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SAMSVARSERKLÆRING REIME VAKUUM- OG KOMBIVOGNER

Reime & Co AS

Jernbaneveien 21 
4365 Nærbø
Norge

Erklærer på eget ansvar at 

Reime Vakuum- og kombivogner

er i overenstemmelse med følgende standarder:

NS-EN 292-2: “Maskinsikkerhet - Grunnleggende begreper, hovedprinsipper for konstruksjon”

NS-EN 294: “Maskinsikkerhet - Sikre avstander for de øvre kroppsdeler”

NS-EN 349: “Maskinsikkerhet - minsteavstander for å hindre knusing av kroppsdeler”

pr. EN 982: “Safety requirements for fl uid power systems and components Hydraulics”

og i følgende bestemmelser i :

Maskindirektivet: Kapittel 1 “Virkeområde-” Artikkel 1, avsnitt 1 og 2
Vedlegg I §1 “Grunnleggende krav til sikkerhet og helse”

Arbeidstilsynet: Maskiner. Forskrifter til arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven og lov  
om tekniske kontrollorgan fastsatt ved kgl. res. 19 august 1994

Kapittel IV “Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging
av maskiner”

Kapittel VI “Vern mot farer som skyldes maskiners bevegelighet”

Nærbø, den

Odd Jan Dybing
Teknisk sjef 
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Jernbaneveien 21, 4365 Nærbø
Tlf.: 51 79 19 00
Fax: 51 79 19 62
www.reime.no
post@reime.no

Reime 8000 til 14000 liter Vakuum og Kombivogner

Bruksanvisning og servicekatalog.

Produksjonsår..............

Gratulerer med kjøpet av Reime Gjødselvogn. Vi håper gjødselvognen, som du akkuratt er kommet i 
besittelse av, skal bidra til å gjøre arbeidet på gården lettere.
Riktig bruk av naturgjødsel, gjør det mulig å produsere matvarer på en naturlig måte, forbedre de økonomiske 
effekter som følge av redusert brukt av kjemisk gjødsel.
Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger angående vårt produkt, for at det kan være til glede og nytte for 
våre kunder og at det stadig kan bli utbedret ved deres hjelp.
Samtidig tilbyr vi dem våre andre produkter, som dere kan bli kjent med i selskapets forretningskontorer eller 
på vår Internett adresse.

Hilsen
Reime & Co As

Bruksanvisningen er en del av maskinens utstyr.

Hensikten med denne bruksanvisningen er å gjøre brukeren kjent med den riktige anvendelse 
av produktet.
Brukeren bør gjøre seg kjent med de praktiske henvisninger som står beskrevet i manualen ved drift av 
gjødselvogner, som er produsert av Reime & Co AS.

I tilfelle informasjonen fra denne manualen viser seg å være uforståelig, eller hvis de er for lite fulstendige, 
ber vi dem ta kontakt for å få opplysninger.

Advarselstegnene som blir brukt, informerer om en fare for personer eller mulige skader på utstyret. 
I slike tilfeller trenges det særlig varsomhet.

I tilfelle gjødselvognen skulle bli solgt videre til en annen bruker, bør også denne bruksanvisning følge med.

Produsenten forbeholder seg retten til å gjennomføre konstruksjonsendringer og til å oppgi ytterlige 
informasjon i form av innlagte tilleggsark til denne bruksanvisningen.
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1. Sikkerhetsanvisninger

Under drift av gjødselvognen bør man overholde følgende sikkerhetsforskrifter angående arbeidssikkerhet:

a. Vognene skal bare brukes av personer som har kjennskap til korrekt bruk av utstyret.

b. Det er forbudt å bruke vognen uten at originale sikkerhetsanordninger, som deksel og refl eks er montert
og i orden. Vær særs påpasselig med deksel som beskytter mot klemming på f.eks ventiler og
kraftuttaksaksel.

c. Mens man kjører på offentlig vei, gjelder de alminnelige forskrifter fra loven om veitrafi kk.

d. Tekniske inspeksjoner, justering, vedlikehold og reparasjoner og rengjøring av deler eller systemer er
bare tillatt, etter at man først har stoppet motoren, tatt ut nøkkelen og etter at man har slått av alle
drevne deler av maskinen. Samtidig skal man også overbevise seg om at det er ikke noe overtrykk i
tanken.

e. På grunn av at det kan være giftige og lett brennbare gasser i tanken, er åpen ild forbudt i nærheten av
tanken.

f. Mens vakuum kompressoren på vognen arbeider, er den en støykilde for omgivelsene. Det akustiske
lydnivået korrigert etter karakteristikken A målt på en avstand 2m fra maskinen er 100+/- 1,5 dB.

Utenom disse forskrifter skal man overholde de almindelige sikkerhetsforskrifter angående kompressorer og de som 
er beskrevet i: “Bruksanvisning for rotasjonskompressoren”.

2. Generell informasjon og salgsinformasjon

Gjødseltankvognen skal bare kobles til traktorer, som har en slik kraft og klasse, at den er egnet til å dra 
vognstørrelsen du har kjøpt.

2.1 Garanti og betingelser

Produsenten garanterer til kjøperen det som følger:

- Produsenten garanterer at utstyret er av god kvalitet.

- Garantitiden er 12 måneder regnet fra kjøpsdatoen.

- Ellers gjelder vanlig kjøpslov.
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2.2 Produktets utstyr

Standard utstyr Reime Vakuumvogn:

- galvaniserte tanker, lakkert drag
- hydraulisk operert åpning og stenging av spredeventil
- 5” sugeslanger på 6 meter med enderør eller 2 x 3 meter
- egen slangebøyler på skjermene
- bakdør som er hengslet for inspeksjon
- eget uttak for sugeslange

Standard utstyr Reime Kombivogn: (selvlessende vakuumvogner med jet-utstyr)

- kombivognene har samme standardutstyr som vakuumvognene, i tillegg har de sektorspreder
med kastelengde på 50 meter.

- kombivognene er utstyrt med både vakuumaggregat og høytrykk sentrifugalpumpe.
- 3 veis kran for omrøring med høytrykk sentrifugal pumpe.

2.3 Identifi sering av vognen

Identifi kasjonsdata til gjødselvognen står på data skiltet. Dette er montert på venstre side framme.

Dataskilt



OM VARMFORZINKET GJØDSELVOGN

Alle våre gjødselvogner med ståltank leveres varmforzinket. Dette gjør vi fordi varmforzinking er den beste 
korrosjonsbeskyttelse på stål. Ved varmforzinking legerer zinken seg kjemisk med stålet og gir et belegg som 
tåler store mekaniske påkjenninger. I tillegg gir zinken en såkalt “katodisk beskyttelse”. Dvs. at mindre skader i 
belegg leger seg selv, som i et galvanisk element.

