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1. Inledning
Denna användarhandbok är avsedd att tillhandahålla information till användare av en VREDO 
såmaskin och fokuserar särskilt på de viktigaste punkterna gällande användning och underhåll. Det 
här dokumentet kommer därför aldrig att vara komplett och kan, efter möjliga ändringar utförda på din 
maskin, eventuellt ej vara helt korrekt längre. Av denna anledning kan inga rättigheter härledas från 
följande beskrivning.

VREDO Super Compact såmaskin har utvecklats specifikt för att stödså och återså existerande 
idrottsfält och golfbanor där gräset är för tunt eller där det finns kala fläckar.

Varje plogjärnselement är fjäderupphängt, vilket gör att det kan följa markens konturer och uppnå ett 
jämnt sådjup.

Utsädesrörens utformning säkerställer att utsäde placeras INUTI skåran med god jordkontakt.

Innan du manövrerar din VREDO såmaskin är du skyldig att noggrant läsa igenom denna 
bruksanvisning för att bekanta dig med maskinens funktion, handhavande och underhåll. 
Maskinhaverier är ofta resultatet av inkorrekt handhavande eller otillräckligt underhåll.
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2. Säkerhetskrav

Ersätt alla skadade eller oläsliga varningsindikatorer (se kapitel 7) på tanken och håll alla 
klistermärken med säkerhetskrav fria från lera och nedsmutsning.

Kontrollera, och reparera om nödvändigt, funktionen på maskinens alla lampor innan färd på allmänna 
vägar.

Avlägsna tändningsnyckeln från det körande fordonet innan något underhåll utförs på såmaskinen och 
följ instruktionerna i denna bruksanvisning.

Montera stöden till ramen och lås fast dem med säkerhetssprintar eller placera trepunktslänkaget i 
dess lägsta läge eller stötta upp det eller häng upp det i kedjor eller en lyftrem.

När det gäller bogserade maskiner med hydrauliskt dragstångs- och hjulset, säkerställ att de 
mekaniska låsanordningarna är på plats innan arbete utförs på maskinens undersida (foto 7 nr. 6). 

Innan maskinen hakas av, säkerställ att benstöden är på plats (foto 1 nr. 1).

VARNING! Skivorna är mycket vassa.
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3. Användarinstruktioner

Detta kapitel beskriver användning, installation och justering av din såmaskin.

3.1. Allmänt

Trepunktslänkaget lyfts upp med traktorns lyftarmar 
för väg-transport. Säkerställ att ditt lands maximala 
vägtransportbredd ej överskrids. Säkerställ även att 
krängningshämmande block eller kedjor är på plats 
för att hindra att maskinen svänger då den lyfts. Se 
illustrationen nedan för all teknisk data gällande 
fästen.

Bogserade maskiner med en 
dragögla med ett hål på ø38 är 
monterat som standard på axeln.

Med varje såmaskin medföljer 2 benstöd. (Se bild 
1 nr 1). När maskinen kopplas ifrån traktorn och 
parkeras så måste stöden alltid placeras på ett 
korrekt sätt för att hindra att såmaskinen tippar över. 
När maskinen väl hänger bakom traktorn så kan 
benstöden monteras i det övre av de existerande 
rören.

Såmaskinen flyttas säkert och enkelt med trepunktslyften på en traktor. Om 
en sådan ej finns tillgänglig för användning så är transport möjlig med rätt 
typ av kedja kopplad till topplänken på såmaskinen, vilket indikeras av ett 
säkerhetsklistermärke nära monteringspunkten. 

Då maskinen förflyttas måste alla nationella och lokala säkerhetsföreskrifter 
respekteras, ha maskinens vikt i åtanke. Maskinvikten återfinns i kapitel 6 ”Tekniska data”.

Innan tillkoppling, frånkoppling, reparation, service eller annat arbete utförs på såmaskinen stoppa 
alltid den körande (traktor) motorn. Montera stöden på ramen och lås dem med säkerhetssprintarna 
eller placera trepunktslänkaget i dess lägsta läge eller stötta upp det eller häng upp det i kedjor eller 
en lyftrem eller montera cylinderblocket när detta gäller en bogserad maskin. Innan maskinen tas i 
bruk igen, kontrollera noggrant att alla fästanordningar är korrekt monterade och att inga verktyg eller 
personer finns på eller mellan maskinen; avlägsna alla blockeringar.
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3. Instructions for use

This Chapter will give a description of use, installation and adjustment of your over-
seeder.  

