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Forord:
Kære kunde.
Med en Plus fejemaskine har De erhvervet et produkt, som er fremstillet efter den højeste
kvalitetsstandard. Denne brugervejledning indeholder oplysninger og vejledning, som er nødvendig for
driftsikkerheden, for pålideligheden af Deres Plus Fejemaskine.
Det er vigtigt og nødvendigt at læse brugsvejledningen og tage sikkerhedsanvisningerne 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 Plus Fejemaskine.

Tuchel Maschinenbau GmbH
KT Maskiner ApS

Brugervejledningen svarer til modelstandarden i juni 2004
Vore kontinuerlige bestræbelser på at forbedre Plus Fejemaskinen kan føre til ændringer i detaljen.
Kommende forbedringer forpligter os dog ikke til at ændre på Plus Fejemaskiner, der allerede er leverede.
Såfremt forbedringer kun medfører små ændringer, bliver de ikke omfattet af ændringer i
brugervejledningen. Eventuelle krav kan derfor gøres gældende med ANVISNING til denne vejledning.

2

Indholdsfortegnelse
Forord:............................................................................................................................................................................... 2
Alment............................................................................................................................................................................... 5
1.1 Oplysninger om produktet .......................................................................................................................................... 5
1.1.1 Alment ...................................................................................................................................................................... 5
Overensstemmelseserklæring .......................................................................................................................................... 6
Tekniske specifikationer.................................................................................................................................................... 8
2 sikkerhed ........................................................................................................................................................................ 9
2.1 Symboler for anvisninger i brugervejledningen .......................................................................................................... 9
2.2 Personalekvalifikation og undervisning ...................................................................................................................... 9
2.3 Risici ved manglende iagttagelse af sikkerhedsanvisningerne ................................................................................. 10
2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde ........................................................................................................................................ 10
2.5 Sikkerhedsanvisninger for driftslederen og brugeren .............................................................................................. 11
2.6 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektions- og monteringsarbejde .................................................... 12
2.7 Egen ombygning og fremstilling a reservedele ......................................................................................................... 12
2.8 Utilladelig driftsmetode ............................................................................................................................................ 12
2.9 Advarselstegn på maskinen iflg. ISO 11684 .............................................................................................................. 13
3 Fejemaskine Plus .......................................................................................................................................................... 14
3.1 Beskrivelse af produkt og tilbehør ............................................................................................................................ 14
3.2 Opbevaring ................................................................................................................................................................ 15
3.3 Tilkoblinger................................................................................................................................................................ 17
3.3.1 Trepunktsophæng – bagmonteret (frontmonteret) .............................................................................................. 18
3.3.2 Hurtigskift til læssemaskine. .................................................................................................................................. 21
3.3.3 Læssemaskine ........................................................................................................................................................ 22
3.3.3 Frontmontage – trepunktsophæng ....................................................................................................................... 22
3.3.4 Trucks ophæng ....................................................................................................................................................... 23
3.3.5 Kommunal maskiner ophæng ................................................................................................................................ 24
3.4 Drift ........................................................................................................................................................................... 24
3.4.1 Transportkørsel ...................................................................................................................................................... 25
3.4.2 ibrugtagning ........................................................................................................................................................... 26
3.4.3 Sidekost, indstilling/justering................................................................................................................................. 29
3.4.4 Omdrejningstal, indstilling ..................................................................................................................................... 30
3.4.5 Opsamlerkasse – tømning ...................................................................................................................................... 30
3.4.6 Ændring til fejning uden opsamlingsbeholder ....................................................................................................... 31
3.4.7 Hældningsindstilling for fejning uden opsamling. ................................................................................................. 33
3.4.8 Overbelastningssikring ........................................................................................................................................... 34
3.4.9 Justering af fejemaskinen ...................................................................................................................................... 34
3.5 Afmontering .............................................................................................................................................................. 35
3

3.5.1 Trepunksophæng – afmontering. .......................................................................................................................... 37
3.5.2 Frontlæsser – afmontering .................................................................................................................................... 38
3.5.3 A-ramme afmontering .......................................................................................................................................... 39
3.5.4 Trucks ophæng afmontering .................................................................................................................................. 39
3.5.6 Læssemaskine – afmontering ................................................................................................................................ 39
4 Vedligeholdelse og reparation ..................................................................................................................................... 40
4.1 Generelt .................................................................................................................................................................... 40
4.2 Udskiftning af børster ............................................................................................................................................... 41
4.2.2 Indbygget motor .................................................................................................................................................... 42
4.3 sidebørste udskiftes. ................................................................................................................................................. 44
4.4 Vandforstøver ........................................................................................................................................................... 45
4.5 Vulkolanliste / fejeliste udskiftes. ............................................................................................................................. 45
4.6 Smøreplan ................................................................................................................................................................. 46
4.7 Driftsforstyrrelser; årsager og udbedring. ................................................................................................................ 47
4.8 Hydrauliktilslutningsplan........................................................................................................................................... 48

4

Alment
Anvendelsesområde

Plus 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 Plus fejemaskinen foregår over den mekaniske eller hydrauliske betjente hurtigskift
anordning på det respektive køretøj eller ved indstik af gafler i gaffellommer, koblingstrekant eller
trepunktsophæng.
Plus 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 mm., der gør det muligt at tilpasse Plus Fejemaskinen til forskellige
arbejdsopgaver.

