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Kapitel 1 INTRODUKTION

Gratulationer till ditt inköp av en Excar golfbil. Denna 
bruksanvisning innehåller information som du kommer att behöva 
för korrekt drift, underhåll och skötsel av din golfbil. En grundlig 
förståelse för dessa enkla instruktioner kommer att hjälpa dig att få 
ut maximalt nöje av din nya Excar.

Om du har några frågor angående drift eller underhåll av din 
golfbil, vänligen kontakta en Excar-återförsäljare.

Vad gäller din komfort och säkerhet så är särskilt viktig 
information framträdande i denna bruksanvisning. Läs och förstå 
denna bruksanvisning till fullo innan du manövrerar din golfbil.

Denna bruksanvisning skall ses som en permanent del av din 
golfbil och skall förbli med bilen då den utlånas eller säljs vidare.

Denna manual kan också användas till modellerna nedan.

Modell Anmärkning
A1-S-2 2-sitsig golfbil
A1-S-2+2 2 sitsig golfbil med 2 extra säten
A1-S-4 4-sitsig golfbil
A1-S-4+2 4-sitsig golfbil med 2 extra säten
A1-S-6 6-sitsig golfbil
A1-S-6+2 6-sitsig golfbil med 2 extra säten

Excar söker ständigt göra framsteg inom produktdesign och
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kvalitet; därför kan, trots att denna bruksanvisning innehåller 
den mest aktuella produktinformationen tillgänglig vid 
trycktillfället, det finnas mindre avvikelser mellan din golfbil och 
denna bruksanvisning. Om du har några frågor angående denna 
bruksanvisning, vänligen kontakt din Excar-återförsäljare. 
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Kapitel 2 FÖRARSÄKERHET

Läs och förstå denna bruksanvisning helt och hållet innan du 
manövrerar din golfbil. Underlåtenhet att följa VARNINGS-
instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall för 
golfbilens passagerare, åskådare eller en person som inspekterar 
eller reparerar golfbilen.

Särskilt viktig information är framträdande i denna 
bruksanvisning genom följande beteckningar: varningssymboler 
för säkerhet, varning, försiktighet och anmärkning. Vänligen läsa 
följade etiketter noggrant innan du manövrerar din golfbil och byt 
genast ut etiketter som skadas eller avlägsnas.

Excars golfbilar är utformade för att vara enkla att manövrera. 
Men, säkerställ att du uppmärksammar följande:

Läs denna bruksanvisning och alla säkerhets- och 
instruktionsetiketter på golfbilen innan drift.

•	 Tillåt	ej	fler	än	en	passagerare	per	säte.	De	olika	modellerna	
är begränsade till olika antal passagerare såvida de ej 
utrustats med baksäte.

•	 Manövrera	ej	golfbilen	under	påverkan	av	alkohol	eller	
droger; dess effekt på synförmågan och omdömet gör 
manövrering av en golfbil farligt.

•	 Framför	ej	golfbilen	på	allmänna	gator,	vägar	eller	
motorvägar om ej tillåtet enligt lag eller lokalt reglerande 
myndighet.

•	 Håll	hela	din	kropp	på	insidan	av	golfbilen,	förbli	sittandes	
och håll dig fast då bilen är i rörelse.
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•		Starta	ej	golfbilen	innan	alla	passagerare	sitter	ned.
•		Håll	dina	händer	på	ratten	och	dina	ögon	i	färdriktningen.
•		Iaktta	extra	försiktighet	på	platser	med	trängsel	eller	då	du	

backar. Backa alltid långsamt och håll noggrann uppsikt. 
Undvik att starta och stanna plötsligt. Variera golfbilens 
hastighet så att den anpassas efter golfbanans terräng. 
Undvik att svänga för skarpt vid högre hastigheter. Kör alltid 
sakta rakt upp och ned för sluttningar och aldrig i vinkel.

•		Utför	ej	modifikationer	eller	tillägg	som	påverkar	kapacitet	
eller säker manövrering, och utför ej heller ändringar som ej 
är i enlighet med bruksanvisningen.

