MESTSTOFSTROOIER – HANDLEIDING
Model: SSA 500

Gelieve deze handleiding grondig door te nemen vooraleer de machine te gebruiken.

Algemene Veiligheidsmaatregelen

Ter aanvulling van de in deze handleiding opgesomde veiligheidsmaatregelen is het evenzeer van
cruciaal belang de algemene voorzorgen ten behoeve van hygiëne en veiligheid in acht te nemen,
alsook de openbare wegcode te eerbiedigen.






Alvorens het werk met de machine aan te vatten is het aangewezen eerst vertrouwd te raken
met de bediening van de controlemechanismen van het apparaat.
Alvorens de tractor te starten dient U er voor te zorgen dat alle beschermingsmaatregelen
genomen werden.
Het is verboden de maximale hoeveelheid laadcapaciteit (aangeraden door de fabrikant) van
de strooier te overschrijden.
Gebruik geen materialen dewelke niet door de fabrikant werden aangeraden en voer geen
wijzigingen uit aan de machine of één van haar onderdelen.
Alvorens de tractor te verlaten dient U er voor te zorgen dat de strooier weer op
grondniveau gebracht wordt.

Lees deze handleiding aandachtig vooraleer de machine te gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

Stickers en plaatjes met onderstaande symbolen zijn van toepassing op deze apparatuur. Deze
veiligheidssymbolen zijn er om de gebruiker bij te staan in het vermijden van enig risico of ongeval,
en dit tijdens het werken met, het onderhouden van of het opbergen van de machine.
Deze handleiding zal de volgende symbolen verklaren:

Symbool

Omschrijving

Draag handschoenen

Draag een veiligheidsbril

De volgende symbolen zijn bevestigd op de machine:
Symbool

Omschrijving

Lees aandachtig de veiligheidsinstructies

Vermijd contact met de machine
in werking

Gevaar voor handen en/of voeten

Veiligheidsnormen en incidentenpreventie
De operator van deze strooier dient in competente staat te verkeren, dient over goede fysische en
visuele vaardigheden te beschikken en moet in staat zijn om de verschillende functies goed te
kunnen coördineren. Meer specifiek dient deze de vastgelegde regels na te leven en met enige
voorzichtigheid te handelen tijdens het uitvoeren van het werk, op die manier dat hij/zij zichzelf noch
anderen hiertoe in gevaar brengt. De operator dient de instructies uit deze handleiding adequaat in
de praktijk om te zetten en dient er tevens voor te zorgen dat eventuele derden eveneens de
noodzakelijke verantwoordelijkheden in acht nemen.
De operator wordt slechts toegestaan te handelen indien deze volledig vertrouwd is met de
werkingswijze van de machine. Bovendien mag hij/zij niet nalaten de machine na welbepaalde tijd na
te zullen kijken en te onderhouden. Tijdens het werken met de machine dient de operator de hele
tijd de volledige controle over het apparaat te bewaren en dient deze tevens de omgeving waarin
gewerkt wordt goed te overschouwen en in te schatten.
Het is vervolgens verplicht kledij te dragen welke niet te wijd rond het lichaam gedragen wordt, bij
voorkeur een overall. Dergelijke kledij beschikt immers niet over loshangende onderdelen dewelke
vast kunnen komen te zitten in de machine. Werk ook niet zonder een goede lichtbron aanwezig in
de werkruimte. Verricht vervolgens geen noodherstellingen om een bepaald werk te kunnen
aanvangen of afwerken. Controleer dat de stickers/plaatjes op de machine goed zichtbaar en proper
zijn en dat de veiligheidsapparaten voor handen zijn.
Drink geen alcohol en slik geen medicijnen voor of tijdens het werken met de machine noch bij het
onderhoud of de herstelling van de machine. Gebruik steeds handschoenen en indien nodig een
veiligheidsbril tijdens het onderhoud van de strooier. Kuis noch olie bepaalde onderdelen van de
machine wanneer deze in gebruik/stand-by is.
Controleer de staat van de bouten en verstevig indien nodig vooraleer het werk aan te vangen.
Controleer tevens of er zich geen vreemde objecten in de trechter bevinden. Wees voorzichtig en
laat de zak met de meststoffen niet vallen in de trechter. Draag tot slot geen objecten met U mee
dewelke uit uw zak of borstzak kunnen schuiven tijdens het vooroverbuigen over de machine.
De operator mag de werkruimte nooit verlaten vooraleer:
1.
2.
3.
4.
5.