1.1 Oplysninger om produktet
1.1.1 Alment
Den foreliggende betjeningsvejledning er gældende for modelrækken => P1HD560, P1HG560,
P1HK560, P1HH560, P1HU560.
Producentens adresse

Tuchel Maschinenbau GmbH, Holsterfeld 15, D-48499 Salzbergen
Typebetegnelse

Se nedenstående eksempel for Plus P1200HH560
Mærke

Mærket fremgår af typeskiltet
ANVISNING Indfør fejemaskinens data her, så De altid er tilgængelige

Model
Serie nr.
Byggeår/ordre nr.
Maks olietryk (bar)
Maks oliestrøm l/min.
Egenvægt kg
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ANVISNING

Hele mærket (typeskilt, sikkerhedsmærkat, ect.) indeholder
dokumentationsværdi og må hverken forandres eller gøres uigenkendelig og
skal erstattes ved beskadigelse eller fejl.

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.
Forespørgsler og betingelser

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

Anvendelse af tilbehør eller reservedele fra andre producenter er kun tilladt
med tilladt med producentens godkendelse. Originalt tilbehør eller originale
reservedele og de af producentens autoriserede tilbehør og reservedele tjener
sikkerheden.

ANVISNING

Anvendelsen af andet tilbehør eller reservedele annullerer hæftelsen for de
deraf påståede følger.

Belastningsangivelser

Maksimalt driftstryk ved vedvarende belastning: 175 bar.
Tilslutninger

Udførelse af Plus fejemaskine med hydraulisk drev → en enkelt virkende styringskreds
Hydraulisk drev; hydraulisk sidekoste → en enkelt virkende styringskreds
Hydraulisk drev; hydraulisk beholdertømning → en dobbelt virkende styringskreds
Hydraulisk drev; Hydrauliske sidekost, hydraulisk beholdertømning → en dobbelt virkende
styringskreds
Hydraulisk drev; hydraulisk beholdertømning, hydraulisk skråstilling → en dobbelt virkende
styringskreds
Hydraulisk drev; hydraulisk beholdertømning, hydraulisk skråstilling, hydrauliske sidekoste → en
dobbelt virkende styringskreds
Energiforbrug

Drivmetode:

hydraulisk

Krævet oliemængde: 25-60 l/min
Krævet olietryk:

160 bar

Olietype:

hydraulisk ifølge ISO VG 46 DIN 51524 (fx Vitam GF 46 fra Aral)

Anvendelsesområdet
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De må først montere og betjene Plus fejemaskinen efter omhyggelig gennemgang og forståelse af
betjeningsvejledningen, at De fagligt er godkendt af virksomheden, der autoriserede til dette.
Plus fejemaskine P1 er en maskine, der sættes i bevægelse over et hydrauliskkredsløb og ved tilpasning
til et køretøj. Den er beregnet til rengøring af faste flader med normal tilsmudsning.
Når maskinen bliver anvendt til anden end den ovenfor nævnte opgave, overtager vi som producent på
ingen måde ansvaret for sikkerheden.
Risikoen bæres herefter alene på brugeren.
Til det forud bestemte anvendelsesområder hører også overholdelsen af de af os forskrevne drift- og
vedligeholdelsesbetingelser.
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Tekniske specifikationer
Plus fejemaskine

P1

120

135

150

165

180

200

230

260

290

Max olietryk ved varig
belastning

bar

175

Max oliestrøm ved varig
belastning

l/min

60

Omdrejningstal hovedfejevalse
Arbejdsbredde
Arbejdsbredde ved skråstilling
Diameter fejevalse
Diameter sidefejningskost

u/min
80-150
mm
1200 1350 1500 1650 1800 2000 2300 2600 2900
mm
1125 1265 1405 1545 1685 1870 2155 2435 2715
mm
560
mm
600

Total bredde v/udvendig
liggende motor

mm

1520 1670 1820 1970 2120 2320 2570 2820 3220

Total bredde v/indvendig
liggende motor
Total højde uden vandsprøjte
Total højde med vandsprøjte
Samlebeholderens indhold
Samlebeholderens indhold

mm
mm
mm
liter
kg

1395 1545 1695 1845 1995 2195 2445 2695 3095
790 (med trepunktskobling 1300)
1205
145 162 180 200 215 238 267 296 342
218 243 270 300 323 357 400 444 513

Vægt/tyngdepunkt (S):
Fejemaskine med:)
S1 uden beholder
S2 fyldt samlebeholder
S3 med vandsprøjte 200 liter

kg
kg
kg

170
454
370

178
491
378

186
530
386

193
570
393

203
608
403

215
659
415

221
715
421

244
789
444

S4 fyldt samlebeholder og
vandsprøjte 200 ltr

kg

654

691

730

770

808

859

915

989 1090

264
890
464

Vægtoplysninger er kun vejledende.
Vægten varierer i forhold til maskinens udrustning.
ADVARSEL: Vær opmærksom på køretøjets akseltryk.
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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
Plus 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.
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2.3 Risici ved manglende iagttagelse af sikkerhedsanvisningerne
Manglende iagttagelse af sikkerhedsanvisningerne kan forårsage såvel en risiko for personale som for
miljøet og maskinen. Manglende iagttagelse sikkerhedsanvisningerne kan føre til tab af et hvert
erstatningskrav.
Hver for sig kan manglende iagttagelse fx medføre følgende risici:






