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ADVARSEL: Bær ALDRIG bsthæn~ende tai ved arbejde med valser og lienende. 

Fraboksen åbnes ved at dreje talshven Fa O (timer) til 12 (timer). Man drejer til b j r e  
i urets retning. Den rade nål viser minutter - den sorte nål viser timer. Maksimalt 7 timer. 

Når talskiven drejer, påvirkes en mikrometerskrue, som bevæger fade-tandstangen meget 
langsomt og præcist. Denne operation åbner gradvis for hullerne i såmaskinen i henhold til 
den mkede fimængde. 

BEMÆRK: Talskiven angiver ikke den præcise frmnængde (gram/m2). Den angiver kun 
et tal med henblik p% at bemærke og omskrive til den præcist mkede fimængde 
i henhold til den foretagne justering. 
(se nedenfor om JU;STEmG A F  FROMÆNGDE). 

Forholdsma?ssii~fremn~de i henhold til kerehastt'phed: 

Når den indvendige side af såmaskinen er abnet, kan fi-aet f m t  shs, når tromlen laber m d t  inde 
i den rustfri fiaboks. Tromlen drejes nmdt af drivhjulet, som igen påvirkes af den bageste valse. 

Fremadkmlen giver rotation til den bageste valse og dermed til shngen. 

Der findes rigtig mange forskellige fiaarter, og mange fabrikanter blander deres helt egen 
blanding. Derfor kan vi ikke give alle indstillinger for alle de mulige fiamængder. 

Vi kan kun give retningslinier omkring indstilling af shaskinen. 

- Sæt SM eller SMX finbeholder p% RD & RX ROTADAIRON stenledlægningsfiæseren. - Monter derpa ROTADAJRON R M  eller RMX kombi-såmaskine på traktoren. - L& ROTADAIRON RM eller RMX maskinen. - Fyld græsfi0 i den rustfri fiabeholder. - Husk, at man skal respektere minimumgrænsen for fiwts mængde for at kunne opnå en 
tilfredsstillende test. - Læg en ren plasticdug under SM eller SMX fi~beholder for at opsamle fiaene, der nu 
spredes. - Talskivens såventil åbnes i en stilling - for eksempel 3 timer og 30 minutter. - Lav et mærke p% bageste valse. 

(fortsættes) 



- Ved hjælp af håndtaget på dnvhjulet drejes dette og dermed den indvendige tromle. - Se i fglgende tabel for en nem justering af framængden og fnrlg mjagtig anvisningen 
af omgange på drivhjulet. - Tag C ~ e n e  ud af plasticdugen og vej dem. - Skriv nu alt ned på et stykke papir: Frablandingens navn, talskivens indstilling og 
såmængde, og lim papiret fast inden i den rustfn beskyttelseskappe. - Gentag forsaget med samme blanding ved at dreje såventilen - eller prm med en 
anden blanding med samme indstilling. 

I 

melch = 
nettromle 

packer = 
lukket tromie 

ANTAL 
' omdr. 

pr 10 mZ - 

1 1.113 turns 

8.314 turns 

5.314 turns 

8.213 turns 
4.112 turns 

4.9110 turns 
4.1110 turns 

4.215 turns 
5.315tums 

6.415 turns 
4 turns 

4.9110 turns 
3.3110 turns 

4 turns 
2.215 turns 

3 turns 

FRa- 
BOBS , 

MODEL 

SM 100 

SM 130 

S M  150 

SM 180 

SM 200 

SMX 130 

SMX 180 

SMX 220 

SMX 300 

turns = 
omgange 

Justering af såmængden i forhold til tabellen må kun tages for at være basis for efierfalgende 
såninger med samme blanding og under samme arbejdsforhold. Den det muligt at bestemme 
en forelabig justeringen fm efierfalgende justering med henblik på ændret fiablanding m.v. 
Frublanding: Kentuclcy Blue Grass 50 % + Perenniai Rye Grass 50 % 
Talskivens indstilling: 4H 00 <justering < 5H 00 
Justering af fimæn~de; 40 - 50 gram pr. m2 (efier fabrikantens anvisning) 

DETANBEFALES, AT JUSlERE F0R ElVZWER S&WVG,  et tidligere im?&ICing. 

