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Produsent:
AS SAMI
Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505
www.sami.ee

Bruksanvisning for 
Sandspreder SAMI S 1000
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1. Innledning
AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil bli fornøyd 
med vårt produkt. Dette produktet er et resultat av AS SAMI’s lange erfaring i konstruk-
sjon og produksjon av forskjellige redskaper. Vi ber deg om å lese og forstå alt innhol-
det i denne bruksanvisningen før du tar redskapet i bruk. Dette vil forbedre effektiv 
bruk og vedlikehold, hjelpe til å unngå havari og skader og øke redskapets levetid. Ikke 
nøl med å ta kontakt for råd om service, deler eller eventuelle problemer i forbindelse 
med bruk av ditt redskap.

2. Bruksområde og arbeidsprinsipp
Sandsprederen SAMI S 1000 kobles til hengerfestet og passer på små traktorer, mini-
lastere, plentraktorer, ATV’er, etc. Sandsprederen er konstruert for spreding av sand på 
gangveier, fortau, gårdsplasser, etc.
Sprederen kobles til hengerfestet på små traktorer eller andre motoriserte kjøretøyer. 
Spredingen skjer ved kjøring forover med maskinen. Ved rygging er det frihjulsnav 
som kobler ut spredevalsen, og det kommer ikke ut sand. Også ved kjøring kan koblin-
gene settes i transportstilling for å hindre at sand mates ut.  Det beste sprederesultatet 
oppnås ved bruk av kornstørrelse ca. 4-8 mm. Spredematerialet (sand, knust stein) må 
være tørr og ikke klumpete eller frossen.

3. Sikkerhetsregler
• Før du bruker redskapet, les bruksanvisningen for redskapet.
• Pass på at redskapet låses skikkelig ved tilkobling av redskapet.
• Ikke start arbeidet hvis redskapet ikke er låst skikkelig på hengerfestet.
• Start arbeidet sakte og forsiktig.
• Ved kjøring må du være spesielt forsiktig i svinger for å unngå at sandsprederen hek-
ter seg fast i hindringer.

6. Bruk
Sandsprederen SAMI S 1000 er et produkt som er klart til bruk. Avhengig av transport-
metode kan hjulene på sprederen demonteres for transport. Hjulene er montert på føl-
gende måte: (se tegning 1) Hjulet (1) settes på akselen (2) med ventilen på innsiden og 
låsebolten for hjulet (3) monteres. Kontroller rotasjonsretningen i forhold til stillingen 
på koblingsplaten. Koblingen som er sveiset på hjulet fungerer på følgende måte: når 
sprederen kjøres forover kobler driften på begge hjulene inn, og ved rygging frikobles 
driften. Mutteren (4) må trekkes til for at koblingen skal fungere smidig.
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1. Montering av hjul

 Tegning 1

For kryssing og transport kan koblingen frikobles slik at sprederen ikke fungerer. For å 
gjøre det må låsehendelen dreies til stilling for frihjul. (se Tegning 2).

Tegning 2.  Frikobling av hjulkobling
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7. Vedlikehold
• I perioden med aktiv bruk må hjul og koblinger på sandsprederen kontrolleres visuelt dag-
lig.
• Ved behov må hjulaksler og koblinger rengjøres og smøres.
• Når sesongen er over må sandsprederen rengjøres med høytrykksspyler, dekkene og dekk-
trykket må kontrolleres, og dekkene må skiftes ved behov. Metalldelene må kontrolleres visu-
elt og lakkskader må repareres.
• Hjulakslene og koblingene må smøres opp.

8. Garantibetingelser
AS SAMI garanterer i en garantiperiode på tolv (12) måneder for produktet fra kjøpsdato.
- Material- og produksjonsfeil som forekommer i løpet av garantiperioden dekkes av garan-
tien.
- Garantiarbeid erstattes kun hvis produsenten selv ikke utfører reparasjonen.
- Produsenten vil enten reparere eller erstatte defekte deler.
- Produsenten vil refundere kostnader for deler som kjøpes av kunden kun hvis produsenten 
avtaler dette. 
- Deler fra underleverandører er underlagt garantien som produsenten av dem gir.
- Garantiarbeid forlenger ikke garantiperioden.
- Skader som skyldes uforsiktig bruk eller overskridelser av godkjente spesifikasjoner som er 
angitt i denne bruksanvisningen, dekkes ikke.  

Garantien omfatter ikke:
- slitedeler (f.eks. kniver, etc)
- stopptid, tapte inntekter eller følgeskader
- transportkostnader (reise- og fraktkostnader)
- overtidsbetaling eller tillatelser

Garantien omfatter ikke skader som skyldes:
- uforsiktig eller feil bruk av utstyret
- manglende oppfølging av bruks- og vedlikeholdsanvisninger som er beskrevet av produsen-
ten
- normal slitasje
- unormale driftsforhold
- overbelastning eller bruk utenom tiltenkt bruk
- manglende vedlikehold og kontroller
- reparasjoner som ikke oppfyller standarden
- bruk av annet enn SAMI originaldeler og utstyr
- lang lagringstid i forhandlerens lager (f.eks. lakkskader eller korrosjon)
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for avbrudd i arbeidet eller andre følgeskader som skyl-
des feil på produktet.

Alt garantiansvar gjelder kun for en ny sandspreder som er kjøpt fra en forhandler som er 
godkjent av AS SAMI. Garantien gjelder ikke ved bruktsalg av spredere.
Hvis en feil oppstår, vennligst kontakt produsenten eller en godkjent forhandler. Pass på at du 
har produksjonsår / serienummer for produktet tilgjengelig, se produsentens ID-merke.
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KONTAKTINFO FOR IMPORTØREN:
sisu produkter as

DYRSKUEVEIEN 42, 2040 KLØFTA
TLF. 63 94 39 00

E-mail: kontor@sisu.no
www.sisu.no


