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Kære kunde 

Med Eco fejemaskinen har De erhvervet et produkt, som er fremstillet efter den højeste kvalitetsstandard. 

Denne brugsvejledning indeholder oplysninger og vejledning, som er nødvendig for driftssikkerheden, for 

pålideligheden og vedligeholdelsen af Deres Eco Fejemaskine.  

 

 

 Det er vigtigt og nødvendigt at læse brugsvejledningen og tage sikkerhedsanvisninger i betragtning  

 før maskinen benyttes. 

 

 Indholdet gør Dem bekendt med drift, pleje og vedligeholdelse af maskinen. Desuden hjælper det med  

 at undgå farlige situationer og skader på maskinen. 

 Vi ønsker Dem de bedste arbejdsresultater med Deres Eco Fejemaskine. 

Tuchel Maschinenbau GmbH 

 

 

 Brugervejledning svarer til modelstandarden i april 2004 

 Vore kontinuerlige bestræbelser på at forbedre Eco fejemaskinen kan føre til ændringer i detaljen.  

 Kommende forbedringer forpligter os dog ikke til at ændre på Eco Fejemaskiner, der allerede er  

 leverede. 

 Såfremt forbedringer kun medfører små ændringer, bliver de ikke omfattet af ændringer i  

 brugervejledningen. Eventuelle krav kan derfor ikke gøres gældende med ANVISNING til denne 

 vejledning.  
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1.  ALMENT  

1.1 Anvendelsesområde 

Eco  fejemaskinen er normalt beregnet til følgende monteringsmuligheder: HD montering ved 

trepunktsophæng; HG montering ved gaffelgren tilkobling; HK montering ved koblingstrekant; HH montering 

på frontlæsser; HU montering på kommunalt køretøj; HS montering på læssemaskine. Grundet den robuste 

konstruktion og de forskellige arbejdsbredder er denne fejemaskine egnet til brug på veje og pladser af en hver 

størrelse. 

 

Montering af Eco fejemaskinen foregår over den mekaniske eller hydrauliske betjente hurtigskift anordning på 

det respektive køretøj eller ved indstik af gafler i gaffellommer, koblingstrekant eller trepunktsophæng. 

 

Eco fejemaskinen er på grund af enkel afmontering af smudsopsamlingsbeholder også egnet til rengøring af 

større faste flader. 

 

De forskellige udstyrsmuligheder som hydraulisk tømning af opsamlingsbeholder, vandforstøver til støvbinding, 

en sidekost til fejning af kanter, en hydraulisk sideforskydning, som letter arbejdet eller forstærkede løbehjul 

m.m., der gør det muligt at tilpasse Eco fejemaskinen til forskellige arbejdsopgaver. 

 

1.2 Oplysninger om produktet 

 

1.2.1 Alment 

 

Den foreliggende betjeningsvejledning er gældende for hele modelrækken Eco 

 

1.2.2 Producentens adresse 

Tuchel Maschinenbau GmbH 

Holsterfeld 15 

D-48499 Salzbergen 

 

1.2.3 Typebetegnelse 

 

Se nedenstående eksempel for Eco 230 HD 520 

  Model 

   Arbejdsbredde 

    Drivmåde – montering 

     Børstediameter mm. 

 

     

 

1.2.4 Mærke 

Mærket fremgår af typeskiltet 

 

ANVISNING Indfør fejemaskinens data her, så De  

  altid er tilgængelige 

 

Model 

Serie nr. 

Byggeår / Ordrenr. 

maks. olietryk  [bar] 

maks. oliestrøm  l/min 

Egenvægt  [kg] 
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BEMÆRK! 

Hele mærket (typeskilt, sikkerhedsmærkat, etc.) indeholder dokumentationsværdi og må hverken forandres 

eller gøres uigenkendelig og skal erstattes ved beskadigelse eller fejl. 

  

1.2.5 Overensstemmelseserklæring 

 

Opfyldelsen af grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet 98/37 EØS for denne 

monterbare fejemaskine er berettiget til at bære CE-tegnet. Ved udvikling af fejemaskinen er desuden anvendt 

de harmoniserede Europæiske normer DIN EN 292 1+2, DIN EN 982 og DIN pr EN 1553. Dette bliver 

dokumenteret i den medfølgende EU overensstemmelseserklæring 

 

1.2.6 Forespørgsler og bestillinger 

Ved bestilling af reservedele eller tilbehør skal typebetegnelse, serie nr. og byggeår for ECO fejemaskinen 

oplyses. 

 

ANVISNING Anvendelsen af tilbehør eller  

 reservedele fra andre producenter er  

 kun tilladt med producentens  

 godkendelse. Originalt tilbehør eller  

 originale reservedele og de af  

 producenten autoriseret tilbehør og  

 reservedele tjener sikkerheden. 

 

ANVISNING Anvendelsen af andet tilbehør eller  

  reservedele annullerer hæftelsen for  

  de deraf opståede følger. 

 

1.2.7 Belastningsangivelser 

 

Maksimalt driftstryk ved varende belastning: 175 bar 

  

1.2.8 Tilslutninger 

 

Udførelse af ECO fejemaskinen med 

hydraulisk drev 

 en enkelt virkende styringskreds 

 

hydraulisk drev; hydrauliske sidekoste 

 en enkelt virkende styringskreds 

 

hydraulisk drev; hydraulisk beholdertømning 

 en dobbelt virkende styringskreds 

 

hydraulisk drev; hydrauliske sidekoste, hydraulisk beholdertømning 

 to dobbelt virkende styringskreds 

 

hydraulisk drev; hydraulisk beholdertømning, hydraulisk skråstilling 

 to dobbelt virkende styringskreds 

 

hydraulisk drev; hydraulisk beholdertømning, hydraulisk skråstilling, hydrauliske sidekoste 

 to dobbelt virkende styringskreds 

 

1.2.9 Energiforbrug 

 

Drivmetode: hydraulisk 

Krævet oliemængde: 25 – 60 l/min 

Krævet olietryk: 160 bar 

Olietype: Hydraulikolie ifølge ISO VG 46 DIN  

  51524 (f.eks. Vitam GF 46 fra Aral) 
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1.2.10 Anvendelsesområdet  

 

De må først montere og betjene ECO fejemaskinen efter omhyggelig gennemgang og forståelse af 

betjeningsvejledningen, at De fagligt er godkendt af virksomheden, der er autoriseret til dette. 

