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Voorwoord

Deze handleiding is in eerste instantie bedoeld voor de gebruiker van de spitmachine. De

handleiding dient zorgvuldig te worden doorgelezen, alvorens de machine in gebruik wordt

genomen.

Een vakkundige bediening en het tijdig uitvoeren van het in deze handleiding voorgeschreven

onderhoud zijn voorwaarden voor een langdurige en storingsvrije werking van uw zaaimachine.

Bij vervanging van onderdelen van de machine dienen uitsluitend originele Farmax onderdelen te

worden gebruikt. Deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw Farmax leverancier.

Indien u zich voor onderdelen, informatie of andere wensen betreffende uw zaaimachine tot de

leverancier wendt, wordt u verzocht het type en het serienummer van de machine op te geven.

In het belang van de verdere ontwikkeling van de Ringseeder behouden wij ons het recht voor,

geringe wijzigingen in het ontwerp van het machinetype door te voeren. Hierdoor kunnen kleine

afwijkingen van de uitvoering van een Ringseeder ten opzichte van de beschrijving in deze

handleiding voorkomen.

De in deze handleiding opgenomen figuren en gegevens geven de technische stand van het

machinetype weer ten tijde van druk van deze handleiding.

Productverantwoordelijkheid en Informatieplicht

De productverantwoordelijkheid verplicht de fabrikant en de handelaar bij de verkoop van machines

de handleiding aan de gebruiker te overhandigen. Een schriftelijke bevestiging hiervan is vereist.

Deze bevestiging dient zowel door de koper als door de leverancier te worden ingevuld. Op de

volgende pagina is deze overeenkomst weergegeven.
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Gerbuiksersverklaring

1 Gebruiker: ……………………………………………………………………
Plaats/postcode: ……………………………………………………………………
Tel: ……………………………………………………………………
Heeft dd.*: ……………………………………………………………………
Van leverancier: ……………………………………………………………………
Geleverd gekregen een nieuwe/gebruikte**:……………………………………….
(omschrijving werktuig/machine)………………………………………………………

2. Merk: ……………………………………………………………………
Type: ……………………………………………………………………
Serienummer: ……………………………………………………………………
Machinenummer: ……………………………………………………………………

3. In opdracht van koper door fabrikant/importeur/mechanisatiebedrijf** uitgevoerde wijzigingen:
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zie koopovereenkomst

4. Het nieuwe werktuig (machine/installatie) werd afgeleverd onder:
 Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en –uitrustingen (AHL)
 Metaalunie voorwaarden (met AHL)
 andere voorwaarden, te weten: ……………………………………………………….

5. Het gebruikte werktuig (machine/installatie)werd afgeleverd onder:
 Metaalunie voorwaarden (met AHL)
 andere voorwaarden, te weten: ……………………………………………………….

6. Het werktuig (machine/installatie) werd afgeleverd met:
 Nederlandstalige gebruikershandleiding
 andersoortige instructie aangaande juist gebruik

7. Aan koper is een instructie gegeven aangaande:
 juist en veilig gebruik
 juist en veilig onderhoud
 mondelinge veiligheidsinstructie

8. Op verzoek van de koper vindt wel/geen inbedrijfstelling plaats.

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

Handtekening koper:…………………… Handtekening leverancier:……………………….
Naam koper:……………………………. Naam leverancier:………………………………..

* Tevens ingangsdatum garantietermijn, indien garantie wordt verleend.
** Doorhalen wat niet van toepassing is.
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EGConformiteitsverklaring

Merk: Farmax

Type: ………………

Serienummer: ………………

(Overeenkomstig Richtlijn 2006/42/EG)

Wij,

Farmax Metaaltechniek B.V.

Nijverheidsstraat 5

7591 BM Denekamp

Verklaren enig in verantwoording, dat het product

Waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing zijnde fundamentele

veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn.

(2006/42/EG), zoals laatstelijk gewijzigd.

De volgende Europese (geharmoniseerde) normen zijn toegepast:

• NEN-EN-ISO 13857:2008 Veiligheidsafstand

• NEN-EN-ISO 13850:2008 Noodstop - ontwerpbeginselen

• NEN-EN 953 : 1998 Afscherming

• NEN-EN-IEC 60204-1: 2006 Electrische uitrusting machines

Datum afgifte: ……………………………………...

Handtekening: ……………………………………...

Naam: ……………………………………...
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Garantieverklaring

Deze verklaring wordt afgegeven terzake van een Farmax Ringseeder. Deze verklaring is van kracht tussen de
leverancier (Farmax Metaaltechniek B.V.) en de eerst rechtverkrijgende koper (de afnemer).

