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Bruksanvisning 
 

PNEUMATISK SÅMASKIN PS 250 
 
 
 

Vi gratulerar till valet av en 
Pneumatisk såmaskin PS 250! 

 
 
 
 
 
 
PS 250 är en nyutvecklad pneumatisk såmaskin med elektroniskt kontrollerbar 
spridningshastighet för mellankulturer, spridning av gräsfrön och pelleterat snigelgift. 
 
Det är av yttersta vikt att du läser bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan 
du använder den här maskinen! Det kommer att göra det enklare att använda 
såningsenheten Twin Disc. 
  
Vi har låtit vårt team bidra med tips och praktiska råd.  
 
 
 
 
 
Tillverkare: 
 
 

 
Dallein 15  
A - 3753 Hötzelsdorf-Geras 
Tel: ++43(0)2913/8001  Fax: ++43(0)2913/8002 
ÖSTERRIKE 
 
 

 

 

 

 
Alla specifikationer, beskrivningar och illustrationer i den här broschyren är i 
möjlig mån aktuella vid trycktillfället, med reservation för ändringar och 
tryckfel.  
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 Distributör: 
TREJON AB 
Företagsvägen 9 
SE-911 35  Vännäsby 
Sweden 
 
Tel: + 46 (0)935 39 900 
Fax: + 46 (0)935 39 919,  
Reservdelar. +46 (0)935 20241 
e-mail: info@trejon.se 
Hemsida: www.trejon.se 
 
 
 
 
Checklista vid leveranskontroll: 
 
Kontrollera om eventuella transportskador. Anmäl till transport företaget  
Kontrollera att alla delar förjer med; profilskena, kontollbox, slang etc.  
Kontrollera att garantisedel finns, bilaga till denna manual eller kopia längst bak.  
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1 Säkerhet 
 

 Se till att alla de instruktioner och driftskrav som ges på etiketter och klistermärken på 
maskinen efterlevs. 

 
 Säkerställ att alla som arbetar med maskinen förstår dess användningsområde och 

begränsningar samt vilka säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas. 
 

 Den pneumatiska såmaskinen PS 250 ska endast kopplas på och loss på de sätt 
som beskrivs i instruktionerna. 

 
 När du fyller mataren med pelleterat snigelgift och dylika preparat ska du fylla på med 

ungefär den mängd som du beräknar kommer att gå åt under spridningsarbetet. 
Använd skyddskläder och –handskar vid påfyllningen. Iaktta tillverkarens 
säkerhetsinstruktioner när du använder kemiska medel.  

 
 Observera eventuella varningsmeddelanden från tillverkaren.  

 
 Ämnet som används i mataren kan vara giftigt. Skyddskläder, inklusive 

skyddshandskar, ansiktsmask och skyddsglasögon ska därför användas.  
 
 Håll ett skäligt säkerhetsavstånd när maskinen används (dvs. stå inte för nära, och se 

upp med lekande barn!)  
 
 För aldrig in handen i mataren medan maskinen är igång.  

 
 
 Oanvända frön och liknande ska läggas tillbaka i originalförpackningen. Sprid inget 

oanvänt material i naturen.  
 
 Eventuella negativa konsekvenser med märkesmaterial, frön, osv, är okända.  

 

2 Underhåll 
 
Skötsel, underhåll och rengöring, samt åtgärdande av problem, ska genomföras medan 
maskinen är avstängd. 
 
Reservdelar måste motsvara samma tekniska standarder som de komponenter som ingår i 
maskinen från början. Garantin är endast giltig om originalreservdelar används. 
Säkerställ med jämna mellanrum att alla bultar, skruvar och muttrar sitter ordentligt.  
 
Damm kan ackumuleras på fläkten, och den ska därför regelbundet genomblåsas med 
komprimerad luft.  
 
Information om hur mataren töms finns i avsnitt 14) Tömma/ta bort oanvända frön. 
 