3.1. General

The 3 point linkage types are raised on the 
tractor lift arms for road transport. Ensure 
the maximum road transport width is not 
exceeded in your country. Also ensure that 
the sway blocks or chains are in place to 
prevent the machine swinging when lifted.
See drawing below for all technical data for 
attachments.

Towed machines with a 
drawbar eye with a hole of  
ø38 are fitted as standard 
to the shaft.

Together with every overseeder 2 supports 
are enclosed. (See picture 1 no 1). When
disconnecting the machine from the tractor, 
and parked, always the supports have to be 
placed in good order to prevent the over-
seeder from tipping. Once the overseeder is 
hanging behind the tractor, the supports can 
be fitted to the head in the existing conduits.

Moving the overseeder is done safe and easy in the threepoint lift of a 
tractor. If such is not ready for use, transport is possible by use of a 
correct chain linked to the top-link of the overseeder, as indicated by a 
safety sticker near the mounting point.

For moving the machine all national and local safety regulations have to be respected, 
take in account the weight of the seeder. Machine weight is to be found in chapter 5 
“technical data”.

Before mounting, demounting, repair, service or other works to the applicator always
stop the driving (tractor) engine. Fit the supports to the frame and lock them with the 
safety pins or set the 3-point linkage in lowest position or block it by props or hang it by 
chains or hoisting belt or fit the cylinder blocks when this concerns the towed machine.
Before setting in operation again, check carefully if all fastenings are fitted properly and
no tools or persons exist on or between the machine; remove all blockages.   

A904.01
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Take care that when attaching the tractor is positioned straight in line with the seeder, 
with the threepoint hitch down. Before lifting the linkage to pull the balls into the claws of 
the lift arms, always first fasten the top linker between vehicle and applicator. In case 
the linkage should lift up to much, than there is less risk that the applicator will fall down 
because the top linker will hold it to prevent an accident. 
Take care that the applicator is fixed properly in the linkage of the pulling vehicle. The 
safety hooks of the claws must fit properly around the balls and the top linker has to be 
fastened.
In a towed machine, checks must be carried out to ensure that the drawbar eye is 
properly secured around the hitch pin and that this is properly secured to prevent it from 
slipping off.

To enable hydraulic lifting and lowering of the towed machine, a double-action hydraulic 
valve is required on the tractor with a closed central position. The quick-detachable 
couplings that are used are 1/2" Male (Vredo no. A829.22).
In order to electrically power the machine we advise placing a 3-P coupling socket (to be 
ordered under no. A453.91) at the pulling vehicle with a separate feed which is secured 
with ±5A. You can also feed the machine through the lighting. There is a coupling socket 
at the lighting connector. In this case the lighting has to be switched on for the machine 
to work correctly and the lighting has to be secured more heavily.

3.2. Functions of the control handles

1. Bottom flap handle (photo 3 no. 1 & 2) 
With the bottom flap handle the position of the bottom flap 
can be adjusted in respect to the camwheel. The adjust-
ment of this handle depends on the seed-size.
When sowing e.g. standard Ryegrass it should be in small-
est position. For larger seeds according to the size of the 
seed the handle can be adjusted into another 3 positions. It 
can also be “opened up” to empty the seed box.
ATTENTION! Only close the bottom flap when the seed box is empty.

2. Seed rate setting (photo 2 no. 2) 
The Variator adjusts the seed rate (kg/ha.). With this slidecontrol the ratio in the 
transmission can be variated.

3.3. Instructions for use

Before sowing seed, the rate must be adjusted using the “variator”. No. 2 (chapter 3.2). 
This adjusts infinitely the ratio between the ground wheel and the seed shaft. 
Guide for seed quantities in chapter 3.4.

For Rye grass, the bottom flap in the smallest position. For larger seeds, the bottom flap 
at another position.

Hereunder please find some instructions to be followed when the seeder is operated.
• Turn and reverse only when the machine is in transport position to prevent seri-

bottom 

cam wheel
dispenser 

Se till att traktorn står i linje med såmaskinen då den kopplas till och att trepunktslyften är nedsänkt. 
Innan länkaget lyfts för att dra in kulorna i lyftarmarnas klor, fäst alltid topplänken mellan fordonet och 
såmaskinen. I händelse av att länkaget skulle lyftas för mycket så är risken mindre att såmaskinen 
faller ned eftersom topplänken håller fast den och förhindrar en olycka.
Se till att såmaskinen är ordentligt fixerad vid det dragande fordonets länkage. Lyftarmarnas 
säkerhetskrokar måste passa ordentligt runt kulorna och topplänken måste fästas. 
När en maskin bogseras måste kontroller utföras för att säkerställa att dragstångens ögla är ordentligt 
säkrad runt lyftdragkrokens sprint och att denna är ordentligt säkrad för att förhindra att den halkar av.

