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Brugsanvisning
Centrifugalspreder
Bugseret, SPT 100
Varenr.: 90 15 547



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Almindelig brug af centrifugalspreder
Før brug
Det er vigtigt at maskinen står lige (beholderkanten vandret) under brug. 
Dette kan justeres på trækbommen, og kan justeres i flere stillinger alt afhæn-
gig af trækkrogens placering. Afpas hastigheden efter grundens beskaffenhed. 
Det er vigtigt at holde konstan fart hele tiden. Ved varierende fremkørsels-
hastighed ændres spredebredden.

ADVARSEL!
Stik ikke fingere ind, hvor 
der er vist advarselstavler.
Der er roterende dele 
hvor man kan komme til 
skade. Fjern ikke beskyt-
telsskærmene.

Anvendelse
Denne centrifugalspreder er beregnet til at sprede kunstgødning, sand og salt.
Spredebredden er afhængig af farten og kan være fra 1-6 mtr. afhængig af 
granulatets fugtindhold og type. Det kan være nødvendig at lave nogle prøve-
spredninger på et opmålt areal, for at finde frem til farten og indstillingen på 
maskinen. Mængden reguleres ved at ændre på udløbsspjældets åbning.
Sprederetning indstilles ved at dreje spjældet til siden. Det er det der afgør om 
sprederen spreder mere eller mindre til højre eller venstre.
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Almindelig brug af centrifugalspreder Almindelig brug af centrifugalspreder
Denne tabel viser de for-
skellige indstillinger der 
kan anvendes.
De forskellige kurver viser 
hvor mange gram der 
spredes ved en given
fremkørselshastighed
og spredebredde.

Den stiplede linie viser
mængden i gram, ved
henholdsvis 2, 4, og 6
mtr’s. spredebredde,
med en hastighed på
3 km/t og med
håndtaget i position 5.

Spredebredden kan varieres ved at flyttet spredebegrænseren op og ned. 
Jo højere op man sætter pladen jo bredder spreder maskinen. Pladen flyttes 
ved at løsne de 2 skruer og derved kan man skubbe pladen op og ned.

Vedligeholdelse
Da mange af de produkter der udspredes, er rustdannende, kræves der efter 
hver gangs brug, en grundig rengøring med efterfølgende rustbeskyttelse.
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