BLEC priksåmaskine2
Model: BMS1000 - BMS3000
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AFSNIT 1 - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
EU’S MASKINDIREKTIV - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi bekræfter herved, at følgende maskine overholder alle relevante, væsentlige
krav til sundhed og sikkerhed i EU’s Maskindirektiv 89/392/EØF med senere
ændringer samt nationale love og regler i forbindelse med vedtagelsen af dette
direktiv.
Beskrivelse af maskinen: PRIKSÅMASKINE2 Fabrikat: BLEC
Serienummer:
Modelnummer: BMS1000 - BMS3000
Fremstillet af: BLEC (GLOBAL) LTD
Adresse: UNIT 5, CREASE DROVE INDUSTRIAL ESTATE,
CROWLAND, PETERBOROUGH, PE6 0BN ENGLAND
Der opbevares en fil om maskinens tekniske konstruktion på følgende adresse
(hvis den adskiller sig fra ovenstående adresse).
Underskrift:
Dato: 1. marts 2009
Navn:

G MUMBY

Stilling:

DIREKTØR

Som den af producenten udpegede ansvarlige eller som den udpegede
repræsentant for den i EU etablerede producent, ansat af:

BLEC (GLOBAL) LTD
UNIT 5, CREASE DROVE INDUSTRIAL ESTATE,
CROWLAND, PETERBOROUGH, PE6 0BN ENGLAND
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AFSNIT 2 - INDLEDNING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
Tak, fordi du har valgt et BLEC-produkt. Produktets driftssikkerhed, effektivitet og
funktionssikkerhed afhænger af din omhu, og det er derfor vigtigt, at du læser
denne brugerhåndbog før brug.
Alt BLEC-udstyr er konstrueret med særlig fokus på operatørens sikkerhed. Derfor
skal der træffes alle sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med brug og
vedligeholdelse af maskinen. På visse maskiner er der påsat advarende
oplysninger, der altid skal overholdes, og på næste side er der generelle
sikkerhedsanvisninger, der altid skal følges.
Der er vedlagt et registrerings- og garantikort, som skal udfyldes. Udfyld de
nødvendige oplysninger, og send afrivningsdelen retur til BLEC senest 14 dage
efter købet til arkivbrug. Mange tak!
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AFSNIT 3 - PRODUKTOVERSIGT
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
MASKINTYPE:
BLEC PRIKSÅMASKINE
MODELNUMMER:
SERIENUMMER:
LEVERINGSDATO:
FORHANDLERS NAVN OG ADRESSE:
TELEFONNUMMER:
EJERS NAVN OG ADRESSE:
TELEFONNUMMER:
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AFSNIT 4 – SIKKERHEDSFORSKRIFTER
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
BRUG IKKE

MASKINEN, FØR DU HAR LÆST DENNE VEJLEDNING

LAD IKKE

PERSONER UNDER 16 ÅR BETJENE UDSTYRET

MÅ IKKE

BRUGES UDEN SIKKERHEDSBEKLÆDNING/-FODTØJ

LAD IKKE

ANDRE PERSONER END OPERATØREN STÅ I NÆRHEDEN
AF MASKINEN, NÅR DEN ARBEJDER

LAD IKKE

PERSONER OPHOLDE SIG I OG OMKRING
ARBEJDSOMRÅDET

STÅ IKKE

PÅ EVT. AFSKÆRMNINGER

FORETAG IKKE JUSTERINGER, MENS MOTOREN KØRER
GÅ IKKE

UNDER MASKINEN UDEN SIKKERHEDSAFSTIVNING

HUSK AT

SIKRE, AT ALLE AFSKÆRMNINGER ER PÅ PLADS

HUSK AT

OVERHOLDE SIKKERHEDSANVISNINGER

HUSK AT

SIKRE, AT MASKINEN ER SLUKKET, FØR DER
FORETAGES JUSTERINGER

HUSK AT

KONTROLLERE, AT UDSTYRET ER I SIKKER STAND

HUSK AT

SØRGE FOR REGELMÆSSIGE EFTERSYN AF UDSTYRET
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AFSNIT 5 – BETJENINGSGREB
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
Såkassens låg