 

ECO fejemaskine 520 er en maskine, der sættes i bevægelse over et hydraulikkredsløb og ved tilpasning til et 

køretøj. Det er beregnet til rengøring af faste flader med normal tilsmudsning. 

 

Når maskinen bliver anvendt til andet en den ovenfor nævnte opgave, overtager vi som producent på ingen 

måde ansvaret for sikkerheden. Risikoen herfor bæres alene af brugeren. 

 

Til det forud bestemte anvendelsesområde hører også overholdelsen af de af os forskrevne drifts- og 

vedligeholdelsesbetingelser.    

 

 

 

 

1.2.11 Tekniske specifikationer 
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Vægtoplysninger er kun vejledende. 

Vægten varierer i forhold til maskinens udrustning. 

ADVARSEL: Vær opmærksom på køretøjets akseltryk. 

 

 

 

2  Sikkerhed 

 

Denne brugervejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal iagttages ved tilslutning, montering, 

drift og vedligeholdelse. Derfor skal denne brugervejledning ubetinget læses før personer tager maskinen i 

brug, og den skal altid være tilgængelig for brugeren. 

 

Det er ikke kun under dette hovedpunkt om sikkerhed anførte, almindelige sikkerhedsanvisninger, der skal 

iagttages, men også under de andre hovedpunkter, hvor sikkerhedsanvisninger er givet. 

 

2.1 Symboler for anvisninger i  

brugervejledningen 

 

 
Sikkerhedssymbol DIN ISO 9244  

 

 

 
Advarsel om kvæstelser 

 

 

 
Advarsel om snitskader 

 

Ved sikkerhedsanvisninger, som ved manglende iagttagelse kan medføre fare for maskinen og dens funktion, 

er indføjet ADVARSEL 

 

Anvisninger er kendetegnet med ANVISNING 

 

Direkte på maskinen anbragte anvisninger skal ubetinget iagttages og holdes i helt læselig stand. 

 

2.2 Personalekvalifikation og undervisning 

 

ECO fejemaskinen må kun benyttes, vedligeholdes og istandsættes af personer, som er fortrolige hermed og er 

undervist i de dermed forbundne risici. Ansvarsområde, kompetence og overvågning af personalet skal styres 

af driftslederen. Har personalet ikke de nødvendige kundskaber, skal de undervises. Yderligere skal 

driftslederen sikre sig, at personalet helt har forstået indholdet af brugervejledningen. 

 

Reparation, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, må kun udføres på autoriserede værksteder.  

2.3 Risici ved manglende iagttagelse af  

sikkerhedsanvisningerne 

 

Manglende iagttagelse af sikkerhedsanvisningerne kan forårsage såvel en risiko for personer som for miljøet og 

maskinen. Manglende iagttagelse sikkerhedsanvisningerne kan føre til tab af et hvert erstatningskrav. 

  

Hver for sig kan manglende iagttagelse for eksempel medføre flg. risici:  
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 risiko for personer ved ikke afsikret  arbejdsområde 

 maskinens vigtige funktioner er utilstrækkelige 

 forskrevne metoder til vedligeholdelse og istandsættelse er utilstrækkelig 

 risiko for personer fra mekaniske eller kemiske påvirkninger 

 risiko for miljøet ved udløb af Hydraulikolie 

 

2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde 

 

De anførte sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning, de gældende nationale forskrifter til forebyggelse af 

ulykker samt eventuelle interne arbejds foreskrifter, driftsforeskrifter og sikkerhedsforskrifter fra driftslederen 

skal iagttages. 

 

Arbejdsbeskyttelsesforskrifter og anvisninger til forebyggelse af ulykker fra sikkerhedsrepræsentanten er 

bindende. 

 

Sikkerhedsanvisninger fra producenten af køretøjet skal iagttages. 

 

Ved kørsel på offentlig vej skal de gældende forskrifter (færdselsloven) overholdes. 

Yderligere skal de tilladte akseltryk fra køretøjets producent overholdes. 

 

2.5 Sikkerhedsanvisninger for driftslederen og  

brugeren 

 Før arbejdet påbegyndes, gør Dem fortrolig med alle indretninger og betjeningselementer samt deres 

funktion! Under arbejdet er det for sent. 

 

 Brugerens beklædning bør være kropsnært. Undgå løs beklædning. 

 

 Før ibrugtagning efterses tilslutningsmekanismen samt dens sikringer og eventuelle skader, alt efter 

monteringsmåden. Desuden efterses anbringelsen af hydraulikslanger. Ved sammenhægtning og 

klemning af hydraulikslanger opstår let beskadigelser. 

 

 Ved af og på montering anbringes støtteanordningerne i den pågældende stilling. 

 

 Tilladeligt akseltryk, totalvægt og transportstørrelse iagttages. 

 

 Transportudrustning, som for eksempel lys og lamper, advarselsudstyr og evt. beskyttelsesindretning 

monteres og kontrolleres. 

 

 Bliver den normalt anbragte belysning på køretøjet skjult, skal der anbringes andet lys som erstatning. 

 

 Inden kørsel og før afbenyttelse skal nærområdet kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. 

 

 Medtagning af passagerer under arbejdet eller transport på arbejdsredskabet er ikke tilladt. 

 

 Under transportkørsel skal hydraulik til at drive og sænke ECO fejemaskinen sikres mod utilsigtet 

betjening. 

 

 Under kørslen må førerpladsen aldrig forlades. 

 

 Kørehastigheden skal afpasses efter de respektive vej- og trafikforhold. Ved kørsel i bjerg eller dal og 

kørsel på tværs af skråninger skal pludselige drejninger undgås. 

 

 Tag hensyn til de påvirkninger, som den monterede ECO fejemaskine giver under kørslen samt 

ændrede styre- og bremsemulighed. 

 

 Tag kun ECO fejemaskinen i brug når alle beskyttelsesindretninger er anbragt og virker efter hensigten. 

 

 Ophold i arbejdsområdet er ikke tilladt. 
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 Drejeanordningen må kun betjenes, når personer ikke opholder sig i udsvingsområdet. 

