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Onderdelen en  Installatie Instructies
MEYER BL 240 (31100) & BL 400 (36100) STROOIER

ONDERDELENLIJST

Onderdeel Artikelnummer         Aantal                                               Omschrijving 

1 31101 1 •  240 Hopper

1 36101 1 •  400 Hopper

2 31102 1 •  Hopper Cover

3 34413 1 •  240/400 Spreader Frame

4 34415 1 •  Deflector Bracket

5 34401 1 •   Deflector

6 34416 2 •  Tube Plug

7 36402 1 •  Motor 12V D.C.

8 36151 1 •  Auger Weldment

9 36152 1 •  Spinner Hub Weldment

10 36158 2 •  Spinner Mounting Plate

11 36414 1 •  Spinner (Poly)

12 34414 1 •  240/400 Hitch Assembly

13 34417 1 •  2 Speed Controller

14 20006 3 •  Bolt H 1/4 - 20 x 1-1/4" Gr. 2

15 20010 4 •  Bolt H 1/4 - 20 x 2-1/4" Gr. 2

16 20027 4 •  Bolt H 5/16 - 18 x 1" Gr. 2

17 20028 4 •  Bolt H 5/16 - 18 x 1-1/4" Gr. 2

18 20303 7 •  Locknut 1/4 Esna

19 20313 8 •  Locknut 5/16 Esna

20 20351 8 •  Flatwasher 1/4

21 20352 16 •  Flatwasher 5/16

Onderdeel   Artikelnummer        Aantal                      Omschrijving

08259 1 • 240/400 Hitch Hardware Bag

2 2 11101 1 •• Hinge Pin

2 3 20069 4 •• Bolt H 3/8-16 x 3"

2 4 20314 4 •• Locknut 3/8

2 5 20353 8 •• Flatwasher 3/8

2 6 22083 1 •• Linch pin

31103 1 •  240/400 Wiring Kit

2 7 36240 1 ••  Socket Assy. w/Mtg. Plate

2 8 36241 1 ••  Plug Assembly

2 9 36242 1 ••  Wire, Red 222"

3 0 36247 1 ••  Wire, Red 96"

3 1 36248 1 •• Dummy Plug

••  Deze onderdelen bevinden zich in de verpakking van het
samengestelde artikel (•) .

Figuur 1

Meyer Products behoudt zich het recht voor  om  in het kader van voortdurende  productverbetering,  constructie,  ontwerp, specificaties en prijzen zonder opgave
en zonder enige verplichting te wijzigen.

Meyer Products LLC
6 Angell Lane • Damariscotta, ME 04543-4507

Phone 563-2227(Area Code 207)
www.meyerproducts.com• email info@meyerproducts.com

© 2011 Translated in the Netherlands

Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084

Phone 486-1313 (Area Code 216)
www.meyerproducts.com• email info@meyerproducts.com

  Accu

30

29

31

28

27

27

7

Controller moet
 worden geaard

       Zwarte 
Aarddraad

Zij-aanzicht van
stekkeraansluiting (27)

+ -
Laag

Hoog

UI T

S PE E D
C ONTROL

13



Algemene informatie

OPGELET: Accu altijd eerst loskoppelen vòòrdat met
het installeren wordt begonnen.

Controleer de inhoud met de onderdelenlijst om na te gaan
of deze compleet is, en om ermee vertrouwd te raken.

Borgmoeren zijn meegelever                    d.   Bouten en moeren NIET 
vastzetten voordat de montage klaar is (tenzij anders aangegeven).
Zet dan alle onderdelen vast met het juiste aandraaimoment, (zie 
hiervoor het overzicht).

Bij eventuele bestelling van onderdelen het artikelnummer
en de omschrijving vermelden.

Meyer Products aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet volgen van deze montage instructie.

Installatie instructies

A. Monteer het koppeldeel (12) op het frame  (3) en ge-
bruik  daarvoor 3/8-16 x  3" bouten (23), 3/8 sluitringen
(25) en 3/8 borgmoeren (24).

B. Plaats het geheel op de adapter van het voertuig en
breng de koppelpen (22) aan in het daarvoor bestemde
gat v a n  h e t  k o p p e l d e e l (12). Borg de koppelpen
met de borgpin (26).

C. Zet alle moeren en bouten vast volgens het overzicht
verder in deze handleiding.

D. Elektrische installatie zie Figuur 1.

Figuur 2
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6. Voer  nu een motortest  uit  zoals  omschreven
onder de punten 3 and 4 van “OPGELET”. Is de test
succesvol dan kunnen de 5,6m rode draad (29) en
de 2,4m rode draad (30) worden aangesloten op de
respectievelijke klemmen van de Speed Control (13).

