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Shelton Tippvagn är en specialiserad släpvagn konstruerad för att förflytta jord eller annat 
material över turf eller mjuk mark med minimal störning. Vagnskapaciteten är 5 metriska 
ton och den är skodd med 4 in-line, lågtrycksdäck för gräsmarker och är särskilt lämplig för 
arbete på fin turf. Det är en bogserad maskin som ska fästas på dragstången eller 
lyftdragkroken på en traktor med 40+ hästkrafter. 
 

Att koppla släpvagnen till traktorn: 

Säkerställ att handbromsen är ilagd på släpvagnen (se foto nedan). Backa upp traktorn mot 

släpvagnen. Släpp ned lyftdragkroken och backa traktorn så att kroken ligger under 

släpvagnens bogserögla. Höj upp lyftdragkroken till släpvagnens dragstång och säkerställ att 

lyftdragkroken är i det låsta läget. Frikoppla traktorn, lägg i handbromsen och stäng av 

traktorn. 

Eller 

Om traktorn är försedd med en dragstång, säkerställ att släpvagnen är parkerad på plan 

mark och att släpvagnens handbroms är ilagd. Placera en domkraft under släpvagnens 

dragstång, eller om den är försedd med stödben, höj upp dragstången till samma nivå som 

traktordragstången. Backa sakta traktorn så att dragstängernas hål överlappas och gör det 

möjligt att sätta dragstångssprinten på plats. När dragstångssprinten har satts på plats och 

ringsprinten monterats kan domkraften släppas ned och släpvagnens handbroms lossas. 

Avlägsna domkraften eller hissa upp stödbenet för att öka spelrummet under dragstången. 

På släpvagnar med justerbara dragstänger ska släpvagnens krok höjas eller sänkas så att 

släpvagnskroppen är horisontell då den är kopplad till traktorn. Bultarna som fäster kroken 

till dragstången ska kontrolleras varje dag.  

 

   Bultar till dragstångskrok  Stödben 



 

                                          Handbroms       

Om släpvagnen har ett dragstångsstöd så ska detta ställas i transportläget. Avlägsna 

stödsprinten och rotera dragstångsstödet bakåt. Återmontera stödsprinten i hål A, så att 

dragstångsstödet nu förvaras under dragstången. När du kopplar loss släpvagnen ska stödet 

flyttas tillbaka med stödsprinten i hål B. 

  

 

Det finns två hydraulslangar och en belysningskabel att koppla in. Belysningskabeln med sju 

poler ska kopplas in i traktorns belysningsuttag. Detta gör att blinkers, sidoljus och 

bromsljus på släpvagnen kan styras från traktorhytten. Slangen med mindre diameter och 

Hål A 

 

 

Hål B 

 

Stödsprint 

 

Dragstångsstöd 



hon-kragad anslutning ska kopplas till traktorns bromsslang. Halvtumsslangen styr 

tippkolven och ska kopplas till en enkelverkande slidventil. 

Det är absolut nödvändigt att hydraulslangarnas ändar och de ventiler till vilka de är 

kopplade rengörs noga innan tillkoppling. Det är också viktigt att säkerställa att oljan i 

traktorns hydraulreservoar är ren och där filter är monterade att de har bytts ut enligt 

tillverkarens rekommenderade intervaller.  

Hantering av släpvagnen 

Den maximala lasten som kan köras i tippvagnen är 5 metriska ton. Var alltid försiktig vid 

bogsering av en lastad släpvagn eftersom traktorn kommer att reagera annorlunda. Lägg i 

en låg växel vid bogsering utför och kör alltid rakt upp eller rakt ned för en kulle, aldrig tvärs 

över. Detta kan leda till att traktorn och släpvagnen välter. 