Mataren ska regelbundet monteras ned helt och hållet så att rester av kemiska ämnen 
kan avlägsnas. Sådana rester kan vara skadliga, särskilt för barn.  
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3 Montera kontrollenheten 
 
En stålhållare (del nr 3) ingår normalt vid leverans. Denna hållare monteras med två skruvar 
på traktorkroppen inuti förarhytten (fig. 1). För att undvika skador ska allt överskott av kablar 
förvaras i förarhytten.  
 
TIPS: Säkerställ att kontrollenheten, dvs. hållaren, monteras på ett sådant sätt att man har 
god betraktningsvinkel från förarsätet. 
 fig. 1: PS 250 

kontrollenhet  
 
 
 
 
 
 
 

4 Kontrollenheten 
 
Den elektriska pneumatiska såmaskinen har en kontrollenhet med digital display och 
tangentbord. På undersidan ansluts en kontakt med fyra pinnar (anslutning till batteriet) samt 
en kontakt med sex pinnar (anslutning mellan maskinen och kontrollenheten).  
 

4.1 Digital display och tangentbord på PS 250 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital 
display 

Knapp On/Off 
(aktivera/stänga 
av) 

Pil Ned
Pil Upp

Minska såhjulets 
hastighet

Öka såhjulets 
hastighet
Fläkt 1 / 2 På 
Såhjul På / Av 

Lysdiod. Blinkar när fläkt 1 
(och 2) är igång och lyser 
när såhjulet roterar. 

Lysdiod. Lyser när 
såmaskinen är aktiv. 
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5 Elektriska kopplingar 
Med såmaskinen medföljer standardkablar och 
kontakter som ska användas för anslutning DIREKT 
till batteriet. Om du använder andra metoder för 
anslutning ska du säkerställa att hundraprocentig 
kontakt uppnås. Säkringen får inte avlägsnas. Om 
detta råd inte följs kan skada uppstå på 
kontrollelektroniken.  

Negativ pol Hankontakt som ansluts 
till kontrollenheten 

Kontakt (positiv pol) 
med säkring 

fig. 2: kabel, 3 m.

 
På kabeln till kontakten med fyra pinnar ska kabelskon 
med säkringen (30 A) anslutas till den positiva polen 
(+) och den andra till den negativa polen (-). Se fig. 2. 
Kabeln till kontakten med sex pinnar ska anslutas till 
kontrollenheten. 
 
Om någon annan kabel används måste den ha ett 
tvärsnitt på 2,5 mm², och en smältsäkring måste 
användas. Kabeln ska kopplas loss från batteriet när 
maskinen inte används, för annars kommer 
kontrollenheten att fortsätta dra energi från batteriet.  
 
 
 

6 Menyval 
Efter att du sett till att strömförsörjningen är tillgodosedd och slagit på kontrollenheten (med 
knappen ON) kan du välja önskad operation från huvudmenyn. 
 
Kontrollenhetens skärm visar ett alternativ i taget, och du väljer det nuvarande alternativet 
genom att trycka på knappen OK. Du kan bläddra mellan olika alternativ med knapparna  
Pil Upp  och Pil Ned . När du vill välja ett alternativ trycker du på OK.  
Om du vill välja ett underalternativ (från en undermeny) ska du trycka på knappen OK och 
sedan på antingen Pil Upp  och Pil Ned . 
 

  Flytta ned markören OK  OK/bekräfta    Flytta upp markören 
 

6.1 Menyalternativ 
 

En välkomsthälsning som talar om vilken typ av maskin som 
används och dess nummer. Denna information är användbar vid 
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framtida service och anskaffning av reservdelar. 

HUVUDMENY : 
 

Sowing w.:  000
Area: 000.00 
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Tryck på knappen   (Fan, Fläkt) för att börja så. 
 
steg 1: Lysdioden blinkar snabbt, vilket betyder att fläktens motorer startar 
 efter ungefär 4 sekunder, 
 
steg 2: Lysdioden blinkar långsamt, vilket betyder att fläktens motorer är igång. 
 
steg 3: Lysdioden tänds om du trycker ned knappen Fan en andra gång. Enhetens motor 
 startar och såhjulet börjar rotera. Fröna blåses fram och skickas 
 till rörledningarna.  
 