För att möjliggöra hydraullyft och sänkning av den bogserade maskinen krävs en dubbelverkande 
hydraulventil med låst centralläge på traktorn. Snabbkopplingarna som används är 1.25 cm (1/2”) 
hane (Vredo nr. A829.22).
För att kunna driva maskinens elsystem råder vi till att placera ett 3-P kopplingsuttag (att beställas 
under nr. A452.91) på det bogserande fordonet med en separat matning som säkrats med ±5A. Du 
kan också mata maskinen via belysningen. Det finns ett kopplingsuttag vid belysningskontakten. I 
detta fall måste belysningen slås på för att maskinen skall fungera korrekt och belysningen måste 
säkras hårdare.

3.2 Manöverhandtagens funktioner

1. Nedre klaffhandtag (foto 3 nr. 1)
Bottenklaffens läge i förhållande till kamhjulet kan justeras med hjälp 
av det nedre klaffhandtaget. Justeringen av detta handtag beror på 
storleken på utsädet.
Vid sådd av till exempel standardrajgräs så skall den vara i det minsta 
läget. För större utsäde såsom ärtor eller majs så kan handtaget 
justeras i 3 andra lägen. Den kan även ”öppnas upp” för att tömma 
utsädeslådan.
OBSERVERA! Stäng bottenklaffen endast då utsädeslådan är tom.

2. Inställning för utsädesmängd (foto 2 nr. 2)
Variatorn justerar utsädesmängden (kg/ha). Med detta skjutreglage så kan transmissionsförhållandet 
varieras.

3.3 Användarinstruktioner

Innan utsäde kan sås måste utsädesmängden justeras med hjälp av ”variator” Nr. 2 (kapitel 3.2). 
Denna justerar oändligt förhållandet mellan markhjulet och utsädestrumman. 
Handledning för såkvantiteter i kapitel 3.4.

Ställ bottenklaffen i minsta läget för rajgräs. Ställ bottenklaffen i ett annat läge för större utsäde. 

Nedan finner du några instruktioner som skall följas då såmaskinen används.
•	 Sväng och backa endast då maskinen är i transportläge för att undvika allvarliga skador;
•	 Så endast i raka linjer;
•	 Låt ej främmande föremål hamna i utsädeslådan eftersom dessa orsakar stopp i mekanismen;
•	 Stäng endast bottenklaffen då utsädeslådan är tom.

Dispenserlåda

Bottenklaff

Kamhjul
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Det rekommenderade sådjupet är mellan 0,5 och 2 cm. Denna justering utförs på topplänken. Längre 
är lika med grunt, kortare lika med djupt.
När det gäller bogserade maskiner så kan sådjupet justeras genom att vrida tryckreglerventilen på 
maskinens framsida på eller av (foto 8 nr. 1). Det korrekta trycket måste justeras när nedsänknings-
enheten manövreras.

Funktionen hos hydraulsystemet på den bogserade maskinen är enligt följande:
Som utgångspunkt utgår vi från att maskinen körs från en allmän väg till markerna, så den är i 
en upphöjd position. När nedsänkningsenheten manövreras så kommer först den bakre delen av 
maskinen att sänkas ned och vid en specifikt justerad höjd (justerbar med kammen på hjulvagnen, 
foto 6 nr. 3) så kommer detta manövrera en induktiv givare för nedsänkningssekvens.  Maskinens 
sänks ned med packrullen mot marken. Eftersom den induktiva givaren för nedsänkningssekvens 
manövreras så kommer maskinen även att sänkas ned i fronten, till den höjd som ställs in med hjälp 
av tryckreglerventilen. Nedsänkningsenheten måste manövreras tills det inställda trycket har nåtts 
(trycket kan utläsas via manometern på förgreningsboxen, foto 8 nr. 2). Nedsänkningsenheten skall 
sedan justeras så att den är i neutralläge för att undvika kraftförlust och överhettning av olja. Sådd kan 
nu inledas. Markens konturer följs med hjälp av ackumulatorer. När spårtrycket är ställt väldigt lågt så 
kan det hindra hjulen från att hålla kontakten med marken. Detta är inget problem.
Maskinen lyfts i omvänd ordning. Detta kan justeras genom att vrida sekvensventilen in eller ut på 
förgreningsboxen (foto 8 nr. 5), vilken lyfter bakdelen av maskinen, antingen efter eller före. Maskinens 
framdel måste lyftas först, och sedan följer maskinens bakdel.