 

 På hydraulisk betjente dele er der steder med klemnings- og skæringsmulighed. 

 

 Inden køretøjet forlades, anbringes Plus fejemaskinen på jorden. Tændingsnøglen fjernes, køretøjet 

sikres mod uønsket ibrugtagning og bevægelse. 

 

 Efter afbrydelse af arbejdsredskabet er der risiko for efterfølgende svingkraft. Undgå derfor umiddelbart 

at bestige redskabet. Afvent til det er bragt til ro. 

 

 Hydraulikanlæg kan stå under tryk. 

 

 Udtrædende væsker (hydraulikolie), der er  under højt tryk, kan gennemtrænge huden og forårsage 

svære læsioner. Ved læsioner skal der straks søges læge pga. infektionsfare! 

 

 Tilslut kun trykløse hydraulikslanger til køretøjet.  

 

 Hydraulikslanger skal udskiftes senest efter 6 års anvendelse. (Inkluderet er en opbevaringstid på højst 

2 år.) 

 

 Hydraulikslanger skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes ved beskadigelse. Slanger og ledninger, 

der udskiftes, skal opfylde producentens tekniske krav. 

 

 Utætheder udgør en risiko for miljøet. De skal derfor straks udbedres. 

 

 Under søgning efter utætheder skal anvendes egnet hjælpemiddel pga. risiko for kvæstelser. 

 

2.6 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, 

 inspektions- og monteringsarbejde 

 

Driftslederen skal sørge for, at alle vedligeholdelsesarbejder, inspektions- og monteringsarbejde udføres af 

autoriseret og kvalificeret, fagligt personale, som ved indgående læsning af brugervejledningen er tilstrækkeligt 

informeret. 

 

Grundlæggende skal maskinen være ude af drift, når der udføres på maskinen. Den beskrevne fremgangsmåde 

i brugervejledningen til at bringe maskinen til standsning skal ubetinget overholdes. 

  

Vedligeholdelsesarbejde på et løftet redskab skal sikres ved egnede understøtningsmaterialer. 

Ved udskiftning af fejevalse og fejeliste benyttes egnet værktøj og arbejdshandsker. 

 

Olie og fedt bortskaffes som angivet i miljøregulativer. 

 

Umiddelbart efter afslutning af arbejdet skal alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger anbringes igen og 

være funktionsdygtige. 

 

Forinden maskinen tages i brug igen, skal de i afsnittet under 3.4.2 Ibrugtagning anførte punkter iagttages.   

 

 

2.7 Egen ombygning og fremstilling af reservedele 

 

Ombygning eller forandringer af maskinen er kun tilladt efter aftale med producenten. Originale reservedele og 

autoriseret tilbehør fra producenten indgår i sikkerheden. Anvendelsen af andre dele ophæver ansvaret for de 

deraf opståede følger. 

 

2.8 Utilladelig driftsmetode 

 

Driftssikkerheden for den leverede maskine er kun gældende ved den forudsete anvendelse, jf. kapitel 1, 

Alment, anvendelsesområde. De grænseværdier, der er angivet i tekniske specifikationer må aldrig overskrides. 
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2.9 Advarselstegn på maskinen iflg. ISO 11684 

 

ANVISNING De på maskinen anbragte   

  anvisningsskilte skal holdes i god og  

  læselig tilstand. Anvisningsskilte som  

  ikke er læselige skal fornyes. 

 

ANVISNING Ved bestilling af nye anvisningsskilte  

  oplyses det anførte nummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før ibrugtagning læs og iagttag brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. 

   

Pas på ikke at komme  

ind i området så  

længe delene er i   

bevægelse   

 

 

 

 

 

 

Berør ingen maskindele 

i bevægelse. Afvent til   

maskinen står helt stille. 

 

 

 

 

 

Hold tilstrækkelig afstand 

ved nedsænkning af Plus 

fejemaskinen.  

 

 

 

 

 

Ingen ophold i udsvings- 

området under drift.  

 

 

 

 

Hold sikkerhedsafstand. 

Risiko for udslyngede 

dele ved kørende motor.  
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Luk opsamlingsbeholderen før 

fejemaskinen henstilles.  

 

 

 

3 Fejemaskine ECO 

 

3.1  Beskrivelse af produkt og tilbehør 

 

Fejemaskinen kan både feje og opfange snavs og feje uden at opfange snavs. Fejning alene foregår ved 

afmontering af opsamlingsbeholderen. 

 

Rammen er udført i en robust og vridningsfri, svejset konstruktion. 

 

Justering af fejemaskinens højde gøres ved at flytte boltene i hvert støttehjul. 

 

En udenfor liggende, kraftig hydraulikmotor forsynet med kollisionsbeskyttelse, driver børsteakslen. 

Børsteakslens omdrejningstal er afhængig af oliestrømmen og det køretøjs udrustning, som bærer 

fejemaskinen. 

 

Børsteakslens er standard udført med en børstevalse som har en diameter på 520 mm. 

Åbning og lukning af opsamlingsbeholderen foregår fra køretøjet. Beholderen bliver betjent med træk i en wire 

eller ved betjening af en hydraulikcylinder, alt efter udførelse. 

 

ECO fejemaskinen er tilpasset det respektive køretøj med mulighed for direkte tilkobling. Med en svingningsdel 

er denne model forbundet til maskinens ramme. 

 

Pendulophænget sørger for udligning af niveauet ved fejningen, selvom grunden er meget uensartet. 

 

Ved hjælp af den mekaniske sideindstilling kan ECO fejemaskinen svinge 20,5° til venstre eller højre. 

 

 

Tilbehør 

 

Opsamlingsbeholder med mekanisk tømning. 

 

Hydraulisk tømning af opsamlingsbeholderen. 

 

3. støttehjul til udligning over ujævn grund, højden kan justeres 

 

Hydraulisk sidefejningskost, fejning langs kanter med omdrejningsregulering og indstillingsmulighed over 

indstillingsskiver til forskellige arbejdsstillinger 

 

Hydraulisk sideindstilling, skråstilling af fejemaskinen med hydraulikcylinder. Til denne funktion er en 

dobbeltvirkende styringshane i køretøjet nødvendigt. 