Zinkbelegget har en levetid på 25 - 50 år i et aggresivt miljø (fuktig og surt). Utsettes imidlertid zinkbelegget 
for ekstremt surt miljø korroderer belegget på ganske kort tid. Det er derfor viktig å gjøre oppmerksom på at 
vognene ikke må brukes til silopressaft.
Rengjøring av gjødselvogna etter bruk vil også ha stor betydning for levetida. Se for øvrig avsnitt om 
vedlikehold. 

Reime & Co AS varmforzinker iht. NS 1978. I denne standarden stilles det bl.a. krav til beleggtykkelse og 
utseende.

Når det gjelder beleggtykkelse på tankene kreves et gjennomsnittsbelegg på minst 85 my. Beleggtykkelse blir 
målt på alle tankene og det utstedes sertifi kat på disse målingene. Dette gjøres for å sikre at beleggtykkelsen er 
iht. standarden.

Utseende skal være slik at når representative overfl ater ( fl ater som synes godt) betraktes med det blotte øye, 
skal overfl aten ha en jevn og glatt struktur fri for synlige feil som ubelagte fl ater, aske. tagger etc. 0,5% av over fl 
aten aksepteres reparert med zinkrik maling (kaldgalvanisering).

Varmforzinking skjer ved at stålet først dyppes i ulike rengjøringskar. Deretter dyppes stålet i et zinkbad på 461°
C. Før stålet løftes opp, skummes det askeholdige øverste laget i zinkbadet bort. Inni en tank kommer en ikke til 
å få skummet bort dette laget, og en kan få en del aske på zinkbelegget inni tanken. Dette ser ikke helt pent ut, 
men har ingen betydning for zinkbeleggets kvalitet fordi det er fullverdig zinkbelegg under asken.

PS.
En del utenlandske tanker har ofte  en glatter og “rosettlignende” overfl ate. Dette oppnås ved å tilsette 
zinksmelten bly. I norge er det ikke tillatt å tilsette bly av miljøhensyn. Dette har imidlertid ingen korrosjonsmessig 
effekt - kun estetisk.

Skader på zinkbelegget repareres best ved å pusse rent området som er skadet, og påføre en zinkrik maling.
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3. Beskrivelse av vognen

3.1 Formål og bruksbetingelser

Gjødselvogn 8000 til 14000, er bestemt til å brukes til å pumpe opp, transportere og til å spre 
fl ytende gjødsel  som blir produsert av husdyr. Ved at vognen er utrustet med kompressor er det mulig både å fylle 
og å tømme tanken. 

Vognen kan og brukes til:

* rensing av utstyr på gården
* vanning
* transport og oppbevaring av vann

Vognen skal ikke brukes til ting som ikke er i overenstemmelse med dens formål og særlig ikke til å transportere:

* drivstoff
* drikkevann
* giftige materialer

Silosaft er veldig korrosiv. Sinkbelegget tæres fort bort, særlig i skvalpesonen der det er tilgang på oksygen. Dette 
reduserer levetiden for vognen. Men dersom en tar følgende forhåndsregeler, kan den brukes på silosaft og gjødsel 
oppblandet med silosaft uten at levetiden reduseres vesentlig.

* la aldri vognen stå med silosaft i
* gjør vognen skikkelig ren umiddlebart etter bruk, selv om den skal brukes om en liten stund
* ikke søl silosaft på vognen

Sand og småstein som følger med dyrene inn i fjøset, og moderat strøing for dyrene skaper ikke problemer. 
Murpuss, stein, metall og trepinner som følger gjødselen kan blokkere rør og sprededyser.

OBS: hvis vognen skal brukes i omgivelser med mye støv, kan vognen på kundens bekostning utrustes med 
et spesielt fi lter som renser luften som suges av kompressoren.
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3.2 Tekniske data av gjødselvognen

Lavtbyggende vogner med stor suge- og spredekapasitet.

Reime Vakuumvogner , standardutstyr:

- vakuumpumpe
- galvaniserte tanker fra 4000 til 14000 liter
- galvanisert ramme på 4000 og 6000 liter
- lakkert drag på 8000 til 14000 liter
- hydraulisk operert åpning, på og stenging av spredeventil
- 4000 og 8000 liter leveres med enkel aksling
- 10000 til 14000 liter leveres med boggi
- skjermer på 8000 til 14000 liter
- bremser leveres som standard på 8000 liter og opp
- eget uttak for sugeslange med 5” bauer
- 5” sugeslange på 5 meter med enderør på 4000, 6000 og 8000 liter
- 5” sugeslange på 2 x 3 meter med enderør på 10000, 12000 og 14000 liter
- egne slangebøyler på sidene eller på skjermene for sugeslanger
- vognene leveres med komplett lysutstyr og refl eks
- hel bakluke hengslet for inspeksjon
- fanespreder

Reime Kombivogner (selvlessende vakuumvogn med jet-utstyr):

- kombivognene har samme utstyr som vakuumvogner men i tillegg har de:
- hydraulisk sektorspreder
- omrøring med høgtrykkspumpe og 3 veis kran leveres på 8000 liter og opp

Tekniske spesifi kasjoner :

*) Reime & Co AS forbeholder seg retten til å endre spesi fi kasjoner uten forvarsel

500/60x22,5” 490 1130 0,91 1,31 - 0,87 1,12 - - 2300 2400 2170 2443 - 2390
600/50x22,5” 580 1170 0,78 1,12 - 0,74 0,96 1,14 1,32 2480 2580 2350 2623 - 2570
700/40x22,5” 680 1140 0,66 0,95 - 0,63 0,81 0,97 1,12 2680 2780 2550 2823 - 2770

18,4/15x34” 460 1630 - - 1,24 - - - - - - - - 2660 - 
460/85xR38” 460 1755 - - 1,16 - - - - - - - - 2660 - 
650/60x30,5 650 1670 - - 0,93 - - - - - - - - 3000 -

Standard dekk Bredde Høyde   Lengde Volum Egen Vekt på  Aksellast Vekt Std. vekt Mark trykk Suge
tank vekt krok fordeling med last  i kp/cm2 kapasitet

 vakuum 4000 500/60x22,5” 2170 2100 5800 4342 1500 1234 4608 21/79 5842 0,91 6000 l/min
 vakuum 6000 500/60x22,5” 2170 2560 6200 6235 2012 1623 6624 20/80 8247 1,31 6000 l/min
 vakuum 8000 18,4/15x34” 2660 2760 6560 8190 2400 2125 8465 20/80 10590 1,24 5800 l/min
 vakuum 8000 boggi 500/60x22,5” 2390 3000 6560 8190 2800 2206 8784 20/80 10990 0,93 5800 l/min
 vakuum 10000 boggi 500/60x22,5”  2390 3200 7490 10452 3800 2915 11336 20/80 14252 1,12 5800 l/min
 vakuum 12000 boggi 600/50x22,5” 2570 3200 6800 12311 4200 2993 13518 18/82 16511 1,14 8100 l/min
 vakuum 14000 boggi 600/50x22,5” 2570 3300 7550 14220 4400 2988 15632 16/84 18620 1,32 8100 l/min

Standard

Alternativ
Mark trykk i kp/cm2 Bredder 

Bredde   Diameter           4000 6000  8000B, 10000
dekk        dekk       4000  6000 8000E 8000B 10000 12000  14000 uten bremser  med bremser  uten bremser  med bremser         8000 E        12000 og 14000
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3.3 Konstruksjonen

Vakuumvogna består av de følgende basisenheter .
Obs! En utførlig beskrivelse av rotasjonskompressorkonstruksjonen står i Bruksanvisning til rotasjonskompressoren.

