
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! 
FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE 
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BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, FØR OVERSEEDEREN TAGES I BRUG. 
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FORORD 
 
Til lykke med købet af denne Overseeder For at kunne arbejde sikkert og i lang tid med 
denne Overseeder er det nødvendigt at læse (eller lade føreren af maskinen læse) og forstå 
denne brugsanvisning. 
Man kan ikke arbejde sikkert med maskinen, hvis man ikke har et indgående kendskab til 
indholdet af denne brugsanvisning. 
 
Overseederen er ikke en selvstændigt arbejdende maskine. Brugeren har ansvaret for at 
benytte den rigtige traktor. Brugeren skal også kontrollere  traktoren med Overseederen for 
sikkerhedsaspekter som støjniveau, instrukser til brugeren og  risikoanalyse. 
 
Overseederen er udelukkende beregnet til brug på græsmarker eller områder, hvor der kan 
gro græs. 
 
På de følgende sider vil vi først behandle de almindelige sikkerhedsanvisninger. Enhver 
bruger skal kende disse og anvende dem. Desuden er der et registreringskort, der bør 
sendes retur, for at man senere kan behandle evt. garantikrav. 
 
I denne brugsanvisning gives der mange anvisninger, og disse er løbende nummereret. Man 
bør følge denne rækkefølge. Hvis der er anført en *, betyder dette, at der er tale om en 
sikkerhedsanvisning. Hvor der er anført et  @), er der tale om et tip eller en bemærkning. 
 
Alle oplysninger og tekniske specifikationer, der forefindes i dette dokument for tidspunktet 
for offentliggørelse, er de nyeste. Designspecifikationer kan ændres uden forudgående 
varsel. 
 
Dette dokument er en oversættelse af den originale brugsanvisning. 
På forespørgsel kan den originale brugsanvisning fås på hollandsk. 
 

GARANTIBETINGELSER 
 
DENNE OVERSEEDER LEVERES MED GARANTI FOR DEFEKTER I MATERIALER. 
DENNE GARANTI GÆLDER FOR 12 MÅNEDER FRA DATOEN FOR KØBET. 
OVERSEEDER-GARANTIER ER OMFATTET AF  “GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF 
PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”,  UDSTEDT UNDER DE FORENEDE 
NATIONERS ØKONOMISKE KOMMISSION FOR EUROPAS AUSPICIER. 
 

REGISTRERINGSKORT 
 
Udfyld nedenstående tabel – til din egen orientering: 

 
Maskinens serienummer 

 

 
Forhandlers navn 

 

 
Dato for købet 

 

 
Bemærkninger 
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!     SIKKERHEDSFORSKRIFTER! 

 

 
     Fig. 1 

 
      

 
Overseederen er konstrueret til sikker brug. Den 
er dog kun helt sikker, hvis man følger de 
sikkerhedsanvisninger, som findes i denne 
brugsanvisning. 
Læs og forstå (Fig. 1) brugsanvisningen, før du 
tager Overseederen i brug. 
Hvis maskinen ikke bruges, sådan som det er 
beskrevet i brugsanvisningen, kan der opstå risiko 
for personskader og/eller beskadigelse af 
Overseederen. 

 
 

(1) Overseederen er udelukkende beregnet til brug på græsmarker eller på områder, 
hvor der skal vokse græs. 
 
Enhver anden brug gælder som misbrug. Fabrikanten har intet ansvar for skader, 
som opstår som følge heraf. Alle risici, som optræder i forbindelse hermed, er helt 
på brugerens bekostning. 
Ved sagkyndig brug forstås ligeledes udførelsen af de brugs-, vedligeholdelses- 
og reparationsanvisninger, som fabrikanten har foreskrevet. 
 
Inspicer Overseederen, før den tages i brug på det område, der skal behandles. 
Fjern løse forhindringer og undgå ujævnheder. 

 
(2) Overseederen er udført, så den er i overensstemmelse med den nyeste tekniske 

viden og er sikker i brug. 
 

Hvis maskinen bruges, vedligeholdes eller repareres af usagkyndige personer, 
kan der opstå risiko for personskader for både brugeren og tredjemand. Dette 
skal undgås! 
 
Overseederen skal altid bruges kombineret med den rigtige traktor, som 
beskrevet i de tekniske oplysninger. 