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 evt. interne arbejdsforskrifter 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 ej skal de gældende forskrifter (færdselsloven) overholdes. Yderligere skal de
tilladte akseltryk fra køretøjets producent overholdes.
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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 kropsnær. Undgå løs beklædning.
 Før ibrugtagning efterses tilslutningsmekanismen samt dens sikringer og evt. skader, alt efter
monteringsmåden. Desuden efterses anbringelsen af hydraulikslanger. Ved sammenhægtning og
klemning af hydraulikslanger påstår let beskadigelser.
 Ved af- og påmontering anbringes støtteordningerne i den pågældende stilling.
 Tilladeligt akseltryk, totalvægt og transportstørrelse iagttages.
 Transportudrustning, som fx 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 arbejdsredskaber er ikke tilladt.
 Under transportkørsel skal hydraulik til at drive og sænke Plus fejemaskinen sikres mod utilsigtet
betjening.
 Under kørsel må førerpladsen aldrig forlades.
 Kørehastigheden skal afpasses efter de respektive vej- og trafikforhold. Ved kørsel i bjerg eller dal
og kørsel på tværs ad skråninger skal drejninger undgås.
 Tag hensyn til de påvirkninger, som den monterede Plus fejemaskine giver under kørslen samt
ændrede styre- og bremsemuligheder.
 Tag kun Plus fejemaskinen i brug når alle beskyttelsesindretninger er anbragt og virker efter
hensigten.
 Ophold i arbejdsområdet er ikke tilladt.
 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 efterfølgelse svingkraft. Undgå derfor
umiddelbart at bestige redskabet. Afvent til det er bragt til ro.
 Hydraulikanlæg kan stå under tryk
 Udtrædende væsker som 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 (inkl. Højest 2 års opbevaring).
 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.
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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 a 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 opstående følger.

2.8 Utilladelig driftsmetode
Driftssikkerheden for den leverede maskine er kun gældende ved den forudsete anvendelse jf. kapitel1
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 behold og læselig
tilstand. Anvisningskilte 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 områderet så
længe delene er i bevægelse

Rør ikke ved maskindele i bevægelse.
Afvent til maskinen står helt stille

Hold tilstrækkelig afstand ved
nedsænkning af Plus fejemaskinen.

Ingen ophold i udsvingsområdet under
drift.

Hold sikkerhedsafstand. Risiko for
udslyngende dele ved kørende motor.

Luk opsamlingsbeholderen for
fejemaskinen henstilles.
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3 Fejemaskine Plus
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 opsamlerkassen.
Rammen er udført i en robust og vridningsfri, svejset konstruktion.
Børsteakslen er ophængt frit i rammen med et løftestangssystem. Børsteindstillingen foregår over et
løfte- og låsesystem. Ved hjælp af løftestangsvirkningen bliver børsteakslen efter behov justeret over
indstillingshåndtaget og sørger dermed for en ensartet god fejevirkning.
En udenfor liggende, kraftig hydraulikmotor forsynet med kollisionsbeskyttelse, driver børsteakslen.
Alternativt fås en indvendig liggende kraftig hydraulikmotor, fuldt beskyttet ved integration i
børsteakslen, som driver direkte på børsteakslens omdrejningstal er afhængig af oliestrømmen og det
køretøjs udrustning, som bærer fejemaskinen.
Børsteakslen er standard udført med Bee-line glasfiber forstærkede plastbørsteringe. Børsteringene
har en diameter på 560 mm.
En slidstærk polyuretanliste er anbragt i hele længden på opsamlerbeholderens underkant. Den skal
bevirke, at snavset lettere optages. Opsamlingsbeholderen bliver således ført ensartet og uden at
skade grunden.
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.
Plus fejemaskinen er tilpasset det respektive køretøj som mulighed for direkte tilkobling. Med en
svingningsdel er denne model forbundet til maskinens ramme.
Pendul ophænget sørger for udligning af niveauet ved fejningen, selvom grunden er meget uensartet.
Ved hjælp af de mekaniske sideindstillinger kan Plus fejemaskinen svinge 20,5° til venstre eller højre.
Tilbehør
Opsamlingsbeholder med polyuretanliste og mekanisk tømning.
Lem til høj fyldning for øgning af fyldningsvolumen i opsamlingsbeholderen.
Hydraulisk tømning af opsamlingsbeholderen.
3.støttehjul til udligning over ujævn grund, højden kan justeres.
Vandforstøver til støvbinding, vælg mellem 100 liter eller 200 liter vandtank med 12V (24V)
tørløbspumpe.
Hydraulisk sidefejningskost, fejning langs kanter med omdrejningsregulering og indstillingsmulighed
over indstillingsskiver til forskellige arbejdsstillinger.
I børsteakslen liggende, beskyttet hydraulikmotor.
Hydraulisk sidestilling, skråstilling af fejemaskinen med hydraulikcylinder. Til denne funktion er en
dobbeltvirkende styringshane i køretøjet nødvendigt.
Ekstra stabile styrehjul i forskellige udførelser
14

Lovpligtigt udstyr, der består af side- og begrænsningslys for kørsel på offentlig vej iflg. færdselsloven.

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 (undtaget ved
bagerste trepunktsophæng).

Aflastning af børsteringens 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 aflastes mod børsteringe aflastes med det 3. støttehjul
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Tredje støttehjul (5) forlænges. Bolte (6) med split
afmonteres. Støttehjulets (7) indre rør trækkes ud indtil
børsterne ikke har kontakt med underlaget. Derefter
sikres igen med bolte (6) og split.
Plus fejemaskine uden opsamler. Splitten tages ud,
støttebenene (8) justeres og sikres igen med bolt og
split.
Udføres kun i monteret
tilstand. Fejemaskinen løftes
ca. 5 cm og sikres mod
nedsynkning.

Sidekoste svinges ud af arbejdsområdet
Afspærringshane fra sidekost lukkes (se tegning).

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

Sidekostene ved børstebeskyttelsen (4) svinges op.

Arm (1) låser sidekostene med låsekliken (5)

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

Vandforstøveren
Vandforstøveren tømmes ved at åbne afløbsskruen (6)
(tankens bund)
Ved risiko for frost udtømmes vandet i ledningen ed at lade
vandforstøverens pumpe køre i 10 til 15 sekunder.
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Opbevaring og forholdsregler
Uheldsrisiko! Hydraulikslanger, elektriske tilslutninger 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.

Maskinen smøres og evt. skader i lakken udbedres.