Maskinen måste vara i horisontellt läge vid sådd. Rullen är justerbar i höjdled för att medge detta. Se 
foto 5 nr. 3. De främre bultarna på rullvagnen skall lossas ett varv, sedan skall de bakersta 2 bultarna 
avlägsnas och återmonteras för att få den rätta höjden.

Hydraulsystemet på den bogserade maskinen är korrekt justerad då den levereras. Men, då extra vikt 
läggs till eller senare tas bort så kan det vara möjligt att viss justering av ventilblocket är nödvändigt.
Maskinens nedsänkningshastighet kan regleras (justeras) med hjälp av flödeskontrollventilen (foto 8 
nr. 3). (Medsols vridning är långsammare, motsols är snabbare).
Vidare så måste motviktsventilen (foto 8 nr. 4) justeras; först måste ventilen vridas helt in (medsols). 
Lyft upp maskinen helt och hållet, rotera ventilen långsamt motsols tills maskinen precis börjar sänkas 
ned av sin egen vikt, rotera sedan ventilen ett helt varv motsols.

Hårda/mjuka markförhållanden:
Beroende på markförhållandena; trycket på skivorna kan behöva justeras för att uppnå det korrekta 
sådjupet. 
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Vid hårdare förhållanden kan mer vikt behövas. Detta kan läggas till genom ballastning av packrullen 
med hjälp av vatten (foto 5 nr. 6). Vid behov kan ballastblock läggas till maskinen. Dessa block kan 
erhållas från Vredo som extra tillbehör. 

För att tömma utsädeslådan, avlägsna först så mycket som möjligt med hjälp av en hink och det 
kvarvarande genom att öppna bottenklaffens justering så brett som möjligt för att låta utsädet flöda fritt 
nedåt. Det är möjligt att samla upp utsädet i kalibreringstråget.

Nedan finner du några instruktioner som ger de mest tillfredsställande resultaten efter stödsådd:
•	 Vid vitalisering av gamla betesmarker så måste det existerande gräset KLIPPAS MYCKET 

KORT och resterna AVLÄGSNAS innan radsådd.
•	 Vattna I GOD TID och REGELBUNDET under torra förhållanden efter radsådd.
•	 Efter radsådd, fortsätt klippa det existerande gräset så kort som möjligt för att tillåta att det nya 

utsädet växer utan kvävning / konkurrens.
•	 Ogräskontroll vid lämplig tid hjälper till att uppnå gott resultat.

När en bogserad maskin skall kopplas loss måste det noggrant kontrolleras att trycket släppts 
i hydraulslangarna. Detta kan göras genom att stänga av det bogserande fordonet och sedan 
manövrera maskinens lyft- och nedsänkningsenhet en stund.

3.4. Kalibrering

För att bestämma mängden utsäde så skall kalibrering utföras. Kalibreringstråget har dubbla syften 
och agerar vid normal drift som en kanal från utsädeslådan till utsädesrören. Vid kalibrering måste 
kalibreringstråget avlägsnas och vändas upp och ner för att fånga utsädet.

Tillvägagångssätt:
•	 Lyft upp markhjulet från marken;
•	 Avlägsna kalibreringstrågen (foto 5 nr. 2), via baksidan genom att trycka upp snäppfästet och 

lägga detta platt (foto 5 nr. 1);
•	 Sätt tillbaka trågen upp och ned för att fånga upp utsädet från utsädeslådan;
•	 Ställ bottenklaffens justering (foto 3 nr. 1) i minsta läget;
•	 Rotera markhjulet för hand antalet varv framåt enligt följande. Vridning av markhjulet kan 

utföras genom hålet i toppen av kedjelådan, använd skruvnyckel storlek 17 (foto 1 nr. 5).

Maskintyp Antal varv Ha-räknare
208.035 48 1

212.035 32 1

216.035 48 1

•	 Ha-räknaren (foto 2 nr. 3) visar nu siffran 1 och utsädet för 1/100 Ha (för 216.035) eller 1/200 
Ha (för 208.035 och 212.035) har mätts upp. Väg utsädet i kalibreringstråget och multiplicera 
med 100 (eller 200) för att få fram Kg/Ha.
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Nedan finner du ett räkneexempel angående arbetad Ha vid en viss Ha-räknarinställning:
Ha-räknaren kalibreras enligt följande:
För modell Nr. 216.035: 100 = 1 Ha, 50 = 0,5 Ha, 25 = 0,25 Ha, etc.
För modell Nr. 208.035 och 212.035: 200 = 1 Ha, 100 = 0,5 Ha, 50 = 0,25 Ha, etc.