 Fara
Explosiva gaser släpps ut då batteriet laddas 
eller laddas ur. Håll god ventilation. Håll 
gnistor, flammor och cigaretter borta. Skydda 
ögonen vid arbete nära batterier.
En Excar golfbil skyddar ej passagerarna mot 
åska, blixt och orkan. Vid körning i häftigt 
regn så bör passagerarna lämna bilen och 
söka skydd på en säker plats.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR UNDERHÅLL

Då underhåll utförs, följ alla säkerhetsinstruktioner i tillverkarens 
bruksanvisningar och servicemanualer och vidtag följande 
försiktighetsåtgärder:
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•		 Fixera	golfbilen	ordentligt	innan	något	underhåll	påbörjas.	
Stötta chassit ordentligt innan arbete under golfbilen.

•  Undvik eldfaror och ha lämplig skyddsutrustning mot 
eldsvåda tillgänglig.

•  Innan arbete utförs på en elektrisk golfbil, koppla ur bilen 
elsystem i enlighet med tillverkarens instruktioner. (Innan 
batterierna	kopplas	ur,	för	”ON/OFF”-knappen	till	”OFF”-
läget. I annat fall kan en batteriexplosion och allvarlig fara 
inträffa.)

•  Använd endast ordentligt isolerade verktyg vid arbete med 
elektriskt drivna golfbilar eller i närheten av batterier.

•		 Håll	alla	säkerhetsanordningar	inklusive	bromsar,	
styrmekanismer och varningsenheter i ett säkert fungerande 
skick. Modifiera ej dessa säkerhetsanordningar så som de 
tillhandahålls av tillverkaren.

•  Registrera allt underhåll som utförs i en underhållslogg via 
datum, namnet på personen som utfört underhållet och 
typen av underhåll. Inspektera periodiskt underhållsloggen 
för att säkerställa att anteckningarna är korrekta och 
kompletta.

•		 Förse	förare	med	checklistor	för	att	kunna	identifiera	
underhållsbehov utanför det periodiska underhållet på 
specifika golfbilar. 

•		 Håll	alla	namnskyltar,	varningar	och	instruktioner	som	
tillverkaren tillhandahållit i ett läsbart skick.

Om nya namnskyltar, varningar eller instruktioner behövs, 
kontakta din Excar-återförsäljare.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Precis som alla andra maskiner så kan golfbilar orsaka 
personskador om de hanteras eller underhålls på ett felaktigt sätt.

Detta avsnitt innehåller bred säkerhetspraxis som krävs för säker 
drift av golfbilen. Innan golfbilar manövreras så skall golfbanans 
personal etablera all ytterligare säkerhetspraxis som kan behövas 
för säker drift.

Den information som finns här är avsedd för golfbanepersonal 
som är ansvarig för säkerheten kring golfbilar. Om du är ansvarig 
för drift och underhåll av denna golfbil så uppmuntrar vi dig att 
implementera detta säkerhetsprogram för golfbilen.

FÖRARKVALIFIKATIONER

Tillåt	endast	att	auktoriserade	personer	manövrerar	golfbilar.	Det	
rekommenderas att enbart personer som innehar ett giltigt körkort 
för motorfordon tillåts manövrera golfbilar.

Placera de manöver- och säkerhetsinstruktioner som 
rekommenderats av golfbilstillverkaren, tillsammans med 
golfbanans säkerhetsregler, på en synlig plats när golfbanans 
hyrområde eller upphämtningsplatsen för golfbilar. Det 
rekommenderas också att följande varning anslås på en synlig 
plats.
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SÄKERHETSBESIKTNING AV GOLFBANA

Utför regelbundet säkerhetsbesiktningar för att identifiera 
riskområden där golfbilar ej bör köras.

Följande	risker	på	golfbanor	måste	göras	säkra:

Branta lutningar. Där branta lutningar finns, hänvisa golfbilar 
till angivna vägar där det är möjligt. Identifiera dessutom branta 
lutningar med en passande varning såsom:

Varning
Brant lutning, kör utför långsamt med foten på 
bromsen. Skarpa kurvor, kurvor med skymd sikt, 
annalkande bro.

