
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: 
VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE MACHINE EN VOOR DE BESTE 
RESULTATEN IS HET VAN HET GROOTSTE BELANG DAT DEZE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG GELEZEN WORDT VOOR GEBRUIK 
VAN DE OVERSEEDER. 
                      
       

1706 Dutch  922.120.202 

Gebruikershandleiding 
en onderdelenboek 
Overseeder 
 
Model 1275/1575/2075  
Serie nummer: 
 
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing  



 2

 
VOORWOORD 

 
Gefeliciteerd met uw Overseeder aankoop. Voor een veilige en langdurige werking met deze 
Overseeder is het noodzakelijk deze gebruikershandleiding te (laten) lezen en begrijpen. 
Zonder volledige kennis van de inhoud kan men niet veilig met deze machine werken. 
 
De Overseeder is geen zelfstandig werkende machine. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker de juiste tractor te gebruiken. Ook zal de gebruiker de combinatie tractor/ 
Overseeder moeten controleren op veiligheidsaspecten als geluidsniveau, 
gebruikersinstructies en risico analyse. 
 
De Overseeder is uitsluitend bedoeld voor grasvelden of gebieden waar gras zou kunnen 
groeien. 
 
Op de volgende pagina komen eerst de algemene veiligheidsinstructies ter sprake. Iedere 
gebruiker dient deze te kennen en toe te passen. Hierna is een registratie kaart opgenomen, 
die retour gestuurd dient te worden om latere claims te kunnen afhandelen. 
 
In deze gebruikershandleiding worden vele instructies gegeven, die in volgorde genummerd 
zijn. Men dient overeenkomstig deze volgorde te handelen. Indien een * vermeld wordt duidt 
dit op veiligheidsinstructies. Indien een @ wordt gebruikt, betekent dit een tip en/of notitie. 
 
Alle informatie en technische specificaties zijn de meest recente op het moment dat dit 
document wordt gepubliceerd. Ontwerp specificaties kunnen zonder  aankondiging worden 
gewijzigd.  
 
 

GARANTIE BEPALINGEN 
DEZE OVERSEEDER  WORDT GELEVERD MET GARANTIE TEGEN DEFECTEN IN 
MATERIALEN. 
DEZE GARANTIE GELDT VOOR EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN VANAF DE 
AANKOOPDATUM. 
OVERSEEDER GARANTIES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE “GENERAL CONDITIONS FOR 
SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, DIE GEPUBLICEERD ZIJN 
ONDER AUSPICIEN OF DE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. 
 

REGISTRATIE KAART 
 
Voor uw eigen informatie, vul onderstaande tabel in: 

 
Serienummer  machine 

 

 
Dealer naam 

 

 
Datum van aankoop 

 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 



 3

 
!     VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN       ! 

 

 
     Fig. 1 

 
      

 
De Overseeder  is ontworpen voor een veilig 
gebruik. Dit kan alleen als de in deze handleiding 
beschreven veiligheidsinstructies volledig worden 
opgevolgd. 
Lees en begrijp (Fig. 1) de handleiding voordat u 
begint met het gebruiken van de Overseeder. 
Als de machine niet wordt gebruikt zoals in de 
handleiding beschreven kan er letselgevaar 
ontstaan en/of schade aan de Overseeder. 

 
 

(1) De Overseeder is uitsluitend bedoeld voor het bewerken van grasvelden of 
gebieden waar gras zou moeten groeien. 
 
Enig ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik. Voor hieruit voortvloeiende 
schade aanvaardt de fabrikant geen enkele verantwoordelijkheid; alle daarbij 
optredende risico’s zijn volkomen voor rekening van de gebruiker. 
Tot oordeelkundig gebruik wordt ook gerekend het uitvoeren van de door de 
fabrikant voorgeschreven gebruiks-, onderhouds- en reparatieaanwijzigen. 
 
Inspecteer alvorens de Overseeder te gebruiken het te behandelen gebied. 
Verwijder losse obstakels en vermijdt onregelmatigheden. 

