 

• Skruer på  hydraulikk motor: 60 Nm +1 / -0 

Advarsel 

Advarsel 

For bolter, skruer og gjengede forbindelser insatt med olje o.l. så blir tillatt maksimalt 

tiltrekkingsmoment redusert med opptil 20%. 
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9.2 Sjekk om lekkasje I 

lekkasjeindikator 

Olje kommer ut av lekkasjeindikator: Årask: 

Mekanisk tetning på hydraulikkmotor er 

utslitt/skadet. 

Væske kommer ut av lekkasjeindikator: Årsak: Radial 

akslingspakning på ExaCut fordeler er utslitt/skadet. 

9.3 Smøring av tetninger 

Advarsel 

Risiko for skinn og øye irritasjon ved kontakt med hydraulikk olje. 

• Lagre hydraulikk olje på sikkert sted uten adgang for uvedkommende.

• Kobling og betjening av hydraulikkslanger må kun gjøres av kvalifisert personell..

• Arbeid på hydraulikksystemet må kun gjøres av kvalifisert teknisk personell.

• Bruk personlig verneutstyr ved alt arbeid I forbindelse med hydraulikksystem. 

For å sikre god fordeling av smøremiddel, smør bare når fordeleren drives/roterer rundt. 

Smøreintervall: 

• Hver 50 driftstime

• Før lengre tids lagring og utstyret ikke brukes. Sørg for å sette beskyttelseshette på smørenippel etter smøring,
slik at forurensninger unngås.

Smøremiddel: 

Høy kvalitet fett Renolit GP2 LGI 

class 2, vannresistent. Eller 

tilsvarende kvalitet 

Vogelsang art. Nr.. BSS.008 

Mengde: 

• 4 pumpinger per nippel

• Dersom det er sentralsmøresystem på utstyret ellers, bør fordelerne også kobles til dette.

Hensynta 
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Fig. 27: Grease nipple 

1 Grease nipple 
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9.4 Demontering av hydraulikk motor fra fordeler 

 

 

 

 
Bruk personlig verneutstyr ved demontering og montering! 

 
 

Risiko for kuttskader 

Kontakt med deler inne I fordeleren kan medføre alvorlige kuttskader. Denne inneholder skarpe kanter/deler 

• Før åpning av inspeksjonsluke skal traktorens eksterne hydraulikk deaktiveres og slanger til 
drift av fordeler kobles fra. Dette for å unngå utilsiktet oppstart under inspeksjon, service og 
vedlikeholdsarbeid 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Sikre løse deler slik at disse ikke utilsiktet kan falle ned under servicearbeid 

• Sikre bevegelige deler mot bevegelse under service. Slik at disse kan bevege seg utilsiktet. 
 

Fremgangsmåte: 

1. Skru ut M 10 ringbolter på vedlikeholdsluke og fordeler hus side. 

2. Ta bort vedlikeholdsluke og fordeler hus side. 

3. Demonter og ta ut det ensidige kuttesystemet. Det 

tosidige kuttesystemet trenger ikke demonteres /tas ut. 

4. Skru ut sekskanthodebolt (pos. 1), skive (pos. 2), seegering (pos. 3), spennskive (pos. 4)  flat 
pakning (pos. 5)  Fig. "Demontering fordeler". 

Fig. 28: Demontering av fordeler 

 
1 Sekskantbolt 4 Spennskive 
2 Skive 5 Flat pakning 
3 Seegering   

Advarsel 
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5. For å demontere fordeler rotor, skru en oppsmurt M30 sekskantbolt inn I rotor. Når denne er
skrudd djupt nok så vil rotoren løsne fra hydraulikkmotoren  Fig. "Demontering rotor/motor".

Fig. 29: Demontering rotor/motor 

Fig. 30: Rotor frigjort/demontert fra motor 

6. Ta ut rotor/fordeler sammen med kuttesystem.
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9.5 Stramming av eksenter justeringsdel 

Fare for alvorlig helseskade og død som følge av tilbakeslagskrefter! 

Stramming av eksenterjusteringsdel bygger opp tilbakeslagskrefter. 

• Lås brakett før stramming. 

• Bruk personlig verneutstyr 

For å stramme eksenterjusteringsdel, gjør følgende: 

1. Først forspennes eksenterjusteringsdel med spesialtang type (1), Vogelsang art. Nr. WKZ0829 
(inngår ikke I leveranse)  Fig. "Forspenning eksenterjusteringsdel". 