VARNING! Säkerställ att du återmonterar kalibreringstråget på korrekt sätt för sådd.

Guide för utsädesmängd för Vredo såmaskin.
När bottenklaffens reglage (foto 3 nr. 1) är i minsta läget så är flödet av utsädet enligt följande:

A. Engelskt rajgräs BG3 Lodium
B. 50% engelskt rajgräs C2 Mondial och 50% ängsgröe C2 Geronimo

Lägesinställning mängd
Foto 2 nr. 2

Utsädesmängd (A) 
(kg/ha)

Utsädesmängd (B) 
(kg/ha)

1 18,2 15,0
2 52,1 45,9
3 88,5 76,3
4 125,1 110,6
5 163,5 147,9
6 207,4 187,7
7 252,0 233,1
8 307,9 281,6
9 367,9 339,9
10 431,4 408,4

 
Eftersom transmissionen kan ställas in helt steglöst så är det uppenbart att varje läge även kan ställas 
in mellan dessa nämnda numrerade lägen.
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3.5. Options

The Vredo overseeders can get equipped with several options. 
These options are described in this chapter.

3.5.1. Extra ballast weights
In conditions of hard and solid grounds, it might 
be comfortable to have some extra ballast 
weight in the seeder. This ballast can be 
achieved by adding extra ballast-weights on the 
back frame of the seeder. 
The weight of these seeders can be increased 
with up to resp. 360, 560 and 680kg. 

3.5.2. Braked rear axle
If required, the rear axle can be fitted with brakes. To operate the brake, a provision has 
to be present on the tractor. The hydraulic brake hose is provided with a special 3/8" 
quick-detachable coupling for braking systems.

3.5.3. Towing ball coupling
It is possible for a towing ball coupling to be fitted instead of a link eye. After 
hitching on, a check must always be made that the towing ball coupling is 
secure. 

3.5.4. Towing hook
For towed machines, there is an option of fitting a towing hook to the rear 
of the machine. This can be used if required for a trailer with seed bags. 
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3.5. Tillbehör

Vredo såmaskiner kan utrustas med flera tillbehör.
Dessa tillbehör beskrivs i detta kapitel.

3.5.1 Extra ballastvikter
Vid förhållanden med hård och fast mark kan det vara 
bekvämt att ha lite extra ballastvikt på såmaskinen. 
Denna ballast kan uppnås genom att lägga till extra 
ballastvikter på såmaskinens bakre ram. 
Vikten på dessa såmaskiner kan ökas med upp till 
respektive 360, 560 och 680 kg.

3.5.2 Bromsad bakaxel
Vid behov så kan bakaxeln utrustas med bromsar. För att kunna manövrera bromsarna måste en 
tillförsel finnas på traktorn. Den hydrauliska bromsslangen är försedd med en speciell 0,95 cm (3/8”) 
snabbkoppling för bromssystem.

3.5.3 Dragkulskoppling
Det är möjligt att montera en dragkulskoppling istället för en dragögla. Efter påhakning 
måste alltid en kontroll utföras för att se till att dragkulskopplingen är säkrad.

3.5.4 Dragkrok
För bogserade maskiner finns möjligheten att montera en dragkrok vid maskinen bakre 
del. Denna kan vid behov användas för ett släp med utsädessäckar.



HLDZSC2010-01-en - edition: 04/201012

4. Underhåll

4.1 Visuell inspektion

Kontrollera kedjespänningen och kedjetransmission på drivhjulet till transmissionen gällande 
dispenseraxeln till agitatoraxeln. Justera vid behov.
Kontrollera regelbundet följande på bogserade maskiner:

•	 Däcktryck (minimum 1,0 bar);
•	 Skador på hydraulslangar;
•	 Sprickor eller brott på dragstångens dragögla.

UPPMÄRKSAMHET!
•	 Säkerställ att utsädesrören och fjädrarna är torra på insidan, om nödvändigt torka dem med 

en stråle tryckluft:
•	 Gör regelbundna kontroller av utsädesrören och titta efter blockeringar;
•	 Gör regelbundna kontroller för att säkerställa att utsädesaxeln (foto 4 nr. 4) roterar enkelt för 

hand då utsädeslådan är tom.