Vogna består av følgende hoveddeler:
* tanken er utført i helsveist stål, og som overfl atebehandling har vi valgt varmforzinking.
* ramme aksling og boggi lakkert
* vakuum aggregat
* det brukes 8-bolts nav på alle hjul
* spredeustyr

3.4 Virkning

Rotasjonskompressoren blir drevet av kraftakselen fra traktoren som er tilkoblet med kraftuttaksakselen. Det 
pneumatiske systemet fra vognen lager et overtrykk eller undertrykk i tanken avhenging av stillingen til
ventilvelgeren. Fylling av tanken skjer gjennom oppsugningsrøret som kobles til den nedre utløpsventilen og ved at 
håndtaket av ventilvelgeren er i stilling “S”.
Åpning av den nedre utløpsventilen skjer gjennom vognens hydrauliske system som er tilkoblet det hydrauliske 
systemet på traktoren, som gjør det mulig å regulere utsprøytingen av den fl ytende gjødselen fra 
traktor-setet. Trykket i vognens pneumatiske system vises på vakuum- manometeret.
I tillegg er vognen utrustet med en fl ytende ventil, som ved fylling av tanken tetter sugeåpningen i det pneumatiske 
systemet og samtidig sikrer rotasjonskompressoren mot væsken.
Det er også montert en overløpsbeholder mellom den fl ytende ventilen og kompressoren som er en ekstra sikring 
mot at væsken kommer inn i kompressoren. Uavhengig av det er det også montert en sikkerhetsventil i det 
pneumatiske systemet, som sikrer mot et trykk høyere enn 0,045 MPa (0,45 bar).

Advarsel! Tilkoblingen mellom traktoren og kompressoren skal skje gjennom en kraftuttaksaksel som er i god 
tilstand.

4. Drift og vanlig vedlikehold

4.1 Forberedelser av vognen til drift.

For å forberede vognen til drift skal man utføre de neste punkter:

- koble vognen til traktoren
- sett inn støpselet fra den elektriske installasjonen i kontakten fra den elektriske installasjon fra traktoren
- koble vognens hydrauliske system til installasjonene til traktoren gjennom ventilene - koblingene
- koble til bremsesystemet fra vognen til traktorens bremsesystem
- kontroller at akselen fra kompressoren ikke er blokkert eller frosset fast. Akselen bør kunne la seg
dreie med håndkraft

- monter kraftoverføringsakselen til kraftakselen fra traktoren på den ene siden og til rotasjonskompressoren
fra den andre siden og sikre den

- gjødselvogna må bare kobles til traktorer som har en tilstrekkelig kraft og vekt
- det er ikke tillatt å gå mellom traktoren og tilhengeren, når traktorens motor er i gang
- tilkobling og frakobling av akselen fra traktoren skal bare skje når traktorens motor er slått av
- det er ikke tillatt å oppholde seg i nærheten av kraftoverføringsakselen når den står på
- kraftoverføringsakselen skal alltid ha en beskyttelse. Den må sikres på begge sider av traktoren og av
kompressoren for at den ikke skal dreie seg sammen med akselen

- man skal alltid forvisse seg om at akselen er riktig montert både fra kraftakselen på traktoren og på siden
av kompressoren
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4.2 Sjekking av virkningen

- gjør deg kjent med alle funksjoner til gjødselvognen før du begynner arbeidet med den. Under arbeidet
kan det være for sent

- kontroller den tekniske tilstanden til de hydrauliske ledningene. Disse skal skiftes ut med nye ledninger
hvis det er nødvendig

- om vinteren skal man forsikre seg om at elementene ikke er frosset fast
- når man prøver å sette i gang en fastfrosset kompressor, kan dette føre til at kompressoren blir ødelagt

Før arbeidsstart skal man overprøve om koblingene til det elektriske-, bremse- og hydrauliske 
systemet er riktig montert. I tillegg skal man kontrollere om tilskrudde forbindelser ikke har løsnet, og i så fall skal 
man skru dem til. Særlig skal man legge merke til de følgende forbindelser:

* dragøyet og draget
* mellom draget og tanken
* mellom tanken og boggien
* hjulmuttrene

4.3 Arbeid

4.3.1 Påfylling

Monter oppsugningsrøret med enden med nippelen mot det nedre utløpet av tanken. Andre enden skal settes inni 
beholderen med væsken. Åpne skyvelokket manuelt. Før kompressoren blir satt i gang skal man sjekke oljenivået i 
kompressorbeholderen. (etter 2 timers arbeid med kompressoren, skal man
tappe oljen fra beholderen i kompressoren) Still valgventilen til kompressoren i posisjon “S” - oppsugning. Sett i gang
kraftakselen fra traktoren og begynn med oppsugning av væsken til tanken.

* man skal overvåke oppsugningen av væsken til tanken på vakuummanometeret.
* man skal fylle tanken maksimalt til det øvre målet på overvåkingsglasset. Fylling etter dette målet kan
forårsake ødeleggelse.

Etter at tanken er blitt fylt, skal drivakselen til kompressoren slås av og man skal lukke skyvelokket manuelt. 
Deretter skal oppsugningsrøret kobles fra.
Ventilvelgeren til kompressoren må omstilles til “T” - trykk.

4.3.2 Tømming

Før tømmingen skal drivakselen til kompressoren settes i gang. Avhengig av agrotekniske krav til utsprøytet 
mengde av gjødsel skal man velge den riktige farten under utsprøytningen. Se under.