3.3 Tilkoblinger
Plus fejemaskinen er leveret som en tilkoblingsmodel til det forudsete køretøj.
Tilkoblingsmodellen 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 maskinen.

Ved montering eller tilkobling er særlig forsigtighed nødvendig.

Vedligeholdelse, reparation og forandringer på Plus fejemaskinen må kun
udføres, når hydraulikkens drivmekanisme og hydraulikforbindelser er
frakoblet. Køretøjet, som bærer fejemaskinen skal sikres imod igangsætning
eller bevægelse.
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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

Ved første montering af fejemaskinen med vandforstøver hhv. belysningsanlæg
skal der monteres en afbryderkasse på et egnet sted i køretøjet, som bærer
fejemaskinen.

Kabel (3) tilsluttes (-) på batteriet
Kabel (4) tilsluttes parkeringslys
Stikkontakt (5) for elektrisk
tilslutning af Plus Fejemaskinen
(1) sikring
(2) Afbryder ud - ind.

3.3.1 Trepunktsophæng – bagmonteret (frontmonteret)

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske.

ANVISNING

Kontroller først tilsmudsning og udfør rengøring.

Køretøjet, som skal bære fejemaskinen køres i stilling.
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Trepunktsbukkens bredde tilpasses:

Skrueforbindelse (1) løsnes. Bredde indstilles og
skrueforbindelse fastspændes.
Boltdiameter (2) svarende til påhængskategori
vælges, styrestænger fastgøres og sikres.
Borehuller (3) til øverste styrebolt 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).
ANVISNING

Kontroller påhængsudstyrets anbringelse
Fjedersplit (4) og sikringsbolt (5) trækkes ud.
Støtteben (6) trækkes op og sikres i det
nederste borhul.
Hydraulikslanger tilsluttes som anført i
køretøjs producentens anvisninger.
Elektriske ledninger for vandforstøverpumpen
og/eller belysningsanlægget i køretøjet
tilsluttes.
Fejemaskinen løftes og funktionsprøve
udføres.

ANVISNING Plus 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.
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Hydraulikslanger tages af holderne på
trepunktsbukken.
Sikringsbolt (8) og bolte (9) afmonteres.
Skråstillingsjern (10) hhv. skråstillingscylinder
svinges til side.
Split (11) og bolte (12) afmonteres.
Bøsning (13) fra hovedbolt (14) aftages.
Trepunktsbukken tages fra hovedbolten,
drejes 180° og sættes på igen.
Bøsning (13) skubbes på, sikres med bolt (12)
og ny split
Skråstillingsjern (10) hhv. skråstillingscylinder
monteres igen med bolt (9) og med
sikringsbolt (8) på trepunktsbukken.
Wiren til opsamlingsbeholdertømning hænges
op med karabinhagen
ANVISNING Wire pos. (16) til frontmontering. Wire
pos. (17) til bagmontering.
Hydraulikslanger hænges tilbage i holderne på
trepunktsbukken. 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.
ADVARSEL

Ved fronmontering med trepunktsbuk
og trejdie støttehjul bliver styrelejet
(15) mellem øverste styr og
trepunktsbuk monteret.
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3.3.2 Hurtigskift til læssemaskine.

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 var til
vandforstøver og/eller belysningsanlægget
tilsluttes i køretøjet.
Fjedersplit (1) og sikringsbolt (2) trækkes ud.
Transportsikring (4) svinger nedad. Bolte (2) og
fjedersplit (1) anbringes igen i
monteringsbeslagene (3).
Løssen ringsplitten (5) og transportsikringen (4)
sættes på akslen (6) og sikres igen med
ringsplitterne (5).

Køretøjet køres ind i koblingsstedet og låses,
som det er beskrevet i køretøjets
betjeningsvejledning.
Fejemaskinen løftes og funktionsprøve
udføres.
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3.3.3 Læssemaskine
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske.

ANVISNING Kontroller tilsmudsning og udfør rengøring
Køretøjet køres hen til fejemaskinen
Køretøjets koblingsbolte sænkes under fejemaskines
koblingsåbning (1)
Køretøjet køres hen til fejemaskinen og løfterammen hæves.
Låseboltene sættes i borehullerne (2)
ADVARSEL

Korrekt placering af sammenkobling og aflåsning
kontrolleres.

Hydraulikslanger tilsluttes iflg. anvisning fra køretøjets
producent.
Elektrisk tilslutningsledning for vandforstøver og/eller
belysningsanlæg tilsluttes i køretøjet

Fejemaskinen løftes og funktionsprøve udføres.

3.3.3 Frontmontage – trepunktsophæng

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.
ANVISNING

kontroller at påhængsudstyret er anbragt
rigtigt

Hydraulikslanger tilsluttes iflg. Køretøjproducentens anvisninger.
Elektriske tilslutningsledninger for vandforstøver og/eller belysningsanlægget tilsluttes i køretøjet.
Fejemaskine løftes og funktionen kontrolleres.
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3.3.4 Trucks ophæng

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

ANVISNING Kontroller gaffellommerne og gafler for snavs og rengør om nødvendigt.
ANVISNING

Afstanden mellem gaflerne indstilles inden
sammenkobling med køretøjet.

På begge sider af gaffellommerne tilkobling trækkes i
knappen (1) til beskyttelsesbøjlen (2) og svinges opad
indtil den går ind i rillen (3). Sikkerhedsbøjlen (4)peger
nu mod grunden.

Gaflerne indføres i koblingsmekanismen.
Sikkerhedsbøjlen anbringes i vandret stilling.

Breddeafstanden for gaflerne indstilles.
Skruen (5) skrues ud på begge sider. Efter forskydning
af sikkerhedsbøjlen (4) til den tilsvarende bredde,
skrues den igen ind fra neden gennem et borehul (6)
og spændes fast.