 
 

 

 

 

Fig. 31: Forspenning eksenterjusteringsdel 

 
1 WKZ0829 2 WKZ0828 

 
2. Bytt spesialtang (1) med spesialtang (2), Vogelsang art.nr.WKZ0828 (inngår ikke i leveranse). 

3. Fortsett oppspenning med spesialtang (2) inntill hullene I eksenter og monteringsbrakett flukter. 
 Fig. "Oppspenning og sikring av eksenterjusteringsdel". 

4. Secure the eccentric with the cotter pin. 
 

 

 

 

 

Fig. 32: Oppspenning og sikring av eksenterjusteringsdel 
 

Advarsel 

Monter først fordeler hus side. Deretter fjerne låsespling gjennomvedlikeholdsluka. 
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10 Reparasjon 

 

Fare for alvorlig helseskade (klemming, knusing osv.) hvis utstyret utilsiktet startes opp! 

Før service og vedlikehold: 

• Stopp traktorens motor eller kraftkilde. Sikre mot at denne utilsiktet kan startes under service og vedlikeholdet  

• Sikre spredeutstyret/vogna slik at dette ikke utilsiktet kan flytte på seg. 

• Avlast alt trykk på hydraulikk anlegg. Sett hydraulikkventiler I “flyt” posisjon 
 

 

Risiko for kuttskader 

Kontakt med deler inne I fordeleren kan medføre alvorlige kuttskader. Denne inneholder skarpe kanter/deler 

• Før åpning av inspeksjonsluke skal traktorens eksterne hydraulikk deaktiveres og slanger til 
drift av fordeler kobles fra. Dette for å unngå utilsiktet oppstart under inspeksjon, service og 
vedlikeholdsarbeid 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Sikre løse deler slik at disse ikke utilsiktet kan falle ned under servicearbeid 

• Sikre bevegelige deler mot bevegelse under service. Slik at disse kan bevege seg utilsiktet. 
 
 

Fare for fall fra utstyret! 

• Sørg for sikker og stabil tilkomst til fordeleren. Bruk f.eks. egnet stige 

• Bruk personlig verneutstyr. 

  
 
 
 

Fare for alvorlig helseskade og død som følge av tilbakeslagskrefter! 

Stramming av eksenterjusteringsdel bygger opp tilbakeslagskrefter. 

• Lås brakett før stramming. 

• Bruk personlig verneutstyr 

Advarsel 

WARNING 

WARNING 

Advarsel 
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  Advarsel  

Risiko for alvorlig helseskade grunnet lekkasje av hydraulikkolje under høyt trykk! 

For å unngå helseskade: 

• Fjern alt trykk I hydraulikk systemet før arbeid med dette. 

• Bruk personlig verneutstyr. 

• Ved kontroll for lekkasje bruk relevant og rett hjelpemateriell og verktøy. 

• Stopp aldri lekkasjer med hendene. 

 
Hvis skade i forbindelse med olje, søk umiddelbart hjelp hos legepersonell! 

 

 

Advarsel  

Risiko for skinn og øye irritasjon ved kontakt med hydraulikk olje.  

• Lagre hydraulikk olje på sikkert sted uten adgang for uvedkommende. 

• Kobling og betjening av hydraulikkslanger må kun gjøres av kvalifisert personell.. 

• Arbeid på hydraulikksystemet må kun gjøres av kvalifisert teknisk personell. 

• Bruk personlig verneutstyr ved alt arbeid I forbindelse med hydraulikksystem. 

• Les kappittelavsnitt  Chap. "Inspeksjon av hydraulikkslanger". 

 
 

10.1 Modifikasjoner, utstyr og reservedeler 

Modifikasjoner og endringer på fordeler kan bare utføres etter godkjenning og anvisning fra fabrikanten Vogelsang. 
Kun original utstyr og deler fra Vogelsang skal brukes.  Bruk av annet ustyr og deler medfører bortfall av 
garanti. 
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10.2 Rengjøring og kontroll 

 Fig. "ExaCut slitedeler" 

 
Før rengjøring 

• Stopp traktor evt. Slå av kraftkilde, sikre denne slik at fordeler ikke kan starte utilsiktet. 