Gjødselmengde avhengig av kjørefarten:

V (km/h) 2,8 3,4 4,3 5,7 7,1 8,5 10,6 13,5 17 21
Q (m3/h) 30 25 20 15 12 10   8   6,3  5  4
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5. Tekniske inspeksjoner

5.1 Daglig drift

Til den daglige driften skal dette utføres:

- rensing og vasking av gjødselvognen
- sjekking av tilstanden til overvåkingsglasset og vakuum-manometeret
- prøve om tilskrudde forbindelser ikke har løsnet, og om nødvendige feste bolter og muttere
- smøring av smørepunktene i overensstemmelse med tabellen og smøringsplanen (punkt 5.3)

- før igangsetting av kompressoren utføres alle de punkter som er foreskrevet i dens bruksanvisning
- sjekk om overløpsbeholderen er tom
Ikke skru til overvåkingsglasset, ellers kan det sprekke

- kontroll av hjuldekkets tilstand og lufttrykket
- kontroll av virkningen av bremsesystemet og det hydrauliske systemet

- kontroll av virkningen til det elektriske systemet
- kontroll av feste og sikring til kraftoverføringsakselen
- kontroll av den riktige tilkoblingen av tilhengerfestet til traktoren
  Det er ikke tillatt å bruke vognen med et løst tilhengerfeste

5.2 Virkning av sikkerhetsventilen

Hver gang før man begynner å arbeide med gjødselvognen skal man kontrollere virkningen til 
sikkerhetsventilen. For å gjøre det skal man etter å ha fylt tanken maksimalt:

- lukke avløpsåpningen
- innstille ventilvelgeren i stillilngen “T”- trykk
- sjekke om ikke forseglingen til sikkerhetsventilen er ødelagt
- sette i gang kompressoren
- observere vakuum-manometeret

Når overtrykket er kommet opp i 0,07 MPa, bør sikkerhetsventilen åpne seg.

Trykk i tanken skal ikke tilta, selv om man pumper videre.
Det er ikke tillatt å justere eller blokkere ventilen på egen hånd.

Legg merke til om sikkerhetsventilen er i god teknisk tilstand eller om den er tilsmusset. Hvis man oppdager skader 
som hindrer sikkerhetsventilen i en riktig funksjon, skal sikkerhetsventilen skiftes ut med en ny ventil.
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5.3 Periodiske inspeksjoner

Alle arbeidsmåneder skal man gjennomføre en teknisk inspeksjon av vognen. 

Omfang av inspeksjonen:

- utfør alle punkter under “daglig drift”
- smøring av vognen etter smøringstabellen i planen
- smøring av rotasjonskompressoren etter bruksanvisning til kompressoren

- kontroller tilstanden av zinkbelegget
- kontroller og juster hjullagrene på vognen
- kontroller og juster bremsesystemet og håndbremsen

- kontroller tettheten til tanken og oppsugnings-/trykk systemet
- kontroller åpningen til oppsugningsrøret mellom tanken og kompressoren, fl yteventilen, ventilvelgeren

eventuelt oljebeholderen
- reparer alle feil som blir oppdaget under gjennomføringen av inspeksjonen

- hvis det ligger igjen sand, stein eller lignende i tanken, skal man åpne bunnen og uten selv å gå inn i
tanken skal man ved hjelp av et skraperedskap dra ut alle rester som ligger igjen i beholderen

- hvis det dog skulle være nødvendig å gå inn i tanken, skal man først skylle den med vann og lufte den

5.3.2 Bremsene og deres regulering

Tilhengeren til gjødselvognen er utrustet med et enlednings bremsesystem. Ved at bremsenmaterialet på bremsene 
slites, blir spillerommet mellom bremseklossene og bremsetrommelen større, hvorved bremsenes effektivitet avtar.
Justering av bremsene består i å endre stillingen av den delen som berører akselen som trykker bremseklossene ut 
fra hverandre slik at spilleromet blir mindre.
En korrekt regulering av bremsene blir oppnådd hvis minimal bremskraft (bremskraften på utkanten av hjulet som 
blir bremset) er 30% av den maksimale tillatte totalvekten til vognen. Hjulene på den samme akselen skal bremses 
likt. Forskjellen mellom bremsekraften skal ikke være større en 30 %.

5.3.2 Justering av toleransen i hjullagrene

Hjullagrene skal justeres i en ny vogn etter å ha kjørt de første 100 km, deretter under videre bruk hver 
1500 - 2000 km. For å justere skal man gjøre følgende:

- koble vognen til en traktor og bremse traktoren
- løfte en side av vognen slik at hjulene ikke rører ved bakken. Sikre vognen så den ikke kan falle ned.
- hvis lageret er for løst, skal man demontere lokket til hjullageret og ta ut blokkeringen til kronmutteren.
- mens man dreier hjulet skal kronmutteren skrues til intil hjulet er festet helt.
- deretter skal man løsne mutteren 1/6+ - 1/3 omdreining slik at man kan sette tilbake mutterblokkeringen
- sikre mutteren med en ny blokkering og sett på lokket over hjullageret

Overnevnte fremgangsmåte skal gjentas for alle hjul. Hjulene skal etter justeringen dreie seg fritt og jevnt uten følbar 
motstand.
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5.3.3 Åpning og lukking av bakdøra

For å kontrollere tilstanden til tanken og for å vaske vognen nøyaktig, bør man åpne døra på baksiden av vognen.
For å gjøre det må man:

* tømme tanken helt
* begynn å løsne de eksentriske låsene på bunnen ved siden av hengslet og så videre
* den siste låsen som blir åpnet skal være låsen ved håndtaket

Lukking av låsene på døra skal skje i motsatt rekkefølge som de ble åpnet. Etterpå lager man et undertrykk på 0,06 
MPa. Når det er rett undertrykk kontrollere man spenning i hver lås. Man regulerer spenningen ved å dreie låsen på 
bolten som sitter i døra. Når man fester låsene skal de ha en viss motstand slik at de faller fast mot tanken.
Etterpå tester man tanken med vann hvis det er lekkasjoer, må man gjenta framgangsmåten for festing av låsene.

Man skal kontrollere spenningen av de eksentriske låsene etter hver hundrede fyllinger av tanken eller hvis den ikke 
er brukt på lengre tid.

5.3.4

Årsaken til at væsken ikke blir suget opp i tanken eller at det tar ekstremt lang tid, kan være:

a. utetthet i koblingene til ledningene, lokk, overvåkningglass, ventiler osv.

b. tilstoppede oppsugningsledninger, fl at ende på oppsugingsrør

c. hvis man ikke bruker en sugekurv på enden av oppsugingsrøret - røret kan ha suge seg fast til
beholderens bunn

d. fl yteventilen henger fast og åpner seg ikke

e. overløpsbeholderen er full

f. forurensede rørledninger til ventilvelgeren

g. kompressoren er i dårlig tilstand

Etter å ha utbedret feilen skal man prøve igjen om utstyret virker som det skal. 

5.4 Smøring

Smøring er en av de viktigste faktorene for at vognens forskjellige deler og mekanismer skal ha en optimal funksjon.

Smøring i rett tid og bruk av de riktige smøretyper forebygger i stor grad at det oppstår skader eller unaturlig slitasje 
på deler. Daglig smøring gjelder bare de dager da vognen blir brukt. Smøringen bør skje etter tabellen og 
smøreplanen mens man overholder følgende regler:

* før man sprøyter inn smøring i smørepunktene, skal de renses for skitne smørerester
* man skal sprøyte inn så mye smøring at det kommer ut fersk smøring av hullene, hvor det først kommer ut
gammel oppbrukt smøring

* ved smøringen skal man la det ligge litt smøring opp på hodet av smørepunktene
* oljekannen som er med i utrustningen av traktoren skal være fylt med motorolje med korrekte
spesifi kasjoner i forhold til utstyret som brukes. Med oljekannen skal man smøre skruforbindelser,
håndtak osv.