Deze garantie geldt voor de duur van één jaar.

Garantie wordt verleend zoals aangegeven in de hierna volgende

garantiebepalingen.

Deze garantieverklaring is op

Datum: ………………………………………………………………

Afgegeven aan:

Naam afnemer: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

Vestigingsplaats: ………………………………………………………………

Voor de Farmax Ringseeder:

Type machine: ………………………………………………………………

Nummer: ………………………………………………………………

Door:

Naam verkoper: ………………………………………………………………

(namens leverancier)

Ondertekening: Stempel:
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Garantiebepalingen

Artikel 1. De garantie wordt door de leverancier verleend voor een periode van 12 maanden na de datum van

afgiftevanvoorgaandeverklaring.Degarantiegeldtenkelvoordeeersteafnemerennietvoor

opvolgende (recht)verkrijgende(n).

Artikel 2.a De garantie betreft het leveren van defect geraakte (onder)delen tijdens de garantieperiode, mits

melding van het defect plaatsheeft binnen de garantieperiode.

Artikel 2.b Garantie wordt uitsluitend gegeven op:

• het draaiende gedeelte;

• materiaal en/of constructiefouten.

Artikel 3. De afnemer draagt de kosten van het repareren c.q. vervangen van defect geraakte onderdelen.

Artikel 4. Onderdelen en verbruiksmaterialen welke bij reguliere servicebeurten worden vervangen (zoals

bijvoorbeeld bouten, moeren en kettingen) vallen niet onder de garantie.

Artikel 5.a Van de garantie zijn uitgesloten alle gebreken ontstaan door:

• onoordeelkundige behandeling;

• onoordeelkundig dan wel onjuist onderhoud;

• wijzigingen of reparaties, verricht door anderen dan de leverancier;

• overbelasting;

• toepassing van onjuiste beveiliging van de koppelingsas.

Artikel 5.b Eveneens van de garantie zijn uitgesloten schade en/of gebreken:

• aan slijtdelen;

• aan de elektrische installatie;

• ontstaan door van buiten komend onheil, brand, onweer/bliksem, aanrijding e.d.;

• aan accessoires en banden.

Artikel 6. De afnemer dient zich voor de uitvoering van de garantie vooraf tot de leverancier te wenden.

Artikel 7. De garantie omvat in geen geval het vergoeden van schade(n) aan personen en zaken ten gevolge

van het breken of defect raken van (onder)delen, of welke verder schaden (bijvoorbeeld

vervolgschade) hieruit ook voor de afnemer mochten ontstaan.

Artikel 8. De bepalingen in de ‘Metaalunie-voorwaarden’ betreffende algemene leverings- en

betalingsvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de tussen de partijen gesloten

koopovereenkomst, blijven van toepassing.
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Veiligheidsbepalingen

Veiligheid van gebruikers en
omstanders
Met deze Ringseeder mag uitsluitend worden

gewerkt door een persoon die vooraf deze

veiligheidsmaatregelen heeft doorgenomen en

daarnaast voldoende is geïnstrueerd.

Aangaande de minimaal toegestane leeftijd van

de gebruiker zijn de betreffende wettelijke

regelingen per land van toepassing.

De Ringseeder mag niet gebruikt worden door

een gebruiker die zich niet fit voelt, vermoeid is,

onder invloed van drank en/of verdovende

middelen is en/of medicijnen gebruikt die de

rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Voorkom beknellingsgevaar tijdens het

bevestigen van de Ringseeder aan de

rotorkopeg door niet tussen de rotorkopeg en de

Ringseeder te gaan staan.

Voorkom dat personen zich bij de Ringseeder

bevinden tijdens het laten zakken van de

zaaicombinatie.

Tijdens werkzaamheden of transport mogen er

zich geen personen begeven op de Ringseeder.

Bij het in gebruik stellen van de machine dient

de gebruiker zich ervan te overtuigen, dat er

zich niemand in het werkgebied van de

Ringseeder bevindt.

Deze veiligheidseis dient tevens tijdens het

verdere verloop van de werkzaamheden

zorgvuldig in acht te worden genomen.

Veiligheid tijdens het gebruik
Het is niet toegestaan de machine te gebruiken

voor andere werkzaamheden dan

zaaiwerkzaamheden.

De gebruiker dient steeds, wanneer er met de

Ringseeder gewerkt gaat worden, na te gaan of

de machine geen ogenschijnlijke mankementen

en/of beschadigingen vertoont.