Använd knapparna [–] och [+] för att justera såhjulets hastighet.  
 
Du kommer åt andra menyalternativ med knapparna  och . 
 
 

Timräknare = visar hur länge såhjulet varit igång. 
 
 
 

Operating 
hours: 
        

Tryck på knappen OK och fortsätt genom undermenyn tills du 
kommer till parametrarna spridningsbredd och hastighet 

 
 

 

Area 
calculation 

Working width? 
06.0m 

Tryck en gång på knappen OK och använd knapparna Pil Upp  
och Pil Ned  för att ange önskad spridningsbredd och traktorns 
framåthastighet. Tryck sedan på OK. 
 
 

Tractor speed? 
10km/h 

 
 
 
 
 

Area 
calculating 
reset? 

Återställer de värden som angetts till noll 
 
 
 
 

 

Calibration 
test 

Tryck på knappen OK och fortsätt genom undermenyn tills du 
kommer till kalibreringstestet, som startas och körs i exakt en 
minut. 
 
 

 

Sowing wheel: Ställ in önskad hastighet för såhjulet med knapparna Pil Upp  
och Pil Ned  
 
 
 
Tryck på knappen OK. Såhjulet börjar rotera och fläktmotorn 
stängs av. 

 

Calibration 
test? 
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Calibr. 
testing! 
---------------

Efter precis en minut slutar såhjulet att rotera och inga fler frön 
levereras. Efter att kalibreringstestet avslutats kommer du 
automatiskt tillbaka till huvudmenyn. 
 
 
Tryck på knappen OK. Såhjulet roterar på maxhastighet och 
fläktmotorn/-motorerna förblir inaktiva. Med knapparna + och – kan 
du avsluta processen och återgå till huvudmenyn. 

 

 

Seed removal 

Visar aktiv driftspänning (batterispänning) 
 
Operating 
voltage    
11.9V  

 
Här väljer du önskat språk med knappen OK.  

Select 
language? 

 
 
 
 
 

6.2 Statusrapporter, Felmeddelanden 
 
 

PS-250  V0.93 
www.APV.at 

Välkomsthälsning (visas i ungefär två sekunder) 
 

 
 

 

Switch off! Visas i ungefär två sekunder när maskinen stängs av. 
 
 

 
Visas när såhjulet inte snurrar, blockerad. 
 

 

 

Motor jammed! 
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7 Montering 
7.1 Montera den pneumatiska såmaskinen 

fig. 4: montering på harv

fig. 3: montering 
på kultivator  Monteringsmöjligheter: 

Fig. 3: tillsammans med kultivator, med utsläpp baktill. 
Fig. 4: tillsammans med harv, med utsläpp framtill.  
 
En stålplatta (8 mm tjock) med en motplatta kan sättas 
fast där man väljer att montera maskinen. Motplattan 
ingår normalt vid leverans. Anslutningspunkterna på 
motplattan sitter med ett mellanrum på 120 × 110 mm. 
Använd M10-skruvar av passande längd för att 
säkerställa en stabil montering. 
 
Maskinen levereras med 25 m slang. Anslut slangarn till 
spridningsplattorma på ett sådant sätt att skada undviks 
på enheten och slangarna när enheten är infälld eller 
dylikt för transport. 
OBS! Montera alltid slangarna på ett sådant sätt att de 
sitter horisontellt eller sluttar svagt nedåt!  
 

 

 

 

 
 

7.2 Montera C-balkar och spridningsplattor fig. 5: C-balkar 
med spridningsskiva Följande måste beaktas när man monterar C-balkarna på 

en kultivator eller harv: 
-) Regelbunden placering av monteringsskenorna på 
kultivatorn eller harven, så att de vid spridning överlappar 
varandra lite grann. 
-) De galvaniserade C-balkarna ska ligga i ett horisontellt 
plan och befinna sig ungefär 20 – 40 cm över marken.  
-) Den öppna delen av C-balken ska sitta i den riktning 
man sår. 
 