De machine uit te zetten en de stroomtoevoer/aandrijving te disconnecteren
De strooier te laten zakken tot op de grond
De tractormotor uit te zetten
De handrem alsook een lage versnelling in te drukken
De ontstekingssleutel uit het controlebord te verwijderen

Alle nodige interventies dienen te worden uitgevoerd wanneer de strooier uitgeschakeld is.

Montage SSA 500
Monteer het versnellingsapparaat (2) op het frame (1) d.m.v. schroeven (3) en moeren (4) en span
aan.

Vervolgens voegt U de schijf (5) toe aan het versnellingsapparaat (2) en bevestig door middel van een
pin (6) doorheen de holte onder de schijf. Bevestig de ventilatoren (7) aan de schijf (5) door middel
van de correcte bouten (8) en moeren (9).

Monteer de balk (10) met behulp van de schroef (11) en de automatisch sluitende moer (12).
Monteer vervolgens de houder van de koppeling (18) door middel van de correcte bouten (19) en
moeren (20). Indien U een machine gekocht heeft dewelke over een caravan koppeling beschikt
neemt U de koppeling (21), monteert U het op item (18) door middel van bouten (22) en moeren
(23). Bevestig de steun (24) en stop deze door middel van de koperen pin (25). Bevestig de 2
verbindingsstaven (13) door middel van bouten (14) (15) en moeren (16) (17).

Bevestig vervolgens de hendel (26) door middel van de schroef (27), de washer (28) en de
automatisch sluitende moer (29). Zorg ervoor dat deze moer voorlopig open blijft. Verbindt het
rubberen handvat (30) alsook de ketting (31) met behulp van de correcte schroef (32) , moer (33) en
“R”-pin (34).

Bevestig de beschermkap (35) van de machine door middel van de schroeven (36) , washers (37) en
moeren (38).

Bevestig de hendels voor rechter (39)- en linkerhand (40) aan het frame door middel van de correcte
schroef (41), plaats de veer (42) in de schroef en span de automatisch sluitende moer (43) aan.
Vervolg met het monteren van de rubberen handvaten (30). Bevestig de 2 niveaus (39) (40) door
middel van de schroeven (68) en moer (69).

Neem de trechter (44) en plaats de bus (45) met de linker (46)- en rechterhand (47) sluiter, bevestig
alles door middel van de verdeelas (48). Monteer de trechter (44) op het frame (1) door middel van
bouten (49) en moeren (50).

Plaats de mixer (51) in de as van het versnellingsapparaat (2) en bevestig door middel van de schroef
(52) en de automatisch sluitende moer (53).

Monteer de drijfstang met kleine opening (54) en de drijfstang met grote opening (55), plaats de
korte drijfstang in de terugkeer (56) en span de automatisch sluitende moer (57) aan. Stop de
drijfstangen vervolgens doorheen de splitpennen (58).

Plaats de borstels (59) in de bovenzijde van de aandrijfdoos (60); bevestig vervolgens de 2
aandrijfdozen (61) aan de machine met behulp van het vastdraaien van de schroeven (62) en de
automatisch sluitende moeren (63).

Monteer tot slot de wielen (70) op de strooier door middel van schroeven (71) en automatisch
sluitende moeren (72).

Regeling van de strooihoeveelheden

Zoals weergegeven wordt in illustratie C, plaats hendel 1 en 2 in de
positie met de grootst mogelijke opening om een maximale
strooihoeveelheid mogelijk te maken. De hierboven vermeldde
hendels kunnen bevestigd worden door middel van een schroef.

Om links uit te strooien (in voorwaartse zin) verwijdert U de schroef,
plaatst U hendel n° 1 in maximale opening terwijl hendel n° 2 in
positie ‘0’ verblijft (illustratie D).

Om rechts uit te strooien (in voorwaartse zin) dient U hendel n° 1 in
positie ‘0’ te plaatsen, terwijl hendel n° 2 in maximale opening komt
te staan.

Om een grotere strooiafstand te bekomen kan U zich wenden tot de vleugels op de schijf:
Draai de bout dewelke zich centraal in de schijf bevindt;
Verwijder de externe bout dewelke de vleugel vast laat zitten;
Verplaats de vleugel naar de gewenste en correcte positie;
Bevestig opnieuw de bout en span aan;
Span de andere bout eveneens aan;

De betreffende handeling dient tevens te worden herhaald met de andere 3 vleugels. Behoudt steeds
dezelfde volgorde onder de vleugels.