 
(2) De Overseeder is vervaardigd volgens de laatste technische inzichten en veilig te 

gebruiken. 
 

Wanneer de machine door onoordeelkundige personen wordt gebruikt, 
onderhouden of gerepareerd kan letselgevaar ontstaan voor zowel de gebruiker 
als voor derden. Dit moet vermeden worden! 
 
Gebruik de Overseeder altijd in combinatie met de juiste tractor als omschreven in 
de technische gegevens. 

 
(3) Alle personen die door de eigenaar met de bediening, het onderhoud of de 

reparatie van de Overseeder zijn aangewezen moeten de bedieningshandleiding 
en met name het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften gelezen en volledig 
begrepen hebben. 

 
De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilige Tractor/ Overseeder 
combinatie. Dit geheel moet getest worden op geluid,  veiligheid, risico en 
gebruiksgemak. Ook dienen gebruikersinstructies opgemaakt te worden. 

 
(4) De gebruiker is verplicht om, voordat hij/ zij de Overseeder in gebruik neemt, 

deze op zichtbare schades en defecten te controleren. 
Veranderingen aan de Overseeder (inclusief de werking) die de veiligheid nadelig 
beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden verholpen. 
Het aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen op de Overseeder (met 
uitzondering  van de door de fabrikant goedgekeurde) zijn uit 
veiligheidsoverwegingen in principe niet toegestaan. 
 
Indien er modificaties aan de Overseeder zijn aangebracht dan vervalt de 
huidige CE-markering en dient degene die deze modificaties aangebracht heeft 
zelf te zorgen voor een nieuwe CE-markering. 
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Controleer voor elke ingebruikname de Overseeder op loszittende bouten/ 
moeren/ onderdelen. 
 
Indien aanwezig controleer de hydraulische slangen regelmatig en vervang deze 
wanneer deze beschadigd zijn of verouderingsverschijnselen vertonen. De 
vervangende slangen moeten voldoen aan de technische eisen van de fabrikant. 
 
Indien aanwezig moet de hydraulische installatie, voordat daaraan 
werkzaamheden worden verricht, altijd drukloos worden gemaakt. 
 
Bij afwezigheid van beschermkappen en veiligheidsstickers mag de Overseeder 
NOOIT gebruikt worden. 
 
Kruip NOOIT onder de Overseeder. 
Indien noodzakelijk kantel de Overseeder. 
 
Stap NOOIT van de tractor als de motor nog draait. 
 
Bij onderhoud, afstellen en reparaties is het noodzakelijk de Overseeder te 
blokkeren tegen zakken/ wegrijden/ wegschuiven. 
 
Bij onderhoud, afstellen en reparaties altijd de tractormotor uitschakelen en de 
tractorsleutel uit het contact halen en PTO ontkoppelen (Fig.2) 

 

 
                                                                fig.2 
      

Gebruik voor onderhoud of reparaties uitsluitend originele Overseeder  
onderdelen in verband met de veiligheid van de machine en gebruiker. 
 
Reparatiewerkzaamheden aan de Overseeder mogen uitsluitend door 
geautoriseerd technisch personeel worden uitgevoerd. 
 
Houdt een overzicht van reparaties bij. 
 

(5) Naast de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding moeten ook de algemene 
geldende veiligheids- en ARBO-voorschriften worden opgevolgd. 
 
Bij gebruik op de openbare weg zijn ook de betreffende voorschriften van het 
verkeersreglement van toepassing. 
 
Het vervoer van personen is niet toegestaan! 
 
Gebruik de Overseeder niet in de duisternis, bij hevige regen/ storm of hellingen 
met een hoek groter dan 20 graden. 
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(6) Voor het begin van de werkzaamheden moeten alle personen die de Overseeder 
gaan bedienen bekend zijn met alle functies en bedieningselementen ervan. 

 
Koppel de Overseeder volgens de voorschriften aan het trekkende voertuig 
(Gevaar voor letsel!) 
Contoleer voordat u vertrekt of u zowel dichtbij als veraf goed zicht heeft. 
 