 
(3) Alle personer, som ejeren har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere 

Overseederen, skal have læst og helt forstået brugsanvisningen og især kapitlet 
Sikkerhedsforskrifter. 

 
Brugeren er ansvarlig for en sikker traktor/Overseeder-kombination. Hele 
sammensætningen skal testes for støj, sikkerhed og brugervenlighed. Der skal 
også udarbejdes anvisninger til brugeren. 

 
(4)  Brugeren har pligt til, før han/hun tager Overseederen i brug, at kontrollere, om 

maskinen har synlige skader eller defekter. 
Forandringer på Overseederen (inklusive funktionen), som forringer sikkerheden, 
skal afhjælpes med det samme. 
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at anbringe ændringer eller 
supplementer på Overseederen (medmindre de er godkendt af fabrikanten). 
 
Hvis der er foretaget ændringer af Overseederen, bortfalder den nuværende CE-
mærkning, og den person, der har foretaget disse ændringer, skal selv sørge for 
en ny CE-mærkning. 
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Kontroller før hver ibrugtagning, om der er løse bolte/møtrikker/dele på 
Overseederen. 
 
Kontroller med jævne mellemrum de hydrauliske slanger, hvis de forefindes, og 
udskift dem, hvis de er beskadigede, eller hvis de viser tegn på ældning. De nye 
slanger skal opfylde fabrikantens tekniske krav. 
 
Det hydrauliske anlæg skal, hvis det forefindes, altid gøres trykløst, inden der 
udføres arbejde på det. 
 
Hvis der mangler beskyttelsesanordninger og sikkerhedsmærkater, må 
Overseederen ALDRIG bruges. 
 
Kravl ALDRIG ind under Overseederen. 
Tip om nødvendigt Overseederen. 
 
Forlad ALDRIG traktoren, mens motoren endnu kører. 
 
Mens der foretages vedligeholdelse, justering og reparationer, er det nødvendigt 
at blokere Overseederen mod at synke ned/køre/glide. 
 
Ved vedligeholdelse, justering og reparationer skal traktormotoren altid 
slukkes, traktornøglen skal tages ud af tændingen og PTO’et afkobles (fig. 
2). 

 

 
fig.2 

 

Af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed  
må der kun bruges originale Overseeder-reservedele. 
 
Reparation af Overseederen må kun udføres af autoriseret teknisk personale. 
 
Før fortegnelse over reparationer. 
 

(5) Ud over anvisningerne i denne brugsanvisning skal de generelt gældende 
sikkerheds- og arbejdsmiljøforskrifter også følges. 
 
Ved brug på offentlig vej finder de pågældende forskrifter i færdselsloven 
ligeledes anvendelse. 
 
Det er ikke tilladt at transportere personer! 
 
Overseederen må ikke bruges i mørke, i kraftige regnbyger/storm eller på 
skråninger med en vinkel på over 20 grader. 
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(6) Før arbejdet påbegyndes, skal alle, som skal betjene Overseederen, have 

kendskab til alle maskinens funktioner og betjeningselementer. 
 

Følg forskrifterne, når du kobler Overseederen til det trækkende køretøj (Risiko 
for personskade!) 
Kontroller, at du har et godt udsyn, både tæt på og langt væk, før du kører. 
 
På begge sider af Overseederen er der i siden og ved bagskærmen (fig.  6) 
anbragt sikkerhedsmærkater (fig.. 3,4 og 5) med enslydende betydning. Disse 
sikkerhedsmærkater skal altid være synlige og læselige, og de skal udskiftes, hvis 
de bliver beskadiget. 
 
Under driften må der IKKE være personer i fareområdet omkring 
Overseederen, fordi der er risiko for personskader på grund af roterende dele (fig. 
3). 
 

 
                                        fig.3                                  fig.4 
Hold mindst 4 meters afstand! (Fig. 4) 
 
Vær opmærksom på det trækkende køretøjs tilladte løftekapacitet. 
 
Bær en passende påklædning. Bær robuste sko med stålsnude, lange bukser, 
opbundet langt hår. Bær ingen løse klædningsstykker. 
 