 Side 15

5.4.1 Smøring av hjullagrene

For å legge inn fersk smøring i hjullagrene skal man ta av hjulene og lagrene, fjerne gammel smøring og rense 
delene og akselenden i en parafi nløsning eller i dieselolje. Etter å ha renset delene skal lagrene fylles 3/4  med 
smøring, og så skal de monteres igjen. Smøring av hjullagrene skal utføres samtidig med en inspeksjon av 
bremsene. Demontering av hjullagrene skal gjøres på følgende måte:

- løs hjulmutterene, løft vognen så høyt at hjulene ikke berører underlaget, drei av mutterne og fjern
hjulet

- ta av lokket fra hjullageret
- ta ut blokkeringen og skru av kronmutteren
- fjern lageret fra akselen ved hjelp av et dragverktøy

Montering av lagrene skjer i motsatt rekkefølge av det som er beskrevet ovenfor. Justering av lagrene som 
beskrevet i punkt 5.3.2.
Husk å smøre koblingen til hjulopphengs-systemet en gang i uken.

5.4.2 Smøring av kraftoverføringsakselen

Før smøringen skal akslen kobles av fra traktoren og vognen. Bruk fast smøring ŁT-4 til smøringen. Smøring av 
dreiepunktene skjer gjennom smørpunktene etter hver 200 arbeidstimer med akselen. Før hver arbeidsgang, dog 
ikke sjeldnere enn hver 8 arbeidstime med akselen, skal teleskoprørene smøres. Dertil skal rørene dras maksimalt 
ut fra hverandre, rengjøres for urenheter og deretter skal de smøres. Periodisk skal man også smøre dreiepunktene 
til beskyttelse av akselen med olje LUX 10. Kulelagrene som beskytteslen er montert på, skal bare smøres hvis 
vognakselen blir reparert.

5.4.3 Smøringstabell til vognen

Smøringssted Antal smøre  Smøringstype Smørings måte Hyppighet av smøringen 
punkter olje olje type

1 Oljepumpens beholder  1 Olje Olje 1x daglig (sjekk olje
og gir til  SIGMUS beholder nivået og fyll på når

rotasjonskompressoren 46 og trakt det trenges i olje-
(detaljer angående smøring av  /Lotos/ beholderen til pumpen

utstyret er beskrevet i
“Bruksanvisning for

rotasjonskompressoren”

2 Lagrene til kraftover- 1x i måneden (etter
føringsakselen dreiepunkter 2 Fett smøringspumpe hver 200 arbeidstime) 

3 Hjuolopphengspunktene 2 Fett smøringspumpe 1x i uken

4 Bevegelige punkter til  1 Fett smøringspumpe 1x i måneden
hydraulisk sylinder

5 Skruforbindelser, bevegelig Olje som blir Oljekanne 1x i måneden
håndtak osv. i traktormotoren

 eller maskinolje

OBS! Produsenten justerer pumpemengden til oljepumpen til rotasjonskompressoren på 115g/timen uavbrutt arbeid. 
Denne justeringen skal ikke endres på egen hånd, fordi dette kan føre til en krasj eller korrosjon i kompressorens indre.
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6. Vedlikehold og oppbevaring

Gjødselvognen er på en god måte utrustet med et sinklag, farvelag og galvaniske lag som beskytter tilstrekkelig mot 
korrosjon. Uavhengig av dette bør man rengjøre den nøyaktig og vaske den med vann ved hver teknisk 
inspeksjon eller før lengre pauser i bruken. Særlig viktig er det å rengjøre rotasjonskompressoren og beholderen 
med glidelokket og ventilvelgeren. I tillegg skal man rense tanken nøye innvendig.

I perioder med frost skal man sørge for at vognens tank blir fullstendig tømt for væske (gjødsel, vann 
eller annen væske). Kompressorens pumpesylinder skal særlig sikres for at det ikke trenger inn vann 
(korrosjonsfare for sylinderoverfl aten og rotoren og i vintertiden fastfrysning).
Alle deler av vognen som ikke har en antikorrosjonslag, skal sikres mot korrosjon ved 
konserveringspreparatet “Protektol” eller med fast smøring.

Hvis det skulle oppstå skader i det ytre zinkbelegget eller malingen, skal disse steder renses for fett, rust, urenheter 
o.l og overmales med for eksempel følgende produkter:

* grunning og lakk x zinkrik maling

Rengjøring:
- tøm vognen for gjødsel
- fyll i vann (500 - 1000 liter)
- vask vognen på utsiden mens vannet sirkulerer i tank og pumpe
- spyl ut gjennom uttak for sugeslange
- gjenta til vognen er ren
- la vognen tørke

Etter 1. dag:
- rengjør vognen
- kontroller og ettertrekk hjulboltene og skruforbindelsene mellom nav og aksling med nedenfornevnte
tiltrekkingsmoment. Boltene som holder navene skal ha et tiltrekningsmoment på 250 Nm.
Hjulboltene skal ha et tiltrekkningsmoment på ca. 400 Nm, som festes kryssvis.
Disse boltene skal ettertrekkes etter kun få timers bruk.

Daglig:
- sjekke hjulboltene
- rengjøre vognen på utsiden
- smøre daglige smørepunkter
- peile olje på vakuumaggregat

Halvårlig 
- når spredning av gjødsel er avsluttet for sesongen:
- rengjør vognen
- fjern eventuelle fremmedlegemer i tank, pumpe og rør
- vanligvis vil det merkes på kapasiteten dersom noe har satt seg, derfor er det ikke nødvendig å skrue dem
fra uten at en har mistanke

- bruk en lommelykt og se etter fremmedlegemer i pumpehuset og påse at pakningen er uten skader før
pumpeinnsatsen skrues på

- se etter slark i hjulnavslagrene og etterstram slik at de fortsatt løper
- smøre vognen som beskrevet ovenfor
- ettertrekk skrueforbindelser som etter første dags bruk
- sjekk og etterfyll luft i dekkene
- etterfyll olje på girkassen (dersom man har pumpe med gear)

Før maskinen blir tatt i bruk etter en lengre pause skal man overprøve følgende punkter:

- sjekke hjuldekkets tilstand og øke lufttrykket
- sjekke skruforbindelsene
- smøre smørepunktene etter smøringsinstruksjonen
- sjekke de eksentriske lokkene på mannhullet
- utføre prosedyrene som beskrevet i punkte 4.1
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Forenkelt bruksanvisning for vakuum pumper

Suging:

1. Sugeslange tilkobles og sugeventilen åpnes
2. Still håndtaket på vakuumpumpa på “S”
3. Start kraftuttaket og rolig øk turtallet til 450 rpm
4. Pumpa vil begynne å bygge opp et vakuum med en gang, tanken vil begynne å fylle seg når vakuumet

når det nivået som tilsvarer løftehøyden til møkka. Høyere løftehøyde må ha høyere vakuum.
NB. Maks høyde er ca. 8 meter i fra nivået i kjelleren til nivået i toppen av tanken.