Om maskinen förvaras en längre tid, utför följande åtgärder:
1. Rensa ur utsädeslådan helt och hållet;

Kontrollera att de räfflade kamhjulen fungerar korrekt;
Kontrollera och om nödvändigt rengör utsädesrören.

2. Rengör skivorna;
Kontrollera skivorna skick och avlägsna eventuella grader med en fil;
Olja in skivorna med en bevarande vätska.

3. Töm ur packningsrullens vattenballast för att förhindra skador i händelse av att vattnet fryser;
Rengör maskinens utsida och lägg på ett lager bevarande vätska.

4. Förvara maskinen på en torr plats.

5. Innan du använder maskinen i början på säsongen, vrid på utsädesaxeln (foto 4 nr. 4) några 
gånger med hjälp av en skiftnyckel. 

UPPMÄRKSAMHET! Vrid framaxeln medsols och bakaxeln motsols sett från ”variatorns” 
drivända. 
Efter några rotationer ska det vara möjligt att vrida den för hand. Om inte, kontrollera 
agitatoraxeln i utsädeslådan. Rengör vid behov de räfflade kamhjulen. Utsädesaxeln måste 
roteras för hand för att undvika skador på ”variatorn”.

6. Rullskrapan skall justeras om nödvändigt för att hålla rullen fri från lera och skräp (se foto 5 nr. 
7 och 8).
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4.2 Smörjning

•	 Smörj drivkedjorna med jämna mellanrum;
•	 Ledskenan för drivhjulsbäraren och kammarna av plast skall smörjas varje dag för att 

säkerställa att maskinen följer marken korrekt och för korrekt drift (foto 1 nr. 6);
•	 Kontrollera regelbundet smörjoljenivån i transmissionen;
•	 Smörj rullagren årligen (foto 5 nr. 5).

•	 För en bogserad maskin gäller att regelbundet;
•	 Smörja hjuldelarna och dragstångspivåerna (foto 6 och 7 nr. 4);
•	 Hålla dragöglan smord;
•	 Justera bromsarna om nödvändigt.

”Variatorns” drivhus är fyllt med 1 liter Shell Alvania GL00 smörjolja.
Smörjoljenivån i huset är 3 cm och kontrolleras då maskinen står horisontalt genom att avlägsna 
justeringshandtaget och mäta djupet genom skåran.

5. Problemlösning
Fel Möjlig orsak Lösning
Drivhjulet pivoterar dåligt och 
ibland hindrar detta hjulet från 
att svänga ordentligt.

Drivhjulet har justerats för 
åtsittande.

Ledskenan har ej smorts.

Justera drivhjulet med hjälp av 
kontrollmuttrar (foto 2 nr. 5)

Smörj ledskenan (foto 1 nr. 6)
Enbart maskinens bakre del 
sänks ned, axeln sänks ej ned.

Kammen som manövrerar 
den induktiva givaren som 
styr nedsänkningssekvensen 
är ej korrekt justerad, den har 
lossats.

Elektriskt fel har uppstått.

Justera på ett korrekt sätt 
kammen som manövrerar den 
induktiva givaren som styr 
nedsänkningssekvensen och 
säkra denna ordentligt. 

Kontrollera elsystemet (Se 
kapitel 10).

Maskinens sänks ej ned. Spårtrycket har ställts 
för lågt med hjälp av 
tryckreglerventilen.

Ställ in spårtrycket på minst 20 
bar (foto 8 nr. 1).

Maskinens hjul fortsätter att 
köra på marken.

Nedsänkningstrycket har ställts 
för lågt.

Detta är inget problem.

Maskinens bakre del lyfts ej. Sekvensventilen på 
förgreningsboxen har justerats 
för mycket.

Vrid ut sekvensventilen (foto 8 
nr. 5) så att lyftsekvensen blir 
korrekt.

Maskinen sjunker sakta nedåt  i 
upphöjd läge. 

Motviktsventilen är ej korrekt 
justerad. 

Justera motviktsventilen enligt 
beskrivningen i kapitel 3.3.

Maskinen sänks ned för snabbt 
eller för sakta.

Flödeskontrollventilen är ej 
korrekt justerad.

Justera flödeskontrollventilen 
tillfredsställande.
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6. Tekniska data
Såddavståndet är detsamma för alla modeller: endast 3,5 cm. Nedanstående data täcker 
standardsåmaskiner, utrustade med icke vattenfylld packningsrulle.