 
Fig. 5 

 
(7)    Placering af sikkerhedsmærkater. (Fig. 5) 
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1.0 TEKNISKE DATA 
 
 
Model 1275 1575 / 1575LV 2075 

Arbejdsbredde 1,20 m 1,58 m  
 

2,08 m  

Arbejdsdybde 5 mm - 20 mm

Såhastighed 
 

Maks. 12 km/h

Vægt 665 kg 1160 kg / 825 kg kg1480 kg 

Såning køreafstand 75 mm 
 

 Antal skære-elementer 16 21 28 

 Anbefalet traktor 30 HP med min. 
hævekapacitet på 
800 kg 
 

40 HP med min. 
hævekapacitet på 
1300 kg /  
35 HP – 950 kg 

50 HP med min. 
hævekapacitet på 
1600 kg 

Frøbakkens indhold 168 l. 225 l. 300 l. 
 

Maks. kapacitet 
(teoretisk ved maks. hastighed; 12 
km/h  og enkelt passage.) 

13950 m2 18900 m2 24900 m2 

Såningstæthed pr. 100 
m2  
. 

Fin sæd: 0,2 – 2,8 kg 
(kan indstilles i 10 trin) 

Grov sæd: 0,2 – 4 kg 
(kan indstilles i 10 trin) 

 
Forsendelsens mål L x B x H 

1000 x 1480 x 1450 
mm 

. 

L x B x H 
1000 x 1874 x 1450 

mm 
. 

L x B x H 
1000 x 2374 x 1450 

mm 
. 

 
Trepunktskobling 3-punkts, KAT. 1-2

Smørefedt EP 2

Dæktryk 1 – 2 bar

Standarddele Påfyldelig bagrulle med afskraber. 
5 tandhjulssæt til indstilling af så-tæthed. 

Integreret frø-doseringsbakke. 
.Beholder til vejledning. 

Frøbakke med skueglas. 
Terrænfølgende såhjul. 

Uafhængige terrænfølgende skære-elementer. 
Støtteben til at sætte maskinen fra sig på. 
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          Fig. 6 
 
 

2.0 FØRSTE INSTALLATION, NEDTAGNING AF MASKINEN FRA 
PALLEN 

 
Maskinen står lodret på pallen. Gør som følger for at fjerne pallen og få maskinen vandret ud 
på jorden (se fig.6). 
 

1. Drej støttebenene (1) ned og lås dem med de medfølgende låsestifter. 
2. Fastgør et kabel til løftepunktet (2). 

* Sørg for at kablet/ kranen/ liften kan løfte mindst 
   OS 1275:  800 kg 

OS 1575: 1200 kg  
OS 2075: 1600 kg. 

3. Løft maskinen med pallen 50 mm op fra jorden. 
4. Fjern pallen ved at skyde den hen over de nederste 3-punktsstifter  

* Kravl ikke ind under maskinen!! 
5. Sænk langsomt maskinen til den står på jorden. 
6. Kobl maskinen til en traktor. 

* * Brug den rigtige traktor; se specifikationerne. 
7. Indstil traktorens stabilisator til 100 mm sideslag. 
8. Kør hen til den mark, der skal bearbejdes. 
9. Sænk forsigtigt maskinen ned i jorden, mens du stadig kører. 
10. Slå traktoren fra og lås traktoren med Overseederen, så den ikke kan køre eller 

glide væk. 
11. Justér maskinens vinkel til 90 grader ved at dreje på topstangen. 
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3.0 LISTE OVER ALMINDELIGE RESERVEDELE 
 
I figur 7 er vist nogle vigtige maskindele: 
 
 

 
 

            Fig. 7 
 
 

1. Sikkerhedsmærkat RA, læs brugsanvisningen før du tager maskinen i brug/ 
toolbox. 

2. Sikkerhedsmærkat 911.280.402. Hold mindst 4 meters afstand til maskinen!! Stop 
motoren, hvis det er nødvendigt med reparation eller justering. 

 
* Alle mærkater skal til enhver tid findes på maskinen, og de skal forstås.  

 
3. Serienummeret befinder sig på forsiden på trepunktspladen på maskinen. 
4. 3-punkts forbindelsesstifter. 
5. Indstillelig bagrulleafskraber. 
6. Opsamlingsbakke til brug ved en kalibreringstest. 
7. Adgangsluge til gearkasse til indstilling af så-tæthed. 
8. Påfyldningsdæksel, bagrulle. 
9. Terrænfølgende såhjul. 
10. Frøbakke 

Her er der også forskellige vekseltandhjul til konfigurationen af den ønskede 
frøtæthed. 