Aan weerszijden van de Overseeder zijn op het zijbord en bij de achterkap (Fig. 6) 
veiligheidsstickers (Fig. 3,4,5) aanwezig  met een gelijkluidende betekenis. Deze 
veiligheidsstickers moeten altijd goed zichtbaar en leesbaar zijn en moeten, 
wanneer  deze beschadigd zijn, worden vervangen. 
 
Tijdens bedrijf mogen er GEEN personen in het gevarengebied van de 
Overseeder aanwezig zijn, omdat daar gevaar bestaat voor lichamelijk letsel door 
bewegende delen (Fig. 3). 

 
                                          fig.3                                 fig.4 
 
Houd minimaal 4 meter afstand! (Fig. 4) 
 
Let op het toegestane hefvermogen van het trekkende voertuig. 
 
Wees doelmatig gekleed. Draag stevige schoenen met stalen neus, een lange 
broek, lang haar opgebonden en geen losse kledingstukken. 
 

 
Fig. 5 

 
(7)       Plaatsing veiligheidsstickers. (Fig. 5) 
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1.0 TECHNISCHE GEGEVENS 
 
 
Model 1275 1575 / 1575LV 2075 

Werkbreedte 1.20 m (47.2”) 1.58 m (62.2”) 
 

2.08 m  (81.9”) 

Werkdiepte 5mm-20mm (0.19”-0.78”) 

Zaaisnelheid 
 

Max. 12 Km/h (7.5 mph) 

Gewicht 665Kg (1315 lbs) 1160Kg (2293 lbs) 
825Kg (1819 lbs) 

1480 Kg (3042 lbs) 

Zaai rijafstand 75 mm (2.9”) 
 

 Aantal snij-elementen 16 21 28 

 Aanbevolen tractor 30 HP met minimale 
hefcapaciteit van  
800 Kg (1764 lbs) 
 

40 HP met minimale 
hefcapaciteit van 
1300 Kg (2866 lbs) 
35 HP – 950 Kg 
(2094 lbs) 

50 HP met minimale 
hefcapaciteit van 
1600 Kg (3527 lbs) 

Zaadbakinhoud 168 ltr. (5.9 cu. ft.) 225 ltr. (7.9 cu. ft.) 300 ltr. (10.6 cu. Ft.) 
 

Maximale capaciteit 
(Theoretisch bij maximale 
snelheid; 12 Km/h (7.5mph) en 
enkele pass.) 

13950 m2  
(150156 ft2) 

18900 m2  
(203438 ft2) 

24900 m2  
(268021 ft2) 

Zaaidichtheid per 100 m2  
(1076.4 ft2) 

Fijn Zaad: 0.2 - 2.8 Kg (0.44 - 6.17 lbs) 
(in 10 stappen instelbaar) 

Grof Zaad: 0.2 - 4 Kg (0.44 – 8.82 lbs.) 
(in 10 stappen instelbaar) 

 
Verschepingsafmetingen L x W x H 

1000 x 1480 x 1450 
mm 

58.3” x 39.4” x 57.1 

L x W x H 
1000 x 1874 x 1450 

mm 
39.4” x 73.8” x 57.1” 

L x W x H 
1000 x 2374 x 1450 

mm 
39.4” x 93.5” x 57.1” 

 
Driepuntsaansluiting 3-punt CAT. 1-2 

Smeervet EP 2 

Bandenspanning 1 – 2 Bar (14.5 - 29 Psi) 

Standaard onderdelen Vulbare achterrol met afschraper. 
5 tandwielsets voor instelling zaaidichtheid. 

Geïntegreerde zaad-afdraaibak. 
Handleidingkoker. 

