Handleiding Kouterbemesters

VOORWOORD
Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid kouterbemester, gefabriceerd voor
het moderne veeteelt- en loonbedrijf. Wij zijn van mening dat u door het kopen van een Slootsmid
bemester een goede keuze heeft gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd, dat u met deze
kouterbemester, mits normaal gebruikt en goed onderhouden, jarenlang een tevreden gebruiker
zult zijn.
Voordat u uw bemester in gebruik neemt, raden wij u dringend aan deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig te lezen, daar wij geen garantie kunnen geven op eventuele bedieningsfouten of
ondeskundig gebruik.
De fabrikant zal steeds streven naar een verbetering van zijn producten en behoudt zich het recht
voor veranderingen aan te brengen, zonder enige verplichting ten aanzien van eerder geleverde
machines.
Alle afbeeldingen, afmetingen en gewichten, die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, kunnen
zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
Afbeeldingen en gegevens zijn zo nauwkeurig als mogelijk, echter door eventuele tussentijdse
wijzigingen niet bindend.
Slootsmid Laren B.V.
Zutphenseweg 31
7245 NR Laren ( Gld)
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Internet:

0573-401227
0573-402131
laren@slootsmid.nl
www.slootsmid.nl

INHOUDSOPGAVE

1. GARANTIE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2. EG- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES ----------------------------------- 5
3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN ------------------------------------------------------------------------------------ 6
3.1 Veiligheidsstickers ---------------------------------------------------------------------------------------- 8
4. MONTAGEBESCHRIJVING ---------------------------------------------------------------------------------------- 9
4.1 Hydrauliek ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
4.1.1. Uitvoering met eenvoudige bodemdrukinstelling -------------------------------------- 11
4.1.2. Uitvoering met Slootsmid volgordeventiel ----------------------------------------------- 12
4.2 Mestaanvoer --------------------------------------------------------------------------------------------- 14
5. AFSTELLEN VAN MACHINE ------------------------------------------------------------------------------------ 15
6. WERKEN MET DE MACHINE ----------------------------------------------------------------------------------- 17
7. ONDERHOUD ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
7.1 Bij regelmatig gebruik van de machine: ----------------------------------------------------------- 18
7.2 Bij machine in opslag: ---------------------------------------------------------------------------------- 18
7.3 Controleren en afstellen van verdeler -------------------------------------------------------------- 19
7.4 Smeerpunten --------------------------------------------------------------------------------------------- 20
8. STORINGEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
9. TECHNISCHE GEGEVENS -------------------------------------------------------------------------------------- 23

Handleiding Kouterbemesters

1. GARANTIE
Wij garanderen na de leveringsdatum 6 maanden volledige garantie op goede werking van onze
machine, mits onderhoud en gebruik overeenkomstig onze voorschriften in deze
gebruiksaanwijzing hebben plaatsgevonden.
De garantie omvat díe gebreken, die hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten en
beperkt zich tot het onder garantie leveren van onderdelen: dit uitsluitend ter beoordeling van
Slootsmid b.v.
De aanspraak op garantie vervalt indien sinds de leveringsdatum meer dan zes maanden
verstreken zijn. Ook onoordeelkundig gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud en foutief
uitgevoerde reparaties en veranderingen doen alle aanspraken op garantie vervallen. Garantie
dient aangevraagd te worden door middel van een volledig ingevuld garantieformulier.

Figuur 1: typeplaatje

Wij verzoeken u bij bestelling van onderdelen altijd de nummers op het typeplaatje op te geven.
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2. EG- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(Richtlijn 89/302/EEG)
Fabrikant:
Adres:

Slootsmid B.V.
Zutphenseweg 31, 7245 NR Laren (Gld)

Verklaart hiermede dat,
De SLOOTSMID KOUTERBEMESTER type SV
Serienummer
Bouwjaar
Afleveringsdatum

:……………………
:……………………
:……………………

Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn ( Richtlijn 89/392/EEG, zoals laatstelijk
gewijzigd); EN 292-1 en EN 292-2.
Gedaan te Laren (Gld), de …………….