5. Når tanken er full vil hoved stengeventilen stenge og pumpa vil få en annen lyd.
6. Steng ventilen til sugeslange og stopp kraftuttaket

Trykk:

1. Still håndtaket på vakuumpumpa på “T”
2. Start pumpa, tanken vil raskt bygge opp trykket til det går over sikkerhetsventilen. Tilpass omdreinings

turtallet slik at minst mulig går over sikkerhetsventilen. Lavere turtall gir lavere temperatur, mindre olje
forbruk og lengre levetid på bladene

3. Åpne spredeventilen og kjør

NB. Kjøring i kaldt vær
Vakuumpumpa kan fi nt kjøres i kaldt vær, men det må alltid kontrolleres at pumpa går lett rundt og at bladene ikke er 
frosset fast til pumpehuset.

trykk

sug
drypp smøring

sikkerhetsventil
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Bruksanvisning for kombinasjon sentrifugal og vakuumenhet

1. Fyll som normalt med vakuumpumpen

2. Når tanken er full sett vakuumspaken i midt stilling

3. Sett gir velger til sentrifugal pumpe

4. Vri 3-veiskran fra omrøring til kanon
NB. ved kun kjøring omrøring, trengs ikke vakuumspaken stå i midt stilling

5. Kjør sentrifugalpumpe i maks 540 rpm

6. Etter avsluttet kjøring sett vakuum på sug og vri 3-veiskran til omrøring

uttak

3-veis omrøring

gir velger
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Testprosedyre for store Reime Vakuum og kombi-vakuumvogner

1. Sjekk olja på kompressor og girkasser

2. Kontroller lys på vogna

3. Gå over alle lakkerte deler. Mal over om nødvendig

4. Stillhåndtak på kompressor i nøytral (midt stilling)

5. For kombi-vakuum stilles girkasse til drift av kompressor. Håndtak til venstre sett forfra

6. Test alle hydrauliske funksjoner

7. Steng alle slusekraner og på kombi-vakuum sett 3 veiskran til omrøring

8. Traktor startes med meget rolig turtall på kraftuttak

9. Kontroller at kompressorer smøres korrekt med riktig drypp tall (40 - 50 dråper pr. min).
La kompressor gå 2 - 3 min

10. Dra i rød ring på sikkerhetsventil for å sikre at denne ikke har hengt seg opp

11. Kraftoverføring stoppes, stillhåndtak på kompressor stilles på “S”

12. Kraftoverføring koples til på tomgang og turtall økes langsomt til 450 o/min

13. Manometer sjekkes for maksimum vakuum (1 bar 90%). For høyt vakuum kan skade kompressor

14. Kraftoverføring stoppes, stillhåndtak på kompressor stilles på “T”, kraftoverføring koples til og turtall
økes langsomt til 450 o/min

15. Trykk økes til maks 0,7 bar, da skal sikkerhetsventil slå ut. Denne må eventuelt justeres og plomberes

16. Pakninger, fl ensforbindelser og slusekraner sjekkes for lekkasje, hydraulisk slusekran sjekkes

17. Sjekkliste fylles ut og kvitteres

___________________________________________
sign.
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 3 7528/22-003 Skvalpeskott 4
 4 7518/51-002 Tilkobling 1
 5+9 7528/50-006 Lokk Ø200 komplett 1
 5 7528/50-007 Deksel 1
 6 7528/50-008 Åk 1
 7 7528/50-009 Håndtak 1
 8 7528/50-010 Pakning 1

9 PN-85/M-82175 Mutter M16 selvlukking 2
 10 7528/20-001 Mannhull 1
 11  Dragkonstruksjon, tillskrudd (rett drag) 1

12 7528/20-003 Stige (ekstra tilbehør) 
 13 7528/20-004 Brett, hjulskjerm 2
 14 7528/20-005 Brett, hjulskjerm 

15 7528/20-006 Støttearm for brettet 4
 16 7528/20-007 Hjulskjerm 2
 17 7528/20-008 Dreikonstruksjon 1
 18 7528/20-009 Øyebolt 2
 19 7528/20-010 Aksel kort 1
 20 7528/20-011 Aksel lang 1
 21 7518/50-003 Utbyttbar holder 1
 22 7528/00-028 Bolle 1
 23 7528/00-027 Begrensnings nippel 2
 24 7528/50-011 Bolt M16x70 2
 25 7528/00-016 Støtte 1

26 7528/00-030 Aksel Ø 20x150/135 1
27 7515/01-023 Fjær for foten 1
28 7528/59-004 Støtte for luftbeholderen 2
29 7528/20-012 Pakning for mannhullet 1
30 7528/00-015 Eksentrisk lokk komplett 12
31 7528/00-032 Aksel Ø 12x60/50 12
32 7518/00-007 Pakning for utløpet 1

 33 7527/07-006 Lokk 1

Deleliste  31.04.300
Gyldig fra 11.11
Erstatter  05.09

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Komplett tank med tilbehør

 Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.
34 7528/50-004 Avløpsrør komplett (ekstra tilbehør)

 35 7528/20-013 Deksel 1
 36 7519/00-002 Ring pakning 1
 37  Data skilt 1
 38
 39 
 40  Overvåkingsglass 3” 4

41 PN-64/M-73093 Ring pakning 85x3 4
42 PN-64/M-73093 Ring pakning 155x5 1
43  Vakuum manometer (-0,1 til +0,1 MPa) 1

 44 PN-85/M-82105 Bolt M16x40 4
 45 PN-85/M-82105 Bolt M16x50 4
 46 PN-85/M-82105 Bolt M10x25 39
 47 PN-85/M-82105 Bolt M8x20 28
 48 PN-85/M-82105 Bolt M8x50 2

49 PN-77/M-82426 Øyebolt  M16x120 12
 50 PN-85/M-82105 Bolt M12x40 4
 51 PN-86/M-82148 Kronmutter M30 1
 52 PN-86/M-82144 Mutter M20 2
 53 PN-86/M-82148 Kronmutter M16 2