Gaffelryggen sikres yderligere med en kæde (9)
Kæden skal føres stramt igennem løkken (7) og
slæden (8) på køretøjet med karabinhagen
ADVARSEL

Kæden (9) må ikke komme i berøring med
føring af løfteanordning.

ADVARSEL

Korrekt aflåsningaf sikkerhedsbøjlen bag
gaflerne kontrolleres. Vær opmærksom på at
kæden (9) sidder stramt.

Hydraulikslanger tilsluttes iflg. køretøjsproducentens
anvisninger.
Elektrisk tilslutningsledning for vandforstøver og/eller
belysningsanlæg tilsluttes i køretøjet.
Fejemaskinen løftes og funktionsprøve udføres.
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3.3.5 Kommunal maskiner ophæng

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

ANVISNINGER

kontroller for tilsmudsning og udfør nødvendigt rengøring.
Køretøjet køres hen til fejemaskinen.
Sammenkoblingshøjden mellem køretøj og
fejemaskine sammenlignes. Til forskydning af
optagelsen skal skruerne (1) på hver side skrues
ud og de flyttes på huljernet (2). Der skal sikres
med skruer og nye sikringsmøtrikker.
Sammenkobling med køretøjet udføres og låses
som beskrevet i køretøjets betjeningsvejledning.

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.
Fejemaskine løftes og funktionen kontrolleres.

3.4 Drift

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

Vedligeholdelse, istandsættelse og ombygningsarbejde på Plus fejemaskine
må kun udføres ved afbrudt hydraulisk drift.
Tændingsnøglen fjernes og køretøjet sikres mod uforudset drift og bevægelse.
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3.4.1 Transportkørsel
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

ANVISNING Transportkørsel må kun udføres med tom opsamlingskasse.
ADVARSEL

Betjeningselementer for fejemaskinen sikres imod utilsigtet betjening.

Ved fejning uden opsamlerkasse skal maskinen stilles lige, se kapitel 3.4.7 Hældningsindstilling for
fejning uden opsamling.
Sidekostene svinger op og afspærringshane fra sidekostene lukkes, som beskrevet i kapitel 3.2
opbevaring.
Fejemaskinen løftes.

Ophængt transport

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

Anvend udelukkende løftemateriel der er beregnet til vægten af Plus
fejemaskinen eller højere

Løft og flyt i maskinens løftering (1)
ADVARSEL

Anvend kun transportringen/løfteringen (1) til at løfte
og flytte fejemaskinen.

Længere transporter skal foregå på et transportlad.
ADVARSEL

Fejemaskinen sikres på transportladet sådan, at den
ikke kan vælte.

Transport i læssemaskine
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Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er
obligatorisk.

Transport sikringen (4) skal monteres.
Ringsplitter (5) tages ud af akslen (6)
Køretøjets ophæng hæves lidt, så transport sikringen (4)
kan monteres imellem beslagene (3)
Transport sikring (4) monteres bed bolte (2) mellem
beslagene (3) og sikres med ringsplitterne (1).
Ringsplitter (5) monteres igen igennem akslen (6)

3.4.2 ibrugtagning

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

Vedligeholdelse, istandsættelse og ombygningsarbejde på Plus fejemaskine
må kun udføres ved afbrudt hydraulisk drift.
Tændingsnøglen fjernes og køretøjet sikres mod uforudset drift og bevægelse.
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Ved fejning uden opsamlingsbeholder flyttes begge
støtteben (1) op og sikres.
Den maksimale fejehastighed er 6 km/t

Under drift af Plus fejemaskine viser sig et fejebillede
på 6-10 cm (fejebilledet indstilling, se kapitel 3.4.9)
Sidekostens fejebillede indstilling, se under kapitel
3.4.3

Hydraulikslanger og elektriske ledninger skal placeres
uden risiko for afklemning.

Sidekoste svinges i arbejdsposition
Træk tilbage og drej, sidekoste svinges ned (se
tegning)

Vær opmærksom på sidekostens vægt

Kugleventil til start/stop for sidekoste åbnes på maskinens ramme.

Fejemaskinen position foran køreredskabet under drift.
Fejemaskinen sænkes indtil begge hhv. alle tre styrehjul har kontakt med grunden.
Koblingsenheden skal stå vandret på grunden.
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Fejemaskinens position foran køretøjet med
højdevisning under drift:
Sammenkobling tilpasses (højdevisning
1) parallel.
Sammenkobling foretages i højden indtil
de grønne kapper (2)
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3.4.3 Sidekost, indstilling/justering

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

ANVISNING Indstillinger hhv. justeringer af sidekostene foretages kun i den viste arbejdsplacering.

Vær opmærksom på
sidekostens vægt ved
indstillingen

Placering af sidekost
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 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 sidekost 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.
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3.4.4 Omdrejningstal, indstilling
Fejemaskine (børsteaksel)
Indstilling af omdrejningstallet forgår 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 (3)

3.4.5 Opsamlerkasse – tømning

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

Fejemaskinen løftes.
16
Personer må ikke opholde
sig under maskinen under
tømning.

17
ANVISNING

Såfremt en lem for høj fyldning er monteret,
penduleret denne ud af området, hvor den
tømmes.

Mekanisk
Åbning af opsamlerkassen foregår med et wiretræk. Ved
første montering blev wiren ført ind i køretøjets kabine.
Opsamlerkassen åbnes med et kraftigt træk i wiren.
Opsamlerkassen lukkes med endnu et kraftigt træk i
wiren.
Fejemaskinen sænkes.
ANVISNING

Wiretrækket skal befinde sig i position (16) for
at tømme Plus fejemaskinen ved
frontmontering.
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ANVISNING Er fejemaskinen bagmonteret på trepunktsramme, skal wiretrækket befinde sig i position
(17).
Hydraulisk
Åbning af opsamlerkasse foregår med hydraulikcylinder.
Styrehåndtaget i køretøjet for fejemaskinen flyttes. Gennemløbsretningen bliver ændret og
opsamlerkassen åbnes.
Opsamlerkassen lukkes ved bevægelse af det ovennævnte styrehåndtag (joystick).
Gennemløbsretningen bliver på ny ændret.
Fejemaskinen sænkes.