L.H. Eggink,
Directeur Slootsmid B.V.
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3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De op of aan de machine of tank aangebrachte stickers geven ten aanzien van een
gevaarloos gebruik zeer belangrijke aanwijzingen.
1. Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang en dient derhalve uw eigen
veiligheid.
Beschadigde stickers dienen vervangen te worden!
2. Werk alleen met de machine als de bescherming kompleet, intact en in functionele staat is. De
bescherming verhindert de toegang tot gevarenzones en is aangebracht voor uw eigen
veiligheid en die van anderen. Houd daarom te allen tijde de bescherming in optimale staat!
3. Verzeker u ervan, dat niemand zich op, onder of aan de machine bevindt of zich ophoudt in de
onmiddellijke omgeving van de machine, als:
a. de machine in het werk wordt gezet
b. met de machine gewerkt wordt
c. de machine stilstaat en nog niet uit het werk is gezet.
4. De machine mag slechts door één persoon bediend worden.
5. Bij stilstaande trekker dient de machine in ruststand te staan. D.w.z. uitgeklapt en in niet
geheven stand. De kogelkraan aan het hydraulisch blok dient gesloten te zijn.
6. Bij werkzaamheden aan de machine te allen tijde de trekker stopzetten en de hydrauliek
ontlasten.
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7. Zorg er bij het openen van de snijverdeler voor, dat er geen mestdruk aanwezig is. Dit kan
worden bereikt door de machine uitgeklapt te laten zakken
8. Let op uw vingers bij werkzaamheden in de snijverdeelmolen.
9. Beschadigde hydrauliekslangen dienen direct vervangen te worden.
10. De overdrukventielen mogen nooit versteld worden, raadpleeg hiervoor uw leverancier.
11. Let er op, dat tijdens het werken met de machine niemand op of in de reikwijdte van de
machine staat of loopt.
12. Ga tijdens het werken met de machine nooit op de machine staan.
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3.1 Veiligheidsstickers
De op of aan de machine of tank aangebrachte stickers geven ten aanzien van een gevaarloos
gebruik zeer belangrijke aanwijzigingen. Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang
en dient derhalve uw eigen veiligheid. Beschadigde stickers dienen vervangen te worden!

Figuur 2: veiligheidsstickers
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4. MONTAGEBESCHRIJVING
Montage van de machine achter de tank:
1. Voorwaarde is, dat de tank een doorlopend chassis heeft.
2. Bevestig de consoles, zorg ervoor dat de achterkant van de consoles waterpas wordt
gemonteerd, zie afbeelding.
3. Monteer de bemester op de juiste hoogte aan de console. De machine wordt geleverd op
steunen. Dit is tevens de juiste aanbouwhoogte voor de bemester.

Figuur 3: montage
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4.1 Hydrauliek
Sluit hydrauliek aan, voor hydrauliek zijn 2 Slootsmid uitvoeringen mogelijk:
1. Eenvoudige bodemdrukinstelling (4.1.1.)
2. Slootsmid volgordeblok (4.1.2.)

Figuur 4: bodemdruk instellen
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4.1.1. Uitvoering met eenvoudige bodemdrukinstelling
- 1x dubbelwerkend ventiel voor verdeler (max. 40l/min)
- 1x dubbelwerkend ventiel voor op- en uitklappen
- 1x dubbelwerkend ventiel voor heffen en zakken waarbij de druk voor het zakken
op de bemester wordt geregeld. In figuur 4 is aangegeven waar de bodemdruk kan
worden ingesteld, linksom draaien geeft minder druk en rechtsom meer (maximaal
60 bar).
- 1x dubbelwerkende afsluiter/3-wegkraan door tank/trekker bediend.

anti-zakklep

Druk begrenzingklep

Figuur 5: eenvoudige drukinstelling
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4.1.2. Uitvoering met Slootsmid volgordeventiel
1x dubbelwerkend voor volgordeblok, deze regelt het draaien van de verdeler, het heffen
en zakken van de bemester met de juiste druk en het tijdig openen en sluiten van de
afsluiter/3-wegkraan (max. 40l/min). Zie voor het aansluiten van 3-wegkraan of afsluiter
het hydraulisch schema (pag.12). Wanneer er een dubbelwerkende afsluiter op de tank
zit kan de aansluiting van de 3-wegkraan worden gebruikt.
1x dubbelwerkend voor op- en uitklappen
Met de stelschroef in figuur 6 kan de bodemdruk worden ingesteld, linksom draaien geeft
minder druk en rechtsom meer (maximaal 60 bar).
Op de volgende pagina vind u een schema van het hydraulisch volgordeblok

Manometer
Stelschroef
bodemdruk

Figuur 6: Slootsmid volgordeventiel
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Figuur 7: Slootsmid volgordeventiel
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4.2 Mestaanvoer
4” of 5”slang tussen tank (afsluiter of 3-wegkraan) en bemester pas maken en aansluiten.
Bij een vacuümtank de doseerset op de verdeler en de fijndrukregelaar op de pomp
monteren, teneinde de dosering constant te houden.
De machine is klaar voor gebruik.