Zaadbak met doorkijkvenster. 
Terreinvolgend zaaiwiel 

Onafhankelijk terrein volgende snij-elementen. 
Afzetpoten voor stalling. 
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          Fig. 6 

 
 

2.0 EERSTE INSTALLATIE, DE MACHINE VAN DE PALLET HALEN 
 
De machine staat verticaal op de pallet. Om de pallet te verwijderen en de machine 
horizontaal op de grond te krijgen, handel als volgt (zie fig.6): 
 

1. Draai de afzetpoten (1) om naar beneden en borg deze met bijgeleverde 
borgpennen. 

2. Bevestig een kabel aan het hefpunt (2). 
* Verzeker u ervan dat de kabel/ kraan/ lift minimaal 

OS 1275:  800 kg (1764lbs) 
OS 1575: 1200 kg (2645lbs) 
OS 2075: 1600 kg (3527lbs) kan heffen. 

3. Til de machine met de pallet 50 mm (2”) van de grond. 
4. Verwijder de pallet door deze over de onderste 3-punts-pennen te schuiven  

* Kruip niet onder de machine!! 
5. Laat de machine langzaam zakken tot deze op de grond staat. 
6. Koppel de machine aan een tractor. 

* Gebruik de juiste tractor; zie de specificaties. 
7. Stel de stabilisator van de tractor in op 100 mm zijdelingse slag. 
8. Rij naar het te bewerken veld toe. 
9. Laat de machine al rijdend voorzichtig in de ondergrond zakken. 
10. Zet de tractor uit en zeker de tractor/ Overseeder combinatie tegen wegrijden/ 

wegglijden. 
11. Pas de hoek van de machine aan naar 90 graden door middel van de topstang te 

verdraaien. 
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3.0 ALGEMENE ONDERDELENLIJST 
 
In figuur 7 worden enkele belangrijke onderdelen getoond: 
 
 

 
 

            Fig. 7 

 
 

1. Veiligheidssticker RA, voor gebruik eerst manual lezen/ toolbox. 
2. Veiligheidssticker 911.280.402, houdt 4 meter afstand tot de machine. Stop de 

motor als reparatie of afstelling nodig is. 
 

* Alle stickers dienen zich te allen tijde op de machine te bevinden en begrepen 
te worden. 

 
3. Het serienummer bevindt zich aan voorzijde op de 3-punts plaat van de machine. 
4. 3-Punts verbindingspennen. 
5. Instelbare achterrol afschraper. 
6. Opvangbak ten behoeve van een afdraaiproef. 
7. Toegangsluik naar versnellingsbak voor de zaaidichtheid-instelling. 
8. Vuldop achterrol. 
9. Terreinvolgend zaaiwiel. 
10. Zaadbak. 

Hierin bevinden zich tevens de verschillende wisseltandwielen voor het 
configureren van de gewenste zaaidichtheid. 

11. Afschermkap met toegang tot de secundaire aandrijfketting en spanner. 
12. Instelbout kettingspanner primaire aandrijfketting. 
13. Sticker met hierop aangegeven verschillende tandwielinstellingen en bijbehorende 

zaaidichtheden. 
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4.0 WERKDIEPTE VERSTELLING 
 
De werkdiepte kan  worden versteld door het verdraaien van de topstang. 
Als de topstang wordt ingedraaid en hierdoor wordt verkort zal de machine voorover draaien 
waardoor de zaaidiepte dieper wordt versteld. 
Dit werkt als de te bewerken ondergrond voldoende zacht is om gesneden te worden 
toegevoegd aan de machine om de juist ingestelde zaaidiepte te verkrijgen. 
Dit kan o.a. door middel van het vullen van de achterrol met water. 
 

@ Indien gevuld met water verwijder dit dan voor het begint te vriezen. 
 

5.0 ZAADDOSERING-INSTELLING 
 
De zaaddosering-instelling is op de Overseeder 
instelbaar door middel van het gebruik van  
verschillende wisseltandwielen. 
 
Deze zorgen in verschillende combinaties voor een 
ruime range van instelmogelijkheden. (zie tab 1) 
De tandwielen zijn gemerkt met een nummer 
weergegeven in tab. 1; door de tandwielen te 
wisselen zoals aangegeven ontstaat de gewenste 
doseringsinstelling. 
 
