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Reservdels lista                                     

Pos  Best.nr  Detaljnamn  Ant/fäste  Intern nr.  
1  12-6001  Stomme SPH  1  126-01001  
2  12-6002  Omrörare 575  2  126-02001  
3  12-6003  Omrörare 910  1  126-03001  
4  12-6005  Sandspridarvals  1  126-04001  
5  12-6055  Flödesregulator  1  PV-100-400-EPRM  
6  MÄH124  Hydraulslang  2  3/4"-3500  
7  97-TEMA-7511  Temakoppling  2  Tema 7511  
7-1  97-TEMA-7516  Dammskydd  2  Tema 7516  
8  12-6036  Skydd Skruvbart   126-05001  

9  12-1030-3  Borste  2  12-1030-3  
10  12-1029  Borsthållare  1  A3-4045  
11  12-6010  Axel Omrörare  1  126-07002  
12  12-6024  Oilonbussning  2  126-15002  
13  12-1059-1  Lager  4  FYTB 35  
14  12-6022-1  Täckplåt  1  126-13000-v  
15  12-6022-2  Täckplåt  1  126-13000-h  
16  12-2025  Motorplatta  1  A-480-2  
17  12-1024-10  Gummi t=10  1  126-08002  
18  12-6025  Klämlist  1  126-09000  
19  12-6030  Begränsarlucka  2  126-10000  

     
20  12-6023  Låsbleck  6  126-16000  
21  12-6031  Begränsarlucka mittre  1  126-11000  
22  1007-12-35  Skruv  21  1007-12 -35  
23  1617-130-240  Planbricka  54  1617-13  
24  1007-12-40  Skruv  6  1007-12-40  
25  12-6017  Kedjehjul Ø25 12B z=12  1  12-6017  
26   12B-Z12-35   12B-Z12-Ø35  

27   Kedjehjul ø35 12B z=46  1  12B-46  

28  12-6019  Kedjehjul Ø35 12B z=21  1  12-6019  
29  12-6054  Hydraulmotor  1  EPRM400CDP  
30  1104-12-50  Skruv försänkt  2  1104-12-50  
31  1545-M12  Lockingmutter  29  M12-locking  
32  1007-10-25  Skruv  4  1007-10-25  
33  1617-105-220  Bricka  22  1617-10.5  
34  126-06000  Lucka v-sida  1  12-06000  
35  126-17000  Lucka h-sida  1  126-17000  
36  12-6026  Förhöjningsplåt  1  126-18000-h  
37  12-6028  Förhöjningsplåt  1  126-18000-v  
38  12-6027  Förhöjningsplåt  1  126-19000  
39  1567-M10  Vingmutter  6  1567-M10  
40  1617-84-160  Bricka  6  8,4x16  
41  1007-8-20  Skruv  7  1007-8-20  
42  1007-12-30  Skruv  4  1007-12-30  
43  1007-10-40  Skruv  12  1007-10-40  
44  1005-10-60  Skruv  6  1005-10-60  
45  1545-M10  Lockingmutter  6  1575- M10  
46  1102-8-80  Insexskruv  2  1102-8-80  
47  91-216-16  Gummistålbricka  2  216-16  
48  91-202-12-16  Adapter  2  202-12-16  
49  91-201-12  Adapter  2  201-12  
50  105-KEDJA-3/4  Kedja lång  1  4" 76 rullar  
51   Kedja kort   Kedja kort  

52      
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SANDSPRIDARSKOPA SPH 20-30  

Pos  Best.nr  Detaljnamn  Ant/fäste  Intern nr.  
53  971-HK-1831  Stauffklammer 3/4  2  971-HK-1831  
54  97-JEA-3/4  Parkeringsnippel  2  97-JEA 3/4  
55      
56  1005-6-40  Skruv  2  1005-6-40  
57  12-6057  Fäste för borsthållare vänster  1  126-20000-v  
58  12-6058  Fäste för borsthållare höger  1  126-20000-h  
59  1014-8-30 Fransk träskruv 11 8*30 
60      
61  1107-8-30  Stoppskruv  2  M8 x 30  
62  1107-8-20  Stoppskruv  1  M8 x 20  
63  1007-10-60  Skruv  1  ISO 4017 - M10 x 