Typ Arbetsbredd Transportbredd Vikt Utsädelådans 
kapacitet

Vatteninnehåll 
packrulle

DZ 208.035 0,8 m 1,02 m 510 kg 90 liter 85 liter
DZ 208.035T 0,8 m 1,02 m 815 kg 90 liter 85 liter
DZ 212.035 1,2 m 1,42 m 660 kg 135 liter 135 liter

DZ 212.035T 1,2 m 1,42 m 980 kg 135 liter 135 liter
DZ 216.035 1,6 m 1,82 m 810 kg 180 liter 175 liter

DZ 216.035T 1,6 m 1,82 m 1140 kg 180 liter 175 liter

Följande skall beaktas då tillbehör monteras på maskinen. Enbart tillbehörens vikt anges.

Typ Vikt
Viktlåda

Vikt
Viktram

DZ 208.035 36 kg 41 kg

DZ 212.035 47 kg 48 kg

DZ 216.035 57 kg 54 kg
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Photo 1

1. support stand
2. double disc elements from 

overseeder
3. driving wheel
4. packer roller, possible to 

ballast with water
5. cover over handdrive shaft 

for calibration
6. driving wheel guide

Photo 3

1. bottomflap-handle front
2. bottomflap-handle back
3. position bottomflap
4. warning sign bottomflap

Photo 2

1. slide for setting seed rate
2. position slide
3. ha-counter
4. variator
5. locking drive wheel

7. Photo’s

1

34

2

32

1 6

5 4

2

21

45

7. Fotografier

Foto 1

1. Benstöd
2. Dubbla skivelement från såmaskin
3. Drivhjul
4. Packningsrulle, möjlig att ballasta med 
vatten
5. Kåpa över handdriven axel för 
kalibrering
6. Ledskena för drivhjul

Foto 2

1. Skjutreglage för att ställa in 
utsädesmängd
2. Lägesindikator
3. Ha-räknare
4. Variator
5. Låsning drivhjul

Foto 3

1. Handtag till bottenklaff, främre
2. Handtag till bottenklaff, bakre
3. Lägesinställning för bottenklaff
4. Varningsmärke för bottenklaff
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Photo 4

1. calibration tray seen from 
frontside

2. dispenser box
3. cam wheel
4. dispenser shaft

Photo 5

1. calibration tray with pivot 
fastening for securing

2. calibration tray
3. adjustment for roller
4. front bolt roller carrier
5. grease point packer
6. nylon plug in roller
7. roller scraper
8. adjustment for roller scraper

Photo 6

1. wheel carriage
2. inductive sensor for lowering 

sequence
3. cam for actuating inductive 

sensor 
4. grease nipple pivot wheel 

carriage

1 2 3 4

3

2 1 4

5687

1

3 2 4

Foto 4

1. Kalibreringstråg sett från framsidan
2. Dispenserlåda
3. Kamhjul
4. Dispenseraxel

Foto 5

1. Kalibreringstråg med pivåfäste för 
säkring
2. Kalibreringstråg
3. Justering för rulle
4. Främre bult, rullvagn
5. Smörjpunkt för packare
6. Nylonplugg i rulle
7. Rullskrapa
8. Justering för rullskrapa

Foto 6

1. Hjulvagn
2. Induktiv givare för 
nedsänkningssekvens
3. Kam för drift av induktiv givare
4. Smörjnippel för pivoterande hjulvagn
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Photo 7

1. drawbar
2. manifold DZ
3. graduated scale to check the 

sowing depth  
4. grease nipple pivot shaft
5. locking device cylinder

Photo 8

1. pressure control valve for 
sowing height adjustment

2. manometer to read the 
pressure

3. flow control valve for lower-
ing speed

4. balance valve
5. sequencing valve for lifting

4

3 2

15

4

5 2

13

Foto 7

1. Dragstång
2. Förgreningsbox DZ
3. Graderad skala för kontroll av sådjup
4. Smörjnippel för pivotaxel
5. Låsanordningscylinder

Foto 8

1. Tryckreglerventil för justering av sådjup
2. Manometer för att läsa av trycket
3. Flödeskontrollventil för 
nedsänkningshastighet
4. Balansventil
5. Sekvensventil för lyft
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8. Warning signs

A904.03

A904.04

A904.01

8. Varningsmärken
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8.1. Meaning of warning signs

ATTENTION- Keep distance to prevent acci-
dents. 