Montera spridningsskivorna på C-balkarna: 
Fäst spridningsskivan vid dess motplatta (på C-balkarna, 
som visas i fig. 5). Monteringsvinkeln för 
spridningsskivorna ska vara 90° i förhållande till marken. 
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8 Välja såhjul, frömatare 
 

fig. 6: mindre såhjul

Innan mataren fylls med frön ska rätt såhjul väljas ut och 
monteras på skaftet. 
Såhjul i två storlekar ingår normalt vid leverans: 
det större såhjulet lämpar sig för större frön, t.ex. gräs, 
råg, korn, vete, havre, ärter… 
den mindre såhjulet lämpar sig för: klöver, raps, facelia, 
pelleterat snigelgift, senapsfrön, ...se fig. 6. 
 
 
 

 
9 Att byta såhjul fig. 7: skruv på 

monteringsplatta  
Gör så här om du vill byta ut den större såhjulen mot den 
mindre eller tvärtom: 
 
-) lossa skruvarna på monteringsplattan för skaftet (del nr 
13). Se fig. 7. 
-) avlägsna det högra skyddet (del nr. 10). 
-) avlägsna gummibältet (del nr 36). Se fig. 8. 
-) avlägsna skaftet, såhjulet och sidoskyddet (del nr. 11, 
25 och 7) i ett stycke – se fig. 6. 
Nu kan du lösgöra såhjulet från skaftet. 
 
Kontrollera: 
-) Innan såhjulet avlägsnas ska mataren vara helt tömd på 
frön fig. 8: Såhjul, skaft 

och sidoskydd -) Efter att en såhjul av ny storlek monterats ska skaftet 
aktiveras, utan frön i mataren, så att man kan kontrollera 
att armen rör sig obehindrat. 
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fig. 9:blandare 10 Att använda blandaren 
 

Den horisontella blandaren behöver endast monteras (vid 
skaftet, med hjälp av ett gummirem) om man sprider en frötyp 
som tenderar att fastna eller "klumpa sig" (fig. 9). När den inte 
behövs lösgörs blandaren smidigt genom att man avlägsnar 
gummibältet (fig. 8). 
 

 
 
 
 

11 Arbetsräckvidd och exakt justering 
 
Arbetsräckvidd 2 – 4 m med en fläkt 
Arbetsräckvidd 4 – 6 m med två fläktar 
För exakt justering baserad på den mängd frön som används, se 16) Spridningstabell 
PS 250. 
 

 

12 Använda maskinen på fältet 
 

Tryck på knappen  (Fan, Fläkt) för att börja så direkt. 
 
steg 1: Lysdioden blinkar snabbt, vilket betyder att fläktens motorer startar 
Efter ungefär 4 sekunder: steg 2: Lysdioden blinkar långsamt, vilket betyder att fläktens 
motorer är igång. 
steg 3: Lysdioden tänds om du trycker ned knappen  (Fan, Fläkt) en andra gång. Såhjulet 
börjar rotera och fröna levereras. [en beskrivning av menyn finns i avsnitt 6) Menyval]. 
 
Vid kortare uppehåll trycker man på knappen  (Fan, Fläkt) en tredje gång. Lysdioden 
blinkar igen. Såhjulet slutar snurra och endast fläktarna är aktiva.  
 
Efter att arbetet är slutfört trycker man på knappen On/Off. Fläktmotorn stängs av och 
såhjulet slutar rotera.  
 
 
Beakta följande när maskinen används på fältet: 
-) Fläktmotorn ska alltid vara aktiv när maskinen används på fältet. 
-) Genomför alltid ett preliminärt kalibreringstest. 
-) Kontrollera avståndet mellan spridningsskivorna på C-balken och att de sitter 20 – 40 cm 
över marken. 
-) Rörledningarna ska sitta horisontellt, eller ännu hellre med vag riktning mot marken. 
-) En minsta mängd frön på 10 kg måste användas. 
-) Locket på mataren ska sitta lufttätt. Använd gummitätningen. 
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13 Reglera frömängden, köra kalibreringstest 
 
-) Avlägsna det bakre skyddet (del nr 6). 
 