3.4.6 Ændring til fejning uden opsamlingsbeholder

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

ANVISNING Opsamlerkassen tømmes før afmontering.

Opsamlerkassen demonteres kun i monteret tilstand
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ADVARSEL

Sidekost svinges op og sikres.

Mekanisk
Wiretræk (1) fjernes fra køretøjet og lægges i
opsamlerkassen.
Uheldsrisiko! Wiren udgør på jorden en
risiko for at snuble i den. Anbring wiren
i opsamlerkassen

Fjedersplit (2) og bolte (3) trækkes ud.
Tømningsmekanismen (4) drejes af opsamlerkassen
(5)
Bolte (3) og fjedersplit (2) sættes tilbage i
tømningsmekanismen.

Hydraulisk
Fjedersplit (6) og bolte (7) trækkes ud af
opsamlerkassens hydrauliske tømningsfunktion.
Opsamlerkassen svinges op, bolte (7) sættes på den
øvre laske (8) og sikres med fjederspllit (6)
Fjederbolte (9) tages ud på begge bærearme (10).
Opsamlerkassen tages af bærearmene.
Fjederbolte (9) monteres på bærearmene (10)
Opsamlerkassen anbringes på en lige, tør og ren plads.
Opsamlerkassen rengøres grundigt. Smuds tiltrækker
fugt og medfører rustangreb. Skader i lakken udbedres.
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3.4.7 Hældningsindstilling for fejning uden opsamling.

Opsamlerkassen demonteres kun i monteret tilstand

ANVISNING Sideforskydning til kørebanekanten foretages ved fejning uden opsamling.

Fejemaskinen løftes hhv. sænkes men holdes nær grunden.

Mekanisk
Ringsplit (1) fjernes
Skråstillingjern (3) trækkes op.
Fejemaskinen svinges i den ønskede fejeretning og
vinkel (venstre eller højre) og skråstillingsjernet
anbringes i den respektive borehul (2)
Ringsplit sættes i og sikres.

Hydraulisk
Hældningsindstillingen af Plus fejemaskinen foregår
gennem hydraulikcylinder (4).
Med køretøjets andet hydrauliske kredsløb bliver
skråstillingscylinderen aktiveret.
Fejemaskinen løftes lidt
Plus fejemaskinen svinger nu til venstre hhv. til
højre.
Under skråstilling af fejemaskinen
må ingen personer opholde sig på
maskinen eller i den arbejdsområde.

Fejemaskinen sættes ned.

ADVARSEL

Betjeningselementet den anden styrekreds i køretøjets hydraulik sikres imod utilsigtet
aktivering.
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3.4.8 Overbelastningssikring

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatorisk.

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 obligatorisk.

ANVISNING Ved drift af Plus fejemaskinen skal der vise sig et fejebillede på 6-8 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 justering
med anslagsarmen (1)
Vedligeholdelse, reparation og forandringer på Plus fejemaskinen
må kun udføres, nå hydraulikkens drivmekanisme er frakoblet.
Tændingsnøglen tages ud, og køretøjet sikres mod utilsigtet
igangsættelse eller bevægelse!

Børsteakslens vægt tages i betragtning!

34

Fejemaskinen løftes og holdes nær grunden.
Armen (!) til justering trækkes imod
fjederkraften (3).
Armen indsættes i den ønskede position på
højdeindstillingen (2).
Børsteakslens indstilling udføres ens på
begge sider.
Fejebilledet på a=6-10 cm bredde
kontrolleres.

3.5 Afmontering

Ved afmontering hhv. afkobling er særlig forsigtighed nødvendigt.

Vedligeholdelse, reparation og forandringer på Plus fejemaskinen må
kun udføres, når hydraulikkens drivmekanisme er frakoblet.
Tændingsnøglen tages ud, og køretøjet sikres mod utilsigtet
igangsætning og bevægelse!
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ANVISNING! Ved afmontering tages betjeningsvejledningen i betragtning! Her bliver kun beskrevet og vist
et eksempel.
Afspærringshane sidekost lukkes. Sidekoste svinges op
og sikres. (se kap. 3.4.1 Transportkørsel)
Fejemaskine med lukket og tømt samlebeholder
afmonteres.
Fejemaskine henstilles 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 tilslutninger og wire på
gulvet udgør en risiko for at snuble.
Anbring hydraulik-slanger, elektriske
tilslutningsledninger og wire over
fejemaskinen.

ADVARSEL!
Hydraulikslanger lukkes med
støvhætter. Tilsmudsning fører til skader på
hydraulikanlægget.

Plus 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 Trepunksophæng – afmontering.

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske

Støttebens (3) bolte (2) og fjedersplit (1) trækkes.
Støtteben sættes på grunden og sikres med bolte (2)
og fjedersplit (1)
Trepunktsstænger fra køretøjet løsnes fra
trepunktsophænget.
ANVISNING

Køretøjet køres frem, når
fejemaskinen er bagmonteret.

ANVISNING

Køretøjet bakkes, når fejemaskinen er frontmonteret.
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3.5.2 Frontlæsser – afmontering

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske

Transport sikring (4) skal flyttes.
Ringsplit (5) trækkes ud af valsen (6)
Transportsikring (4) mellem laskerne
(3) sikres med boltene (2) og fjedersplit
(1).
Ringsplit (5) indsættes mellem valserne
(6)
Låsen i trækbommen løsnes som
beskrevet i køretøjets
betjeningsvejledning.
Køretøjet bakkes.
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3.5.3 A-ramme afmontering
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske

Låsen åbnes og køretøjets a-ramme sænkes
Køretøjet bakkes.