11. Beskyttelsesskærm med adgang til den sekundære drivkæde og spænder. 
12. Indstillingsbolt til kædespænder til primær drivkæde. 
13. Mærkat med forskellige tandhjulsindstillinger og tilhørende så-tætheder. 



 10

 
 

4.0 INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE 
 
Arbejdsdybden kan indstilles ved at dreje på topstangen. 
Når topstangen drejes ind og dermed forkortes, drejer maskinen forover, så såningsdybden 
bliver dybere. 
Dette virker, når den jord der skal bearbejdes, er blød nok til at skære i, ellers skal der 
sættes ekstra vægt på maskinen, så man får den nøjagtigt indstillede sådybde. 
Dette kan bl.a. andet gøres ved at fylde bagrullen med vand. 
 

@ Hvis den er fyldt med vand, skal dette fjernes, før det begynder at fryse. 
 

5.0 INDSTILLING AF FRØDOSERING 
 
Indstillingen af frødoseringen kan indstilles på Overseederen 
ved hjælp af  
forskellige vekseltandhjul. 
 
Disse giver med forskellige kombinationer  
en lang række indstillingsmuligheder (se tab. 1). 
Tandhjulene vises i tabel 1 mærket 
med et nummer. Ved at stille på tandhjulene 
som angivet får man den ønskede 
doseringsindstilling. 
 
De forskellige kombinationer af tandhjul er anbragt 
i frøbakken.        Fig. 8 
 

 
 
 
Tandhjulsvalg 

          Hvene  Engrapgræs           Rajgræs 
 

Bund Top Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2

25 95 0.20 0.40 0.20 0.40 0.30 0.60 
40 80 0.40 0.80 0.35 0.70 0.55 1.10 
45 75 0.45 0.80 0.40 0.80 0.65 1.30 
52 68 0.60 1.20 0.50 1.00 0.85 1.75 

58 62 0.70 1.40 0.60 1.20 1.00 2.00 

62 58 0.80 1.60 0.75 1.50 1.20 2.45 

68 52 1.00 2.00 0.90 1.80 1.40 2.80 

75 45 1.30 2.60 1.10 2.20 1.90 3.85 

80 40 1.50 3.00 1.40 2.80 2.20 4.45 

95 25 2.80 5.70 2.60 5.30 4.15 8.40 
  Tab.1 

 
Disse doseringer er bestemt ved en spalte på 0,3 mm mellem så-rullen og trykpladen. (Læs 
om indstilling i kapitel 15.0) 
Doseringerne i tab.1 kan i praksis afvige noget, hvis der måles/arbejdes under andre forhold. 
 
@ For nøjagtigt at bestemme, hvad der er den rette frødosering for den brugte sæd, 
anbefales det at foretage en kalibreringstest (se kap. 15.2). 
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6.0 TRANSPORT AF OVERSEEDEREN 
 
Brugeren er ansvarlig for transport af Overseederen bag traktoren på offentlig vej. Check 
bestemmelserne i den nationale lov. Over åben mark må der pga. Overseederens vægt 
køres med en hastighed på maks. 20 km/time. En højere hastighed kan være farlig for 
føreren/omkringstående og kan også beskadige maskinen. 
 
* Når maskinen er hævet over jorden, skal mindst 20 % af traktorens vægt hvile 
på forakslen. 
 

7.0 KØREHASTIGHEDEN 
 
Kørehastigheden er begrænset til 12 km/h. 
Det anbefales at undgå at køre hurtigere, da dette giver for megen slitage, og der kan 
komme for mange skader på maskinen på grund af for eksempel stenene i jorden. 
 

8.0 GENERELLE BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF 
OVERSEEDEREN. 

 
Her følger nogle generelle bemærkninger/ tips om brugen af Overseederen. 
 

@ Der kan køres 2 eller 3 gange hen over en mark i forskellige retninger for at opnå 
en større frøtæthed og så marken til i tern. 

@ Lav ingen bratte sving, kør helst i lige linjer; maskinen eller jorden kan blive 
beskadiget. 

@ Hvis man rammer en hård genstand i jorden, kan der komme en ridse/ skade på 
alle skære-elementerne. Prøv at file denne væk eller udskift skære-elementet. 

@ Når skære-elementerne bliver våde, kan sæden klæbe fast og hobe sig op 
mellem skære-elementerne. 