De verschillende combinaties tandwielen zijn 
geplaatst in de zaadbak.        Fig. 8 
 

 
 
 Gear Option           Bentgrass  Kentucky Bluegrass           Ryegrass 

 
Bottom 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 

 
Deze doseringen zijn bepaald bij een spleetafstand van 0.3mm tussen de zaairol en 
drukplaat. (Voor instelling zie hfst. 15.0) 
Deze doseringen beschreven in tab.1 kunnen in de praktijk enigszins afwijken door andere 
omstandigheden waarbij gemeten/gewerkt wordt. 
 
@ Om exact de juiste zaaidosering te bepalen voor het gebruikte zaad is het aan te    

bevelen om en afdraaiproef te doen (zie hfst 15.2). 
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6.0 TRANSPORT VAN DE OVERSEEDER 
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het transport van de Overseeder achter de tractor over 
de openbare wegen. Ga de nationale wetgeving na betreffende de regelgeving. Over open 
velden, de machine geheven, mag maximaal met een snelheid van 20 km/uur (12.4 mph) 
worden gereden, vanwege het gewicht van de Overseeder. Een hogere snelheid kan 
gevaarlijk zijn voor de bestuurder/ omstanders en kan zelfs de machine beschadigen. 
 
* Wanneer de machine van de grond geheven is moet minimaal 20% van het  
            gewicht van de trekker op de vooras steunen. 
 

7.0 DE RIJSNELHEID 
 
De rijsnelheid is gelimiteerd tot 12 km/h (7.5mph). 
Sneller is niet aanbevolen i.v.m. overmatige slijtage en beschadigingen die kunnen ontstaan 
aan de machine door bijvoorbeeld stenen in de grond. 
 

8.0 ALGEMENE OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE 
OVERSEEDER. 

 
Hieronder volgen enkele algemene opmerkingen/ tips voor het gebruik van de Overseeder. 
 

@ Een veld kan 2 of 3 keer gedaan worden in verschillende richtingen om een 
hogere zaaidichtheid te verkrijgen en ruitvormig in the zaaien. 

@ Maak geen korte bochten, rij bij voorkeur rechtlijnig; de machine en /of 
ondergrond kunnen beschadigd worden. 

@ Indien een hard voorwerp in de bodem geraakt wordt kan er een braam/ 
beschadiging ontstaan aan de snij-elementen. Probeer deze weg te vijlen of 
vervang het snij-element. 

@ Wanneer de snij-elementen nat worden kan het zaad blijven plakken en ophopen 
tussen de snij-elementen. 

@ Zorg ervoor dat de snij-elementen niet nat worden of stel de bewerking uit. 
@ Rij NOOIT achteruit met het loopwiel op de ondergrond. 

 

9.0 HET GEBRUIK VAN DE OVERSEEDER 
 
Voordat de Overseeder op een plaats gebruikt kan gaan worden, dient met het volgende na 
te gaan: 

1. Zijn er losse objecten aanwezig op het veld? Verwijder deze eerst. 
2. Zijn er hellingen? De maximale helling waarop gewerkt mag worden met deze 

machine is 20 graden. 
Werk altijd van boven naar beneden. 

3. Zitten er harde objecten in de grond? Zo ja, gebruik de Overseeder op een lage 
snelheid en pas de werkdiepte aan. 

4. Is er gevaar voor rondvliegende objecten als golfballen, die de aandacht van de 
bestuurder afleiden? Zo ja, de Overseeder kan NIET gebruikt worden. 

5. Is er gevaar voor wegzakken, wegglijden? Zo ja, stel de bewerking uit. 
6. Wanneer de bodem bevroren of zeer nat is, stel de werkzaamheden uit totdat de 

omstandigheden beter zijn. 
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10.0 START/ STOP PROCEDURE 
 
Voordat er kan begonnen worden met het doorzaaien is het aan te bevelen de machine te 
controleren op de volgende punten: 
 
* Tijdens het controleren dient de machine/ tractor combinatie volledig geblokkeerd te zijn    
   tegen wegrijden/ wegglijden/ wegzakken. De tractormotor dient uitgeschakeld te zijn. 
 