Justerbart håndtag til frødosering
Donkraft til højdejustering
af kosten

Såkasse

Smørested for frørotorlejet

Justerbar
knastmåler

Sidekædedrev
Fodplade

Trækkost, bag (ekstraudstyr)

Bageste glatvalse
med beslag, leje til skraberstang

Hydraulikcylinder til stop af frøtilførsel

Donkraft til højdejustering af
kosten

Monteringshul for
topstang og position for
flydende sprække
Lås til såkasselåg

Lejeskål til frørotor
Monteringsstifter til
nederste traktorstang

Pigvalser med skraberstænger
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Nedtryksskinne til forreste valse

AFSNIT 6 - BESKRIVELSE
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
BESKRIVELSE
BLEC priksåmaskine (standardmodel) er beregnet til både oversåning og
nysåning. Driftsprincip:
Priksåmaskinen har 3-punkts ophæng og 2 specialstøbte pigringvalser (se
billede 2). Den har enkeltstøbte pigringe, der kan rotere om en inderslange.
Begge valser er monteret på en drejebar ramme, så begge valser hele tiden kan
følge jordoverfladen. Der er monteret en justerbar topstang, så operatøren kan
justere den forreste valse længere ned for at trænge ned i jorden. De støbte pigge
trænger gennem jorden og danner koniske huller, der er klar til at modtage
græsfrøet. Begge pigvalser prikker ca. 1.500 huller pr. kvadratmeter og mætter
overfladen med "blomsterpottehuller".
Såkassen har målesektioner i rustfrit stål i bunden, der kan justeres med en
stilleskrue og knastmåler (se billede 3).
En omrører, der enten er en stålrotor eller roterende kost (til bøjet græs) drives via
den forreste valse, for at føre frøene gennem hullerne. En hydraulisk mekanisme
til at stoppe for frøtilførslen er monteret som standard for at sikre nem betjening
(se billede 4).
Græsfrøene spredes i maskinens fulde bredde og falder både i hullerne og
mellem dem. En trækkost fejer frøene ned i hullerne.
Såningen afsluttes af den bageste glatvalse, der trykker overfladen fast og trykker
frøene ned. Der kan monteres en ekstra trækkost (ekstraudstyr) bag den bageste
glatvalse for at sikre ekstra god indarbejdning af frøene.
Priksåmaskinen er beregnet til at arbejde på jord, der er blødgjort med fugt eller
beluftning, så piggene kan trænge igennem jordoverfladen.
Ekstraudstyr
* Der kan evt. monteres ballastvægte på forreste ramme for at sikre ekstra
gennemtrængning.
* Trækkost bagpå sikrer ekstra indarbejdning af frøene
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AFSNIT 6 - BESKRIVELSE
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
Billede 2
Forreste ramme til dobbelt pigvalse

Billede 3
Greb og stilleskrue til frødosering

Billede 4

Billede 4A

Topstang

Svingramme til dobbelt flydende pigvalse og justerbar nedtryksstang
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AFSNIT 7 – KLARGØRING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
MONTERING
BLEC priksåmaskine leveres monteret, smurt og klar til brug. Alle møtrikkers og
boltes tilspænding skal kontrolleres efter de første par timers brug.
FORRESTE DOBBELTE PIGVALSE (se billede 4)
Både den forreste valse og pigvalsen er monteret i en svingramme, så valserne
kan flyde over jorden og altid være i kontakt med overfladen. To justerbare
topstænger med afstandsskiver er monteret på rammen, så den forreste valse kan
sænkes og dermed øge piggenes gennemtrængning af overfladen på fastere jord.
Den forreste valse sænkes ved at fjerne stifterne og presse valsen nedad, indtil
det øverste hul er synligt, og derefter sætte holdestifterne tilbage i øverste hul (se
billede 4b). Maskinens forvægt overføres nu til den forreste pigvalse for at sikre
bedre gennemtrængning.
Såsystem
Før såningen kan begynde, skal doseringen pr. kvadratmeter beregnes, hvorefter
græsfrøene skal indsås (se afsnittet om indsåning).
Der er som standard (se billede 5) monteret et hydraulisk stopsystem (kræver en
dobbeltvirkende spoleventil på traktoren), så operatøren nemt kan åbne og lukke
deflektorklappen ved hjælp af grebet på spoleventilen.
VIGTIGT!
Ved indsåning med lave tilførsler eller med større typer frø er det måske ikke
nødvendigt at stoppe frøene med det hydrauliske greb, fordi frøene holder op med
at falde, når rotorens pigvalse holder op med at dreje.
Trækkost
Monteringsrammen for trækkosten kan højdejusteres ved at dreje på donkraftene
på siden og justere håndtagene (se billede 6) enten med eller mod uret.
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AFSNIT 7 – KLARGØRING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
Billede 4B