-) Placera kalibreringslådan (del nr 4) så att alla frön samlas 
upp – se fig. 10. 

fig. 10: 
kalibreringslåda 

Kalibreringslådan sitter på den horisontella stöttan och 
kan monteras på sidorna. 
Placera en säck eller behållare (vars vikt du känner till) 
vid kalibreringslådan så att du kan samla upp och väga de 
frön som levereras under det en minut långa 
kalibreringstestet (fig. 10). 
 
- Använd spridningstabellen (avsnitt 16) för att avgöra hur 
maskinen bör ställas in. 
 
- Efteråt justerar du inställningen för varvtal på modulen 
(såsom beskrivs i avsnitt 6, i beskrivningen av 
undermenyn, kalibreringstest). 
 

-) Kalibreringstestet aktiveras automatiskt och körs i exakt en minut. Materialet som sprids 
samlas i en behållare.  
 
Följande formel kan användas för att kalkylera spridningsmängden (kg/min): 
 
önskad kvantitet (kg/ha) × Hastighet (km/h) × Spridningsbredd (m) 
 = vikt (kg/min) 

600 
 
 
Exempel:  
 
25 kg/ha × 8 km/h × 6 m  = 2 kg /min  
                

600  
 
 
Väg kalibreringslådan före och efter testet så att du kan vara säker på mängden material 
som samlats ihop under testperioden, dvs. på 1 minut.  
 
-) Väg sedan materialet som samlats under testperioden. 
 
-) Efteråt kan du ändra inställningarna och köra testet på nytt.  
 
-) Upprepa denna process så ofta det behövs tills önskad spridningsmängd uppnås.  
 
-) Under spridningsarbetet på fältet ska man om nödvändigt regelbundet bevaka och 
kontrollera hastighet, kvantitet och spridningsmönster samt spridningsskivornas fördelning.  
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14 Tömma/ta bort oanvända frön 
 

1) Oanvända frön kan tömmas genom att man skruvar loss kåpan på nedre delen av 
matarens framsida och tömmer matarens innehåll i en säck eller låda. 
 
2) Om mängden frön i mataren inte är mycket stor kan man avlägsna det bakre skyddet och 
välja alternativet Avlägsna frön från huvudmenyn (se Menyval). Skaftet för såhjulet roterar 
utan att fläktmotorerna aktiveras. Välj 
knapparna [+] eller [-] för att avsluta detta arbete och återgå till huvudmenyn. 
 
 
TIPS: I en del fall kan det vara nödvändigt att ta loss, tömma och rengöra mataren. När du 
monterar mataren på nytt ska du återförsegla ytan under konen med silikon (på utsidan). 
Detta förhindrar att vatten och fukt tränger in. 
 
 

15 Åtgärda problem som uppstår 
 

 

Problem    Möjlig lösning 
I.  Ingenting rör sig efter   
att knappen On/Off 
slagits på 

Kontrollera att elkabeln är rätt ansluten till kontrollenheten samt 
att elkabeln är ansluten till batteriet med rätt kontakter (se 
punkt 5).  
En felaktig anslutning kan orsaka skada på kontrollenheten.

II.  Fördelningen av frön 
är inte optimal 

Kontrollera spridningsskivorna enligt följande: 

-) avståndet till marken ska vara 20 – 40 cm 

-) avståndet mellan spridningsskivorna ska vara regelbundet 
-) spridningsskivan ska sitta parallellt med marken 

I.   

II.   
 