E. WERKEN MET DE STROOIER

1. Vul de voorraadtrechter met steenzout of calcium-
chloridezout uit z.              akken. Gebruik géén bulkmateriaal!

LET OP: Controleer tijdens het vullen of er geen
tè grote brokken in het materiaal zitten die de worm-
as zodanig kunnen belemmeren dat de motor stopt.
Het wordt aanbevolen om vóór het strooien te con-
troleren of het vrij roteren van de wormas niet wordt
gehinderd door materiaalopbouw tussen de wormas
en de hals van de voorraadtrechter.

2. De Spreader Controller heeft 2 snelheden, Laag en
Hoog, waarmee de uitstrooi wordt bepaald.

F. ONDERHOUD

Het onderhoud van de strooier tijdens de winter is
relatief eenvoudig. Inspecteer met enige regelmaat
op losse bouten en moeren.  Let op slechte aardver-
bindingen, gebroken draden , geplette- of ge-
barsten isolatie. Vervang een en ander waar nodig.

De onderstaande punten bevorderen een lang- en
storingsvrij gebruik van de strooier:

1. Probeer NOOIT de wormas vrij te maken of enig
ander onderhouds- of reparatiewerk uit te voeren
met ingeschakeld contact!  Zet dit eerst UIT en
ontkoppel  de Motorstekker  (28)  van het
Contradeel (27).

2. Strooimateriaal moet “los” en droog zijn en vrij van
te grote brokken.

3. Na elk  gebruik  de voorraadtrechter  legen en
de gehele strooier afspuiten met water.

4. Wanneer de strooier niet meer wordt gebruikt, ver-
wijder deze dan van het voertuig. Verwijder roest
van metalen delen en breng daarna een primer aan.
Sla de strooier op een geschikte plaats op en plaats
de blinde stekker (31) op het contradeel (27) om deze
tegen corrosie te beschermen.

OPGELET

De Speed Control unit kan ernstig beschadigd
raken, wanneer de volgende aanwijzingen niet
in acht worden genomen:

1] Sluit de Speed Control n i e t  a a n  voordat
alle bedrading aanwezig is en de motor is
getest.

2] Controleer of de rode draad  aan de  positieve
(+) aansluiting van de motor  is  bevestigd.  Ver-
binden met massa maakt de Speed Control 
definitief onbruikbaar.

3] Als  a l le  verbindingen zi jn  gemaakt ,  be-
halve die naar de Speed Control, verbind dan
rode draad (30) met rode draad (29).
De motor moet nu lopen, wat betekent dat 
aarding en bedrading in orde zijn. Maak
vervolgens deze verbinding weer los.

4] Nadat de motor getest- en in orde bevonden
is, kan de Speed Control worden aangesloten.
Let goed op dat de rode draad van de Speed
Control niet per ongeluk contact maakt met
massa, ook niet met de eigen behuizing!

Het kortsluiten van de rode draad van de Speed
Control met massa resulteert in schade die niet
door garantie wordt gedekt.

1. Bepaal een goed bereikbare plaats voor de Speed Con-
trol (13) en zorg voor een goede aarding door het aan- 
sluiten van de aarddraad op de massa van het voertuig.

2. Sluit het oogeinde van de 2,4m rode draad (30) aan op
de pluspool van de accu en leg de draad zodanig dat
het stekkereinde bij de Speed Control uitkomt. Sluit
de Speed Control NOG NIET aan!  

3. Leg  de  5,6m rode draad (29) met de grote rubberstekker
naar het achtereind van het voertuig en bevestig de
draad op regelmatige afstanden. Blijf uit de buurt van 
scherpe- of bewegende delen  en van de uitlaat!

LET OP:  Er kunnen uitlaattemperaturen optreden tot
wel 980° C.  Hierdoor kunnen draden die te dicht
in de buurt liggen of kunnen komen van het uitlaat-
systeem, gemakkelijk beschadigd raken.
Zorg er dus voor dat alle draden op een veilige af-
stand liggen van het uitlaatsysteem.

4.  Let erop dat bij het aansluiten van de motorstekker
de draad niet te strak staat. Steek de stekker van de 
5,6m rode draad (29) in het contradeel. Sluit de zwarte
draad van het contradeel (27) aan op een goed massa-
punt in het voertuig. Verwijder eerst roest en verf.

5. Sluit de rode draad van de motorstekker (28) aan op de
positieve (+) aansluiting van de motor.  Sluit de zwarte
draad aan op de negatieve (-) aansluiting van de motor. 
Steek stekker (28) in het contradeel (27). Wanneer de 
strooier is afgekoppeld, bescherm het contradeel dan
met de blinde stekker (31).
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