Använd en kedja eller rep för att spärra av dessa potentiellt farlig 
områden eller identifiera dem med varningar som beskriver farans 
art och de lämpliga försiktighetsåtgärder som bör tas för att 
undvika faran.

Våta områden. Vått gräs kan orsaka att golfbilar förlorar fästet och 
det kan påverka stabiliteten. Sänk hastigheten i våta områden eller 
under perioder av dåligt väder.

Lös terräng. Lös terräng kan orsaka att en golfbil förlorar greppet 
och det kan påverka stabiliteten. Reparera lös terräng, använd 
kedja eller rep för att spärra av dessa områden eller identifiera lös 
terräng med en passande varning.
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Kollisioner mellan golfbilar och fotgängare. Omdirigera 
golfbilstrafik eller gångtrafik i trängselområden där det är möjligt 
för att förebygga olyckor. Om det ej är praktiskt möjligt att 
omdirigera trafik, uppför varningsskyltar för att varna fotgängare 
om golfbilstrafik, och för att varna förare av golfbilar att köra 
långsamt, iaktta försiktighet och se upp för fotgängare.

Ventilation. Ventilera alla underhålls- och förvaringsområden väl 
i enlighet med gällande lagar och förordningar gällande brand för 
att undvika brandrisk. Ventilation krävs för att avlägsna vätgas från 
bilarnas förvaringsutrymme vid laddning av batterier.

När det gäller elektriskt drivna golfbilar så beror mängden utsläppt 
vätgas	under	laddning	på	ett	flertal	faktorer,	såsom	batteriernas	
skick, batteriladdarens uteffekt och den tid batterierna laddas. På 
grund av vätgasens högst instabila natur och dess benägenhet att 
stiga och samlas i taket i fickor så rekommenderas ett minimum 
av 5 lyftbyten per timme. Konsultera gällande brand- och 
säkerhetslagar för såväl specifika ventilationskrav som kraven 
gällande användning av explosionssäker elektrisk apparatur.

UNDERHÅLL SOM KRÄVS FÖR GOLFBILENS 
SÄKERHET

Praktisera följande för att hjälpa till att säkerställa säkerheten för 
golfbilsförare:

Förebyggande underhåll. Utför allt schemalagt underhåll
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i enlighet med tillverkarens rekommendationer för att 
tillhandahålla golfbanans stamgäster med en säker, korrekt 
fungerande golfbil.

Personal.	Tillåt	endast	att	kvalificerad,	utbildad	och	auktoriserad	
personal inspekterar, justerar och underhåller golfbilar.

Delar och material. Använd endast reservdelar och material som 
rekommenderas av tillverkaren.
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Kapitel 3 MANÖVERREGLAGE

VARNING
Vid utlåning eller vidareförsäljning av golfbilen, se till 
att föraren är bekant med alla manöverreglage och 
regler.

F/R-omkopplaren	används	för	att	skifta	golfbilen	mellan	framåt-	
och	backdrift.	För	att	undvika	passagerarskador	och	för	att	skydda	
bilar,	förflytta	spaken	till	önskat	läge	först	efter	att	ha	stannat	helt	
och hållet.

Tryck	ned	bromspedalen	för	att	stoppa	golfbilen	efter	att	ha	släppt	
gaspedalen.	Tryck	ned	parkeringsbromspedalen	närhelst	golfbilen	
parkeras. Parkeringsbromsen släpper automatiskt då gaspedalen 
trycks ned. Om huvudomkopplaren är i ”ON”-läget så kan tryck 
på gaspedalen plötsligt orsaka att golfbilen rör sig. Så tryck ned 
parkeringsbromspedalen	till	låsläget,	skifta	F/R-spaken	till	”O”-
läget,	vrid	huvudomkopplaren	till	”OFF”	och	ta	ut	nycklarna	
innan du lämnar bilen.

FUNKTIONER

Bromspedal
Parkeringsbromspedal
Gaspedal
Huvudomkopplare
Batteriindikator
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F/R-omkopplare
Laddningskontakt
Laddningsuttag
Bogseringsomkopplare

HUVUDOMKOPPLARE

Huvudomkopplaren	återfinns	på	instrumentpanelen	nedanför	
ratten	och	styr	följande	saker	(Fig.	1):

OFF : Den elektriska kretsen är avslagen. Nyckeln kan avlägsnas 
endast i detta läge.