 Controleer de zaai-elementen op beschadigingen en herstel deze indien nodig. 
 Controleer of de doorloop naar de zaai-elementen niet verstopt is (funnels, 

trechters ed.) 
 Controleer of de machine niet nat of vochtig is voornamelijk bij de zaai-inrichting. 
 Controleer het zaaibeeld door het loopwiel 1 maal rond te draaien (tegen de klok 

in). 
 Controleer of de aandrijving soepel loopt. 
 Controleer de bandenspanning. 

 
AANVANGEN MET DOORZAAIEN. 
 
De startprocedure is ZEER belangrijk. Als deze procedure niet wordt uitgevoerd als 
hieronder is beschreven, kunnen er serieuze beschadigingen aan de machine ontstaan. De 
procedure is als volgt. 
 

1. Breng het zaad in de zaadbak. 
2. Stel de gewenste zaaddosering in met behulp van de wisselwielen (zie hfst 5.0) 
3. Rij naar de plaats waar men wil beginnen. 
4. Begin met een rijsnelheid van ca. 3 km/h (1.9mph) 
5. Laat de machine al rijdende rustig en gecontroleerd zakken, totdat de zaai-

elementen in de ondergrond snijden. 
6. Stop eventueel met de messchijven in de grond om de werkdiepte te verstellen 

(zie hfst 4.0). 
 
* Tijdens het verstellen dient de machine/ tractor combinatie volledig geblokkeerd te zijn  
tegen wegrijden/ wegglijden/ wegzakken. De tractormotor dient uitgeschakeld te zijn. 
 

7. Voer de snelheid op tot de juiste rijsnelheid is bereikt. 
 
STOPPEN MET DOORZAAIEN 
 

1. Verlaag de rijsnelheid tot ca. 3 km/h (1.9mph) 
2. Hef de machine al rijdende uit de grond. 
3. Ga naar de volgende plaats en begin opnieuw als beschreven. 

 
 
@ Het is absoluut noodzakelijk volgens bovenstaande procedures te werken. Als de 
     machine in stilstand in de grond wordt geplaatst, kan serieuze schade aan de machine  
     ontstaan. 
@ Laat de machine al rijdende VOORZICHTIG EN GECONTROLEERD zakken tijdens 
     de bewerking. 
@ Rij NOOIT achteruit met het loopwiel op de ondergrond. 
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11.0 HET AFKOPPELEN VAN DE OVERSEEDER 
  
De machine kan van de tractor losgekoppeld worden op de volgende manier: 
 

1. Draai de afzetpoten (zie fig. 6 pos.1) om naar beneden en borg deze met 
bijgeleverde borgpennen. 

2. Laat de machine langzaam zakken tot deze op de grond staat. 
3. Blokkeer de achterrol tegen wegrollen. 
4. Draai de topstang los en verwijder deze. 
5. Verwijder de onderarmen van de tractor van de Overseeder. 

 
* Plaats de machine op een vaste vlakke ondergrond en zorg dat de machine 

stabiel staat en niet kan wegglijden. 
 
* Zet de tractor motor uit als men rond de machine loopt en blokkeer de tractor/ 

machine combinatie tegen verplaatsing! 
 
@  Bij het wegzetten is het raadzaam dat de snij-elementen de ondergrond niet 

raken i.v.m. beschadigingen. 
 
 

12.0  PROBLEEM ANALYSE 
 
 

Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing 
 

Zaai-snedes zijn slecht 
gevormd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versleten zaaischijven. 
 
Slechte ondergrond. 
 
 
 
 
Lagers van de zaaischijven 
zijn versleten. 
 
Teveel vilt in de toplaag van 
het veld. 
 
Topstang verkeerd afgesteld. 
 

Vervang de zaaischijven. 
 
Verlaag de werkdiepte. 
Belucht/ beregen de ondergrond 
indien te droog en herhaal de 
bewerking later. 
 
Vervang de lagers. 
 
 
Verwijder het vilt. 
Verhoog gewicht van de machine.
 
Stel topstang juist af. 
 