Figuur 8: doseerset
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Figuur 9: fijdrukregelaar
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5. AFSTELLEN VAN MACHINE
1. Klap de machine uit, anders kan de machine niet heffen en zakken omdat de anti-zakklep niet
wordt ingedrukt. Zie pag 20.
2. Stel de ketting (via het gatenpatroon aan de ketting) in, hiermee kan de bodemdruk van de
kouters worden afgesteld. Desgewenst kan een zweefstand worden ingesteld waarbij de
kouters de grond niet raken.

Figuur 10: bodemdrukinstelling

3. Zet het ventiel in de trekker vast in de stand „zakken‟.
4. Stel de bodemdruk in (max. 60 bar) via imbusbout aangegeven in figuur 4 of door middel van
de stelschroef op het volgordeventiel. Wanneer de elementen ook bij een hoge druk de grond
niet raken kan het zijn dat de ketting te kort is afgesteld.
5. Trek circa 10 meter en controleer het geleverde werk. Zonodig druk of lengte van ketting
veranderen.
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6. In onderstaande figuur is de ideale stand van het element weergegeven.

Figuur 11: ideale stand van de elementen

7. Bij pomptankwagen de vertragingsbak in de juiste versnelling schakelen (zie tabel op
pomptankwagen)
8. Bij vacuümtank de druk in de tank instellen op circa 0.3-0.5 bar en de juiste doseerschijf
monteren. De afgifte is afhankelijk van de druk in de tank, soort doseerschijf, dikte van de mest
en de rijsnelheid.
9. Laat tijdens het bemesten het hydraulisch ventiel in de stand „zakken‟ staan (en zorg er voor
dat de verdeler draait als er geen volgordeblok gemonteerd is). De machine behoudt dan
constant de ingestelde bodemduk en een juiste bodemaanpassing.
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6. WERKEN MET DE MACHINE
Beginnen:
1. Overtuigt u zich ervan, dat er zich niemand in de onmiddellijke omgeving van de bemester
bevindt!
2. Machine uitklappen (vergrendeling ontgrendeld automatisch).
3. Zet al rijdend de machine op “zakken” en laat de ventielhendel op “zakken”staan.
Stoppen:
1. Zet al rijdend de machine op “heffen” en zet de hendel van het ventiel op de neutraalstand als de machine geheven is.
2. Til de machine altijd in de maximale hefstand.
3. Machine opklappen.
4. Tijdens het transport over de openbare weg moet de kogelkraan aan het hydraulisch blok
dicht gezet worden.
N.B.:

RIJD NOOIT ACHTERUIT MET DE MACHINE IN WERKSTAND!

17

Handleiding Kouterbemesters

7. ONDERHOUD
7.1 Bij regelmatig gebruik van de machine:
Dagelijks de snijverdeler reinigen.
Wekelijks alle smeerpunten aan de machine doorsmeren (fig. 13, pag. 19).
Voor iedere rit op de weg reflectoren en verlichting controleren.

7.2 Bij machine in opslag:
Verdeler reinigen, invetten en beluchtingskleppen reinigen.
Alle smeerpunten doorsmeren en eventueel vervangen (fig. 13, pag. 19).
Kouters invetten.
Zichtbare gedeeltes van zuigerstangen invetten.
Beschadigde hydraulische slangen vervangen.
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7.3 Controleren en afstellen van verdeler
Zie fig. 12:
1. Monteer rotor op de as (glijpassing).
2. Demonteer plaat met 3 bouten (1) in het midden van de rotor, schijf (3) komt 7 mm. of 12 mm.
omhoog.
3. De hoogte van de schijf mag maximaal 7 mm boven de naaf van de rotor uitsteken bij een
hydromotor met een asmaat van 32 mm. Bij een hydromotor met een asmaat van 40 mm. is
deze hoogte 12 mm.
4. Stel deze hoogte af door toevoegen of verwijderen van vulringen/ inkorten buisje. (Geen
schotelveren verwijderen)
5. Monteer de plaat met 3 bouten.
6. Monteer als laatste zelfborgende moer op het
draadeind. Stel deze zo af dat de rotor nog met
de hand te draaien is.