 

Ekstra stabile styrehjul i forskellige udførelser 

 

Lovpligtigt udstyr, der består af lys og lygter for kørsel på offentlig vej iflg. færdselsloven. 
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3.2 Opbevaring 

 

 

Fejemaskinen opbevares på et fast og 

lige underlag og i tørre og rene 

omgivelser. 

 

 

 

Uheldsrisiko! Vær opmærksom på at 

fejemaskinen er i sikker stand 

 

* Støttehjul (1) og tredje støttehjul (5) skal dreje 

bagud mod køretøjet. (Undtagen ved  

bagerste trepunktsophæng)   

 

 

 

 

Aflastning af børstevalsens tryk mod underlaget 

 

 

Vær opmærksom på børsteakslens 

egenvægt 

   

*  Anslagssystemets (3) gribestykke (2) trækkes  

 ud og anbringes i øverste stilling (4) 

 

ADVARSEL 

Forskydningen udføres ens på begge sider 

 

Underlagets tryk mod børstevalsen aflastes med det 3. støttehjul 

 

* Tredje støttehjul (5) forlænges. Bolte (6) med split afmonteres. Støttehjulets (7) indre rør trækkes ud indtil 

børsterne ikke kontakt har med underlaget. Derefter sikres igen med bolte (6) og split. 

 

 

 

Udføres kun i monteret tilstand. 

Fejemaskinen løftes ca. 5 cm og sikres 

mod nedsynkning. 

  

 

Sidekoste svinges ud af arbejdsområdet 

 

* Afspæringshane fra sidekoste lukkes. (se 

  tegningen herunder)      

* Arm (1) drejes fra position (2) til position (3). 

* Sidekostene ved børstebeskyttelsen (4) svinges 

  op. 

* Arm (1) låser sidekostene med låseklinken  

 (5). 
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Armen (1) skal befinde sig over 

låseklinken (5) 

Fejemaskine uden opsamlingsbeholder 

 

* Når ECO fejemaskine uden opsamlingsbeholder  

hensættes, sættes støttebenene (8) ned og  

låses. 

Opbevaring, forholdsregler 

 

 

Uheldsrisiko! Hydraulikslanger, 

elektriske tilslutningsledninger og 

wiren på gulvet, udgør en risiko for at 

man snubler i dem. Anbring derfor 

hydraulikslanger, elektriske 

tilslutningsledninger og wiren ovenpå 

fejemaskinen. 

 

ADVARSEL Hydraulikstik med støvdæksel 

  lukkes. Tilsmudsning fører til 

  skader på hydraulikanlægget. 

 

ANVISNING  Fejemaskinen rengøres om 

    nødvendigt grundigt. Snavs 

   tiltrækker fugtighed og medfører 

   rustdannelse.  

 

* Fejemaskinen smøres 

* Skader i lakken udbedres ligeledes 

 

3.3 Tilkoblinger 

 

 

ECO fejemaskinen er leveret som en 

tilkoblingsmodel til det forudsete køretøj. 

 

 

Tilkoblingsmetoden må køber ikke selv 

forandre eller modificere.  

 

 

Tilladt støttelast, akselbelastning, 

totalvægt og transportmål for køretøjet 

fremgår af producentens oplysninger og 

kontrolleres før ibrugtagning.   

 

 

Ved påbudt ballastvægt skal den 

anbringes på de dertil beregnede 

fastgørelsespunkter på køretøjet som 

bærer fejemaskinen. 
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Ved montering eller tilkobling er særlig 

forsigtighed nødvendig. 

 

 

Vedligeholdelse, reparation og 

forandringer på ECO fejemaskinen må 

kun udføres, når hydraulikkens 

drivmekanisme og 

hydraulikforbindelserne er frakoblet. 

Køretøjet, som bærer fejemaskinen skal 

sikres imod igangsætning eller 

bevægelse. 

 

 

 

ANVISNING Ved sammenkobling bør køretøjets 

  betjeningsvejledning iagttages. Her  

  er kun vist og beskrevet et 

  eksempel. 

 

ADVARSEL Kontroller den forskriftsmæssige  

  tilkobling og sikring. 

 

ADVARSEL Ligeledes kontrolleres placeringen  

  af de elektriske og hydrauliske  

  tilslutninger, da beskadigelser let  

  opstår ved sammenkobling og  

  afklemning.  

 

ADVARSEL Beskadigede hydraulikslanger skal  

  straks udskiftes. 

 

Første montering 

 

 

Er der enkeltdele at montere, skal de 

fastgøres og kontrolleres inden Plus 

fejemaskinen monteres og tilkobles 

første gang. 

 

ANVISNING Enkeltdele er kun til stede, hvis  

 flere fejemaskiner leveres stablet  

 samtidig. 

 

ANVISNING Kun for trepunktsophæng.  

 Sammenkobling, se nedenstående  

 fremstilling.   

 

 

 

 

 

3.3.1 Trepunktsophæng – bagmontering 

 (frontmontering) 
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Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

ANVISNING Kontroller først tilsmudsning og udfør  

  rengøring 

 

* Køretøjet, som skal bære fejemaskinen køres i  

 stilling. 

 

* Boltdiameter (1) svarende til påhængskategori   

 vælges, styrestænger fastgøres og sikres.  

 

* Borehuller (2) til øverste styrebolte svarende til 

 påhængskategori vælges og øverste styrestang  

 samt øverste styrebolte isættes og sikres.  

 

ANVISNING  Øverste styrestang indstilles sådan,  

 at påhængsudstyret står vandret på  

 jorden. (se også brugervejledningen  

 for køretøjet, som er bærer)  

ADVARSEL Kontroller påhængsudstyrets  

 anbringelse. 

 

* Sikringsskrue (3) løsnes  og støtteben (4) trækkes op og derefter spændes skruen igen.  

 

 * Hydraulikslanger tilsluttes som anført i  

  køretøjs producentens anvisninger 

 

* Fejemaskinen løftes og funktionsprøve udføres  

 

ANVISNING ECO fejemaskine med  

  trepunktsophæng kan også monteres  

  foran køretøjet 

 

Ændring til frontmontering 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

Uheldsrisiko! Vær opmærksom på at 

fejemaskinen er i sikker stand. Om 

nødvendigt skal den gøres sikker. 