• Sett hydraulikk ventil I flyt posisjon. 

 
Rengjøring: 

• Ved jevne mellomrom, fjern fremmedlegemer ut gjennom vedlikehold/rengjøringsluke  Fig. 
"ExaCut slitedeler", pos. Y  Chap. "Skifte av reservedeler". 
Vedlikehold/kontroll intervall må tilpasses mengde og forekomst av fremmeledgemer I væska/gjødsla. 

• Skyll jevnlig med vann inn I lufteventil gjennom kort slange hvis montert. Dette samtidig som 
fordeleren roterer seint. Dette hindrer at fordeleren og lufteventil gror igjen og blokkeres av 
tørrstoff som tørker inn og limer seg fast når sprederen ikke er I bruk.   

• Rengjør ExaCut fordeleren med vedlikeholdsluka åpen og kontroller også for slitasje. 

• Smør hydraulikkmotor adapter med fett etter rengjøring for å beskytte tetninger og eliminere 
fuktighet på disse og aksling. 

• Spray eller smør alle overflater I kuttesystemet med bilologisk nedbrytbar olje. 

 

Hvis fordelerhuset /siden er demontert for rengjøring, slakkes eksenterjusteringsdelen. Før montering av fordelerhus 
siden, må eksenterjusteringsdel tiltrekkes og sikres. Chap."Stramming av eksenterjusteringsdel". 

Hensynta 
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10.3 Skifte av slitedeler (todelt kuttesystem) 

 Fig. "Slark, todelt kuttesystem" 

 Ytre og indre motholdsring må skiftes når skive støter mot rotor. 

 

Fig. 33: Slark, todelt kuttesystem 
 

A Nytt ved leveranse B Maksimal 
tillatt slitasje 
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Rekkefølge: 

 Fig. "ExaCut slitedeler (to delt kuttesystem)" 

 
1. Stopp traktoren eller steng av kraftkilde. 

2. Sett hydraulikkventil I flyt posisjon. 

3. Åpne rengjøringsluke (pos. Y) og drener ut væske fra fordeleren. 

4. Åpen vedlikeholdsluke (pos. 15). 

5. Ta vekk pakning (pos. 16) og kontroller for skader. Skift til ny om nødvendig. 

6. Skru ut ringbolter (pos. 1) og demonter fordelerhus side deksel (pos. 4) på  ExaCut fordeleren. 

7. Kontroller pakningen på side dekselet (pos. 5) for skader og skift til ny om nødvendig. 

8. Løsne og frigjør rotorkomponent (pos. 7) og ta denne ut. 

9. Ta ut rotor (pos. 11) isammen med kuttesystem (pos. 9, pos. 10) og eksentrisk justeringsdel 
(pos. 12). Hensynta shims (pos. 13). 
Hvis rotor er blokkert så er det mulig på nyere ExaCut å dra ut rotoren ved hjelp av å bruke en M 30 
sekskant bolt  Chap. "Demontering av hydraulikkmotor fra rotor". 

10. Ta ut indre motholdsring (pos. 9) fra ytre motholdsring (pos. 10) og bytt disse. 

11. Skift ut PU ringpakning (pos. 8). 

12. Ta ut den avspente eksenter justeringsdelen (pos. 12) fra rotor (pos. 11) Kontroller for sltiasje, slark 
og tilstand. Skift til nye om nødvendig. Før montering stram opp og forspenn eksenterjusteringsdel  

Chap. "Stramming av eksenterjusteringsdel" sikre denne med låsesplint. 

13. Skru ut og ta vekk sekskantmuttere (pos. 2)  fra baksiden av fordelerhus og side deksel. 

14. Ta ut kutteringer (pos. 6) og bytt disse til nye. Før montering av nye (pos. 6), rengjør kontaktflater 
og smør/spray flatene gjerne med silikonspray/fett. Hensynta spesifiserte tiltrekkingsmoment.   

Chap. " Tiltrekkingsmoment skrueforbindelser" 

15. Smør bushing (pos. 14) på rotor (pos. 11). 

16. Monter rotor (pos. 11) isammen med kuttesystemet og eksenterjusteringsdel (pos. 9, pos. 10, pos. 
12), roter det litt (for å beskytte radiale akslingstetningsringer). Hensynta shims (pos. 13) og 
avstandshylse medh O-ring mellom rotor og hydraulisk motor. 