VALSE- 
MODEL 

melshlpacker 

melsh 

melsh 

melsh 
, 

packer 
melsh 

packer 
melsb 

packer 
melsh 

packer 
melsh 

packer 
melsh 

packer 
melsh 

packer 

V U E -  
D M X -  
IIJER i mm 

280 mm 

280 mm 

370mm 

245 mm 
390 mm 

360 mm 
390 mm 

360 mm 
440'mm 

360 mm 
440 mm 

360 mm 
440- 

360mm 
440 mm 

360 mm 

i 
S-DDE 
i mm 

1000 mm 

1300 mm 

1500 mm 

1800 mm 

2000 mm 

1300 mm 

1800 mm 

2 x 0  mm 
. 

3000 mm 

- - 

pr. 5 omdr. 
-- d -1 

4.397 sq.m 

5.717 sq.m 

8.717 sq-m 

5.772 sq.m 
1 1 .O25 sq.m 

10.177 sq.m 
12.250 sq.m 

11.308 sq.m 
8.984sq.m 

7.350 sq.m 
12.439 sq.m 

10.177 sq.m 
15.203 sq.m 

12.439 sq.m 
20.732 sq.m 

16.962 sq.m 



VEDLIGEHOLDELSE; 

Far et arbejde redskabet påbegyndes, skal kraftudtaget slås fh, og traktoren stoppes. 

Efter endt såarbejde, skal redskabet renses og serviceres. 
Brug lufttryk (hvis muligt) til rensningen af SM / SMX fbbeholderen. 

Far et såarbejde påbegyndes, skal man kontrollere, at såmaskinens dele virker upåkiageligt. 
Hvis der synes at være for kraftig modstand, skal man finde ud af hvorfor og rette dette. 



- Ved hjælp af håndtaget på dnvhjulet drejes dette og dermed den indvendige tromle. 
- Se i higende tabel for en nem j ustex-ing af framængden og faig rwjagtig anvisningen 

af omgange på drivhjulet. 
- Tag kaene ud af plasticdugen og vej dem. 
- Skriv nu alt ned p& et stykke papir Fr~blandingens navn, talskivens indstilling og 

såmængde, og lim papiret fast inden i den nistfri beskytieiseskappe. 
- Gentag forsaget med samme blanding ved at dreje såventilen - eller prm med en 

anden blanding med samme indstilling. 

Justering af såmængden i forhold til tabellen mil kun tages for at være basis for efterfaigende 
shnger  med samme blanding og under samme arbejdsforhold Den gm det.muligt at bestemme 
en forel~big justeringen fan efterfaigende justering med henblik pi ændret bblanding m.v. 
Frablandine; Kentucky Blue Grass 50 % + Perennial Rye Grass 50 % 
Talskivens indstillingy 4H 00 <justering < 5H 00 
just er in^ af f imæn~de;  40 - 50 gram pr. m2 (efter fabrikantens anvisning) 

DET ANBEFALES, AT JUSTERE FOR ENHVER SAMNG, uansei tidligere imktiiling. 
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. .  

metch = 
nettromle 

packei3 
lukket tromle 

sq.m = mZ 

turns = 
omgange 

ANTAL 
urniir. 
pr 10 m' -- 

l I .  113 tum 

8.314 turns 

5.314 turm 
. 

8.U3tums 
4.112 turns 

4.9/10tums 
4.1110 turns 

, 

4.215 turns 
5.315 turns 

6.415 turns 
4 turns a 

4-9/10 turns 
3.3/10 tums 

4 turns 
2.2/5 turns 

3 turns 

''ETiw 
PR 5 omdr. 

... - ... 