Tippa aldrig släpvagnen medan traktorn är i rörelse. Säkerställ alltid att släpvagnen står på 

fast, plan mark och att traktorn står stilla, med handbromsen ilagd, när tippkolvarna 

sträcks ut. Håll alltid undan från en ostöttad maskinkropp och för alltid in ett kolvstöd vid 

arbete med en tippad maskinkropp. Lämna aldrig släpvagnen tippad längre än nödvändigt 

för att tippa ur dess innehåll. Stäng alltid tippkolven när den inte används. Tippkroppen 

ska alltid sänkas ned helt och hållet innan tömningsplatsen lämnas. 

Dagliga kontroller: 

Kontrollera att däcken inte har sprickor i väggarna. 

Kontrollera hydraulslangar efter hål, veck eller sprickor. Byt ut relevanta slangar om så är 

fallet. 

Kontrollera att alla lampor fungerar. 

Smörj svängtappar (se nedan) 

 

 

Använd alltid säkra arbetsmetoder vid användning av den här släpvagnen. En kopia av 

denna bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig och läsas av alla som hanterar släpvagnen. 

 

Färdigställt av RC april 2012  

Smörjpunkt 



 

 

SHELTON SPORTSTURF DRAINAGE SOLUTIONS 
(HÄDANEFTER KALLAT SHELTON) 

ALLMÄN GARANTIPOLICY 

Shelton garanterar att alla nya produkter i sin tillverkning, när de är korrekt monterade, använda och 
underhållna, är fria från defekter i material och utförande, under en period av tolv (12) månader efter 
leveransdatum till den ursprunglige köparen. Dess skyldigheter enligt denna Garanti är begränsad till att 
ersätta den del eller de delar (exklusive normalt slitage) som skall ha redovisats skriftligen till Shelton 
inom trettio (30) dagar från och med dagen felet uppstod på den/dessa, återsänd (med fraktkostnaderna 
förbetalda) och som efter en av Shelton tillfredsställande granskning visat sig ha varit defekt.  

Denna Garanti är ogiltig om någon komponent som ej köpts från Shelton använts vid montering eller 
reparation, eller om produkten har ändrats, reparerats, missbrukats eller felanvänts på något vis som 
enligt Sheltons (vars beslut är slutgiltigt) bedömning har påverkat dess stabilitet eller tillförlitlighet, eller 
om några produktidentifkationsnummer har ändrats eller tagits bort. Shelton Sportsturf Drainage 
Solutions reservdelar garanteras under nittio (90) dagar från och med utbytesdatum eller under den 
återstående garantitiden på den tillämpliga Sheltonmaskinen, beroende på vilket som är längst.  

Shelton ger inte någon Garanti gällande sina produkter förutom den Garanti som anges ovan vilken 
uttryckligen ersätter alla andra garantier eller villkor uttryckliga eller underförstådda, antingen genom lag 
eller på annat vis, och alla andra skyldigheter eller förpliktelser på dess sida, inklusive utan begränsning 
garantier och villkor enligt Sale of Goods Act 1979 och Goods or Services Act 1982, och alla 
återskapanden eller modifikationer därav.   

Shelton tar inget ansvar för förlust eller skada på Kundens artiklar hur de än orsakats medan sådana 
artiklar är i Sheltons ägo, de ska ej heller hållas ansvariga för följdskador av något slag eller källa till följd 
av defekter i material eller utförande, felaktig hantering, som visas i bruksanvisningen, eller förlust av 
användning av någon av Shelton Trenching Systems produkter. Det är Kundens ansvar att säkerställa att 
Sheltonprodukten fungerar till hans belåtenhet hela tiden.  

Shelton tar inget ansvar för egendom, artiklar eller komponentdelar som ej är av dess tillverkning. Vid 
händelse av anspråk gällande sådana föremål så kommer de att returneras till den ursprungliga 
leverantören för granskning och deras beslut är slutgiltigt. När det är möjligt kommer Shelton sträva 
inom all rimlighet att förmedla förmånen av den garanti de lyckas få från sin leverantör. Alla sådana 
föremål som byts ut kommer att debiteras i väntan på den ursprungliga leverantörens beslut och 
eventuella underordnande fordringar kommer att hållas under avvaktan på detta beslut.  