54 PN-85/M-82175 Mutter M16 selvlukking 8
55 PN-85/M-82175 Mutter M10 selvlukking 24

 56 PN-86/M-82144 Mutter M10 15
 57 PN-86/M-82144 Mutter M8 30
 58 PN-86/M-82144 Mutter M12 4
 59
 60 PN-78/M-82005 Skive Ø21 4
 61 PN-78/M-82005 Skive Ø17 8
 62 PN-78/M-82005 Skive Ø13 1
 63 PN-76/M-82005 Skive Ø10,5 6
 64 PN-76/M-82001 Blokkeringspinne Ø6,3x55 1
 65 PN-76/M-82001 Blokkeringspinne Ø4x32 4
 66 PN-76/M-82001 Blokkeringspinne Ø3,2x22 25 
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Deleliste  31.04.301
Gyldig fra 08.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Hjuloppheng tandem

6

1

2

3

4

5

7

8
9

10

 Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant. Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

519400 Boggi fra meprozet

 1 519406 Aksling boggi 2
 2 519407 Pakning deksel 2
 3 519408 Deksel boggi 2

4 410138 Skrue M8x20 Vzn. 6
 5 519414 Smørenippel M10x1 4
 6 519409 Låseskrue boggi 2
 7 519411 Pakning Ø99,2x5,7 2

8 519410 Ytre lager boggi 2
 9 519413 Pakning Ø79,2x5,7 2

10 519412 Indre lager boggi 2

420179 Bremsesylinder Ø50 m/innv.fjr. 
 for 9500 2
 for 12000 4

13

11
12

 11 7528/21-001 Venstre hjuloppheng 1
 12 7528/21-002 Høyre hjuloppheng 1
 13 7528/21-003 Bro 1 
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Deleliste  31.04.302
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Halvaksel tandem B90K015

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 1 323128FX Hjul trommel 4
 2 316A043C Bremsesko 8
 3 301F566 Vriaksel 4
 4  Bremsefjær 8

5  Propp for bremsen 4
6 320F013 Stang for vriakselen 2

 8 3214F005 Pakningsring 4
 9 328F014 Kronemutter 4
 10 307F053 Lokk 4
 11 309F022 Hjulbolt M20x1,5 32

 12 329F002 Underleggskive  32
 13 312F007 Hjulmutter M20x1,5 32
 14 32215A Konisklager 4
 15 32211A Konisklager 4
 16 PN-86/M-82148 Kronemutter M18x1,5 4
 17 PN-78/M-82005 Skive Ø19 4
 18 PM-76/M-82001 Blokkeringspinne 6x75 4
 19 PM-76/M-82001 Blokkeringspinne 3,2x32 4
 20  Hjuldekk 550/60x22,5 4

 (12PR)
 21  Felg 16x22,5 4

 (e = -50)
 Hjul kompl. 550/60-22,5 e= -50
 (inneholder pos. 20 og 21)  

Hjuloppheng høyre nr. kat 7528/21-001
Hjuloppheng venstre nr. kat 7528/21-002

19
16

17

6

5

8

2

14

3

4

15
18

9
10

111

2

20 21

12

13
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Deleliste  31.04.303
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Skyvelokkene med fordeler

 Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Antall pr. vogn Bemerkninger
PN-1/12 PN-1/12A PN-1/14 PN-1/14A

7528/20-033 Fordeler / skrå 2 / 1 1 1 1 inneholder pos 1-2 
1 7528/20-034 Munnstykke / skrått 2 / 1 1 1 1 

 2 7527/00-029 Bladspreder skål 1 1 1 1 
7528/20-021 Skyvelokk betjening/manuel 1 1 1 1 inneholder pos 10-18 

 10 7528/20-022 Hevearm 1 1 1 1 
 11 7528/20-023 Arm 1 1 1 1 
 12 7528/20-024 Bolt 2 2 2 2 
 13 7525/20-003 Aksel Ø10x45/35 1 1 1 1 
 14  Håndtak 1/2” 1 1 1 1 PCV
 15 PN-85/M-82175 Mutter M10 selvlukking 2 2 2 2
 16 PN-78/M-82005 Skive Ø10,5 8 8 8 8 
 17 PN-77/M-82008 Fjærskive 12,2 2 2 2 2 
 18 PN-76/M-82001 Blokkeringspinne 2,5x16 2 2 2 2 

19 KVF DN-125 Utløp med brystering (2008) 1 1 1 1 5”
19 509949 Utløp med brystering (2009) 1 1 1 1 5”

RI 716-5 Kile skyvelokk 5” 1 1 1 1 inneholder pos 21-29
21 RI 800-5 Lokkets hus 1 1 1 1 
22 RI 822-5 Øvre hus 1 1 1 1 
23 RI 834-5 Pakning til huset 1 1 1 1 

 24 RI 815-5 Skive 1 1 1 1 
 25 RI 721 Ringpakning 2 2 2 2 
 26 RI 840-5 Pakning 1 1 1 1 

27 RI 829-5 Aksel til skiven 1 1 1 1 
 28 RI 844-5 Mutter 1 1 1 1 
 29 RI 715-5 Gaffel 1 1 1 1

30 RI 716-5 Kile skyvelokk 5” hydraulisk 1 1 1 1 inneholder pos 21-26
 31 AX080/MS-5 Hydraulisk sylinder 1 1 1 1 
 32 PN-85/M-82105 Bolt M12x35 16 16 16 16
 33 PN-86/M-82144 Mutter M12 16 16 16 16 

Olje inngang

Bakside tank

2

31

32

1

25
30 33

32

19

12

17
11

12
17

15

16

32

21

25

23

24

27 33

14

10
22

26

28

16
151629

18
13

16
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1 7527/70-003 Deksel med tilkoblingsrør 1
 2 7527/70-005 Beholder 1
 3 7527/14-006 Utløp 3/4” 1
 4  Kuleventil 2” 1
 5  Overvåkningsglass 2” 1
 6 PN-64/M-73093 Ringpakning 59x3 1
 7 PN-64/M-73093 Ringpakning 200x5 1
 8 PN-85/M-82101 Bolt M10x100 1
 9 PN-85/M-82101 Bolt M8x55 4
 10 PN-85/M-82105 Bolt M8x20 4
 11 PN-85/M-82175 Mutter M10 selvlukking 1
 12 PN-86/M-82144 Mutter M8 8
 13 PN-78/M-82005 Skive Ø8,4 8

14  Gummi kule Ø60 1
15  Sugeslange Øw63s. 030 1
16  Sugeslange Øw63s. 030 1
17  Klemring PR 121,2 Ø57-82 4

Deleliste  31.04.305
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Overløpsbeholder på store vakuumvogner

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.
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 Side 25

Deleliste  31.04.306
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Sikkerhetsventil for store vakuumvogner

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 1 7527/03-004 Mutter komplett 1
 2 7527/03-005 Fjær 1
 3 7527/03-006 Deksel 1
 4 7527/03-007 Skive 1
 5 7527/03-008 Føring 1
 6 7527/03-009 Pakning 1
 7 7527/03-011 Hus komplett 1
 8 PN-85/M-82105 Bolt M8x20 1
 9 PN-62/M-86478 Lagermutter KM-12 1
 10 PN-64/M-73093 Ringpakning 48,2x3 1
 11  Plombe 1