4.397 sq.m 

5.717 sq.m 

8.717 sq.m 

5.772sq.m 
1 1.025 sq.m 

10.177sq.m 
12.250 sq.m 

11.308 sq.m 
8.984 sq.m 

7.3 50 sq.m 
12.439 sq.m 

10.177 sq.m 
15.203 sq.m 

12.439 sq.m 
20.732 sq.m 

16.962 sq.m 

"IBREDDE 
i 

1000 mm 

1300 mm 

1500 mm 

1800 mm 

2000 mm 

1300 mm 

1800 mm 

. 
2XJQmm 

. . i  

3000 mm 

VALSE- 
D I N -  
TER i mm 

280 mm 

280 mm 

370mm 

245 mm 
390 mm 

360 mm 
390 mm 

360 mm 
446 mm 

360 mm 
440 mm 

360 mm 
440 mm 

, 

360 mm 
440 mm 

360 mm 

FRU- 
BOKS 
IMODEI- 

SM 100 

S M  130 

SM150 

S M  180 

S M  200 

SMX 130 

SMX 180 

SMX 220 

SMX 300 

VALSE- I 
MODEL 

melsh/packer 

melsh 

melsh 

melsh 
. 

packer 
melsh 

packer 
melsh. 

packer 
melsh 

packer 
rnelsh 

packer 
melsh 

packer 
melsh 

' packer 



VEDLIGEHOLDELSE: 

Far et arbejde redskabet påbegyndes, skal kraftudtaget slås tis, og traktoren stoppes. 

Efter endt såarbejde, skal redskabet renses og serviceres. 
Brug lufttryk (hvis muligt) til rensningen af SM 1 S M X  fiabeholderen. 

Fsr et såarbejde pgbegyndes, skal man kontrollere, at såmaskinens dele virker upaldageligt. 
Hvis der synes at være for kraftig modstand, skal man finde ud af hvorfor og rette dette. 



ADVARTEL: Bær ALDRIG Lsthængende tsi ved arbeide med valser og limende. 

Fraboksen Abnes ved at dreje talskiven fra O (timer) til 12 (timer). Man drejer til b j r e  
i urets retning. Den rade nål viser minutter - den sorte nål viser timer. Maksimalt 7 timer. 

Når talskiven drejer, pAvirkes en mikrometerskrue, som bevæger fhde-tandstangen meget 
langsomt og præcist. Denne operation Abner gradvis for hullerne i såmaskinen i henhold til 
den mskede frmængde. 

BEMÆRK: Talskiven angiver ikke den præcise fimængde (gram/m2). Den angiver kun 
et tal med henblik på at bemærke og omskrive til den præcist mkede fra- 
mængde i henhold til den foretagne justering. 
(se nedenfor om JUSTERING AF FR0iWENGDE). 

Forholdsmmssi~ f r ~ m m  i henhold til k~rehastighed: 

Når den indvendige side af såmaskinen er åbnet, kan fraet h t  sås, når tromlen laber rundt 
inde i den rust3i-i fraboks. Tromlen drejes rundt af drivhjulet, som igen pavirkes af den 
bageste valse. 

Fremadkmslen giver rotation til den bageste valse og dermed til såningen. 

JUSTERING AF FR0MÆNGDE: 

Der findes rigtige mange forskellige fiaarter, og mange fabrikanter blander deres helt egen 
blading. Derfor kan vi ikke give alle indstillinger for alle de mulige fimængder. 

Vi kan kun give retningslinier omkring indstilling af shaskinen. 

Fsrste justerin?: 

- Sæt SM eller SMX fiabeholder p& RD & RX ROTADAIRON stennedlægningsfræseren. 
- Montér derpå ROTADAIRON RM eller RMX kombi-såmaskine p& traktoren. 
- Laft ROTADAIRON RM eller RMX maskinen. 
- Fyld græsfra i den rustfi fiabeholder. 
- Husk, at man skal respektere minimumgrænsen for fraets mængde for at kunne opnå en 
tilfredsstillende test. 

- Læg en ren plastikdug under SM eller SMX frabeholder for at opsamle fr~ene, der nu 
spredes. 

- Talskivens saventil Abnes i en stilling - for eksempel 3 timer og 30 minutter. 
- Lav et mærke pil bageste valse. 

(fortsættes) 