20 Schotelveren

Figuur 12: afstelling verdeelmolen
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7.4 Smeerpunten
Zorg ervoor dat alle smeerpunten wekelijks worden gesmeerd.
Hieronder vind u het smeerschema.

Vetkamer verdeelmolen

Figuur 13: Smeerschema
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8. STORINGEN
Machine wil niet zakken:
A)
B)

C)

Kogelkraan onder aan het hydraulisch blok zit dicht.
Oplossing: kraan openen.
Machine is niet geheel uitgeklapt, waardoor de anti- zakklep niet bediend wordt; de
afstelling van de anti—zakklep is ontregeld.
Oplossing: anti- zakklep afstellen.
In uitgeklapte toestand dient de stift van de zakklep geheel ingedrukt te zijn (± 5mm.
speling).
Snelkoppeling stuk, opsporen en vervangen

Machine wil niet heffen:
A)
B)
C)

Verdeler zit vast.
Oplossing: verdeler reinigen (let op de vingers!).
Storing in het hydraulisch blok.
Oplossing: Leverancier raadplegen!
Snelkoppeling stuk, opsporen en vervangen

5 mm.

Machine zakt tijdens het transport:
A)
B)

Lekkage anti- zakventiel, bijvoorbeeld door vuil.
Oplossing: ventiel reinigen; leverancier raadplegen!
Lekkage manchetten hefcilinders.
Oplossing: cilinders repareren.

anti-zakklep

Figuur 14: afstelling anti-zakklep
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Machine verdeelt onregelmatig of geheel niet:
A)
B)
C)

D)
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Rotor in verdeler is vastgelopen.
Oplossing: verdeler reinigen ( let op uw vingers!).
De mestslangen zijn verstopt geraakt.
Oplossing: slangen reinigen.
Te zwaar afgestelde rotor.
Oplossing: rotor opnieuw afstellen (zie 7.3).
Afstellen rotor:
1. Rotor schoon monteren op as hydromotor (moet
glijpassing zijn)
2. Monteer als laatste zelfborgende moer op het
draadeind. Stel deze zo af dat te rotor nog met
de hand te draaien is. (Wanneer deze afstelling
niet werkt dient het verenpakket te worden
gecontroleerd)
Beluchtingskleppen op verdeler vast of verstopt
Oplossing: kleppen schoonmaken.

Figuur 15: verdeelmolen
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9. TECHNISCHE GEGEVENS
Type
Aantal elementen
Afstand elementen cm.
Werkbreedte in m.
Transportbreedte in m.
Transporthoogte in m.
Hydraulisch opklapbaar
Eigen gewicht in Kg.

* Hydraulisch ingeklapt
Werkdiepte
Dosering

Type
Aantal elementen
Afstand elementen cm.
Werkbreedte in m.
Transportbreedte in m.
Transporthoogte in m.
Hydraulisch opklapbaar
Eigen gewicht in Kg.

Werkdiepte
Dosering

SV 5.00-20
25
20
5.00
2.95
2.70
Ja
985

SV 6.20-20
31
20
6.20
2.95
2.70
ja
1050

SV 7.00-20
35
20
7.00
2.95
2.90
ja
1140

SV 8.20-20
41
20
8.20
2.95
3.50
ja
1255

SV 7.00-16
44
16
7.04
2.65
3.00
Ja
1200

SV 8.00-16
50
16
8.00
2.65
3.50
ja
1255

SV 9.00-20
45
20
9.00
2.95
3.90
Ja
1315

SV 10.00-20
50
20
10.00
2.95
4.40/4.00*
ja
1420

: van 0 tot 1 cm.
3
: 5 tot 30 m per ha.

SV 5.00-16
32
16
5.12
2.65
2.70
Ja
985

SV 6.40-16
40
16
6.40
2.65
2.70
ja
1050

: van 0 tot 1 cm.
3
: 5 tot 30 m per ha.
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