 

* Hydraulikslanger tages af holderne på  

 trepunktsbukken  

 

* Sikringsstift (5) og bolte (4) afmonteres  

 

* Skråstillingsjern (3) hhv. skråstillingscylinder  

 svinges til side  

 

* Split (1) og bolte (2) afmonteres 

 

* Bøsning (6) fra hovedbolt (7) aftages  

 

* trepunktsbukken tages fra hovedbolten,  
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 drejes 180° og sættes på igen 

 

* Bøsning (6) skubbes på, sikres med  

 bolt (4) og ny split(5). 

 

* Skråstillingsjern (3) hhv. skråstillingscylinder  

 monteres igen med bolt (2) og sikringsbolt (1)  

 på trepunktsbukken 

 

* Wiren til opsamlingsbeholdertømning hænges  

 op med karabinhagen 

 

ANVISNING Tømningsmekanismen. (1,2,3,4) til frontmontering  

  Tømningsmekanismen. (1,2,3,4) til bagmontering 

 

 

 

* Hydraulikslanger hænges tilbage i holderne  

 på trepunktbukken. Flytningen af den  

 elektriske tilslutningsledning. 

 

ADVARSEL Flytningen af hydraulikslanger  

 kontrolleres, da der kan forekomme  

 beskadigelser ved hakning og  

 afklemning. 

 

ANVISNING Rækkefølgen ved frontmontering er  

 den samme som ved bagmontering. (Se forrige side) 

 

ADVARSEL Ved frontmontering med  

 trepunktbuk og tredje støttehjul  

 bliver styrelejet (15) mellem øverste  

 styr og trepunktbuk monteret (se  

 tegning herunder) 

 

 

3.3.2 Frontlæsser – montering 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

ANVISNING Kontroller tilsmudsning og udfør  

  rengøring.    

 

*  Køretøjets koblingssted sænkes under Plus  

 fejemaskinens koblingsåbning. 

 

* Køretøjet køres ind i koblingsstedet og låses,  

som det er beskrevet i køretøjets betjeningsvejledning. 

 

ADVARSEL Kontroller at påhængsudstyret  

 er anbragt og låst. 

 

* Hydraulikslanger tilsluttes iflg. anvisninger fra køretøjets producent. 

 

* Elektriske tilslutningsledninger for vandforstøver og/eller belysningsanlæg tilsluttes i køretøjet. 
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* Fejemaskinen løftes og funktionsprøve udføres. 
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Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 

er obligatorisk 

 

ANVISNING Kontroller koblingstrekant og  

 modtrekant for snavs og rengør om 

 nødvendigt.    

 

* Sammenkoblingshøjden mellem køretøj og  

 fejemaskine sammenlignes.    

* Drej skruerne (1) ud på hver side. Flyt disse til  

 huljernet (2) og sikre med skruer og nye  

 låsemøtrikker. 

 

* Frontkoblingen indføres i koblingstrekanten og  

 låses. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL Kontroller at påhængsudstyret  

 er anbragt rigtigt. 

 

* Hydraulikslanger tilsluttes iflg. 

  køretøjproducentens anvisninger.  

 

* Elektriske tilslutningsledninger for  

 vandforstøver og/eller belysningsanlæg  

 tilsluttes i køretøjet. 

 

* Fejemaskine løftes og funktionen kontrolleres. 

 

3.3.4 Pallegaffel tilkobling  

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

ANVISNING Pallegaffellommer og pallegafler 

  kontrolleres for tilsmudsning og om  

  nødvendigt rengøres. 

 

 

ANVISNING Afstanden mellem pallegaffel 

 indstilles inden sammenkobling med 

 køretøjet. 
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* Pallegaffeloptagelsen skal yderligere sikres med  

 en kæde  

 

* Kæden skal føres stramt igennem løkken og  

 slæden på køretøjet sikres med  

 karabinhagen. 

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL Kæden må ikke komme i berøring  

 med føring af løfterammen 

 

ADVARSEL Vær opmærksom på at kæden sidder stramt. 

 

* Hydraulikslanger tilsluttes iflg. 

  køretøjproducentens anvisninger 

 

* Fejemaskinen løftes og funktionsprøve udføres 

 

* Fejemaskine løftes og funktionen kontrolleres. 

 

3.3.6 Læssemaskine 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

ANVISNING Kontroller for tilsmudsning og  

  udfør nødvendig rengøring. 

 

* Køretøjet køres hen til fejemaskinen 

 

* Køretøjets koblingsbolte sænkes under  feje-maskinens koblingsåbning (1)  

 

* Køretøjet køres hen til fejemaskinen og  

 løfterammen hæves.  

 

* Der indsættes låsebolte i borehullerne (2) 

 

 

 

ADVARSEL  Korrekt placering af sammenkobling 

  og aflåsning kontrolleres. 

 

* Hydraulikslanger tilsluttes iflg. anvisninger fra køretøjets producent. 

 

* Elektrisk tilslutningsledning for vandforstøver  

 og/eller belysningsanlæg tilsluttes i køretøjet. 
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* Fejemaskine løftes og funktionen kontrolleres. 

 

 

 

 

3.4 Drift 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

 

Vedligeholdelse, istandsættelse og 

ombygningsarbejde på ECO 

fejemaskinen må kun udføres ved 

afbrudt hydraulisk drift. 

Tændingsnøglen fjernes og køretøjet 

sikres imod uforudset drift og 

bevægelse. 

 3.4.1 Transportkørsel 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

ANVISNING Transportkørsel må kun udføres med tom smudsopsamlingsbeholder. 

ADVARSEL Betjeningselementer for fejemaskinen sikres imod utilsigtet   

  betjening.   

* Ved fejning uden opsamlingsbeholder skal fejemaskinen stilles lige, se kapitel 3.4.7 

 Hældningsindstilling for fejning uden opsamling.    

* Sidekostene svinges op og afspærringshane fra sidekostene lukkes, som beskrevet i kapitel 3.2 

Opbevaring. 

* Fejemaskinen løftes 

Ophængt transport 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

 

Løft af fejemaskinen udføres 

udelukkende i løftegjorde, som har en 

tilstrækkelig bæreevne. 