17. Skru fast rotor (pos. 11) til rotorfeste (pos. 7). Sørg for å montere delene I rett rekkefølge. Hensynta 
spesifiserte tiltrekkingsmoment.  Chap. "Tiltrekkingsmoment skrueforbindelser" 

18. Monter fordelerhus side deksel (pos. 4). Fordelerhus side dekselet posisjoneres rett ved hjelp av di to 
styrepinnnene/kilene (pos. 3). 

19. Skru fast ringmuttere (pos. 1). 

20. Kontroller at rotoren (pos. 11) er posisjonert midt mellom kutteringer (pos. 6). Juster hvis nødvendig 
posisjonen ved å bruke shims (pos. 13). 

21. Dra ut låsesplint på eksenter, igjennom vedlikeholdsluke.(Eksenter skal slakkes når dette skjer og 
spenne opp kuttesystemet. 

22. Steng og skru igjen rengjøringsluke (pos. Y) og vedlikeholdsluke med pakning (pos. 15, pos. 16). 
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Fig. 34: ExaCut slitedeler (to delt kuttesystem) 

 
1 Ringmutter 8 PU ringpakning 
2 Sekskantskrue 9 Indre motholdsring 
3 Styrepinne/kile 10 Ytre motholdsringr 
4 Fordelerhus side 11 Rotor 
5 Fordelerhus side pakning 12 Eksentrisk justeringsdel 
6 Kutte/motholdsring 13 Shims 
7 Rotorkomponent 14 Foring 

7.1 Sekskantbolt 15 Vedlikeholdsluke 
7.2 Skive 16 Pakning for vedlikeholdsluke 
7.3 Seegering Y Rengjøringsluke 
7.4 Spennskive   

7.5 Flat pakning   
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10.4 Bytte av slitedeler (En-dels kutte system) 

 Fig. "Slark,en dels kuttesystem"

Skift kuttedel av en dels kuttesystem når kløtsjplate delen av rotoren når star 8 to 10 mm fra 
kuttekniven/motholdsring. 

På Vogelsang sin hjemmeside (www.vogelsang.info) er det tilgjengelig en animasjon som viser riktig skifte 
av slitedeler. 

Fig. 35: Slark,en dels kuttesystem 

A Ny ved levering B Maksimal 
slitasje 
grense 

Hensynta 

http://www.vogelsang.info/
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Procedure: 

 Fig. "ExaCut slitedeler (en dels kuttesystem)" 

 
1. Stopp og sikre traktor eller kraftkilde for utilsiktet oppstart. 

2. Sett hydraulikkventil I flyt posisjon. 

3. Åpne rengjøringsluke (pos. Y) og drener fordeleren for væske. 

4. Åpne vedlikeholdsluke (pos. 14). 

5. Ta vekk pakning (pos. 15) og kontroller denne for skade/slitasje. Skift om nødvendig. 

6. Skru ut ringmuttere (pos. 1) og demonter fordelerhus side deksel (pos. 4) på ExaCut fordeler. 

7. Kontroller side deksel pakningen (pos. 5) for skade og skift om nødvendig. 

8. Demonter kuttekniv på fordelerhus side deksel siden(pos.9) fra rotor (pos. 10). 

9. Løsne og demonter rotorkomponent (pos. 7) og ta den ut 

10. Ta ut rotor (pos. 11) isammen med kuttesystem (pos. 9, pos. 10) og eksentrisk justeringsdel 
(pos. 12). Hensynta shims (pos. 13). 
Hvis rotor er blokkert så er det mulig på nyere ExaCut å dra ut rotoren ved hjelp av å bruke en M 30 
sekskant bolt  Chap. "Demontering av hydraulikkmotor fra rotor". 

11. Skift indre og ytre motholdsringer/kniver(pos. 9). 

12. Skift-PU ringpakning (pos. 8). 

13. Ta ut den avspente eksenter justeringsdelen (pos. 11) fra rotor (pos. 10) Kontroller for sltiasje, slark 
og tilstand. Skift til nye om nødvendig. Før montering stram opp og forspenn eksenterjusteringsdel  

Chap. "Stramming av eksenterjusteringsdel" sikre denne med låsesplint. 