ON : Den elektriska kretsen är påslagen. Golfbilen kan köras.

Fig. 1

F/R-omkopplaren	återfinns	på	sidan	av	sätet	(Fig.	2).

Varning
Innan fordonet används, läs bruksanvisningen 
Kör långsamt i kurvor och rakt uppför 
sluttningar 
Kör aldrig under påverkar av alkohol eller 
droger. 
Lämna ej barn utan uppsikt på fordonet.

Använd bromsen för att 
minska hastigheten. 
Sitt ned under färd. 
Två personer per säte är maximum. 
 
Starta ej innan alla passagerare satt sig ned.

Huvudomkopplare 
(nyckel)

Batteriindikator

Parkerings- 
bromspedal Bromspedal

Gaspedal

Tryck ned gaspedalen för att påbörja körning, 
för att stanna släpp gaspedalen och tryck ned 
bromspedalen.
Kör aldrig i en hastighet som är för hög för terrängen, 
sikten, förhållanden eller din erfarenhet. Kör med 
extra försiktighet i områden med trängsel vid 
backning och vid körning på blöta, ojämna ytor.
För att parkera, tryck ned bromspedalen 
och parkeringsbromspedalen, för att släppa 
parkeringsläget tryck ned bromspedalen för att 
frigöra parkeringsbromspedalen och tryck sedan ned 
gaspedalen för att påbörja körning.
Ändra körriktning mellan framåt och back först efter 
att ha säkert parkerat bilen.
Det är förbjudet att trycka ned både gaspedalen och 
bromspedalen samtidigt under drift.

Bruksanvisning
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Omkopplarens läge 
F  Framåt
R Bakåt
N Ingen rörelse

Omkopplare framåt/bakåt

Laddningsuttag

Laddningskontakt

Bilens färdriktning

12

Körriktningsomkopplaren används för att växla bilens färdriktning 
mellan framåtgående och bakåtgående riktning. Efter att ha 
stannat	helt,	flytta	omkopplaren	till	önskat	läge.

En backsignal ljuder när körriktningsomkopplaren ställs i ”R”-
läge. Då omkopplaren ställs i ”N”-läget rör sig bilen ej ens då 
gaspedalen trycks ned.
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Omkopplarens läge 
F  Framåt
R Bakåt
N Ingen rörelse

Omkopplare framåt/bakåt

Laddningsuttag

Laddningskontakt

Bilens färdriktning
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GASPEDAL

Gaspedalen återfins på höger sida och är markerad med ”GO” 
(Fig.3).	Denna	pedal	skiljer	sig	från	gaspedalen	i	en	vanlig	bil.	Vrid	
på	huvudomkopplaren	och	ställ	in	F/R-omkopplaren	för	att	köra	
framåt eller backa och golfbilens hastighet kommer att öka gradvis 
då du trycker ned gaspedalen. Om du släpper pedalen så stryps 
strömmen och motorn slutar arbeta gradvis.

BROMSPEDAL

Bromspedalen är den stora pedalen på vänster sida markerad 
”STOP”	(Fig.3).	Tryck	ned	bromspedalen	för	att	stoppa	golfbilen.	

13

Fig.3 

ACCELERATOR PEDAL 

The accelerator pedal can be found on the right side by sign 
“GO” (Fig.3). This pedal is different from the accelerator pedal 
in common car. Turn on the main switch and select the F/R 
switch to move forwardly or reversely, the golf car’s speed will 
accelerate gradually as depress the accelerator pedal. Release 
pedal, the power will be cut and motor will stop working 
gradually.

BRAKE PEDAL 

The brake pedal is the big one on the left side by sign “STOP” 
(Fig.3). Press down on the brake pedal to stop the golf car.

PARKING BRAKE PEDAL 

Parkeringsbromspedal

Bromspedal
Gaspedal
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The parking brake pedal is the small one on the upper-left of 
brake pedal by sign “PARK” (Fig. 3). Press down on the 
parking brake pedal whenever parking the golf car. 