7527/03-010 Sikkerhetsventil
 (inneholder pos 1-10)

 Obs. ventilens åpningstrykk 
 P = 0,045 MPa
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 Side 26

Deleliste  31.04.307
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Flytende ventil

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 1 7527/00-001 Holder 1
 2 7528/00-019 Utløp komlett 1
 3 7527/00-002 Akselen til duppekulene 1
 4 7528/00-021 Nedre skive 1
 5 7528/00-022 Øvre skive 1
 6 7528/00-023 Pakning 1
 7 7528/00-024 Duppekule 2
 8 7528/00-025 Pakning 1
 9 7527/00-003 Gummiskive 1
 10 PN-86/M-82144 Mutter M10 3
 11 PN-85/M-82175 Mutter M10 selvlukking 2
 12 PN-78/M-82005 Skive Ø10,5 4
  7527/00-026 Flyteventil 1

 (inneholder pos 1-12)
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Deleliste  31.04.308
Gyldig fra 03.10
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Sugerør for store vakuumvogner

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

1 1101011 S77 hank m/sl riller 133 1
2 1100134 S2 Vzn låsering for S1, 133 1
3 421568 Slangeklemme Power 140 2 
4 421567 5” sugeslange pr. meter 1

 1 x 6 meter på 4000 - 8000
 2 x 3 meter på 10000 - 14000 

5 1100711 S78 hunk. m/sl riller 133 1
6 1100140 S4 pakning for vann 133 1
7 509921 0,5 m enderør f/5” slange 1

12827 Komplett 6 m, sugeslange med 
 enderør

12828 Komplett 3 m, sugeslange med
 enderør

12829 Komplett 3 m, forlengelse 
 sugeslange

6

5

7

4

3

2 1



 Side 28

Deleliste  31.04.309
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Tilbehør kompressor, store vakuumvogner

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 7582/20-028 Olje gjenvinningsbeholder kompl. 1
 (inneholder pos. 1-3)

 1 7582/20-029 Olje gjenvinningsbeholder 1
 2 7519/00-002 Ringpakning 1
 3  Kuleventil 3/8” 1
 4 7528/20-030 Eksosrør 1
 5 Typ 2 o 63 Ventilasjonsslange L=250 1
 6 PR 121 Klemring Ø57-85 2
 7 PN-64/m-73093 Ringpakning Ø70x5 1
 8  Rotasjonskompressor 1
 9 PN-85/M-82101 Bolt M14x50 4
 10 PN-85/M-82105 Bolt M8x20 4
 11 PN-65/M-82175 Mutter M14 selvlukking 4
 12 PN-85/M-82175 Mutter M8 selvlukking 4
 13 PN-78/M-82005 Skive Ø15 4
 14 4172 Vern 1
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Deleliste  31.04.310
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Hydraulisk system på store vakuumvogner

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 1 7528/53-001 Rør på vognens forkant 1
 2 7528/53-002 Rør på vognens bakside 1
 3 7528/53-003 Rør på vognens bakside 
 4 7031/06-015 Ledningsholder I 5
 5 7511/06-004 Ledningsholder I 2
 6 7511/04-011 Ledningsholder I 2
 7 7528/53-004 Slange med ender A-Ax1800 1
 8 7528/03-005 Slange med ender A-Ax1500 1
 9 ZSR6-160-13/200/1 Koblingsventil M18x1,5 1
 10 ZSR6-160-13/300 Ventil sete 1
 11 ZSR6-060-13/002 Propp 1
 12 PN-65/M-73141 Kobling 16-10 3
 13 PN-65/M-73137 Trykkring 16-10 4
 14 PN-65/M-73139 Mutter 16-10 4
 15 PN-85/M-82105 Bolt M6x25 14
 16 PN-86/M-82144 Mutter M6 14
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Deleliste  31.04.311
Gyldig fra 05.09
Erstatter  00.00

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Elektrisk system, store vakuumvogner

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 1 7528/25-001 Støtte profi l forkant komplett 1
 2 7528/25-002 Støtte profi l bak komplett 1
 3 7528/25-003 Ledningssett med støpsel L=8 m 1

5 7528/25-005 Ledningssett 3 ledninger L=1,2 m 2
 6 7031/07-006 Holder 2
 7 JP42 75x75 Hermetisk beholder type 380 1
 8  Skiltstøtte PCV 1
 9 WE 549 L Baklys komplett 1
 10 WE 549 P Baklys komplett 1
 11 E 92D/I Posisjonslys forkant 2
 12 PN-65/S-83100 Refl ektor trekant III CA 2
 13 PN-80/S-83100 Refl ektor rund gull I-72 6
 14 PN-80/S-83100 Refl ektor rund hvit I-bA 2
 15 Ledning NNYLgYPS-1mm2 L=4,5m 1

 17  Ledning NNYLgYPS-1mm2 L=1,2m 2
 18 PN-83/S-76055-2 Støpsel 12V 1
 19 PN-85/M-82105 Bolt M8x20 18
 20 PN-74/M-82205 Bolt M4x14 2
 21 PN-74/M-82205 Bolt M4x8 1
 22 PN-86/M-82144 Mutter M8 18
 23 PN-86/M-82144 Mutter M4 3

24  Stikk kobling 10mm2 1
 25 17171NA 12V5W Bil lyspære 2
 26 AMA-12V-61OW Bil lyspære 2
 27 MMA-12V-P21W Bil lyspære  4
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 Side 31

421168 Kanonrør for hydraulisk sektorspreder

 1  Sprederør 1
 2  Sprederhake 1
 3  Pakning sprederør 1

4 Festeskrue for sprederør 2

  421625 Kanonrør med hydraulisk regulering
  421169 Hydraulisk sektorspreder motorenhet

(komplett : motorenhet + kanonrør)

5 Ytre rør med bend 1
6 Pakning innvendig ytre rør 1

 7  Øvre foring 1
 8  Indre rør 1
 9  Nedre foring 1
 10  Tannhjul 1

11 Festeskrue for tannhjul 6
 12  Nedre festering 1
 13  Pakning for fl ens 1

14 Skrue for festefl ens 2
 15  Festefl ens Reime 1

Deleliste 31.04.202
Gyldig fra 04.10
Erstatter  08.08

Gjødselprodukter utendørs,
Gjødselvogner
Sektorspreder Byberg  

Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.  Pos.  Art.Nr. Delebetegnelse Ant.

 16  Vernedeksel 1
17 Låsepinne for drivsnekke 1

 18  Manuell drivtapp 1
 19  Drivsnekke 1

20 Aksel for drivsnekke 1
21 Foringer for snekkeaksel 2

 22  Hydraulisk motor 1
 23  Bypassventil 1

24 420969 Hydraulikkslange 7m. m/koplinger 2 
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