 

 

Anvend udelukkende løftemateriel, som 

er beregnet til vægten af ECO 

fejemaskinen eller højere. 
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* Løft og flyt i fejemaskinens centerbolt  

 

ADVARSEL  Anvend kun centerbolten til at løfte og flytte fejemaskinen. 

  Længere transporter kun på et transportlad.  

 

ADVARSEL  Fejemaskinen sikres på transportladet sådan, at den ikke  kan bevæges eller vælte under 

 transporten. 

 

 

 

3.4.2 Ibrugtagning  

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

Vedligeholdelse, istandsættelse og 

ombygningsarbejde på ECO 

fejemaskinen må kun udføres ved 

afbrudt hydraulisk drift. 

Tændingsnøglen fjernes og køretøjet 

sikres imod uforudset drift og 

bevægelse. 

  

  

 

Sidekoste svinges i arbejdsposition 

 

 

Fejemaskinens placering foran køretøjet under drift  

 

* Fejemaskinen sænkes indtil begge hhv. alle tre styrehjul har kontakt med grunden 

 

* Koblingsenheden skal stå vandret på grunden 

 

 

Fejemaskinens placering foran køretøjet med højdevisning under drift 

 

* Sammenkobling tilpasses (højdevisning 1) parallel.  

 

* Sammenkobling foretages i højden indtil de grønne kapper (2)  

 er i samme højde 

 

 

3.4.3  Sidekoste, indstilling / justering 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

ANVISNING Indstillinger hhv. justeringer af sidekostene foretages kun i den viste arbejdsplacering 
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Vær opmærksom på sidekostenes vægt 

ved indstillingen. 

 

 

Placering af sidekoste 

* Boltene (1) sidder ved anslag (2), når   

 fejemaskinen befinder sig 3-6 cm over   

 grunden. 

  

* Justeringsmulighed: Flyt underlagsskiver (3)bagud. Derefter vil sidekostene bevæge sig  

 længere ned (pil 4), mål 3-6 cm bliver større  

 

 

 

Arbejdsbredde justeres 

 

* Skrueforbindelsen (6) løsnes og sidekoste  

 flyttes i langhullet. 

 

* Skrueforbindelsen (7) flyttes fra anslag.  

 Sidekostene forandrer bredden (5).   

 

 

Sidekoste underlagspunkt justeres 

 

* Under benyttelse af sidekoste fejes sidekanter  

 i urets retning fra 12 til 3, se tegningens  

 sorte buer. 

 

* Klemskiver (9) til justering flyttes.  

 Hældningen (10) ændres. 

* Klemskiver (11) flyttes. Indgrebsvinkel (12)  

 bliver ændret 

ADVARSEL Alle skrueforbindelser kontrolleres for tilspænding.  

* Funktionsprøve udføres. 

3.4.4 Omdrejningstal, indstilling 

 

Fejemaskine (børsteaksel) 

Indstilling af omdrejningstallet foregår gennem køretøjets olieydelse. Dette er afhængig af køretøjet og dets 

udførelse. 

 

Sidekoste 

Indstillingen foretages ved drosselkontraventilens justeringsskrue (1),  

som i tegningen er vist med symboler for en hare (2) og en skildpadde (2).  

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Smudsopsamlingsbeholder – tømning 
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Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

 Fejemaskinen løftes. 

 

Personer må ikke opholde sig under 

maskinen under tømningen  

 

ANVISNING  

Mekanisk  

Åbning af smudsopsamlingsbeholderen foregår med et wiretræk. Ved første montering blev wiren ført ind i 

køretøjets kabine. 

 

* Smudsopsamlingsbeholderen åbnes med et  

 kraftigt træk i wiren.  

 

* Smudsopsamlingsbeholderen lukkes med   

 endnu et kraftigt træk i wiren.  

     

* Fejemaskinen sænkes. 

 

Hydraulisk   

Åbning af smudsopsamlingsbeholderen foregår med hydraulikcylinder. 

 

* Styrehåndtaget i køretøjet for fejemaskinen flyttes.  

 Gennemløbsretningen bliver ændret og 

 opsamlingsbeholderen åbnes. 

   

* Opsamlingsbeholderen lukkes ved bevægelse af det ovennævnte styrehåndtag (joystick). 

Gennemløbsretningen bliver på ny ændret. 

 

* Fejemaskinen sænkes. 

 

3.4.6 Ændring til fejning uden opsamlings-  

 beholder 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

ANVISNING Smudsopsamlingsbeholder tømmes før afmontering. 

 

Smudsopsamlingsbeholderen 

demonteres kun i monteret tilstand. 

ADVARSEL Sidekoste svinges op og sikres.   

 

 

Mekanisk 

 

* Wiretrækket  fjernes fra køretøjet og  
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 lægges i opsamlingsbeholderen. 

 

 

Uheldsrisiko! Wiren udgør på jorden 

en risiko for at snuble i den. Anbring 

wiren i opsamlingsbeholderen. 

 

 

 

Hydraulisk 

 

* Bolt (1) trækkes ud af  

 samlebeholderens hydrauliske tømnings- 

 funktion. 

 

* Fjederbolte (4) aftages på begge  

 bærearme  

 

* Smudsopsamlingsbeholderen tages af bærearmene. 

 

* Fjederbolte (4) monteres på bærearmene  

  

* Smudsopsamlingsbeholderen anbringes på  

 en lige, tør og ren plads. 

 

* Samlebeholderen rengøres grundigt. Smuds  

 tiltrækker fugt og medfører rustangreb.  

 Skader i lakken. 
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3.4.7 Hældningsindstilling for fejning uden  opsamling 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

ANVISNING Sideforskydning til kørebanekan-ten foretages  

 ved fejning uden opsamling. 

 

 

Fejemaskine løftes hhv. sænkes, men 

holdes nær grunden. 

Mekanisk 

 

* klapsplit (1) fjernes. 

      

* Skråstillingsjern (3) trækkes op. 

  

* Fejemaskinen svinges i den ønskede fejeretning og  

 vinkel (venstre eller højre) og skrå- 

 stillingsjernet anbringes i det respektive borehul (2)  

 

* klapsplit (1) isættes og sikres. 

 

Hydraulisk 

Hældningsindstillingen af ECO fejemaskinen foregår  

 gennem hydraulikcylinder (4). 

 

* Med køretøjets andet hydrauliske kredsløb bliver  

 skråstillingscylinderen aktiveret.  