WARNING
The parking brake will automatically release 
when the accelerator pedal or the brake pedal is 
depressed.  

BATTERY INDICATOR  

The battery indicator show the electric quantity left of battery 
(Fig. 1). 

Fig.4 
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PARKERINGSBROMSPEDAL
Parkeringsbromspedalen är den lilla pedalen på den övre vänstra 
delen	av	bromspedalen	märkt	”PARK”	(Fig.3).	Tryck	ned	
parkeringsbromspedalen närhelst golfbilen ska parkeras.

VARNING
Parkeringsbromsen släpper automatiskt när 
gaspedalen eller bromspedalen trycks ned.

BATTERIINDIKATOR

Batteriindikatorn visar hur mycket elektricitet som finns kvar i 
batteriet	(Fig.4).

Omkopplare för bogsering/drift
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The parking brake pedal is the small one on the upper-left of 
brake pedal by sign “PARK” (Fig. 3). Press down on the 
parking brake pedal whenever parking the golf car. 

WARNING
The parking brake will automatically release 
when the accelerator pedal or the brake pedal is 
depressed.  

BATTERY INDICATOR  

The battery indicator show the electric quantity left of battery 
(Fig. 1). 

Fig.4 
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BOGSERINGSOMKOPPLARE

Bogseringsomkopplaren är belägen på fronten av batteribehållaren, 
som	visas	i	figur	4.	Omkopplaren	kan	ses	tydligt	när	sätesbotten	
öppnas genom att dra armstödet framåt.

Genom att dra bogseringsomkopplaren till ”RUN” (eller ”ON”) 
för	drift	och	till	”TOW”	(eller	”OFF”)	så	bryts	strömmen	och	
bilen stannar.

Innan bogsering av bilen: När antispinnfunktionen är aktiv, 
vänligen	dra	omkopplaren	till	”TOW”(eller	”OFF”)	för	att	bryta	
strömmen och skydda den elektriska integrerade kretsen.

Innan till- eller frånkoppling av kabel: vänligen dra omkopplaren 
till	”TOW”	(eller	”OFF”)	för	att	bryta	strömmen	och	undvika	en	
situation där en batteriexplosion orsakas av en allvarlig ljusbåge 
när batterikabeln kopplas ur.

Minst	10	minuters	intervall	är	befogad	vid	ändring	av	
omkopplaren.
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Chapter4  IMPORTANT LABELS

GOLF CAR SERIAL NUMBER 

Fig.5 

The golf car serial number is identified in the location shown. 

NOTE

The first four digits of the serial number are for model 
identification; the remaining digits are the unit production 
number. Keep a record of these numbers for reference when 
ordering parts from company dealer.

The series Num is carved in the 

 front side of the bracket
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Kapitel 4 VIKTIGA MARKERINGAR

GOLFBILENS SERIENUMMER

Serienumret är graverat
på framsidan av fästet

Fig.5

ANMÄRKNING

De första fyra siffrorna i serienumret står för modellidentifikation: 
de	återstående	siffrorna	är	enhetstillverkningsnummer.	Ha	dessa	
siffror till hands vid beställning av delar från återförsäljare.

Golfbilens serienummer återfinns på platsen som visas.
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Chapter4  IMPORTANT LABELS

GOLF CAR SERIAL NUMBER 

Fig.5 
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Kapitel 5 KONTROLL FÖRE DRIFT

Varje Excar har kontrollerats och justerats ingående. När en ny 
bil anländer, försök bekanta dig med reglage, indikatorer och 
manövrering samt kontrollera varje bil för att säkerställa att de är i 
gott fungerande skick.

Vänligen använd checklistan som vägledning. Kontroller före drift 
skall göras varje gång du använder golfbilen. Gör det till en vana 
att utföra följande kontrollera på samma sätt så att det blir ett 
invant mönster.

VARNING
Se till att nyckeln till huvudomkopplaren är avlägsnad 
innan kontroller för drift utförs för att undvika 
oavsiktlig start, och lägg i parkeringsbromsen för att 
förhindra att bilen rör sig.