@ Sørg for at skære-elementerne ikke bliver våde eller udsæt arbejdet. 
@ Kør ALDRIG baglæns med løbehjulet på jorden. 

 

9.0 BRUGEN AF OVERSEEDEREN 
 
Før Overseederen kan tages i brug på en mark, skal følgende kontrolleres: 

1. Er der løse genstande på marken? Fjern først disse. 
2. Er der hældninger? Den maksimale hældning, som der kan arbejdes på med 

denne maskine, er 20 grader. 
Arbejd altid oppefra og ned. 

3. Er der hårde genstande i jordbunden? Hvis ja: Brug Overseederen med lav 
hastighed og tilpas arbejdsdybden. 

4. Er der fare for flyvende genstande som golfkugler, der kan aflede førerens 
opmærksomhed? Hvis ja: Overseederen kan IKKE bruges. 

5. Er der fare for at synke eller glide? Hvis ja: Udsæt arbejdet. 
6. Hvis jordbunden er frossen eller meget våd, udsættes arbejdet, til forholdene er 

bedre. 
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10.0 START-/STOPPROCEDURE 
 
Før man kan begynde at så, anbefales det at kontrollere følgende på maskinen: 
 
* Mens der kontrolleres, skal maskinen og traktoren blokeres helt mod at kunne køre/glide/ 
synke. Traktormotoren skal være slukket. 
 

 Kontroller så-elementerne for beskadigelser og reparer om nødvendigt disse. 
 Kontroller at gennemløbet til så-elementerne ikke er tilstoppet (skakter, tragter 

o.l.). 
 Kontroller at maskinen ikke er våd eller fugtig, især ved så-mekanismen. 
 Kontroller billedet af såningen ved at dreje løbehjulet rundt 1 gang (mod uret). 
 Kontroller om drevet løber ubesværet. 
 Kontroller dæktrykket. 

 
BEGYNDE AT SÅ 
 
Startproceduren er MEGET vigtig. Hvis denne procedure ikke udføres som beskrevet 
herunder, kan der opstå alvorlige skader på maskinen. Metoden er som følger: 
 

1. Kom frøene i frøbakken. 
2. Indstil den ønskede frødosering ved hjælp af vekselhjulene (se kap. 5.0) 
3. Kør derhen hvor du vil begynde at så. 
4. Begynd med en kørehastighed på ca. 3 km/h  
5. Sænk maskinen roligt og behersket, mens du kører, indtil skære-elementerne 

skærer i jorden. 
6. Stands eventuelt med knivskiverne i jorden for at justere arbejdsdybden (se kap. 

4.0). 
 
* Maskinen og traktoren skal blokeres helt  
mod at køre/glide/synke, mens den justeres.  Traktormotoren skal være slukket. 
 

7. Sæt hastigheden op indtil den rigtige kørehastighed er nået. 
 
STANDSE SÅNINGEN 
 

1. Sænk kørehastigheden til ca. 3 km/h  
2. Hæv maskinen op af jorden, mens den kører. 
3. Gå til det næste sted og begynd forfra som beskrevet i det foregående. 

 
 
@ Det er absolut nødvendigt at arbejde efter ovenstående metoder. Hvis 
   maskinen sættes i jorden, mens den står stille, kan der opstå alvorlig skade på  
   maskinen. 
@ Sænk maskinen FORSIGTIGT OG BEHERSKET mens du kører, når du begynder på 
bearbejdningen. 
@Kør ALDRIG baglæns med løbehjulet på jorden. 
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11.0 FRAKOBLING AF OVERSEEDEREN 
  
Maskinen kan kobles fra traktoren på følgende måde: 
 

1. Drej støttebenene (se fig. 6 pos. 1) ned og lås dem med de medfølgende 
låsestifter. 

2. Sænk langsomt maskinen til den står på jorden. 
3. Bloker bagrullen mod at køre. 
4. Drej topstangen løs og fjern den. 
5. Fjern traktorens underarme fra Overseederen. 

 
* Sæt maskinen på en fast plan flade og sørg for, at maskinen står stabilt og ikke 

kan glide. 
 
* Sluk for traktormotoren, mens du går rundt om maskinen, og bloker 

traktoren/maskinen mod at kunne flytte sig! 
 
@  Når maskinen stilles til side, må skære-elementerne ikke berøre jorden, da  

maskinen derved kan beskadiges. 
 