Billede 5

Hydraulisk systemstop af frøtilførsel

Billede 6
Stilleskruer til
dybdekontrol

Billede 6A
Trækkost, bag (ekstraudstyr)
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Trækkostenhed

AFSNIT 7 – KLARGØRING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
Trækkost, bag (ekstraudstyr) (se billede 6A)
Den bageste trækkostenhed kan monteres på den bageste sideramme. Kosten
kan nemt svinges op eller ned for at øge frøgennemtrængningen og også feje
græsset.
Bageste valse (se billede 7)
Den bageste glatvalse kan højdejusteres via hullerne i valsens stolper. Fjern
stiften, og skub valsen op og ned.
VIGTIGT!
Når maskinen opbevares efter brug, skal valsen sænkes, så kosten er fri af
jorden, da børsterne ellers vil blive deforme.
Bageste valseskraber: (se billede 7).
Skrabervalsestangen skal anbringes tæt på valsen uden at røre. Den justeres
frem eller tilbage, når lejebolten er løsnet. Spænd derefter bolten igen.
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AFSNIT 7 – KLARGØRING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000

Billede 7
Bageste glatvalse
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AFSNIT 7 – KLARGØRING, INDSÅNING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
INDSÅNING
Der skal udføres en indsåning for præcist at beregne doseringen for hver enkelt
frøblanding. Det kan ske på to måder:

DEN FØRSTE MÅDE
1. Løft priksåmaskinen og den forreste pigvalse fri af jorden, og klods derefter
maskinen op.
2. Monter den medfølgende indsåningsbakke på undersiden af frøslisken.
3. Kontrollér, at deflektorklappen lukker for åbningerne.
4. Fyld såkassen med en portion frø.
5. Sæt doseringsmængden til f.eks. 50 ved at dreje knastmålerne, indtil 50 står ud
for markøren, og drej derefter grebet A (billede 3), indtil markøren rører nr. 50 på
knastmåleren.
Vend markørens omdrejningsretning ved at trykke på knæarmen for at vende
skraldemekanismen (billede 3a).
6. Flyt detektorklappen for at åbne med spoleventilen på hydraulikcylinderen.
7. Drej pigvalsen 10 omgange, hvilket svarer til hver models omtrentlige areal:
BMS10002