CHECKLISTOR FÖRE DRIFT

Kontrollera följande innan varje användning:

BATTERIER

Kontrollera att batterierna sitter säkert på plats för att förhindra att 
de skadas av vibrationer eller skakningar. Kontrollera även att inga 
batterihattar som förhindrar att batterisyra spills ut ur batterierna 
saknas. Kontrollera batteriterminalerna efter korrosion.
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DÄCKENS SKICK

Däcktryck:	Kontrollera	däcktrycket	innan	drift	av	golfbilen.	För	
A1-S-2:	20	psi	(137	kPa,	1.4kgf/cm2)

Kontrollera däckytan efter skador, sprickor eller inbäddade 
föremål.	När	mönsterdjupet	slitits	ned	till	0.04	tim	(1	mm),	byt	ut	
däcket.

KAROSS OCH CHASSI

Inför varje användning, inspektera visuellt golfbilens kaross och 
chassi efter skador och/eller förlorade delar.

FUNKTIONSKONTROLL

Efter att ha bekantat dig med manöverreglagen och läst manualen, 
försök manövrerar golfbilen.

DAGLIG CHECKLISTA

Vänligen använd följande checklista som vägledning för att 
dagligen kontrollera bilarna och deras körbara skick.

KÖRRIKTNINGSOMKOPPLARE (F/R-omkopplare)

Kontrollera för att se till att den fungerar korrekt.
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PEDALERNAS FUNKTION

Kontrollera följande pedalfunktioner för korrekt manövrering. 
Om en pedal ej fungerar korrekt, konsultera en Excar-
återförsäljare. Säkerställ att bromspedalen känns fast vid 
nedtryckning och att den återgår till sitt ursprungliga läge då den 
släpps. När du trycker ned bromspedalen så ska den ej röra vid 
golvet	och	golfbilen	ska	stanna	på	4.3	meter	(14	fot),	i	annat	fall	
var vänlig och kontrollera om pedalsystemet behöver justeras.

PARKERINGSBROMSPEDAL

Se till att parkeringsbromsen låses på plats med ett bestämt klick, 
bilen	förblir	stående	(upp	till	20%	lutning),	och	släpper	när	
gaspedalen trycks ned.

BACKSIGNAL

Kontrollera	backsignalen	genom	att	förflytta	
körriktningsomkopplaren till ”REV” för backning. Signalen bör 
ljuda.

STYRSYSTEM

Kontrollera att styrsystemet ej glappar omåttligt genom att:

• Röra ratten upp och ned, och fram och tillbaka.
• Vrida ratten något till höger och vänster.

Om du känner omåttligt glapp, eller hör skramlande ljud som kan 
tyda på lösa styrkomponenter, konsultera en Excar-återförsäljare.
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REGELBUNDEN KONTROLL

Kontrollera onormala ljud såsom korta dunkanden och tjatter; 
inspektera körprestandan.
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Kapitel 6 DRIFT

• Lär dig väl hur man sköter manöverreglagen;
• Se till att varje passagerare förblir sittandes, och säkert håller fast 
sig;
• Läs VARNINGS- och MANÖVERGUIDEN på 
instrumentpanelen;
• Säkerställ att ratten fungerar väl;
• Vrid huvudomkopplaren till ”ON”, kontrollera att din färdväg 
är fri i den riktning du planerar att åka;
• Med parkeringsbromsen ilagd, vrid körriktningomkopplaren till 
”FWD”	för	att	åka	framåt	och	”REV”	för	att	backa.
•	Tryck	sakta	ned	gaspedalen	och	den	låsta	parkeringsbromsen	
släpper automatiskt. Golfbilen börjar röra på sig. I samband 
med att gaspedalen trycks ned så ökar hastigheten gradvis till full 
hastighet.

VARNING
Kontrollera hastigheten vid nedstigning för 
sluttningar. Den elektromagnetiska bromsen 
kan kontrollera hastigheten vid körning utför. 
Lutningsgraden och andra situationer kan kräva 
samtidig inbromsning med fotbromsen.