60  
63-
1  

1536-M10  Mutter  1  ISO 4032 - M10  

64  1617-64-120  Bricka  2  DIN 125 - A 6.4  
65  1545-M6  Lockingmutter  2  DIN 6924 - M6  
66  1050-RK-10836  Plattkil  1  10 x 8 x 36  
67  1050-RK-10850  Plattkil  1  10 x 8 x 63  
68  1608-90-350  Karosseribricka  1  SRKB 9x35x3  
69  171-990773  Skärstål  1  200-20-2600  
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Förord 
Den här bruksanvisningen innehåller teknisk beskrivning, körinstruktioner och 
underhållsinstruktioner och  de allmänna säkerhetsreglerna som gäller för arbeten som sker med 
och i anslutning till Skopsandspridare SPH 20-30. 
 
SPH 20-30 är byggd och tillverkad i kommersiellt syfte att användas som ett 
halkbekämpningsverktyg. 
 
SPH 20-30 är i tillkopplat läge ett integrerat system till den maskin eller fordon som den är 
monterad till. Sandspridaren styrs via den befintliga operatörsplatsen på fordonet via befintliga 
paneler och styrdon. 
 
Innan arbete påbörjas är det viktigt att läsa igenom och förstå de gällande säkerhetsreglerna. 
 
Endast personal som är utbildad eller är väl förtrogen med utrustningen får handha och arbeta 
med SPH 20-30. 
 
Fel användning av maskiner och utrustningar kan orsaka kroppsskador eller maskinskador. Detta 
kan äventyra maskinsäkerheten och därigenom höja antalet olycksfall och tillbud. 
 
För komplettering till denna bok ska maskin/fordons- tillverkarens och ev. underleverantörernas 
instruktioner användas.  
 

AB Mähler & Söner, Rossön. 



 
 

Säkerhetsregler 

1.1 Varningar 
Den här boken innehåller varningar och symboler. De används i den här boken för att markera 
faror som kan orsaka personskador. Varningarna är klassificerad i två nivåer – fara och varning. 
 

Fara indikerar varning för risker som kan 
orsaka personskador, död och/eller 
avsevärda skador på omkringliggande 
byggnader och maskiner. 

Varning indikerar varning för risker som kan 
orsaka personskador, död och/eller 
avsevärda skador på omkringliggande 
byggnader och  

 
Viktig teknisk information uppmärksammas enligt nedan: 
 

Uppmärksamma ger en teknisk information. 
Risk för maskinskador ifall informationen 
ignoreras. 

 
 
 

               

VARNING !

               

UPPMÄRKSAMMA !

               

FARA !



1.2 Generella 
säkerhetsregler 

På grund av utrustningens olika funktioner är det viktigt att hålla uppmärksamheten gällande den 
säkerhet som ska råda på  arbetsplatsen och med utrustningen. 
Skopsandspridaren  är utrustad med många rörliga delar. Det gör att säkerheten sätts på prov 
under den tid utrustningen är i drift.  
Vid användning förekommer riskmoment och för att undanröja dem är det viktigt att: 

- bruksanvisningar följs. 
- personalen är utbildad i skötsel och säkerhet. 
- ändamålsenlig utrustning och verktyg finns 

tillgänglig. 
- ägaren och arbetsledning ansvarar för att 

säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs 
av all personal. 

Personal 
Endast utbildad personal får använda och underhålla SPH 20-30 
 

Arbetsplats 
 
 
Håll arbetsplatsen ren och städad för att först och främst undvika att någon snubblar eller halkar. 
 
Kontrollera om belysning är monterad på rätt sätt. Skuggor, mörka och ej upplysta partier vid 
arbetsplatser ökar irritationen och försvårar arbetet. Undvik också placering av belysning så att 
bländning uppstår.  

Klädsel 
Anpassade arbetskläder ska alltid användas. Skyddsanpassade kläder är ett krav. Tänk på att lösa 
och lediga kläder kan vara riskfyllt.  
 
Använd alltid skyddsskor. 
 
Använd alltid skyddshandskar. 

Ljudnivå 
Hörselskydd måste användas när handverktyg används vid underhåll och reparationer.  
 



