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FIELDMASTER 

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSKATALOG 

for 

Sortjordsnedfmlder FIELDMASTER 6000/8000 
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FIELDMASTER 

1. BESKRIVELSE
KIMADAN's sortjordsnedfmlder er beregnet til, ved montering pa gyllevogn, at udbringe gylle pa 
harvet eller plrajet jord. Sortjorsnedfrelderen kan ogsa anvendes til nedfreldning i stubjord. For at 
undga tilpakning af valser, tilrades k0rsel pa t0r jord. 

3 

Gyllen fordeles gennem slangerne af en fordeler som sikrer en ensartet fordeling af gyllen pa tvmrs af 
k0rselsretningen. Det anbefales at vognen er forsynet men den automatiske mrengderegulering 
kimacontroller. Desuden kan den spredte gyllemrengde reguleres ved at mndre k0rehastigheden 
og/eller pumpens omdrejningstal. 

2. MONTERING af sortjordsnedfcelder.
Sortjordsnedfrelderen monteres pa Kimadanvogne ved hja:1lp af KIMADANLIFT. Det er som oftest 
muligt, ved tilpasning af ophcenget, at montere det pa gyllevogne af anden fabrikat. Sadanne 
ombygninger foregar naturligvis uden ansvar for Thyregod A/S. 
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FIELDMASTER 5 

3. KRAV TIL ANVENDELSE

Sortjordsnedfcelderen kn:ever at den anvendte gyllevogn har monteret en pumpe der kan forsyne 
fordeleren med gylle. Endvidere skal traktoren have 2 dobbeltvirkende udtag til henholdsvis ind
og udklapning af sortjordsnedfcelderen samt til fordelerens oliemotor , samt 1 enkelt-virkende 
hydraulikudtag til hcevning/scenkning af liften. 
For at sikre en problemfri udlcegning af gylle med systemet, er det vigtigt at der ikke findes sten, 
metaldele, snore og lignende fremmedlegemer i gyllen, idet dette kan medf0re tilstopning af 
fordeleren. 
En ensartet dosering af gyllen opnas bedst med en homogen gyllemasse, hvorfor der tilrades en 
grundig omr0ring af gyllen inden den pafyldes vognen. Ved lang transporttid anbefales det at 
montere en omr0rhane pa vognen. 

4. BET JENING

lndstilling af nedfcelderen. 
Vognen bakkes til nedfcelderen og liften l0ftes, sa den lases i snapkoblingerne. Herefter monteres 
topstangen sa nedfaelderen l0fter sa h0jt som muligt uden den gar pa vognen. Jo lavere hul der 
bruges pa nedfaelderen jo h0jere l0fter nedfcelderens bagende. Lcengden pa topstangen indstilles 
sa nedfaelderen er vandret i arbejdsstilling. 

Nedfceldning af gylle. 

1. Scenk nedfceldrens vinger. Vmr opmmrksom pa at ingen opholder sig i nedfmlderens
arbeidsomrade

2. Start fordeleren.
3. Stil blandehanen pa spredning (vha. Kimacontroller eller hydraulik).
4. Saenk nedfcelderen og k0r fremad, nar der begynder at komme gylle i slangerne.
5. Afpas hastigheden efter den 0nskede gyllemaengde.

Transport. 
Ved transport l0ftes nedfaelderen helt, og vingerne slas op og den mekaniske sikkerheds tap 
monteres. Det er vigtigt at nedfcelderen er l0ftet helt op mod rammen for at g0re den stabil. 
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5. SIKKERHEDSANVISNINGER

• Vrer opmcerksom pa at arbejdsomradet er frit, nar Nedfrelderens vinger klappes ud eller ind.
• Sluk for traktoren, nar laget til fordeleren skal abnes i forbindelse med reng0ring,

vedligeholdelse, sm0ring eller reparationer. Fordeleren er udstyret med en hydraulisk
sikkerhedsventil der leder oliestrrz,mmen udenom oliemotoren nar dcekslet abnes. Rotoren vii
derfor kun kunne drejes ved handkraft, nar drekslet abnes.

• Vrer opmrerksom pa at ingen opholder sig mellem vogn og nedfrelder nar der bakkes til
Nedfrelderen.

6. VEDLIGEHOLDELSE og REPARATIONER

RENG0RING: 

Etter endt udbringning af gylle skal fordeleren og slangerne reng0res for at hind re gyllen i at t0rre 
og tilstoppe systemet. Reng0ringen foretages med vingerne i arbejdsstilling og med slukket 
traktor. Laget til fordeleren abnes, og rotoren og fordelerkassen spules ren med en vandslange. 
Etter endt vask sm0res med olie eller sm0refedt pa rotorens skrereflader. Heretter lukkes og 
lases laget, hvorefter rotoren kan startes for at fa smurt under rotorens knive. 

SM0RING: 

Dagligt: 
Akslerne mellem midtsektionen og vingerne sm0res med fedt i sm0reniplerne. 
Pakvalsernes lejer sm0res. 

