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Voorwoord
De Vink spreader is een nuttig hulpmiddel voor het instrooien van ligboxen met vele soorten strooisel
zoals zaagsel en diverse andere fijn gehakselde droge producten. Die gebruikt worden voor het
instrooien van lig boxen. Daarnaast kan bovengenoemd strooisel ook gemengd worden met kalk of
poederachtige producten. Dit tot maximaal 1 gewichtsdeel kalk of poeder op 1 gewichtsdeel zaagsel.
Het strooimechanisme wordt aan gedreven door een accuboormachine. De spreader is zo ontworpen
dat de meeste gangbare boormachines hierop passen en voldoet aan de Europese richtlijnen, voor
zo ver van toepassing
Technische gegevens
Inhoud: 43 liter
Gevuld gewicht: 8-10 kg
Gewicht leeg: 4 kg
Materiaal container: LDPE
Min benodigd toerental: 600omw/min
Min benodigd opname diameter boormachine:10 mm
Veiligheidsvoorschriften
 Wees bedacht op stof gebruik de juiste looprichting
 Het apparaat dient alleen gebruikt te worden door deskundig personeel.
 Voorkom letsel door de bewegende delen (strooimechanisme, accuboormachine)van de
spreader te benaderen als deze in gebruik is.
 Strooi geen vochtige instrooi materialen
 Niet in de richting van andere personen strooien
 Verwijder eerst accu boormachine bij het verwijderen van vreemde voorwerpen die in het
strooimechanisme zijn blijven steken.

Gebruik van de spreader
 Vul de spreader met instrooi materiaal evt in lagen met kalk of andere poederachtige
producten. let op dat geen vreemde voorwerpen zoals stenen in de strooier terecht komen.
 Plaats bijgeleverde tool in de accuboormachine en schuif deze over de aandrijfas
 De bijgeleverde draagband dient op maat gegespt te worden zodanig dat men met bijna
gestrekte arm de boormachine bediend
De spreader is nu klaar voor gebruik
N.B.
Deze spreader is niet geschikt voor het verstrooien van alleen kalk of andere poederachtige
producten.
We hebben een special ontwikkelde strooier voor alleen kalk of andere poederachtige
producten
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Onderhoud en reparatie
De spreader heeft geen onderhoud nodig maar bij schade of slijtage kan het strooimechanisme
vervangen worden.
Verwijder de accuboormachine, demonteer de boutjes op de bodem van de spreader waarna het
strooimechanisme
uitgenomen kan worden. en een nieuwe kan worden gemonteerd

Onderdelen
1 Strooimechanisme
2 container
3 tool
4 draagband
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Neem bij twijfel over de werking contact op met de fabrikant of uw dealer.
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EG-Verklaring van overeenstemming
Fabrikant: Vink Elst B.V.,
Nijverheidstraat 59, 6681 LN Bemmel, Holland, Tel.+31 26 3263030,
Fax: +31 26 3263031,
E-mail: info@vink-elst.nl,
Website: www.vink-elst.nl
verklaart hiermee dat, De Spreader
• Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG
zoals laatstelijk gewijzigd;

G.J. Vink Bemmel mei 2013

Garantie
Bij normaal gebruik garandeert Vink een garantie voor een periode van een (1) jaar vanaf de
factuurdatum op de complete spreader op fabricage- en/of materiaalfouten.
Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
 normale slijtage
 onoordeelkundig gebruik
 reparaties door onbevoegden
 externe invloeden zoals vuur, water en abnormale milieuomstandigheden en mechanische
schade door schok of val

Indien zich tijdens de garantietermijn een defect aan het apparaat mocht voordoen zal Vink de
defecte onderdelen kosteloos vervangen Bij herstel van het apparaat of de defecte delen moeten
deze franco aan Vink worden toegezonden.
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