14. Skru ut og ta vekk sekskantmuttere (pos. 2)  fra baksiden av fordelerhus og side deksel. 

15. Ta ut kutteringer (pos. 6) og bytt disse til nye. Før montering av nye (pos. 6), rengjør kontaktflater 
og smør/spray flatene gjerne med silikonspray/fett. Hensynta spesifiserte tiltrekkingsmoment.   

Chap. " Tiltrekkingsmoment skrueforbindelser" 

16. Smør bushing (pos. 13) på rotor (pos. 10). 

17. Monter (pos. 10) I sammen med kuttekniv/mothold på motorside samt eksentrisk justeringsdel. (pos. 
9, pos. 11), rotor litt (Dette for å beskytte akseltetningsringer). Ta hensyn til shims (pos. 12) og 
avstandshylse med O-ring mellom rotor hydraulisk motor. 

18. Skru fast rotor (pos. 10) med rotorkompenter (pos. 7). Sørg for å montere disse I rett rekkefølge. 
Hensynta spesifiserte tiltrekkingsmoment. Chap. "Tiltrekkingsmoment skrueforbindelser" 

19. Monter motholdsring/kniv (pos. 9). 

20. Monter fordelerhus side deksel (pos. 4). Dekselet posisjoneres ved hjelp av styrepinner (pos. 3). 

21. Skru på ringmuttere (pos. 1). 

22. Kontroller at rotor (pos. 10) er posisjonert midt mellom kutteringene. (pos. 6) Juster ved hjelp av 
shims (pos. 12). 

23. Dra ut låsesplint på eksenterjusteringsdel, ut igjennom vedlikeholdsluke. Eksenter skal slakkes 
når dette skjer og kuttesystemet spennes da opp. 

24. Steng og skru igjen rengjøringsluke (pos. Y) og vedlikeholdsluke med pakning (pos. 14, pos. 15). 
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Fig. 36: ExaCut slitedeler (en dels kuttesystem) 

 
 

 
1 Ringmutter 8 PU ringpakning 
2 Sekskantbolt 9 Kuttering/kniv 
3 Styrepinne 10 Rotor 
4 Fordeler hus deksel side 11 Eksentrisk justeringsdel 
5 Pakning 12 Shims 
6 Kuttering 13 Foring 
7 Rotorkomponent 14 Vedlikeholdsluke 

7.1 Sekskantbolt 15 Pakning for vedlikeholdsluke 
7.2 Skive Y Rengjøringsluke 
7.3 Seegering   

7.4 Spennskive   

7.5 Flat pakning   
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10.5 Bytte av pakninger I adapater 

The seals should be replaced when leaks are identified at the leak monitoring facility, or when damage is 
found e.g. during wear part replacement. 

 
Procedure: 

 Fig. "Replacing the seals in the drive adaptor" 

 Fig. "Mounting diagram of the seals in the drive adaptor" 

 
1. Stopp og sikre traktor eller kraftkilde for utilsiktet oppstart. 

2. Sett hydraulikkventil I flyt posisjon. 

3. Åpne rengjøringsluke (pos. Y) og drener fordeleren for væske. 

4. Åpne vedlikeholdsluke (pos. 14) og kontroller pakninger(pos. 15) Skift hvis skadet/behov for det. 

5. Skru ut ringmuttere (pos. 1) og demonter fordelerhus side deksel sammen med kuttering/kniv (pos. 
3) på ExaCut fordeleren. 

6. I tilfelle med en dels kuttesystem, ta vekk fordelerhus sidedeksel fra rotor (pos. 7). 

7. Løsne og skru ut rotor låseskrue (pos. 5) og ta ut rotorkomponenter 

8. I tilfelle med en dels kuttesyste, ta ut rotor (pos. 7) i sammen med eksentrisk justeringsdel 
(pos. 8) og kutteringen/knive på motorsiden. 
I tilefelle med todelt kuttesystem, tas rotoren ut med motor side kuttesystem og fordelerhus side deksel 
kuttesystem inklusiv eksentriske justeringsdeler. (pos. 8). 
Ta hensyn til shims (pos. 9). 

Hvis rotor er blokkert så er det mulig på nyere ExaCut å dra ut rotoren ved hjelp av å bruke en M 30 
sekskant bolt  Chap. "Demontering av hydraulikkmotor fra rotor". 