Zaai-snede zijn niet gesloten. 
 
 

Slits zijn te wijd. 
 
Te harde ondergrond. 
 
 

Verlaag de werkdiepte. 
 
Belucht/ beregen de ondergrond 
en herhaal de bewerking later. 

Zaad ligt niet in de zaai-
snede. 

Versleten zaaischijven. 
 
Verkeerde werkdiepte.  
 
 
Zaaipijpen/ funnels zijn 
verstopt / vervuild. 
 
Te natte condities. 

Vervang de zaaischijven. 
 
Stel de machine af op de juiste 
werkdiepte. 
 
Ontstop/ reinig. 
 
 
Stel de werking uit. 
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Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing 
 

Morsen van zaad uit de 
zaadbak. 

Zaadspleet te groot. 
 
 
Afstand tussen de afschraper 
en zaairol is te groot. 
 
Lekkage zijkant stelplaat 
zaaispleet. 

Opnieuw afstellen van de 
zaadspleet. 
 
Stel de afschraper dichter naar de 
zaairol. 
 
Afplakken/ Afkitten. 
 
 

Machine komt niet op diepte. 
 

Tractoraanspanning is te 
laag. 
 
 
Ondergrond te hard. 
 
Topstang verkeerd afgesteld. 
 
Teveel vilt in de toplaag van 
het veld. 
 
Te weinig gewicht. 
 

Trekarmen in hoger gat 
aanbrengen. 
 
 
Beluchten/beregenen. 
 
Stel de topstang juist af. 
 
Verwijder het vilt. 
 
 
Gewicht aanbrengen. 

Aandrijfwiel slipt Ondergrond te nat. 
 
Bandenspanning te laag. 
 
Doseerrol vervuild. 
 
Kettingaandrijving stug. 

Stel bewerking uit. 
 
Oppompen. 
 
Reinig doseerrol. 
 
Smeren. 
 

 
 

13.0 EU-VERKLARING 
 
Wij Redexim BV, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Holland, verklaren geheel onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het product: 
 
OVERSEEDER MODEL 1575/ 2075 MET MACHINE NUMMER ALS AANGEGEVEN OP 
DE MACHINE EN IN DEZE HANDLEIDING, 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepaling van 
de machine richtlijn 2006/42/EG en in overstemming is met de normen: 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 ONDERHOUD 
 
Tijdpad Controlepunt/ Smeerpunt Methode 

 
Voor elke ingebruikname Controleer op loszittende 

bouten / moeren. 
 
 
Aanwezigheid en Leesbaarheid 
van de veiligheidsstickers. (Fig. 5)

Draai de loszittende 
bouten/ moeren vast met 
het juiste moment. 
 
Vervang deze indien niet 
aanwezig/ beschadigd. 
 

Na eerste 20 werkuren 
(nieuw of gerepareerd) 

Smeer de rollagers van de 
achterrol. 
 
Controleer op loszittende 
bouten/ moeren. 
 
 
 
Smeer de aandrijfkettingen. 

Gebruik EP 2 smeervet. 
 
 
Draai de loszittende 
bouten/ moeren vast met 
het juiste 
moment. 
 
Gebruik een kettingspray. 
 

Na elke 100 werkuren Smeer de rollagers van de 
achterrol. 
 
Controleer op loszittende 
bouten/ moeren. 
 
 
Smeer de aandrijfkettingen. 
 
Controleer de spanning van de 
aandrijfkettingen. 
 
Controleer de zaairol op 
vervuiling/ beschadigingen. 
 
Controleer de zaadspleet 
opening. 
 
Controleer de zaaddosering. 
 
Controleer de zaaipijpen/ 
funnels. 
 
Controleer de zaai-elementen 
op beschadigingen. 

Gebruik EP 2 smeervet. 
 
 
Draai de loszittende 
bouten/ moeren vast met 
het juiste moment. 
 
Gebruik een kettingspray. 
 
Span de spanners van de 
aandrijfkettingen. 
 
Reinig de zaairol of indien 
nodig vervang deze. 
 