 

12.0 PROBLEMANALYSE 
 
 

Problem Mulig årsag Løsning 
 

Så-snittene har en dårlig 
form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slidte såskiver. 
 
Dårlig jordbund 
 
 
 
 
Såskivernes lejer 
er slidte. 
 
For meget ukrudt i markens 
øverste lag. 
 
Topstang forkert indstillet. 
 

Udskift såskiverne. 
 
Nedsæt arbejdsdybden. 
Jorden luftes/overrisles, 
hvis den er for tør, og 
bearbejdningen genoptages 
senere. 
 
Udskift lejerne. 
 
 
Fjern ukrudtet. 
Øg maskinens vægt. 
 
Indstil topstangen rigtigt. 
 

Så-snittet er ikke lukket. 
 
 

Spalterne er for brede. 
 
For hård jordbund. 
 
 

Nedsæt arbejdsdybden. 
 
Jorden luftes/overrisles 
og bearbejdningen genoptages 
senere

Sæden ligger ikke i så-snittet. Slidte såskiver. 
 
Forkert arbejdsdybde.  
 
 
Frørør/ skakter er 
tilstoppede/tilsmudsede. 
 
For våde omgivelser. 

Udskift såskiverne. 
 
Indstil maskinen til den rigtige 
arbejdsdybde. 
 
Befri/ rens dem. 
 
 
Udsæt arbejdet. 
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Problem Mulig årsag Løsning 
 

Der spildes frø ud af 
frøbakken. 

Frøspalten for stor. 
 
 
Afstand mellem afskraber 
og så-rulle er for stor. 
 
Lækage på siden af 
indstillingspladen til så-
spalten.

Indstil frøspalten. 
 
Stil afskraberen tættere på så-
rullen. 
 
Klæbes/kittes til. 
 
 

Maskinen kommer ikke ned 
dybden. 
 

Traktortilspændingen sidder 
for lavt. 
 
 
For hård jordbund. 
 
Topstang forkert indstillet. 
 
For meget ukrudt i markens 
øverste lag. 
 
For ringe vægt 
 

Sæt trækarmene i et højere hul. 
 
 
Luft/overrisl. 
 
Indstil topstangen rigtigt. 
 
Fjern ukrudtet. 
 
 
Anbring vægt. 

Drivhjulet glider For våd jord. 
 
Dæktryk for lavt. 
 
Doseringsrulle tilsmudset. 
 
Kædetræk for stramt. 

Udsæt arbejdet. 
 
Pump dækkene op. 
 
Gør doseringsrullen ren. 
 
Smøres. 
 

 
 

13.0 EU-ERKLÆRING 
 
Vi, Redexim, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Holland, erklærer udelukkende på eget 
ansvar, at produktet 
 
OVERSEEDER  MODEL 1575/2075, MED MASKINNUMMER SOM ANGIVET PÅ 
MASKINEN OG I DENNE BRUGSANVISNING, 
som gælder ved denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i 
Maskindirektivet 2006/42/EF som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med 
følgende standard(er) eller and(et/re) normgivende dokument(er): NEN-EN-ISO 12100 : 
2010 NEN-EN-ISO 13857 : 2008 
 
 
Zeist, 01/10/09 
 
 

 

A.C. Bos
Manager Operations & Logistics 
Redexim Holland 
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14.0 VEDLIGEHOLDELSE 
 
Tidspunkt Kontrolpunkt/smørepunkt Metode 

 
Før hver ibrugtagning Kontroller for løse 

bolte/møtrikker. 
 
 
Sikkerhedsmærkaternes 
tilstedeværelse og læselighed. 
(Fig. 5) 

Skru de løstsiddende bolte/ 
møtrikkerne fast med det 
korrekte moment. 
 
Erstat dem, hvis de ikke 
forefindes eller er 
beskadigede. 
 

Efter de første 20 
arbejdstimer 
(ny eller repareret) 

Smør rullelejerne på bagrullen. 
 
Kontroller for løse 
bolte/møtrikker. 
 
 
 
Smør drivkæderne. 

Brug EP 2 smørefedt. 
 
 
Skru de løstsiddende bolte/ 
møtrikkerne fast med det 
korrekte 
moment. 
 
Brug en kædespray. 
 

For hver 100 arbejdstimer Smør rullelejerne på bagrullen. 
 
Kontroller for løse 
bolte/møtrikker. 
 
 
Smør drivkæderne. 
 