Indien er zich personen in de buurt van de

Ringseeder bevinden, dient de gebruiker bij het

van richting veranderen deze beweging

duidelijk kenbaar te maken, eventueel door

gebruikmaking van de claxon.

Indien de Ringseeder in de schemering en/of in

het donker gebruikt wordt, is de plaatsing van

een op de Ringseeder gerichte schijnwerper

aanbevolen.

Bij mankementen en/of storingen dient

onmiddellijk de oorzaak ervan te worden

onderzocht.
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Veiligheid tijdens het
transport
Bij transport van de machine over de openbare

weg dient aan de betreffende wettelijke

regelingen per land voldaan te worden.

Indien de Ringseeder over de openbare weg

wordt vervoerd met behulp van het trekkend

voertuig, dient aan de betreffende wettelijke

regelingen per land voldaan te worden.

Tevens wordt aanbevolen een zwaailamp aan te

brengen.

Veiligheid tijdens controle
en onderhoud
Bij het verlaten van het trekkend voertuig dient

de Ringseeder op de vloer te rusten. Daarnaast

dient de aftakas te zijn uitgeschakeld van de

rotorkopeg.

Bij controlewerkzaamheden dient men er te

allen tijde van verzekerd te zijn dat de rotoren

niet draaien en de aftakas uitgeschakeld is.

Schakel de motor uit en verwijder de

contactsleutel uit het contactslot.

Indien bepaalde bouten als breekbouten

toegepast zijn, mogen deze nooit (ook niet als

noodreparatie) door andere typen (breek-)

bouten vervangen worden.

Verwijder nooit de beschermingskasten als de

machine nog in werking is.

Vermijd beknelling van handen tijdens het

terugplaatsen van de ketting op de

kettingwielen

Zaaicombinatie stopzetten bij het schoonmaken

van de Ringseeder.

Daar waar dit de veiligheid bevordert, zijn

veiligheidsstickers op de spitmachine

aangebracht. Indien deze stickers beschadigd of

onleesbaar zijn, dienen deze te worden

vervangen door nieuwe, originele stickers*.

De betekenis van de verschillende stickers is

hierna weergegeven.

* Verkrijgbaar bij uw Farmax leverancier
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Veiligheidspictogrammen

De op deze pagina’s op schaal afgebeelde stickers kunnen op uw Ringseeder/zaaicombinatie

aangebracht zijn. Bij elk type sticker is het nummer en een korte beschrijving gegeven.

No. 452 315

Lees, voordat u handelingen

met deze machine gaat

uitvoeren, eerst de handleiding

en de daarin opgenomen

veiligheidsbepalingen.

No.449 402

Voer geen handelingen uit

aan de machine voordat alle

draaiende delen tot stilstand

zijn gekomen.

No. 449 442

Draag er altijd zorg voor, dat er geen

lichaamsdelen en/of kledingstukken

in de buurt van bewegende delen

kunnen komen. Houd daarom

altijd afstand.

No. 449 313

Draag er tijdens het gebruik van de

machine en bij

(de-)montagehandelingen altijd

zorg voor dat er geen lichaamsdelen

beklemd (kunnen) raken.

No.449 402

Niet te dicht bij de aftakas

in de buurt komen
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Aanvullende pictogrammen

De op deze pagina’s op schaal afgebeelde stickers kunnen, afhankelijk van het type rotorkopeg

aangebracht zijn. Bij elk type sticker is een korte beschrijving gegeven.

Indicatie voor het maximaal toegelaten

toerental van de aftakas. In dit geval 1000

omwentelingen per minuut.

Indicatie voor het maximaal toegelaten

toerental van de aftakas. In dit geval 540

omwentelingen per minuut.
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Richtlijnen voor gebruik

voor het zaaien

In dit hoofdstuk 'richtlijnen voor gebruik' staat nader uitgelegd waar u rekening mee dient te

houden bij het gebruik van de Farmax Ringseeder. Met het in acht nemen van onderstaande

informatie garandeerd u een juiste werking van zaaimachine.

Alvorens u zich met de zaaimachine verplaatst

is het belangrijk om na te gaan of alles naar

behoren functioneerd, let op het volgende op;

- Is uw zaaimachine goed aan de

rotorkopeg gebouwd en deze op zijn

beurt weer aan de trekker?

- Zijn alle onderdelen van de machine

ingeklapt zodat dit geen gevaarlijke

situaties oplevert?

- Bevinden zich geen verstoppingen van

bijvoorbeeld zaaigoed, plantresten of

andere materialen in de zaadtank,

rotoren, zaaislangen, ringen of zaaigoot?

- Is de aftakas goed aangesloten aan

zowel de trekker als de rotorkopeg.