 

G:\Instruktionsböcker\Orginal\APV spridare\PS250 swedish2.doc - 15 - 



Instruktionsbok Pneumatisk frösåmaskin APV PS-250  
 
 

16 Spridningstabell PS 250 
 
De här tabellerna kan användas som förslag och riktlinjer. De stämmer inte i alla lägen, 
eftersom det finns många faktorer som kan påverka och kan behöva tas med i beräkningarna 
– t.ex. TGW (Thousand Grain Weight, vikt per 1000 korn), fukt i frön/material, ändrade 
flytfaktorer, vindriktning, osv. 
 
Önskad kvantitet (kg/ha) × Hastighet (km/h) × Spridningsbredd (m) 
________________________________________________      = vikt (kg/min) 
 
 600 
 
Exempel:  
 
25 kg/ha × 8 km/h × 6 m  = 2 kg /min  
                

600  
 
 
Senapsfrö mindre såhjul blandare: frånkopplad 
Arbetsbredd [m] 4 6 
Mängd [kg/ha] 8 10 12 14 16 18 20 8 10 12 14 16 18 20 

Hastighet  [km/h] Motorhastighet (varv/min.)  Motorhastighet (varv/min.) 
6 5 6 8 9 11 13 15 8 10 13 15 18 20 22 
7 6 7 9 11 13 15 17 9 12 15 18 20 23 25 
8 7 9 11 14 15 18 20 11 14 17 20 21 26 29 
9 8 10 13 15 18 20 22 13 16 20 23 25 29 32 

10 9 12 15 17 20 22 24 15 18 22 25 29 32 35 
11 10 13 16 19 22 24 26 17 20 24 27 32 35 40 
12 11 15 18 21 23 26 28 18 22 26 30 34 38 46 
13 12 16 19 22 25 28 31 20 23 28 32 37 43 54 
14 13 17 21 24 27 30 33 21 25 29 35 40 50 67 
15 14 19 22 25 28 32 36 22 26 32 38 45 60 82 

 
 

Lusern mindre såhjul blandare: frånkopplad 
Arbetsbredd [m] 4 6 
Mängd [kg/ha] 6 10 15 20 30 6 10 15 20 30 

Hastighet  [km/h] Motorhastighet (varv/min.) Motorhastighet (varv/min.) 
6 5 7 10 13 20 6 10 15 20 30 
7 5 8 12 16 23 7 11 18 23 35 
8 6 9 13 18 26 8 13 21 26 39 
9 6 10 15 20 30 9 15 23 30 47 

10 7 11 17 22 33 10 17 25 33 60 
11 8 12 19 24 36 11 19 27 36 80 
12 8 13 20 26 39 12 20 30 39 99 
13 9 15 22 28 44 13 22 32 44 
14 9 16 23 30 49 14 23 35 49 
15 10 17 25 33 60 

 

16 25 37 60 
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Rajgräs större såhjul blandare: roterar 
Arbetsbredd [m] 4 6 
Mängd [kg/ha] 10 15 20 30 10 15 20 30 

Hastighet [km/h] Motorhastighet (varv/min.) Motorhastighet (varv/min.) 
6 5 7 10 16 7 12 16 25 
7 5 9 12 18 9 15 18 28 
8 6 10 15 21 10 16 21 31 
9 7 12 16 25 12 18 25 35 

10 8 13 18 27 14 20 27 44 
11 9 15 19 29 15 22 29 50 
12 10 16 21 31 16 25 31 68 
13 11 17 23 34 17 26 34 95 
14 12 19 25 38 19 28 38  
15 13 20 27 44 20 29 44  

 
 

 
Det är viktigt att alla inställningar kontrolleras med jämna mellanrum. När man arbetar 
med större ytor ska man ta med vindriktningen i beräkningarna för att förhindra att fel 
med spridningen uppstår.  
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Dallein 15  
A - 3753 Hötzelsdorf-Geras 
 
ÖSTERRIKE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tillverkaren APV-Technische Produkte Ges.m.b.H., A-3753 Dallein 15 försäkrar härmed 
att 
 
"Elektrisk pneumatisk såmaskin PS 250" med digital och kontinuerlig 
 
 
justerbar hastighet genom kontrollenhet 
 
är tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv:  
 