GARANTIPOLICY och FÖRFARANDEN  

Garantins Giltighetstid (maskiner)  

Giltighetstiden för garantin på nya maskiner är 12 månader från leveransdatum till den första kunden, 
under villkoret att enbart reservdelar och utbytesdelar tillhandahållna från oss används. Användning av 
delar tillverkade av andra ogiltigförklarar garantin.  

Garantins Giltighetstid (delar monterade under garanti)   

Shelton Sportsturf Drainage Solutions reparationsdelar som monteras på en Sheltonprodukt under 
garanti är garanterade under en period av nittio (90) dagar från fakturadatum till slutkunden eller under 
den giltiga garantitiden för maskinen, beroende på vilken period som är längst.   

 

Garantins Giltighetstid (delar monterade utanför garanti) 

Shelton Sportsturf Drainage Solutions nya delar och tillbehör som monteras på maskiner utanför garanti 
är också garanterade under en period av nittio (90) dagar från fakturadatum till kunden. 
Garantitäckningen inkluderar ej arbetskostnader.  

Kravförfarande    

Alla krav måste lämnas in skriftligen trettio (30) dagar från det datum felet uppstod, (och under alla 
omständigheter inom trettio dagar efter utgången av den relevanta garantitiden), annars kan ingen 



hänsyn tas.  Defekta delar måste returneras inom trettio (30) dagar efter reklamation såvida ej skriftligt 
tillstånd om motsatsen erhållits från Shelton. Varje del måste märkas.   

Allt material måste rengöras och packas tillräckligt när de skickas till Shelton, och kan skrotas eller på 
annat sätt avyttras efter inspektion.  

Garantidelar   

Varje del eller delar som levereras för montering som ersättning för påstådda felaktiga delar kommer att 
faktureras på vanligt vis. Fakturanummer måste anges vid alla garantianspråk. Vid mottagande och 
godkännande av fordran kan en kreditnota utfärdas mot fakturan.  

Betalning av fakturor i samband med garantianspråk bör ej hållas tillbaka i avvaktan på resultatet av 
fordran. Kredit kommer endast att ges mot betalda fakturor och endast för montering av äkta 
Sheltondelar.  

Garanti på Slitdelar   

När ersättning skall ges för fel på normala slitdelar så kommer ett avdrag att göras för den mängd slitage, 
som avgörs av Shelton och dess rimliga åsikt, som har inträffat före fordran.   

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN  

Shelton Sportsturf Drainage Solutions Garantipolicy täcker fel under användning. Den täcker ej fel eller 
förlust som ett resultat av följande: 

a) Reparationer utförda av en icke auktoriserad person eller leverantör.  
b) Skador som uppkommit tack vare montering av delar som ej tillhandahållits av Shelton.  
c) Normala slitagepunkter, t.ex. olja, lampor, säkringar, bälten, fästelement, ledningar, 

grävhjul, skrapor, plogjärn, däck, skär, etc.   
 

Shelton Sportsturf Drainage Solutions Garanti täcker ej: 
a) Skador vid transport. 
b) Felaktig inställning av utrustningen – felaktig användning, missbruk, felaktig drift eller 

användning för något annat ändamål är den som utrustningen utformats för eller vid 
driveffekter eller arbetsbelastningar utanför de specifikationer som angetts vid försäljning, 
underhåll eller i bruksanvisningen.  

c) Otillräcklig förvaring eller skydd mot väder.  
d) Följdskador av något slag eller källa till följd av defekter i material eller arbete och/eller 

förlust av användning av någon produkt från Shelton Sportsturf Drainage Solutions. 
e) Ersättning av kompletta enheter när enskilda felaktiga komponenter kan ersättas.  
f) Skador uppkomna tack vare användning av utrustningen av personer som ej utbildats i 

dess användning.  
g) Någon som helst form av underhåll utanför säsong.  
h) Lackskador på grund av underlåtenhet. 
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