 

Säkerhet för start och körning 
Maskiner med hydraulisk utrustning kan utföra oväntade rörelser när maskiner startar och 
trycksätter systemet. Det är störst risk om maskiner har stängts av mitt i en arbetscykel och sedan 
ska startas upp igen. 
 
Kontrollera alltid om det finns läckage i befintliga hydraulsystemet. Oljestänk kan orsaka skador, 
framförallt i ögonen. 
 
 
 
Se till att ingen person befinner sig inom skopans arbetsområde. Det är förbjudet att vistas i 
omröraraxelns och spridarvalsen närhet när motorn är igång.  
 
 
Hydrauliskt flöde max 350l/min. 
 
 

Säkerhet för underhåll 
Noggranna förberedelser krävs när underhåll ska utföras: 
 
Markera alltid det område där det ska utföras underhåll. 
 
Stäng av maskin/fordonet som är påkopplat till. 
 
Efter kontroll kan ansvarig starta underhållsarbetet. 
 



Teknisk beskrivning 

1.3 Användningsområde 
 
Skopsandspridaren får endast användas till sandning och saltning av vägar. Bogsering får ej ske 
med skopsandspridare. Lastning, snöröjning och dyl. bör undvikas, risk för att skada omrörare 
och spridarvals. 

 

Produktinformation 
 
 
Med AB Mähler & Söners Skopsandspridare har föraren hela tiden god uppsikt över sandningen, 
vilket gör att man med lastarens goda framkomlighet kommer åt på besvärliga platser. 
Skopsandspridaren är avsedd för sandning med sållad sand och salt. 
Skopsandspridaren är tillverkad av stålplåt och skopans framkant och undersida är försedd med 
slitstål. 
Spridarvals och omrörare drivs av en hydraulmotor och spridningsmängden regleras genom 
ändring av spridarvalsens varvtal. Detta sker genom ändring av oljeflödet till hydraulmotorn med 
hjälp av den direktmonterade flödesregulatorn. Omröraraxeln är försedd med vingar som krossar 
ev. klumpar och förhindrar valvbildning. 

Se till att inga obehöriga personer befinner sig i 
riskområdet pga. av den roterande omröraren. 
Stor klämrisk vid till och frånkoppling. 

 
 
Hydraulflödet till Skopsanspridaren får endast vara aktiverat när föraren sitter i maskinen och 

manövrerar hydraulsystemet. Manöverspaken får aldrig låsas i tillslaget läge. 

VARNING !



 
 
 
Tillkoppling av Skopsandspridaren 
 

1. Vid tillkoppling i mörker, se till att ha tillfredställande belysning. 
2. Kör fram fordonet mot Skopspridarens tillkopplingsläge. 
3. Passa in redskapsfästet mot infästningskrokarna med hjälp av tiltfunktionen på 

armsystemet. 
4. Gör en lyftrörelse med tiltmekanismen, så att infästningskrokarna griper om 

fästet. 
5. Tryck ut fästets låstappar. 
6. Hydraulslangarna för tryck och returledning anslutes till lastmaskinens 

hydrauluttag. Kontrollera att hydraulkopplingarna ansluts korrekt, 
hydraulmotorn kan ta skada av felkoppling. Max flöde : 350 l/min 

7. Kontrollera utmatningsvalsens rotationsriktning, sanden skall matas ut i valsens 
underkant. 

 
 
Frånkoppling av Skopsandspridaren. 
 

1. Vid frånkoppling, se till att ha tillfredställande belysning. 
2. Välj en bra avställningsplats för stabil frånkoppling. 
3. Frånkoppla hydraulslangarna. 
4. Skjut in låstapparna, så de släpper från låsöglorna. 
5. Sänk ner Skopsandspridaren till marken. 
6. Tilta fram och sänk armsystemet så att fästet släpper greppet om 

infästningskrokarna. 
 
 

Körning 
 
Inställning av spridningsmängd. 
 

1. Med flödesregulatorn kan spridningsvalsens varvtal ökas eller minskas och därmed 
variera sandningsmängden. Lossa låsmuttern och ställ in ventilen till önskat varvtal, drag 
fast låsmuttern. Figur3. 