 

* Fejemaskinen løftes lidt. 

 

 

* ECO fejemaskinen svinger nu til venstre hhv.  

 til højre 

 

 

Under skråstilling af fejemaskinen må 

ingen personer opholde sig på 

maskinen. 

 

* Fejemaskinen sættes ned. 

 

ADVARSEL Betjeningselementet den anden styringskreds i køretøjets hydraulik sikres imod utilsigtet

  aktivering .  
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3.4.8 Overbelastningssikring 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

ANVISNING Til sikring imod overbelastning ved påkørsel af en forhindring er begge skråstillingsjern ved 

hjælp af to knækskruer (1). Anvend kun skruer i brudklasse 8.8. 

ADVARSEL Fornyelse af knækskruer, anvend kun skruer i brudklasse 8.8 

 

3.4.9 Justering af fejemaskinen 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er 

obligatoriske 

 

ANVISNING Ved drift af ECO fejemaskinen skal der vise sig et fejebillede på a=6-10 cm bredde. (Ved løft 

af fejemaskinen skal den rensede flade være 6-10 cm bred.) 

Er bredden ikke længere tilstrækkelig, eller er trykket mod grunden for ringe, skal børsteakslens ophængning 

justeres med anslagsarmen (1). 

 

 

Vedligeholdelse, reparation og 

forandringer på Plus fejemaskinen må 

kun udføres, når hydraulikkens 

drivmekanisme er frakoblet. 

Tændingsnøglen tages ud, og køretøjet 

sikres mod utilsigtet igangsætning eller 

bevægelse! 

 

 

børsteakslens vægt tages i betragtning! 

 

 

* Fejemaskinen løftes og holdes nær grunden. 

 

* børsteakslens indstilling udføres ens på begge  

 sider. 

 

* Fejebilledet på a=6-10 cm bredde kontrolleres.   
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3.5 Afmontering 

 

 

Ved afmontering hhv. afkobling er 

særlig forsigtighed nødvendigt. 

 

 

Vedligeholdelse, reparation og 

forandringer på ECO fejemaskinen må 

kun udføres, når hydraulikkens 

drivmekanisme er frakoblet. 

Tændingsnøglen tages ud, og køretøjet 

sikres mod utilsigtet igangsætning eller 

bevægelse! 

ANVISNING Ved afmontering tages betjeningsvejledningen i betragtning! Her bliver kun beskrevet og vist et 

 eksempel. 

 

* Afspæringshane sidekoste lukkes. Sidekoste 

 svinges op og sikres. (se kapitel 3.4.1  

 Transportkørsel. 

 

* Fejemaskine med lukket og tømt samle- 

 beholder afmonteres. 

 

* Fejemaskine henstilles på en fast og jævn  

 grund på et tørt og rent sted og sikres mod  

 bevægelse. 

 

 

Uheldsrisiko! Vær opmærksom på at 

fejemaskinen er i sikker stand. 

Hydraulikslanger og elektriske ledninger på køretøjet løsnes og wiretrækket lægges på fejemaskinen. 

 

 

Uheldsrisiko! Hydraulikslanger, 

elektriske tilslutningsledninger og wire 

på gulvet udgør en risiko for at snuble. 

Anbring hydraulikslanger, elektriske 

tilslutningsledninger og wire over 

fejemaskinen. 

ADVARSEL Hydraulikkoblinger lukkes med  støvhætter. Tilsmudsning fører til skader på 

hydraulikanlægget. 

* ECO fejemaskinen sænkes til alle styreruller  

 har kontakt med grunden. 

 

* Ved fejning uden samlebeholder sænkes  

 begge støtteben (8) ned og sikres. 
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3.5.1 Trepunktbuk - afmontering 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.5 er 

obligatoriske 

  

*  Støttebens (3) bolte løsnes   

 

* Støtteben sættes på grunden og sikres med bolte (3) 

 

* Trepunktstænger fra køretøjet løsnes fra trepunktbukken 

 

ANVISNING Køretøjet køres frem, når fejema-  

 skinen er bagmonteret 

 

ANVISNING Køretøjet bakkes, når fejemaskinen  

 er frontmonteret. 

 

3.5.2 Frontlæsser – afmontering    

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.5 er 

obligatoriske 

 

* Låsen i trækbommen løsnes som beskrevet i  

 køretøjets betjeningsvejledning.  

 

* Køretøjet bakkes. 

 

 

 

3.5.3 Koblingstrekant - afmontering 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.5 er 

obligatoriske 

* Låsen åbnes og koblingstrekanten fra  køretøjet sænkes. 

 

* Køretøjet bakkes. 

 

 

 

3.5.4 Pallegaffel – afmontering  

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.5 er 

obligatoriske 

* Sikringskæden løsnes fra køretøjet og læg- 

 ges over maskinen.  

 

* Pallegafler køres ud af gaffellommerne. 
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4 Vedligeholdelse og reparation 

 

4.1 Alment 

 

 

Vedligeholdelse, reparation og foran-

dringer på ECO fejemaskinen må kun 

udføres, når hydraulikkens 

drivmekanisme er frakoblet. 

Tændingsnøglen tages ud, og køretøjet 

sikres mod utilsigtet igangsætning eller 

bevægelse! 

Kontroller at skruer og møtrikker sidder fast, første gang efter 5 timers drift, efterspænd om nødvendigt og 

derefter regelmæssigt for hver 50 driftstimer. 

 

 

A = Gevindstørrelse (brudstyrke på skruehoved) 

A 3.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 

Ø MA(Nm) 

M6 3.43 4.51 8.73 10.3 14.71 17.65 

M7 5.59 7.45 14.22 17.16 24.52 28.44 

M8 8.24 10.79 21.57 25.50 35.30 42.17 

M10 16.67 21.57 42.17 50.01 70.61 85.32 

M12 28.44 38.25 73.55 87.28 122.58 147.10 

M14 45.11 60.8 116.7 135.27 194.17 235.36 

M16 6963 93.16 178.46 210.84 299.1 357.94 

M18 95.13 127.4 245.17 289.3 411.88 490.34 

M20 135.33 180.44 348.14 411.88 576.50 669.26 

M22 162.4 245.17 470.72 558.98 784.45 941.44 

M24 230.46 308.91 598.21 710.99 1000.28 1196.42 

 

     

 

 

 

 

ADVARSEL Selvlåsende møtrikker fornyes efter hver afmontering. 
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Alle drejemonter M- er bearbejdningsdata for metriske normalgevind iflg. DIN13. Friktionstal 0.14  

for en ny skrue uden smøring. Ovenstående værdier er anbefalet som vejledende af forskellige producenter. Vi 

påtager os ikke ansvaret for anvendelsen. 