 
MSV, BGBI. nr 306/1994 och därmed även maskindirektiven 89/392/EU och 89/336/EU i följande 
form 
 
 
I enlighet med följande standarder 
 
EN 292-1: 1991     EN 292-2: 1991 
 
 
 
Företaget som nämns ovan tillhandahåller följande dokumentation:  
 

- Bruksanvisning 
- Lista över maskindelar 
- Tekniska ritningar 
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Explosion Darstellung
Parts List
PS250 Zwei Gebläse
PS250 Twin Fan

1
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Parts List 
PS 250 Twin 
Fan 
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Spare Parts List for PS 250 
 
 
No. Quantit

y 
Part No. Description 1 / 2 fan/fans 

(4 / 6 metres working 
range) 

1 1 200906 Main Steel Frame PS250  
2A 1 200994 fan motor bracket for 2 motors only for 2 fan motors 
2B 1 200993 fan motor bracket for 1 motor only for 1 fan motor 
3 1 200879 Steel bracket - Control module for PS250  
4 1 200991 Calibration bin for PS250  
5 1 200986 Counter plate for Main Steel Frame PS250  
6 1 200992 Rear cover plate  
7 1 200995 Side cover for seed blades  
8 2 200996 Counter-plate  (in Hopper)  
9 1 200999 Fan Motor Cover  
10 1 201000 Roller Cover  
11 1 201001 Shaft for seed blades  
12 1 201002 Shaft for agitator  
13 1 201003 Connector between motor and shaft  
14 1 200942 Bracket for drive motor PS 250  
15 2 200943 Fan Motor Cover support piece  
16 8 200997 Dispersion Plate for PS 250  
17 8 200998 Counter Plate for Dispersion Plate   
18 1 200982 Drive motor PS250  
19A 2 200953 Fan motor PS250 for 2 fan motors 
19B 1 200953 Fan motor PS250 for 1 fan motor 
20 1 200899 Electric Control Console PS250  
21 1 200873 Plastic hopper 250 l APV yellow  
22 1 200874 Plastic Lid 250 l  black  
23 1 200988 Rubber Seal for Lid - black  
24 1 200666 Seed Removal Cap (three parts)  
25 4 200922 Large Seed Blades PS250  
26 4 200921 Fine Seed blades PS250  
27 1 200950 PVC-piping 1" diameter 25 metres  
28A 3 200952 C-section 30/30/30/10/2 length 2 metres for 2 fan motors 
28B 2 200952 C-section 30/30/30/10/2 length 2 metres for 1 fan motor 
29 1 200957 Brush – polyamide, black  
30 1 200985 Aluminium Mounting for Brush  
31 2 200955 Plastic roller polyamide-6  
32 16 200956 Tubing Clamp   
33 1 200235 Electrical Connection Box IP 65 with lid  
34 3 200236 Plastic Cable Guide IPON-Male  
35 3 200320 Plastic Cable Guide IPON- Female  
36 1 200929 Rubber Belt EPDM 70 Dm.8mm black  
37 3 201023 Hexagonal flange screw M6*16mm UN2797  
38 2 200123 Hexagonal head screw M5*12mm DIN933-

8.8GAL.ZN. 
 

39 4 200124 Hexagonal head screw M5*20mm DIN933-
8.8GAL.ZN. 

 

40 2 200128 Hexagonal head screw M6*10mm DIN933-
8.8GAL.ZN. 

 

41 3 200263 Hexagonal head screw M6*16mm DIN933-  
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8.8GAL.ZN. 
 

42 8 200130 Hexagonal head screw M6*20mm DIN933-
8.8GAL.ZN. 

43 6 200138 Hexagonal head screw M8*45mm DIN933-
8.8GAL.ZN. 