Kontroller spændingen på 
drivkæderne. 
 
Kontroller så-rullen for 
forureninger/ beskadigelser. 
 
Kontroller frøspalteåbningen. 
 
Kontroller frødoseringen. 
 
Kontroller så-rørene/skakterne. 
 
Kontroller så-elementerne for 
beskadigelser.

Brug EP 2 smørefedt. 
 
 
Skru de løstsiddende bolte/ 
møtrikkerne fast med det 
korrekte moment. 
 
Brug en kædespray. 
 
Spænd spænderne på 
drivkæderne. 
 
Rens så-rullen eller udskift 
den om nødvendigt. 
 
Indstil om nødvendigt 
frøspalten. 
 
Foretag en kalibreringstest.
 

Rens dem om nødvendigt. 
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15.0 INDSTILLING AF SÅ-SPALTEÅBNING 
 
 

Fig. 9 
 
Hvis frøafgivelsen ikke er nøjagtigt som angivet i tabellen, skal så-spalteåbningen muligvis 
justeres. 
Dette gøres som følger: (se fig. 9) 
 

1. Løsn alle kontramøtrikker 3 
2. Indstil bolt 4, så der lige akkurat kan skubbes et følermål på 0,3 mm ind mellem rulle 

1 og indstillingsplade 2.  
3. Gå alle bolte 4 efter og kalibrer spalteåbningen mellem rulle 1 og indstillingsplade 2 

over hele maskinens bredde til 0,3 mm. 
4. Drej rulle 1 en halv omdrejning og mål spalteåbningen. 

Justér om nødvendigt denne til 0,3 mm ved at skrue bolt 4 ind eller ud. 
5. Skru kontramøtrikkerne 3 fast. 
 
@ Spalteåbningen skal være den samme over hele rullens bredde. 
@ Spalteåbningen skal have samme størrelse som den mindste frødel; 

standardindstillingen for denne åbning er 0,3 mm. 
 
 

15.1 INDSTILLING AF FRØBAKKEAFSKRABER 
 
 

Hvis der spildes frø fra så-bakken, er afskraberen muligvis forkert indstillet. 
Denne indstilles på følgende måde (se fig. 9) 

 
1. Løsn boltene og møtrikkerne 6 
2. Skub afskraber 5 op eller ned, indtil den korrekte indstilling er nået. 
3. Skru boltene og møtrikkerne 6 fast igen. 

 
@ Afstanden mellem rulle 1 og afskraber 5 er standardindstillet til 0,8 mm og bør 
være indstillet ens over hele rullens bredde. 
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15.2 KALIBRERINGSTEST 
 
Hvis såmekanismen skal kalibreres igen til en bestemt type frø eller kontrolleres for, 
om den virker korrekt sammenlignet med frøtabellen (se kap. 5.0 tab. 1), skal der 
foretages en kalibreringstest. 
Dette gøres som følger: (se fig. 10). 
 

 
Fig. 10 

 
 

1. Stil maskinen sikkert på en plan flade på støttebenene. 
 

* Bloker maskinen mod at kunne flytte sig. 
 

2. Kontroller allerførst at så-spalteåbningen er rigtigt indstillet (se kap. 15.0). 
3. Kom de frø, der skal kalibreres, i frøbakken (4) og fordel dem jævnt i 

bakken. 
4. Fjern kalibreringsbakken 1 
5. Fjern stifterne 2 på begge sider af maskinen. 
6. Fjern skaktbakken (3) 
7. Skub kalibreringsbakken 1 ind under frøbakken (4) 
8. Drej hjulet (5) 13 hele omdrejninger til venstre. 
9. Vej de opsamlede og frø gang resultatet med 5,37 (1275).  

Vej de opsamlede frø og gang resultatet med 4,08 (1575). 
Vej de opsamlede frø og gang resultatet med 3,06 (2075). 
 
Resultatet heraf er vægten af de frø, der skal sås pr. (kg) 100 m2. 
Sammenlign disse resultater med tab.1 (kap. 5.0) o g foretag eventuelt 
endnu en kalibreringstest. 
 

10. Hvis resultaterne af kalibreringstesten ikke stemmer rimeligt med de 
værdier, der kalibreres, skal så-spalteåbningen kontrolleres og eventuelt 
justeres (se kap. 15.0). 

11. Sæt delene tilbage i omvendt rækkefølge. 