9. Skift foring (pos. 10). 

10. Skift PU ringpaking (pos. 6). 

11. Ta ut den avspente eksenter justeringsdelen (pos. 11) fra rotor (pos. 10) Kontroller for sltiasje, slark 
og tilstand. Skift til nye om nødvendig. Før montering stram opp og forspenn eksenterjusteringsdel  

Chap. "Stramming av eksenterjusteringsdel" sikre denne med låsesplint. 

12. Demonter de radiale akslingstetningene (pos. 13). For å gjøre dette, ta vekk seegeringer (pos. 11) og 
avstandskiver (pos. 12). 

13. Rengjør kontaktflater og monter nye akseltetningsringer- simmeringer (pos. 13)I sammen med 
seegeringer (pos. 11) og avstandskiver (pos. 12). 

Viktig: Sørg for at tetningene tetter mot fordelerhuset. 
Fig. "Skifte av tetning I hydraulikk motor adapter" 

14. Smør foring (pos. 10) på rotor. 

15. Kontroller deksel pakning (pos. 4) for skade og skift om nødvendig. 

16. Monter rotor (pos. 7) I sammen og med kuttesystem. Roter litt (for å beskytte simmeringer –aksial 
tetningsringer). Hensynta shims (pos. 9) avstandshylse med O-ring rotor og hydraulisk motor. 

17. Skru fast rotor (pos. 7) med rotorkompenter (pos. 5). Sørg for å montere disse I rett rekkefølge. 
Hensynta spesifiserte tiltrekkingsmoment. Chap. "Tiltrekkingsmoment skrueforbindelser" 

18. Monter fordelerhus side deksel (pos. 3). Dekselet posisjoneres ved hjelp av styrepinner (pos. 2). 

19. Kontroller at rotor (pos. 7) er posisjonert midt mellom kutteringene. Juster ved hjelp av shims (pos. 
9). 

20. Dra ut låsesplint på eksenterjusteringsdel, ut igjennom vedlikeholdsluke. Eksenter skal slakkes 
når dette skjer og kuttesystemet spennes da opp. 

21. Steng og skru igjen rengjøringsluke (pos. Y) og vedlikeholdsluke med pakning (pos. 14, pos. 15). 
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Fig. 37: Bytte av pakninger I adapter 

1 Ringmutter 8 Eksentrisk justeringsdel 
2 Styrebolt 9 Shims 
3 Fordelerhus sideplate m/kutteknivplate 10 Foring 
4 Pakning 11 Seegering 
5 Låseskrue rotor 12 Avstandskive 

5.1 Bolt 13 Simmering 
5.2 Skive 14 Inspeksjonsluke 
5.3 Spennskive 15 Paking for inspeksjonsluke 
5.4 Spennskive 16 Hydraulikk motor 
5.5 Pakingskive 17 Kile låseskive 

6 PU pakning 18 Mutter 
7 Rotor med kuttesystem Y Rengjøringshull 
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Fig. 38: Monteringskjema tetninger I oljemotor adapter 
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11 Feilsøking 
 
 

Feil Mulig årsak Tiltak 

 
 

 
ExaCut vibrerer 

 Rotor går for sakte 

 Rotor er blokkert 

 Kontroller oljemengde fra traktor 

 Rengjør 

 Luftventilasjon blokkert  Rengjør luftventil fra utsida, skyll 
med vann.; Skyv kuttesystemet ut 
fra bakside fordelerhus om 
nødvendig. 

 
 
 

 
Ufullstendig 
kutting 

 For høy 
gjødsel/væskemengde 

 Reduser turtall pumpe/mengde 

 Slitt kuttesystem  Juster og bytt slitedeler 

 Eksentrisk justerinsdel fungerer 
ikke 

 Reparer og skift ut nødvendige 
deler 

 Kuttesystemet drives ikke  Sett drift på kuttesystemet 

 Rotor går for seing  Kontroller oljemengde fra traktor 

 
 
 
 
 
 
 

Dårlig fordeling 

 Rotor hastighet for høy eller for 
lav 

 Kontroller oljemengde fra traktor 

  

 Trykk I fordeler for lite  Øk tilført gjødselmengde eller 
velg en kuttering med mindre 
åpninger 

 Feil slangeopplegg  Sjekk I forhold til diagram for 
slangeopplegg 

 Langifbra materiale under 
kuttesystemet 

 Fjern langfibra material fra 
fordeleren 

 Luftventilasjon blokkert  Rengjør luftventil fra utsida, skyll 
med vann.; Skyv kuttesystemet ut 
fra bakside fordelerhus om 
nødvendig. 