Get out ignition key from driving vehicle before attempting any 
service to the overseeder and observe the instructions in this 
manual.

The sign shown beside gives advice for hoisting the overseeder. By 
mounting a chain at the top link the overseeder can be lifted up. 

Do not reverse or make curves when the machine is in operation.

Close bottom flap only with empty seed box. For the position 
of the sticker see photo 3 nr. 3.

A904.01

A904.03 A904.04

8.1. Varningsmärkenas betydelse

UPPMÄRKSAMHET – Håll avstånd för att förhindra olyckor

Avlägsna tändningsnyckeln från driftfordonet innan något försök till service på 
såmaskinen utförs och uppmärksamma instruktionerna i denna bruksanvisning.

Märket som visas här bredvid ger råd för lyft av såmaskinen. Genom att 
montera en kedja på topplänken så kan såmaskinen lyftas upp.

Backa eller sväng ej då maskinen är i drift.

Stäng endast bottenklaffen då utsädeslådan är tom. 
För märkets placering se foto 3 nr. 4.



HLDZSC2010-01-en - edition: 04/201020HLDZSC2010-01-en - edition: 04/2010 EN-20

9. Hydraulic plan

10. Elektrical diagram10. Elschema

Bakre cylinder
Valbar 

bromscylinder

Ventil för nedsänk-
ningssekvens
som drivs när 
hjulvagnen lyfts

Främre cylinder

Lyft Nedsänkning Broms

Strömkontakt

Induktiv givare vid 
hjulvagn

Ventil för nedsänkning

9. Hydraulschema
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11. Instruktioner

För en säker och korrekt drift av din VREDO såmaskin, vänligen läs och förstå instruktionerna 
noggrant.

Efter mottagande av din såmaskin;
•	 kontrollera att maskinen är oskadad;
•	 kontrollera att maskinen är komplett;
•	 kontrollera att denna bruksanvisning är närvarande och komplett;
•	 kontrollera att alla varningsklistermärken (kapitel 7) finns på maskinen;

Din VREDO såmaskin är tillverkad enligt den senaste standarden. Ändringar och modifikationer 
av maskinen utan skriftligt tillstånd från VREDO Dodewaard B.V. häver garantin.

Garanti är gällande i enlighet med villkoren i METAALUNIE.
(På begäran finns kopia tillgänglig hos Vredo  Dodewaard B.V.).

Det är ett lägsta krav att maskinen servas och underhålls i enlighet med instruktionerna i 
denna bruksanvisning.

Innan försök till service eller reparation stoppa alltid (traktor) motorn och säkerställ att 
hydraulsystemet befriats från allt tryck.

Observera varnings- och förbudsklistermärken och anslag vid drift och service.

Kontrollera regelbundet närvaron av och skicket på varnings- och förbudsklistermärkena.
Kontrollera åtdragningen på alla muttrar och bultar. Kontrollera alla fixeringssprintar och 
säkerhetssprintar. Kontrollera det allmänna skicket och åtgärda alla defekter som kan orsaka 
fara för operatören, åskådare eller andra trafikanter. 
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12. EC-certificate

EC-DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

(according to Annex II.1.A of the Machinery Directive 2006/42/EG)

We,
VREDO Dodewaard bv
Welysestraat 25a
NL-6669 DJ Dodewaard

herewith declare, on our own responsibility, that the machine:

VREDO overseeder

which this declaration refers to, is in accordance with the conditions of 
the folowing Directives

Machinery Directive 2006/42/EG (As recently modified)

and is in conformity with the following standards or other such specifications:

NEN-EN-ISO 12100-1:2003
NEN-EN-ISO 12100-2:2003

The Netherlands, Dodewaard, 30-12-2009

J. de Vree, director
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12. EG-certifikat

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE FÖR MASKINER

(i enlighet med Annex II.1.A av Maskindirektivet 2006/42/EG)

Vi,
 VREDO Dodewaard bv
 Welysestraat 25a
 NL-6669 DJ Dodewaard

försäkrar härmed, på vårt eget ansvar, att maskinen:

 VREDO såmaskin
  
vilken denna försäkran hänvisar till, är i enlighet med villkoren i följande Direktiv

 Maskindirektiv 2006/42/EG (Som nyligen modifierats)

och är i enlighet med följande standarder eller andra sådana specifikationer:

 NEN-EN-ISO 12100-1:2003
 NEN-EN-ISO 12100-2:2003

Nederländerna, Dodewaard, 30-12-2009 

J. de Vree, direktör
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