1 omgang = 0,78
10 omgange = 7,8
20 omgange = 15,6

m²
m²
m²

8,3 fod²
84 fod²
168 fod²

BMS14002

1 omgang = 1
10 omgange = 10
20 omgange = 20

m²
m²
m²

11 fod²
107 fod²
214 fod²

BMS18002

1 omgang = 1,25
10 omgange = 12,5
20 omgange = 28

m²
m²
m²

13,5 fod²
150 fod²
134 fod²

BMS21002

1 omgang = 1,5
10 omgange = 15
20 omgange = 30

m²
m²
m²

16 fod²
161 fod²
322 fod²

BMS24002

1 omgang = 1,7
10 omgange = 17
20 omgange = 34

m²
m²
m²

18 fod²
182 fod²
365 fod²

BMS30002

1 omgang = 2,1
10 omgange = 21
20 omgange = 42

m²
m²
m²

22 fod²
225 fod²
451 fod²
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AFSNIT 7 – KLARGØRING, INDSÅNING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
INDSÅNING – FORTSAT
DEN ANDEN MÅDE
Gennemfør pkt. 1-5 herover.
6a. Find et passende fladt område, og anbring priksåmaskinen på dette.
7a. Flyt detektorklappen for at åbne med grebet på den hydrauliske spoleventil.
8a. Kør traktoren 20 meter frem i den hastighed, du kører med, når du sår. Stop
traktoren, og luk deflektorklappen med grebet på den hydrauliske spoleventil.
9a. Løft priksåmaskinen, og fjern indsåningsbakken. Vej mængden af frø i
bakken, der på følgende modeller dækker det angivne areal:
BMS1000 = 20 m²
BMS1400 = 28 m²
BMS1800 = 36 m²
BMS2100 = 42 m²
BMS2400 = 48 m²
BMS3000 = 60 m²
10a. Hvis den vejede mængde er for lille eller stor, skal knastmåleren og
stilleskruen flyttes op/ned, hvorefter proceduren gentages, indtil den ønskede
dosering er nået.
BLEC kan ikke levere en såtabel, eftersom frøene i alle frøblandinger har
forskellig densitet og vægt. Det anbefales at indså hver frøblanding enkeltvist.
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AFSNIT 8 – BETJENING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
OVERSÅNING
Kontrollér, at du har gennemført alle foregående anvisninger. Vælg derefter et
plant område, og anbring priksåmaskinen herpå.
Juster først topstangen på traktoren, så stiften er halvvejs inde i sprækken på
priksåmaskinens ramme (se billede 8).

Billede 8

Skru derefter donkraftens håndtag nedad for at sænke den centermonterede kost,
indtil børsterne rører overfladen (se billede 9).

Billede 9

Donkrafte
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AFSNIT 8 – BETJENING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
OVERSÅNING (fortsat)
Kontrollér, at du har valgt det ønskede doseringstal på knastmåleren (se billede
10).

Billede 10

Begynd derefter at køre fremad, og åbn samtidig deflektorklappen ved at flytte
grebet på spoleventilen – derefter falder frøene ud på deflektorklappen og fordeler
sig jævnt i og omkring de huller, pigvalserne har lavet. Den centermonterede kost
fejer frøene ind i hullerne.
Der kan monteres en trækkost bagpå (ekstraudstyr) for at give en ekstra feje- og
plejeeffekt (se billede 9).

VIGTIGT!
Hvis jorden er for fast, kan det ske, at de 2 pigvalser ikke trænger igennem den.
Den forreste valse kan i så fald sænkes for at øge vægten og dermed
gennemtrængningen (se billede 7).

HUSK: JO HØJERE FART, JO RINGERE GENNEMTRÆNGNING AF
PIGGENE
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AFSNIT 8 – BETJENING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
OVERSÅNING (fortsat)
Der skal altid bruges rene frø. Tjek poserne for fremmedlegemer, navnlig snore.
Husk til slut at lukke deflektorklappen og stoppe frøene ved arbejdsgangens
afslutning.
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AFSNIT 9 – VEDLIGEHOLDELSE
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
SMØRING – FEDTLEJER
Pigvalser og den bageste valse skal smøres hver uge (hver 40. time). Kun 1-2
pump på smørepistolen (se billede 11, 12 og 13).

Billede 11

Billede 12

Smør kæden hver uge ved at smøre fedt på leddene (se billede 12).

Billede 13
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AFSNIT 9 – VEDLIGEHOLDELSE
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
SMØRING – smør nylonbøsningerne på frørotoren hver 8. time. Kun 1 pump på
smørepistolen (se billede 14 og 14A).

Billede 14

Billede 14A

Smør knasterne på den forreste nedtyksstang hver uge/hver 40. time (se billede
15).

Billede 15

Smør stifterne på den forreste pigvalses svingramme hver 8. time (se billede 15).
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AFSNIT 9 - VEDLIGEHOLDELSE
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
KÆDEJUSTERING (se billede 16)
Kædetrækket befinder sig under afskærmningen på højre side af priksåmaskinen.
Kontrollér kædens spænding efter de første 2 timers brug første gang (nye kæder
strækker sig hurtigt, når de tages i brug). Sidesløret øverst på begge kæder må
højst være 25 mm. Kæderne justeres ved at løsne låsemøtrik A et par omgange
og derefter skrue boltene B ind, indtil sidesløret på det øverste kædestykke er ca.
10 mm. Kæden må ikke være for stram, da det vil kunne beskadige lejerne. Der
skal altid være en lille smule sideslør.