 

Kun trykk I noen 
få utløpslanger 

 Rotor blokkert  Hvis mulig revererser/endre 
dreieretning på fordeler 
rotor flere ganger 

 Fjern blokkering 

 Kontroller hydraulikk 

Deksel kan ikke 
monteres 

 Eksentrisk justeringsdel ikke 
forspent 

 Forspenn eksentrisk justeringsdel 

 
Rotor går ikke 
rolig og jevnt 

 Deksel ikke montert og festet 
riktig 

 Monter og stram til deksel riktig 

 Kutteringer ikke paralelle  Rengjør kutteringplate 
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12 Demontering og skroting 

1. Demonter hydraulikk tilførselslanger  Chap. Se kapittel "Installasjon". 

Hensynta sikkerhetsanvisninger og tiltak. 

 
2. Demonter tilførselslanger  Chap. Se kapittel "Kobling tilførselslange". Hensynta 

sikkerhetsanvisninger og tiltak 

 
3. Demonter utløpslanger  Chap. Se kapittel "Kobling utløpslanger". Hensynta sikkerhetsanvisninger og tiltak 

 
4. Drener ut væske og gjør rent. 

• Drener ut olje fra oljemotor. Hensynta sikkerhetsanvsininger for sikker håndtering av olje. 

• Se kapittel  Chap. "Vedlikehold". 

Hensynta sikkerhetsanvisninger og tiltak. 
 

 

 
Miljøvennlig håndtering av olje 

Behandle brukt olje som farlig avfall og lever til godkjent mottak. 

 
5. Skroting, se kapittel  Chap. "Transport". 

Hensynta sikkerhetsanvisninger og tiltak
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13 Service og vedlikeholdsplan 
 
 

Intervaller 

A Før oppstart F Hver 50 driftstime 

B Etter første 10 timers driftstid G Daglig/skift 

C Hver gang før bruk H Årlig 

D Før lengre perioder med lagring, uten bruk I Hver annet år 

E Etter lang tids lagring før bruk J Hvert tredje eller fjerde år 

* Chap. "Safety" and "Checklist before start-up" 
 
 
 

 

 
Vedlikeholdsintervall avhenger av slitasje og mengde fremmedlegmer. Dersom høy slitasje/ mye 
fremmelegemer, bør dette hensyntas med hyppigere kontroll og vedlikeholdsintervall. 

 

 

 

 
 

 
Vedlikehold 

Interval 

A D E F 

Kontroller lekkasjeindikatoren for 
lekkasje (kontroller 
adapter/motor for lekkasje) 

   
X 

 
X 

 
Fjern fremmedlegemer som for eksempel stein gjennom inspeksjonsluke. 

    
X 

Spyl vann inn I luftinntak mens fordeleren sviver rolig. Slik at luftventilasjon man 
unngår at denne er ren og ikke blokkert. 

  
X 

  
X 

Rengjør ExaCut ved å spyle vann I dent. 
Rengjør ExaCut med åpen inspeksjonsluke og controller for slitasje. 

  
X 

  

Smør hydraulikkmotor adapter I smørenippel med smørefett for å beskytte tetninger 
og unngå fuktighet i disse.  

  
X 

  
X 

 
Kontroller boltene som fester kuttesystem. Ettertrekk med rett moment om nødvendig 

   
X 

 

 
Kontroller tilstand og slitasje på slitedeler. 

  
X 

  
X 

 
Spray eller smør alle kutteoverflater med biologisk nedbrytbar olje. 

  
X 

  

Fjern kilene på den eksentriske justeringsdelen gjennom inspeksjonsluka. 
 

X 

   

Kontroller at eksenterjusteringsdel fungerer og at delene kan bevege seg; Hvis 
ikke, demonter, rengjør og smør. Monter og kontroller at denne er OK. 

  
X 

  

 
Kontroller skruene på hydraulisk motor og ettertrekk om nødvendig. 

 
X 

  
X 

 

Hensynta 
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14 Servicelogg 

Garanti er bare gyldig dersom anvisning I kapittel  Chap. "Service og vedlikeholdsplan" er fulgt og 
dokumentert. 
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