FÖRSIKTIGHET
Tryck F/R-omkopplaren till ”O”-läget, stäng av 
strömmen och bilen stannar.
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ATT STANNA

För	att	stoppa	golfbilen,	tryck	gradvis	ned	bromspedalen.

När bilen stannat, lägg i parkeringsbromsen.

Vrid	huvudomkopplaren	till	”OFF”.	Skifta	F/R-omkopplaren	till	
”O”-läget och ta ur nyckeln när bilen ej används.



22 23

Kapitel 7 FÖRVARING

Utför följande förberedelser då du ska förvara din golfbil för en 
längre tid:

1.	Vrid	huvudomkopplarens	nyckel	till	”OFF”-läget,	avlägsna	
nyckeln och förvara den på en säker plats.

2.	Verifiera	att	däcktrycket	är	på	20	psi	(137	kPa,	1.4	kgf/cm2).

3.	Rengör	golfbilens	utsida	och	applicera	rostskyddsmedel.

4.	Täck	över	golfbilen	med	ett	överdrag	som	andas	och	förvara	den	
på en torr, välventilerad plats.

5.	Ladda	batterierna	med	60-90	dagars	intervall	för	att	hålla	dem	
fullt laddade. Batterierna måste hållas fullt laddade för att undvika 
skador.

6. Smörj bilen var sjätte månad.

7.	Rengör	toppen	av	batterierna	med	en	lösning	bestående	
av natriumbikarbonat och vatten, vid behov, för att avlägsna 
korrosion.

8. Använd ej parkeringsbromsen för att få bilen att stå still. Stoppa 
upp hjulen för att undvika att bilen rör på sig.
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Kapitel 8 UNDERHÅLL

UNDERHÅLLSSCHEMA

Regelbundet underhåll krävs för att få den bästa prestandan och en 
säker drift av din golfbil.

Se till att vrida av huvudomkopplaren och lägga i 
parkeringsbromsen när du utför underhåll om ej annat anges. 
Om ägaren ej är bekant med maskinunderhåll så skall detta 
arbete utföras av en Excar-återförsäljare eller annan kvalificerad 
mekaniker.

GÄLLER ALLA BILAR
K - Kontrollera   KJ - Kontrollera och justera 
E - Ersätt   SE - Servuce 
RS - Rengör och smörj  S - Smörj

Tabell 1, Underhållschema
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Anm
ärkningar

Dagligen

20 
vändor

20 
timmar

16 mil

(Varje 
månad)

125 vändor

125 timmar

100 mil

(Var sjätte 
månad)

250 
vändor

250 
timmar

200 mil

(Varje 
år)

500 vändor

500 timmar

400 mil

(Vartannat 
år)

1000 vändor

1000 timmar

800 mil

(Vart fjärde 
år)

Innan drift

Ladda SE SE Se se se se

Rengör toppen 
av batterier, 
kontrollera 
åtdragning av 
fasthållande 
skruvar och 
terminaler