3.5.4 Trucks ophæng afmontering

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske

Sikringsbøjlen flyttes, så den peger mod grunden (som
beskrevet i montering)
Sikringskæden løsnes fra køretøjet og lægges over maskinens
tag.
Gaffelgrene køres ud af gaffelåbningen.

3.5.6 Læssemaskine – afmontering

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 3.3 er obligatoriske

Hydraulisk lås (2) ved trækbom åbnes ved respektive
styreenhed i køretøjet.
Fjern sikringsbolten ved den hydrauliske lås (2).
Løfterammen sænkes indtil boltene befinder sig under
koblingsåbningen (1)
Køretøjet bakkes.
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4 Vedligeholdelse og reparation
4.1 Generelt
Vedligeholdelse, reparation og forandringer ved Plus fejemaskinen må kun
udføres, når hydraulikkens drivmekanisme er frakoblet. Tændingsnøglen tages
ud, og køretøjet sikres mod utilsigtet igangsættelse eller bevægelse!
Børsteakslens vægt tages i betragtning!

A=Gevindstørrelse (brudstyrke på bolthoved)

ADVARSEL! Låsemøtrikker fornyes hver gang de afmonteres.
Alle drejemonter M- er bearbejdningsdata for metriske normalgevind iflg. DIN 13 Friktionstal 0,14 er for ny
skrue uden smøring. Ovenstående værdier er anbefalet som vejledende af forskellige producenter. Vi
påtager os ikke ansvaret for anvendelsen.
Kontroller regelmæssig hydraulikslangerne
Hydraulikslangerne skal senest udskiftes efter en anvendelses tid på 6 år (inkl. En lagertid på maks.
2 år).
Udskift beskadigede og forældede hydraulikslanger.
Slange, der udskiftes, skal opfylde producentens krav.
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4.2 Udskiftning af børster
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er obligatoriske

Børsteringe udskiftes kun når maskinen er monteret på køretøjet.

ANVISNING

Før udskiftning af børsterne skal opsamlerkassen monteres. (se kap. 3.4.6 Ændring til fejning uden
opsamler)

Maskinen løftes.

Ingen færden under den løftede maskine.

Justeringsarmen (1) trækkes udad i begge
sider bringes i hak i nederste position (B).
Fejemaskine sænkes indtil hele børsteakslen
ligger på grunden.

ADVARSEL

Plus fejemaskinens hydraulikslanger i køretøjet gøres trykløse.

Fejemaskinen og køretøjet sikres mod utilsigtet igangsætning,
bevægelse og nedsynkning!
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Motorafskærminigens
fastgøreslsesskruer
(2) tages ud.
Fatsgørelsesskruer (4)
for hydraulikmotor (5)
tages ud.
Fastgørelsesskruer (6)
på udvendige lejeskål
(7) tages ud.
Udvendige lejeskål I
(7) og
beskyttelseskappe (8)
tages af.
Fastgørelsesskruer (9)
på børsteakslen (10)
afmonteres.
Begge sætskruer (11) i lejet (12) løsnes.
Leje (12) og lejeskål II (13) trækkes af børsteakslen (10).
Justeringsarmen (1) trækkes udad i begge sider bringes i hak i øverste position (A)
Fejemaskinerammen løftes så meget, at børsteakslen (10) med børsteringene (16) er fritlagt.
ADVARSEL! Pas på hydraulikslanger.
Valseaksel med børsteringene svinges 180° om hydraulikmotoren og væk fra køretøjet.
Fejemaskinen sættes på støttehjulene.
Sætskruerne (14) tages ud og holdepladen (15) afmonteres.
Slidte børsteringe trækkes af.
De nye børsteringe skubbes på børsteakslen, så der viser dig en vaffellignende struktur.
Børsteringene skal med rillen (17) skubbes på børsteakslens (10) tap (18).
Før samling rengøres alle dele og om nødvendigt udskiftes også dele.
Montering og samling af børsteakslen foregår i modsat rækkefølge som afmonteringen.
Ved drift af Plus fejemaskinen skal der vises et fejebillede på 6-10 cm (ved et løft af fejemaskinen
skal den rengjorte flade være 6-10 cm bred).
ANVISNING Fejebilledets justering, se under kapitel 3.4.9

4.2.2 Indbygget motor

Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er obligatoriske

ANVISNING Før fornyelse af børsteringe, afmonteres opsamlerkassen.
42

Udskift kun børsteringe når fejemaskinen er monteret på køretøjet.

Fejemaskinen løftes.
Justeringsarmen (1) trækkes udad i begge sider bringes i
hak i nederste position (B).
Fejemaskinen sænkes indtil hele børsteakslen ligger på
grunden.
ADVARSEL

Plus fejemaskinens hydraulikslanger gøres trykløse.

Ingen færden under den løftede maskine.

Fejemaskinen og køretøjet sikres mod utilsigtet igangsætning,
bevægelse og nedsynkning.
Fastgøreslsesmøtrikker (2)
med slangebeskyttelsen (3)
afmonteres.
Undersænkede skruer (4)
tages ud af akselstyringen
(5) og motorbæreren (21)
Fastgørelsesskruer (6) på
udvendig lejeskål (7) tages
ud.
Udvendig lejeskål I (7) og
beskyttelseskappe (8) tages
af.
Fastgørelsesskruer (9) på
børsteakslen (10)
afmonteres.
Begge sætskruer (11) i lejet
(12) løsnes.
Leje (12) og lejeskål II (13)
trækkes af børsteakslen
(10)

Justeringsarmen (1) trækkes udad i begge sider og bringes i hak i øverste position (A)
Fejemaskinenrammen løftes så meget, at børsteakslen (10) med børsteringene (16) er fritlagte.
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ADVARSEL

Pas på hydraulikslanger.