44 2 200990 Wing nut M5 DIN315GAL.ZN. 
45 1 200472 Wing nut M6 DIN315GAL.ZN. 
46 4 200101 Hexagonal nut M5 DIN934-8GAL.ZN. 
47 16 200102 Hexagonal nut M6 DIN934-8GAL.ZN. 
48 10 200103 Hexagonal nut M8 DIN934-8GAL.ZN. 
49 4 200107 Self-locking nut M5 DIN985-8GAL.ZN. 
50 10 200113 Galvanised washer 5 DIN134-ST.GAL.ZN. 
51 25 200114 Galvanised washer 6 DIN134-ST.GAL.ZN. 
52 12 200115 Galvanised washer 8 DIN134-ST.GAL.ZN. 
53 2 201022 Adjusting ring for Agitator PS250 DIN705A  

 1 200983 Electric cable 3m ZS200 and PS250 
 1 200984 Electric cable 6m  PS250 
 1 200903 Operating Instruction  PS250 
 1 200882 Control Module Display Cover PS250 
 1 200168 Label "Please read the Operating Instruction" 
 1 200885 Label  PS250 – Hopper 
 1 200894 Label  No. + CE  PS 250 
 1 200863 Label "APV “ 
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18          Garantibevis 

 

 

TREJON 
FÖRSÄLJNING AB 
Företagsvägen 9  
S-911 35 Vännäsby 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S KRAV i 
enlighet med EU-direktivet 89/392 

Uppger sig att ensam att ansvara för levererad TREJON produkt, till vilket detta meddelande ansluter sig motsvarar 
de grundläggande säkerhets- och hälsokrav som nämns i EU-direktivet 89/392 samt andra  
EU-direktiv som berör detta. 

 
Håkan Johansson 
Verkställande Direktör 

 
 
VÄNNÄSBY 030101 

GARANTIBEVIS  
Garantivillkor 
 

 

Allmänt om garanti - För TREJON -garantin gäller nedan angivna villkor, samt de specifika garantivillkor 
som ställs av respektive leverantör. Dessa finns bifogade i instruktionsboken för 
respektive maskin i förekommande fall.  

Garantins giltighet - TREJON -garantin gäller 12 månader från inköpsdatum vid användning för eget 
bruk. 
- 3 månader vid kommersiell användning. 

Garantin ersätter - Skadade delar som konstateras ha gått sönder  
vid normalt slitage på grund av tillverknings- eller råvarufel. 
- Endast arbetskostnad för byte av skadad garantidel, ersätts enligt av TREJON 
auktoriserad prislista. Avdrag kan förekomma för att nå en genomsnittlig kostnad för 
liknande arbeten. 

Garantin ersätter inte 
 

- Kostnader för frakt av maskin eller delar. 
- Resekostnader. 
- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen. 

 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på. 
- Skador som beror på normal förslitning av maskinen -ej hänförlig till fabrikations fel, 
bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reservdelar som inte 
är original.  
- Onormal eller olämplig användning av maskinen. 
- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor, batterier, remmar, knivar etc. 
- Garantitiden för utbytta delar under garantitiden upphör samtidigt som maskinens 
garantitid. 

Förfarande - TREJON AB skall kontaktas innan omfattande garantiarbeten påbörjas. 
- TREJON:s Reklamationsrapport skall sändas senast 3 veckor efter utfört arbete för 
att gälla. Returnering av utbytta delar sker endast på begäran av TREJON. 

 
OBSERVERA! 
 
 

 
Garantin träder i kraft förutsatt att maskinens GARANTIBEVIS har återsänts 
vederbörligen ifyllda till TREJON  inom 14 dagar från försäljningsdatum. 

VÄNLIGEN TEXTA!
 
Produkt:  
 
Säljare: 

 

 
Säljarens underskrif
 
Överlåtelsebevis: M
erforderliga förarinst
 
 
Köparens namn: 
 
Adress: 

 

 
Ort: 

 

 
Ort & Datum: 
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  Serienr:  
 
Företag: 

  

t: 
  

Inköpsdatum: 
  

askinköparen bekräftar med sin underskrift att han mottagit handbok och studerat den samt fått 
ruktioner och gjort leveranskontroll.  

  
Telefon: 

  

 
Postnr: 

  

 
Land: 

 

 
Köparens underskrift: 
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