 

* Kontroller regelmæssigt hydraulikslangerne 

 

* Hydraulikslangerne skal senest udskiftes   

 efter en anvendelsestid på 6 år. (inkl.   

 lagertid på maks. 2 år).   

 

* Udskift beskadigede og forældede hydrau- 

 likslanger. 

 

* Slanger, der udskiftes, skal opfylde produ- 

 centens krav.  

 

4.2 Børstevalse udskiftning 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er 

obligatoriske 

 

 

Børstevalse udskiftes kun når maskinen 

er monteret på køretøjet. 

  

    

 

ADVARSEL ECO fejemaskinens hydraulik- 

 slanger i køretøjet gøres trykløse.  

 

 

Fejemaskinen og køretøjet sikres mod 

utilsigtet igangsætning, bevægelse og 

nedsynkning! 

* Fastgørelsesskruer (1) for hydraulikmotor (2)  

 tages ud. 

 

* Fastgørelsesskruer (1) på udvendige lejeskål  

 (2) tages ud.  

 

* Udvendige lejeskål I (2) og beskyttelseskappe  

 (3) tages af. 

* Fastgørelsesskruer (4) på børsteakslen (10)  

 afmonteres.  

 

* Begge sætskruer (5) i lejet (6) løsnes.  

 

* Leje (6) og lejeskål II (7) trækkes af  

 børsteakslen (10). 

 

* Fejemaskinerammen løftes så meget, at  

 børsteakslen (10) med børstevalsen (9) er  

 frilagt. 

 

ADVARSEL Pas på hydraulikslanger.  
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* Valseaksel med børstevalse svinges 180°  

 om hydraulikmotoren og væk fra køretøjet. 

* Fejemaskinen sættes på støttehjulene. 

 

* Holdepladen(8) afmonteres. 

 

* De slidte børstevalser trækkes af. 

 

* De nye børstevalser skubbes på børsteakslen.   

 

* Før samling rengøres alle dele og om nød-  

 vendigt udskiftes også dele.  

* Montering og samling af børsteakslen foregår i  

 den modsatte rækkefølge som afmonteringen. 

 

* Ved drift af ECO fejemaskinen skal der vises et  

 fejebillede på 6-10 cm (Ved løft af fejemaski- 

 nen skal den rengjorte flade være 6-10 cm  

 bred).  

 

ANVISNING Fejebilledets justering, se under  

 kapitel 3.4.9  

 

4.3 Tallerkenbørster udskiftning 

 

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er 

obligatoriske 

* Sidefejningsbørster svinges op og sikres, 

  som beskrevet i kapitel 3.2 opbevaring  

 

* 3 sekskantmøtrikker (1) skrues af. 

 

* Gamle tallerkenbørster (2) fjernes. 

 

* Anbringes på flangen (3) i de nye tallerken- 

 børsters borehul. 

 

* Nye tallerkenbørster monteres med nye selv- 

 låsende møtrikker. 

 

* Sidefejningsbørster svinges i arbejdsposition  

 og justeres iflg. kapitel 3.4.3    

 

 

4.5 Polyuretanliste udskiftning  

 

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er 

obligatoriske 

 

 

Polyuretanliste udskiftes kun med feje-

maskinen monteret på køretøjet og i 

løftet tilstand.  

 Gå ikke under den løftede maskine.    
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Fejemaskinen og køretøjet sikres mod 

utilsigtet igangsætning, bevægelse og 

nedsynkning! 

* I hele polyuretanlistens (1) længde fjernes  

 fastgørelsesskruer (2) med paltandmøtrikker  

 (4) samt stødliste (3) og den gamle poly- 

 uretanliste (1) 

 

Tag hensyn til vægten af stødlisten og 

polyuretanlisten  

* Polyuretanliste (1) monteres. Montering  

 foregår i den omvendte rækkefølge.     

4.7 Driftsforstyrrelser; årsager og  

 udbedring 

Driftsforstyrrelse Årsag Udbedring 

1. Børsteakslen drejer 

ikke 

- Hydrauliktilslutning er 

ikke i orden 

kontroller tilslutninger 

2. Smudssamlebeholder 

svinger ikke op 

(mekanisk) 

- Wiren til tømning er 

anbragt forkert 

- Wiren skal flyttes, se 

kapitel 3.4.5 tømning af 

samlebeholderen  

3. Smudssamlebolder 

svinger ikke op 

(hydraulisk) 

- Hydraulikstilslutninger 

er ikke i orden 

- tilslutninger 

kontrolleres 

- hydraulikcylinder 

defekt 

- opsøg fagværksted 

5. Sidekoste drejer ikke 

rundt 

- Tilførsel er lukket - 2-vejs hane drejes 

- Hydrauliktilslutning er 

ikke i orden 

- Tilslutninger 

kontrolleres 

- Drosselventil - Drosselventil indstilles 

hhv. åbnes 

Hydromotor defekt Fagværksted opsøges 

   

  

  

  

6. Fejeresultat mangel-

fuldt 

- Fejekosteindstilling - Fejekoste reguleres 

over indgrebsarmen 

- Fejekoste omdrej-

ningstal for hurtigt / 

langsomt 

- Tilpas fejekostes 

omdrejningstal 
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7. Hydraulisk sidefor-

skydning fungerer ikke 

- Hydrauliktilslutninger 

er ikke i orden 

- Tilslutninger kontrol-

leres 

- for lille tryk eller volu-

menstrøm 

- Fagværksted opsøges 

- hydraulikcylinder  

defekt 

- Fagværksted opsøges 

 

 

 

 

4.8 Hydrauliktilslutningsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrauliktilslutningsplan for Eco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrauliktilslutningsplan for Eco med hydraulisk tømning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrauliktilslutning for Eco hydrauliske sidejustering 
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