 
2. Spridningsmängd per vägmeter är beroende av maskinens hastighet. 

 

 
3. Om föremål fastnat och spridaren stannar, stäng av driften och avlägsna föremålet / 

orsaken till stoppet. Hjälper ej detta måste skopan tömmas och föremålet avlägsnas.  
 
4. Gummiavstrykaren skall justeras upp mot valsen (mellan klackarna). Utföres genom att 

skruvarna till klämlisten lossas och gummiavstrykaren trycks lätt mot valsen, därefter 
dras skruvarna fast. 

FÖRSIKTIGHET !



Skötsel och vård 
 

1. All skötsel och reparation skall grunda sig på att bibehålla eller återställa 
Skopsandspridaren i sin ursprungliga funktion. Förändras skopsandspridarens 
funktion, kan det innebära att ansvaret enligt maskindirektivet flyttas över till den 
som har ansvaret för förändringen. 

2. Den som utför skötsel och underhållsarbete på Skopsandspridaren, måste ha kunskap om 
den. 

3. Den som har ansvaret för driften, måste känna till Skopsandspridaren och veta när och 
hur den skall skötas. 

 
 

  Figur 1. 
 
 

4. På motorsidan sträcks kedjan genom att de fyra skruvarna lossas och motorn justeras med 
sträckskruven på motorhyllans undersida. Se till att skruvar och låsmutter är åtdragna 
efter justering.  
Som standard levereras skopan med 12 kuggars motordrev, 21 kuggar på spridarvals och 
46 kuggar på omrörare. 76 rullars kedja läggs över alla tre dreven på motorsidan. 

 
5. Möjlighet finns att utrusta skopan med sekundär drift av omröraraxel. Då rivs 

spridarvalsen på motorsidan och omröraren på motsatta sidan. Ett antal alternativa 
utväxlingar kan erhållas. 

 

  Figur 2. 

 



 
5. Flödesregulator monterad på Hydraulmotor Justerbar mellan 0-90 l/min. 

(På regulatorns översida) 
Lossa låsmutter 1. Ställ till önskad hastighet på skruv 2 (insexfattning). 

       
 
 

  Figur 3. 

 

 

RÅD. 
Rengör alltid Skopsandspridaren efter varje uppdrag. 
Besikta redskapet med avseende på skador, och åtgärda eventuella skador till nästa uppdrag. Se 
till att hydraulkopplingar är rena och skyddade. 
 
Säsongsöversyn 
Så snart säsongen är över bör redskapet få en översyn för att skyddas mot korrosion och för att 
vara driftklar till nästa säsong.  
 

Smörjning. 
Redskapets lagringar skall smörjas med fett efter 25 driftstimmar. Rengör utrymmet vid 
kedjorna. Öppna glidytor smörjes med olja. 
 
 
 
 
 

GARANTIVILLKOR 
 
AB Mähler & Söner ger 1 års garanti på Skopsandspridaren från och med leveransdagen. 
 
Garantin täcker inte fel som orsakats av bl.a. bristfälligt underhåll, felaktig lagring eller oriktig 
montering från köparens sida. Ändringar utan AB Mähler & Söners skriftliga medgivande får ej 
utföras. Vid övriga frågor angående garanti, kontakta AB Mähler & Söner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Försäkran om överensstämmelse 

 
Tillverkarens namn:  AB Mähler & Söner 
Adress:    Box 88 
Post adress:   880 51 ROSSÖN 
Tfn(vx):    0624-20350 
Fax:    0624-20050 
 
Försäkrar under eget ansvar att produkten:  
 
Skopsandspridare SPH-20   Artikel nummer.         12-6000 
    
Skopsandspridare SPH-30   Artikel nummer.                12-6000-1 
 
Tillverkningsnummer:  ……………………….. 
    (Ifylles vid leverans) 
 
 

Som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder och andra 
regelgivande dokument: 

 

Maskindirektivet:   89/392/EEG 
    91/368/EEG 
    93/44/EEG 
    93/68/EEG 
Standard:   SS EN 292-1 
    SS EN 292-2 
 
AB Mähler & Söner  Rossön den .......................... 

 
................................................. 

1.4 Hans Åsling 
Verkställande direktör 
 