Zaaimachine controleren
Goed zaaiwerk hangt samen met de controle op

het resultaat.

Voordat u begint met zaaien is het belangrijk

om de volgende punten te controleren:

- Hangen zaaislangen niet door?

- Zijn de zaaislangen niet vestopt?

- Hinderen plantenresten de zaaigoot?

- Onstaat er in de zaadtank geen ophoping

door speltachtig zaaizaad?

- Wordt de juiste zaairotoren gebruikt voor

het gekozen zaaizaad.

- Geeft de E-drill de gewenste afgifte van

zaaizaad?

Opmerking: raadpleeg uw E-drill handboek voor

de juiste zaadroteren & doseringen.

Tijdens het zaaien
Tijdens het zaaien is het belangrijk om rekening

te houden met de volgende zaken;

- De werksnelheid is afhankelijk van de

bodemsoort en de bewerking welke

vooraf ging aan het zaaien.

- Houd u zich altijd aan de aangegeven

aftastoerental zoals deze aangegeven is

op uw rotorkopeg en handleiding.

Een zaaimachine met 540 aandrijving

mag niet met een 1000 aftakas en

overeenkomstig lager motor toerental

gebruikt worden.

- Wanneer u op de kopakker van het veld

bent moet u het motortoerental verlagen

en de rotorkopeg tijdens het rijden

optillen. Na het keren is het belangrijk

om met hetzelfde motortoerental de

machine al voor het starten van zaaien al

te laten zakken, het zaad heeft tijd nodig

om naar de zaaigoot getransporteerd te

worden.
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Loodrecht pendel Let tijdens het zaaien op de lood-recht pendel

die bevestigd zit aan de zijkant van uw

zaaimachine. Wanneer deze pendel overeenkomt

met de aangegeven driehoek gat staat uw

machine lood-recht. Hierdoor wordt het zaaizaad

evenredig aangedrukt over beide ringsegmenten.

Evenredige drukverdeling

Het instellen van de egalisatieplaat dient te

gebeuren naar gelang de bodemgesteldheid. De

egalisatiebalk kan ingesteld worden door

de spindel in of uit te schroeven op uw

Kverneland rotorkopeg.

LET OP: de egalisatiebalk niet te diep instellen.

Dit kost u trekvermogen en kan uw zaaibed

negatief beïnvloeden.

Egalisatieplaat

Egalisatiebalk spindel

Richtlijnen voor gebruik
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Zaaislangen bevestiging
De zaaislangen van de Ringseeder zitten met slangklemmen bevestigd aan de slangmoffen op de

zaaigoot. Om zaaislangen in te korten (of te vervangen) adviseren wij u een mes of kleine zaag te

gebruiken. Na het terugsteken van de slangen de slangenklemmen weer strak om de slangmof

draaien.

De slangen op de verdelerkop moeten volgens een bepaalde verdeling aangesloten worden op de

zaaigoot. In de afbeelding hieronder staat de verdeling met nummers aangegeven.

Instellen Ringseeder
.

Het instellen van de diepte van de

zaaicombinatie kan gedaan worden door de twee

pinnen van de parallellogram te verplaatsen in

het gatenpatroon. Om de pinnen te verplaatsen

in het gatenpatroon:

- Uw (hydraulische) topstang met

maximale slag uitzetten,

- Ringseeder laten zakken,

- Pinnen aan beide zijden verwijderen.

- Ringseeder uitzakken tot het gewenste

gatenpatroon bereikt is.

- Pinnen terugplaatsen.

Parallellogram

Opmerking:Wanneer u gebuikt

maakt van een 40 gaats verdeelkop

telt u (oplopend) vanaf de 32e pijp

door naar de 40e.

Richtlijnen voor gebruik
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Aangezien de kettingoverbrenging van de Ringseeder gesmeerd wordt met behulp van vet in plaats

van olie is er in deze bijlage een overzicht gegeven van de werkwijze van het verversen van het

kettingkastvet.

Kettingkasten met vet herkennen

Werkwijzekettingkastvetverversen

Het is ten eerste van belang om te weten welke kettingkasten van uw machine worden gesmeerd

met vet, voordat deze ververst kunnen worden. De kettingkasten die gesmeerd worden met vet zijn

gemakkelijk te herkennen aan het ontbreken van de controleplug en de aftapplug. Een kettingkast

die wordt doorgesmeerd met vet beschikt dus uitsluitend over twee (kettingkast)

bevestigingsbouten. Een dergelijke kettingkast is dan ook hieronder ter verduidelijking

weergegeven.

het Vet verversen
Om het vet van een kettingkast te verversen dient allereerst het deksel van de kettingkast

gedemonteerd te worden. Het deksel van de kettingkast is bevestigd met behulp van enkele

bouten.

