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                INSTALLATIE

A. Plaats de montageplaat (9)  in de voorraadtrechter en lijn deze uit volgens de aangegeven maten.  Gebruik de
montageplaat als boorsjabloon en boor vier 10mm gaten in de voorraadtrechter.  Zie figuur 1.

B. Bevestig de montageplaat (9) aan de binnenzijde - en de vibrator (2) aan de buitenzijde van de voorraadtrechter
met 4 bouten 3/8-16 x 1-1/2”  (5),  8 sluitringen 3/8”  (7) en 4 borgmoeren 3/8-16  (6).

C. Stel met stelschroef (3) de wormas-verlenging (4) af op de schroefgang van de originele wormas.

D. Installeer de Vibrator Controller (1) in de cabine. Verbind de blauwe draad van de VibCon (1) met de 12VDC  acces-
soire-aansluiting van het contactslot.  Verbind de groene draad van de VibCon (1) met de witte draad van  de vibratorka-
bel (8).  Verbind de zwarte draad van de vibratorkabel (8) met massa, evenals de zwarte draad van de VibCon (1).
Verbind de witte draad van de VibCon (1) met de positieve (+) aansluitklem van de motor. Verbind de rode
draad van de VibCon (1) met de positieve (+) aansluitklem van de accu.  Zie figuur 2.

                 GEBRUIK

De 34405 elektronische Speed Controller wordt aangezet via het contactslot en voorziet in de benodigde
stroom voor de motor uit de 12V accu. De contoller functioneert uitsluitend met het contactslot in de AAN
positie.  De controller is verbonden met de strooimotor en de vibratormotor via een kabelboom die erop
is ingericht de grote motorstroom te geleiden.  De controller kan met de meegeleverde bevestigingsmiddelen
op een geschikte plaats worden gemonteerd.  De controller is weerbestendig en kan dus worden gemonteerd
op plaatsen waar het nat kan worden.  De controller heeft 5 draden:

1) Schakeldraad           - BLAUW - (voor het inschakelen van de controller via het contactslot).
2) Voedingsdraad in     - ROOD    - (direct van de 12V accu).
3) Voedingsdraad uit  - WIT       -  (verbonden met de positieve (+) aansluitklem van de strooimotor).
4) Voedingsdraad uit  - GROEN - (verbonden met de witte draad van de vibrator motor).
5) Massadraad              - ZWART - (verbonden met de massa van het voertuig).

Nadat alle bovengenoemde verbindingen zijn gemaakt, het contactslot in de AAN postie zetten. Wanneer de
On/Off toets op het frontpaneel van de controller éénmaal kort wordt ingedrukt, zal de LED boven de On/Off
toets gaan branden en zal de strooimotor automatisch 5 startpulsen krijgen en dan stoppen, de On/Off LED blijft
branden.  De strooier is nu geactiveerd en wordt weer uitgeschakeld door de On/Off toets van de controller
nogmaals kort in te drukken.  De vibratormotor kan alleen worden in- of uitgeschakeld wanneer de strooier
is geactiveerd én de vibratortoets wordt ingedrukt. De LED boven de vibratortoets brandt wanneer de vibrator-
motor loopt. Zodra het contactslot wordt uitgezet en weer ingeschakeld, moet de controller opnieuw worden
aangezet met de On/Off toets om de strooier weer in te schakelen.

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

item art. nr.      aant. omschrijving
34606 Sand Vibrator Kit

1 34405 1 • Controller Vibrator
2 38070 1 • Vibrator

34604 1 • Auger Adapter Assy
3 22759 1 •• Set Screw
4 34603 1 •• Auger Extension

34607 1 • Hardware Bag
5 20051 4 •• Bolt 3/8-16 x 1-1/2”
6 20314 4 •• Locknut 3/8-16
7 22230 8 •• Flatwasher 3/8”
8 38051 1 • Vibrator Harness 20’
9 38053 1 • Vibrator Plate

Onderdelenlijst

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



Groen
naar
vibrator

Vibrator

Motor

Accu

Controller moet 
worden geaard 

      Zwart 
massa

+ -

Blauw
naar contactslot
accessoires 12V DC

Rood
naar accu 12V DC 

Wit
naar motor 
plusklem 

1

2

8

      Zwart 
massa

Wit

16,5cm

Figuur 1

Figuur 2

© 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


	1-1034blad1
	1-1034blad2