Motorbæreren (21) med hydraulikmotoren (22) trækkes af børsteakslen (10).
Børsteakslen trækkes væk fra køretøjet.
Fejemaskinen sættes på støttehjulene.
Sætskruer (15) tages ud og holdepladen (14) afmonteres.
Slidte børsteringe (16) trækkes af.
De nye børsteringe skubbes på børsteakslen, så der viser sig et vaffellignende struktur.
Børsteringene skal med rillen (17) skubbes på børsteakslens (10) tap (18).
Før samling rengøres alle dele og om nødvendigt udskiftes også dele.
Montering og samling af børsteakslen foregår i modsat rækkefølge som afmonteringen.
Ved drift af Plus fejemaskinen skal der vises et fejebillede på 6-10 cm (ved et løft af fejemaskinen
skal den rengjorte flade være 6-10 cm bred).
ANVISNING Fejebilledets justering, se under kapitel 3.4.9

4.3 sidebørste udskiftes.
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er obligatoriske

Sidebørsten svinges op og sikres, som
beskrevet i kap. 3.2 opbevaring.
3 sekskantmøtrikker (1) skrues af
Gammel tallerken børste (2) fjernes.
Den nye børste anbringes på flangen
(3)
Ny tallerkenbørste monteres med nye
låsemøtrikker.
Sidebørsten svinges i arbejdsposition
og justeres iflg. kap. 3.4.3
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4.4 Vandforstøver
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er obligatoriske

ADVARSEL

For hver 50 drift timer skal filter siens tilstand undersøges og om nødvendig renses.
Vandtankens dæksel skrues af.
Sugeslangen (2) trækkes ud af vandtanken.
Vandfilteret (1) befinder sig ved
vandpumpens ansugningsslange.
Dækslet (3) skrues af.
Filtersi (4) rengøres med vand.
Dækslet (3) med filtersi (4) skrues på huset.
Ansugningslangen (2) lægges i vandtanken.
Vandtankdæksel skrues på.

4.5 Vulkolanliste / fejeliste udskiftes.
Sikkerhedsforskrifter i kapitel 4.1 er obligatoriske

Vedligeholdelse, reparation og forandringer ved Plus fejemaskinen må kun
udføres, når hydraulikkens drivmekanisme er frakoblet. Tændingsnøglen tages
ud, og køretøjet sikres mod utilsigtet igangsættelse eller bevægelse!
Børsteakslens vægt tages i betragtning!

ADVARSEL

Vulkolanlisten bør kun udskiftes i løftet tilstand.

ADVARSEL

Opsamlerkassen skal være tom og helt åben.
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Ingen færden under den løftede maskine.

Fejemaskinen og køretøjet sikres mod utilsigtet igangsætning, bevægelse og
nedsynkning.

Alle skruerne (2) på vulklanlisten (1) løsnes fra møtrikkerne
(4)
Stødlisten (3) og den gamle vulkolanliste (1) fjernes.

Vær opmærksom på vulkolanlistens
egenvægt!

Vulkolanlisten (1) fornyes.

ANVISNING Montering i modsat rækkefølge.

4.6 Smøreplan
ANVISNING Smøres ugentligt med fedt type DIN 51502 (fx Gresalit fra firma Westfalen)
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4.7 Driftsforstyrrelser; årsager og udbedring.
Driftsforstyrrelse
Børsteakslen drejer ikke
Opsamlerkasse svinger ikke op
(mekanisk)
Opsamlerkasse svinger ikke op
(hydraulisk)
Vandforstøver fungerer ikke

Sidekoste drejer ikke rundt

Fejeresultat mangelfuldt

Hydraulisk sideforskydning fungerer
ikke

Årsag
Hydrauliktilslutning er ikke i
orden
Wiren til tømning er anbragt
forkert

Udbedring
kontroller tilslutninger

hydraulikslanger er ikke i
orden
hydraulikcylinder defekt
vandtanken er tom

tilslutninger kontrolleres

Wiren skal flyttes, se kap.
3.4.5 tømning af
opsamlerkasse

opsøg fag værksted
fyld vand på

Defekt sikring i afbryderkasse Sikring udskiftes i
afbryderkasse
vandfilter forstoppet
rengør vandfilteret
dysen er tilstoppet
dysen rengøres
tilførsel lukket
2-vejshane drejes
hydrauliktilslutning er ikke i
tilslutning kontrolleres
orden
Drosselventil
Drosselventil indstilles hhv.
åbnes
hydraulikmotor defekt
opsøg et fag værksted
fejeindstilling
Fejekoste reguleres over
indgrebsrammen
Fejemaskinens
tilpas fejemaskinens
omdrejningstal er for hurtige omdrejningstal
eller langsomme
Hydrauliktilslutninger er ikke Tilslutninger kontrolleres
i orden
For lille tryk eller
volumenstrøm
Hydraulikcylinder defekt

opsøg et fag værksted
opsøg et fag værksted
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4.8 Hydrauliktilslutningsplan

Børstevalse
fremdrift

Fremdrift børstevalse
m/hyd.tømining af
opsamlerkasse og
sidebørste

Hyd.
sideforskydning

Hyd. Tømning
opsamlerkasse og
side forskydning.

Hyd. Fremdrift
sidebørste

Fremdrift
børstevalse
og opsamler
kassens hyd.
tømning

Hyd. Tømning
opsamler kasse

Børstevalse
fremdrift og
sideforskydning
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