Billede 16

Låsemøtrik A

Stillebolte B
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AFSNIT 9 – VEDLIGEHOLDELSE
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
PIGVALSESKRABERE
Kontrollér en gang om ugen, at skraberstængerne på pigvalserne er
anbragt tæt på støbningerne. De skal normalt ikke justeres, men hvis
der kommer en genstand i klemme mellem stængerne, kan boltene
løsnes på hver side og derefter sættes på plads igen (se billede 16).
Billede 16

Løsn denne bolt på hver side for at justere skraberstangen
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AFSNIT 10 – OPBEVARING
BLEC PRIKSÅMASKINE2
MODEL: BMS1000 - BMS3000
1. Tøm altid såkassen helt for frø efter brug, eftersom frøene kan spire, hvis der er
fugt i såkassen.
2. Smør alle lejer og kæder.
3. Vask maskinen af, og tør den.
4. Opbevares under tag i en bygning, eller læg en presenning over maskinen.
5. Opbevar altid brugerhåndbogen i beholderen.

Du er nu klar til at bruge din priksåmaskine
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GARANTIBETINGELSER
(1)

BLEC (Global) Ltd garanterer, at udstyr, der er leveret af BLEC, ikke har fremstillings- eller monteringsfejl.
Denne garanti gælder i ét år. Garantiperioden begynder den dag, udstyret leveres til kunden.

(2)

Denne garanti gælder kun den første køber og kan ikke overdrages.

(3)

BLEC (Global) Ltds garanti kan ophæves i følgende tilfælde:
a)
Maskinen har været brugt til opgaver, der overskrider produktets konstruktions- og styrkegrænser.
b)
Der er foretaget ændringer af maskinen, der ikke er godkendt af BLEC (Global) Ltd.
c)
Brugsforholdene kan konstateres at være unormale.
d)
Normal vedligeholdelse i henhold til de af BLEC (Global) Ltd anførte og specificerede krav er ikke
udført.

(4)

BLEC (Global) Ltd påtager sig intet ansvar for maskin- eller komponentfejl, når det kan fastslås, at fejlen
skyldes brug af udstyr med tilbehør, som BLEC (Global) Ltd ikke forud havde godkendt.

(5)

Procedure for anmeldelse af garantikrav:
a)
b)
c)

Underret den BLEC (Global) Ltd-forhandler, udstyret er købt hos, senest 10 dage efter fejlens
opståen.
Stil udstyret til rådighed for eftersyn af forhandlerens tekniker.
Hvis fejlen findes at være forårsaget af forkert fremstilling eller montering, udskiftes de
fejlbehæftede komponenter helt uden beregning. Forhandlere anmodes om at indsende deres
rapport sammen med kravet til BLEC (Global) Ltd senest 28 dage efter fejlens opståen.

(6)

Hvis din BLEC (Global) Ltd -maskine bruges til dens beregnede formål og vedligeholdes korrekt, er vi sikre
på, at den kan bruges effektivt og uden problemer i mange år. Kontakt altid din BLEC (Global) Ltdforhandler, hvis du bemærker uregelmæssigheder i maskinens funktion eller nedsat ydelse.

(7)

Disse garantibetingelser er tillæg til og erstatter eller påvirker ikke nogen rettighed eller noget retsmiddel,
som en ejer måtte have i henhold til loven over for sælger i henhold til den kontrakt, der gælder for ejerens
køb af produktet.
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BLEC Global Ltd
NB! Foranstående oplysninger i denne manual er kun vejledende, og BLEC (Global) Ltd kan ikke på
nogen som helst måde gøres ansvarlig for misbrug eller for fejlfortolkning af disse oplysninger. Maskinen
må aldrig bruges under upassende forhold eller situationer. Kontakt straks vores tekniske afdeling, hvis
der er spørgsmål til eller usikkerhed om bestemte dele af udstyret:

BLEC (Global) Ltd
Unit 5 Crease Drove Industrial Estate Crowland
Peterborough
England
Tlf.: +44 (0)1778 346222
Fax: +44 (0)1778 346777
E-mail: sales@blec.co.uk
www.blec.co.uk