Indien nodig stel de 
zaadspleet af. 
 
Maak een afdraaiproef. 
 
Reinig deze indien nodig. 
 
 
Repareer deze of vervang 
indien nodig. 
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15.0 AFSTELLING ZAAISPLEETOPENING 
 
 

Fig. 9 

 
Indien de zaadopbrengst niet juist is als opgegeven in de tabel kan het zijn dat de 
zaaispleetopening moet worden bijgesteld. 
Dit gaat als volgt: (zie fig. 9) 
 

1. Los alle contramoeren 3 
2. Stel bout 4 zo af dat een voelermaat van 0.3mm (0.012”) net tussen de rol 1 en 

afstelplaat 2 kan worden geschoven. 
3. Ga alle bouten 4 na en kalibreer de spleetopening tussen rol 1 en afstelplaat 2 over 

de gehele breedte van de machine af op 0.3mm (0.012”). 
4. Draai rol 1 een halve slag rond en meet de spleetopening. 

Indien nodig stel deze bij naar 0.3mm (0.012”) door bout 4 in of uit te draaien. 
5. Draai de contramoeren 3 vast. 
 
@ De spleetopening dient over de gehele breedte van de rol gelijk te zijn. 
@ De spleetopening moet dezelfde grootte hebben als van het kleinste zaaddeel; 

standaard staat deze opening afgesteld op 0.3mm. 
 
 

15.1 AFSTELLING AFSCHRAPER ZAADBAK 
 
 

Indien de zaaibak zaad morst is het mogelijk dat de afschraper onjuist staat afgesteld. 
Om deze af te stellen ga als volgt te werk (zie fig. 9) 

 
1. Los bouten en moeren 6 
2. Verschuif afschraper 5 omhoog of naar beneden tot de juiste instelling is bereikt. 
3. Draai bouten en moeren 6 weer vast. 

 
@ De afstand tussen rol 1 en afschraper 5 is standaard afgesteld op 0.8mm en dient  
     over de gehele breedte van de rol hetzelfde afgesteld te zijn. 
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15.2 AFDRAAIPROEF 
 
Indien de zaai-inrichting opnieuw gekalibreerd moet worden voor een bepaald type 
zaad of gecontroleerd op juiste werking in vergelijk met de zaadtabel (zie hfst 5.0 Tab 
1) moet een afdraaiproef worden gedaan. 
Dit gaat als volgt: (zie fig. 10). 
 

Fig. 10 

 
1. Zet de machine veilig op een vlakke ondergrond op de steunpoten. 
 

* Blokkeer de machine tegen verplaatsing. 
 

2. Controleer allereerst of de zaaispleetopening juist is afgesteld (zie hfst 
15.0). 

3. Doe het te kalibreren zaad in de zaadbak (4) en verdeel dit evenwijdig in 
de bak. 

4. Verwijder de afdraaibak 1 
5. Verwijder pennen 2 aan beide zijdes van de machine. 
6. Verwijder de funnelbak (3) 
7. Schuif de afdraaibak 1 onder de zaakbak (4) 
8. Draai 13 volledige omwentelingen linksom aan het wiel (5) 
9. Weeg het opgevangen zaad en vermenigvuldig dit met 5.37 (1275) 

Weeg het opgevangen zaad en vermenigvuldig dit met 4.08 (1575) 
Weeg het opgevangen zaad en vermenigvuldig dit met 3.06 (2075) 
 
De uitkomst is het gewicht aan zaad wat er per (Kg) 100m2 / (Lbs) 1000ft2 
wordt ingezaaid. 
Vergelijk de uitkomsten met Tab.1 (hfst 5.0) en doe eventueel nog een 
afdraaiproef. 
 

10. Indien de uitkomsten van de afdraaiproef niet redelijkerwijs overeenkomen 
met de te kalibreren waardes moet de zaaispleetopening gecontroleerd en 
eventueel bijgesteld worden. (zie hfst 15.0) 

11. Plaats de onderdelen weer terug in omgekeerde volgorde. 
 