Vervolgens dient de kettingkast inwendig schoon en vetvrij gemaakt te worden om de kwaliteit van

het nieuwe vet te kunnen waarborgen.

Na het reinigen van de kettingkast kan de ketting ingesmeerd worden met EP2 vet. Wanneer deze

ingesmeerd is kan het deksel terug worden geplaatst.

Herhaal de hieboven genoemde stappen aan de andere zijde van de zaaimachine.
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Onderhoudsschema

Hieronder is het onderhoudsschema van een Farmax Ringseeder weergegeven. Hierbij staat

verduidelijkt welk onderhoud er op welk moment er toegepast moet worden om de zaaimachine in

goede staat te behouden. Voor het onderhoud aan uw rotorkopeg verzoeken wij u deze bij de

desbetreffende fabrikant op te vragen.
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smering enOnderhoud

bouten natrekken
Bij ingebruikname van een nieuwe Ringseeder

moeten na ca. 2 draaiuren alle bouten

nagetrokken worden. Daarna dienen de bouten

iedere 50 draaiuren gecontroleerd worden, doch

minstens één maal per week. Er mogen

uitsluitend originele (passende) bouten en

moeren gebruikt worden.

Lagers doorsmeren

Bij ingebruikname van een nieuwe Ringseeder
dient wekelijks en jaarlijk het vet in de ketting en
lagers ververst te worden.

Opmerking:Wij adviseren EP2 vetpatronen te
gebruiken voor het doorsmeren van de lagers.

Hiernaast staat een overzicht van de smeernippels
welke wekelijk meegenomen moet worden om uw
machine goede conditie te houden.

Vetnippel

In onderstaande afbeelding is de smeernippel

te zien van de spijlenrol welke zicht achter de

ringenrol bevindt. Aan iedere zijde van de

spijlenrol bevindt zich één smeernippel

In onderstaande afbeelding is de smeernippel

te zien van de ringenrol. In totaal hebben beide

ringrollen 8 smeernippels welke in 4

rolsegmenten verdeel zijn.

Vetnippel
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Dagelijks onderhoud
Controleer dagelijks op eventuele defecten of

beschadigingen, controleer daarnaast of de

bevestiging van de Ringseeder nog altijd naar

behoren is.

Wekelijks onderhoud
Wekelijks dienen alle smeerpunten van de

machine doorgesmeerd te worden.

Smeerpunten bevinden zich bij de draaiende

delen op de machine.

Opmerking: gebruik EP2 vetpatronen voor het

doorsmeren van deze lagers.

Controleer wekelijks of alle zaaislangen +

verdeelkop vrij zijn van achtergebleven zaad of

andere obstakels. Haal dit weg indien aanwezig.

Onderhoud bij elke 250
draaiuren

Ververs iedere 250 draaiuren het vet in de

kettingkast om een goede werking van de

machine te kunnen garanderen.

Controleer daarnaast iedere 250 draaiuren de

staat van de kettingen. Inspectie van de

kettingen geschiedt door de aanwezige

beschermingskap te verwijderen waardoor de

kettingen zichtbaar worden.

Opmerking: Gebruik EP2 vet bij het verversen

van het aanwezige vet in de kettingkast.

In onderstaande afbeelding is de smeernippel

te zien van de spijlenrol welke zicht achter de

ringenrol bevindt. Aan iedere zijde van de

spijlenrol bevindt zich één smeernippel

Vetnippel

smering enOnderhoud
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Wanneer de machine voor een lagere tijd opgeslagen gaat worden dienen de volgende preventieve

onderhoudsmaatregelen getroffen te worden om de staat van de machine ten goede te komen:

De Ringseeder dient grondig schoon en droog gemaakt te worden.

Alle blanke delen moeten worden ingevet.

Alle draaipunten moeten worden gesmeerd.

Blaas de stijgbuis, zaaislangen en zaaigoot goed schoon met behulp van perslucht.

De Ringseeder dient, indien mogelijk, op een vochtvrije, schone plek neergezet te

worden.

Opslagvoorlangere tijd
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BIjlages enaanvullingen

BIjlage I

onderdelenRingseeder
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BIjlage II

onderdelen zaaitechniek

Onderdelen zaaitechniek
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Kverneland stijgbuis
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Kverneland zaaibuis
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Kverneland verdeelkop
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BIjlages enaanvullingen

BIjlage III

Metaalunie voorwaarden

BIjlages enaanvullingen
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