UDSKIFTNING af KNIVE pa ROTOREN 

Hvis rotorens knive er nedslidte, skal de slibes op eller udskiftes med nye knive, for at forhindre 
tilstopning af fordelerkassen. Opslibning af knive b0r foretages hos Thyregod A/5, da dette 
krrever planslibning af alle knive samtidig. 

a) Fordelerlaget abnes, og rotoren afmonteres ved at l0sne UNF - lasem0trikken under
plastbeskytteren.

b) Rotoren l0ftes ud af fordelerkassen, knivene afmonteres, og alle knive slibes eller udskiftes
med nye. Kontroller at boltene er undersrenkede i forhold til knivene. Der b0r kun anvendes
rustfrie unbracobolte til monteringen af knivene.

c) Efterse hulskiven for slidmrerker. Er der store slidmrerker, skal denne ligeledes opslibes eller
udskiftes. Hulskiven er monteret oven pa nogle styrebolte som er skruet ned i bundpladen.
Ved udskittning af hulpladen skal bundpladen paf0res et tyndt lag khebemasse (reservedel
nr. 560049).

d) Ved montering af rotoren, vii det vrere n0dvendigt at justere tilspa:mdingen af rotoren, saledes
at knivene har et tilpas tryk mod hulskiven ( se instruktionen pa nreste side ).
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TILSPA:NDING af ROTOR: 

Efter adskillelse af rotor eller udskiftning af knive / hulskive er det vigtigt at rotoren igen 
tilsprendes korrekt, saledes at rotorknivene yder et tilpas pres mod hulskiven. Dette sikrer en 

optimal snitning af halm i gyllen. For start pres vii medf0re star slitage, eller i yderste 
konsekvens at rotoren ikke drejer rundt. For let pres vii 0ge risikoen for tilstopning af fordeleren. 

En korrekt sprendt rotor skal kunne drejes med handkraft , men ma ikke kunne drejes let. 
Olietrykket b0r ligge mellem 50 - 75 bar nar fordeleren k0rer. Tilsprendingen justeres ved at 
sprende l0sem0trikken der v.h.a. tallerkenfjedrene presser rotoren ned mod hulskiven. 
Se tegningen herunder. 

Rotor 

Styr UNF 1 /2" bolt 

Lasem¢trik 

�-==t-·----1--- S k ive 
I 

Hulskive Nov m/flangen 
Kniv Notb¢sning Aksel pa Oliemotor
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7. REKLAMATIONS- OG GARANTIBESTEMMELSER

AP-K ApS yder Dem reklamationsret for materiale og konstruktionsfejl på Kimadan maskiner for et 
tidsrum af 12 mdr. efter levering.
Dele, der inden for garantiperioden påviseligt bliver defekte p.g.a. materiale eller konstruktionsfejl, 
erstattes efter godkendelse af Kimadan, og defekte dele returneres franko til fabrikken. 

Det er en betingelse for denne garantis ikrafttræden, at skaden anmeldes til Kimadan senest 8 dage 
efter defektens opståen. For dele, der ikke fremstilles af Kimadan (f.eks. gummimontering, 
kileremme, motorer, og andre standarddele) ydes leverandørens garanti. Undtaget fra garantien er 
sliddele. Garantien bortfalder, hvis maskinen udsættes for mangelfuld pasning, manglende smøring 
og lignende, samt hvis der benyttes andre end de af fabrikken fremstillede eller forhandlede 
reservedele. 

Kimadan godtgør ikke omkostninger ved montage af de ombyttede dele, ligesom fabrikken heller ikke 
hæfter for krav som f.eks. driftstab, fordi køberen må undvære brugen af den solgte maskine, indtil 
fejlen  er udbedret, eller fordi fejlen har nedsat maskinens ydeevne. 

HENVENDELSE : Serviceafdelingen. 



FIELDMASTER 

8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fieldmaster 6000 / 8000 

Arbejdsbredde 6,0 m. / 8,0 m. 

Antal tcender 23 stk. / 31 stk. 

lndbyrdes tandafstand 26cm. 

Arbejdsdybde Ca. 10 cm. 

Efterharve Fl .jern pakkevalse 

Fordeler Hydraulisk m. 4-armet rotor 

Tcender s-tcender m. special spids

Dybderegulering Hydraulisk justerbar

Udbringningsmcengde 15-40 m3/ha

Transportbredde 3,20 meter 

Gyllevogn Aile modeller 

Anbefalet trcekkraft Ca. 60- 80 Hk. (excl. vogn) 

Medium fordeler 
Oliemotor OMR 250 
Olieflow (*) 50 - 60 I/min 

Omdrejninger 200 o/min. (50 I/min) 
235 o/min. (60 I/min) 

Vregt Ca. 95 kg 

*) Hvis traktoren giver mere olie end angivet i tabellen, b0r der indsrettes en flowreguleringsventil, 
for ikke at overbelaste oliemotoren. 

9. EKSTRAUDSTYR

8 

Kimacontroller ISCS00 (nr. 590004) er et k0rselsafhrengigt doseringssystem som v.h.a. en 
flowmaler regulerer gyllemrengden gennem slrebeslangerne, saledes at den 0nskede dosering 
fastholdes uanset at k0rselshastigheden rendres. 

Lodret fordeler m. aftap 
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Tekniske løsninger til 
rationel håndtering af gylle
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Kontakt os, hvis du vil vide mere  
om vores produkter eller har behov for service.

AP-K er et dansk selskab, der med afsæt i de kendte produktprogrammer fra AP Gyllevogne og Kimadan 
udvikler, producerer og sælger tekniske løsninger til håndtering af gylle i hele verden. 

Vores fundament er nordisk, men vores udsyn er globalt. Via et joint-venture samarbejde i selskabet 
Gaosai Kimadan er vi aktive i Kina med lokal produktion og salg af gyllevogne i enhver størrelse tilpasset de kinesiske behov. 

Gaosai
Kimadan
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