SE SE SE SE SE SE

Kontrollera 
bromspedalens 
spel och justera 
om nödvändigt

K KJ KJ KJ KJ KJ

Kontrollera 
styrningens 
funktion

K K K K K K

Kontrollera 
däcktryck, 
mönsterdjup, 
däckyta efter 
skador

K KJ KJ KJ KJ KJ

Kontrollera kaross 
och chassi efter 
skador

K K K K K K

Kontrollera 
åtdragning av alla 
bultar, muttrar, 
skruvar och nitar

K K K K K K

Kontrollera 
backsignal K K K K K K

Varje m
ånad

Kontrollera 
elektrolytnivå K K K K K

Kontrollera lösa 
eller trasiga 
kopplingar

K K K K K

Rengör/smörj 
pedalernas 
manöverområde

RS
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Var 6:e m
ånad

Kontrollera all 
kabelisolering efter 
sprickor och/eller 
utslitna ställen

K K K K

Kontrollera 
stötdämparna efter 
oljeläckage och 
skador på fjädrar

K K K K

Varje år

Utför ett 
urladdningstest SE SE SE

Applicera 
terminalskydd SE SE SE

Kontrollera 
bakaxelns spel 
efter ojämnheter 
eller glapp

KJ KJ KJ

Kontrollera spel 
hos styrningens 
ledbussning 
/ Justera 
hjulinställning

KJ KJ KJ

Kontrollera 
åtdragning av 
hjulmutter fram
hjullagrens spel

K K K

Kontrollera 
transaxelns 
oljenivå och 
inspektera läckage

K K K

Kontrollera 
pedalernas 
manövreringsstopp 
och justera om 
nödvändigt

KJ KJ KJ

Vart 4:e år

Byt ut 
transaxeloljan E

Kontrollera intern 
våtbroms och 
byt belägg om 
nödvändigt

KJ
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BATTERIVÅRD

VARNING
Batteriets elektrolytlösning är giftig och farlig, orsakar 
allvarliga brännskador etc. Den innehåller svavelsyra. 
Undvik kontakt med hud, ögon eller klädsel.

Motmedel:
EXTERNT: Skölj med vatten.
INTERNT:	Drick	stora	mängder	vatten	eller	mjölk.	Följ	upp	
med magnesiumhydroxid, uppvispat ägg eller vegetabilisk olja. 
Kontakta omedelbart läkare.
ÖGON:	Skölj	med	vatten	under	15	minuter	och	sök	genast	
läkarvård.

Batterier	producerar	explosiva	gaser.	Håll	gnistor,	flammor,	
cigaretter etc., borta. Ventilera vid laddning eller vid användning 
i slutna utrymmen. Skydda alltid ögonen vid arbete i närheten av 
batterier.

VARNING
FÖRVARA OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Fyra	12-voltsbatterier	förser	din	golfbil	med	ström	och	dessa	måste	
underhållas korrekt och återladdas för att ge maximal prestanda 
och livslängd.

Att underhålla dina batterier:
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1. Clean the tops of the batteries with a solution of baking 
soda and water, as necessary, to remove corrosion.

CAUTION
Do not allow cleaning solution to enter battery 
cells.

2. Check the fluid level before and after charging. 
Before charging: only add distilled water if fluid is below 
the top of the plates, and then add just enough to cover 
plates.
After charging: add distilled water carefully until the water 
level is 1/4~1/2 inches up to the plate or at the 1/4 and 3/8 
position in the level indicator. Adding proper distilled water 
can help to prevent the water from boiling after charging.

A Vent cap 
B Plate 
C Max level of electrolyte 
D Min level of electrolyte 

Fig.6

CAUTION
Normal tap water contains minerals which are 
harmful to a battery; therefore, refill only with 
distilled water. 

3. Using a hydrometer, check the specific gravity of the 
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1.	Rengör	toppen	av	batterierna	med	en	lösning	bestående	
av natriumbikarbonat och vatten, vid behov, för att avlägsna 
korrosion.

FÖRSIKTIGHET
Tillåt ej att rengöringslösningen tar sig in i 
battericellerna.

2.	Kontrollera	vätskenivån	före	och	efter	laddning.
Före laddning: fyll endast på med destillerat vatten om 
vätskenivån endast är under toppen av plattorna, och fyll endast så 
det precis täcker plattorna.
Efter laddning: fyll försiktigt på destillerat vatten till vattennivån 
är	6-12	mm	upp	på	plattan	eller	vid	¼	och	3/8	läget	på	
nivåindikatorn. Påfyllning av destillerat vatten kan hjälpa till att 
förhindra att vattnet kokar efter laddning.

A Ventileringslock
B Platta
C Maxnivå för elektrolytlösning
D Miniminivå för elektrolytlösning

FÖRSIKTIGHET
Vanligt kravatten innehåller mineraler och är skadligt 
för batteriet; fyll därför endast på med destillerat 
vatten.

3.	Använd	en	areometer	för	att	mäta	batterivätskans	specifika



densitet i varje cell och jämför med tabellen nedan. Konsultera 
en Excar-återförsäljare om låga mätvärden påträffas eller om 
mätvården varierar mer än en punkt cellerna sinsemellan.

Tabell 2 Densitet
Temperatur Tillfredsställande okorrigerat 

areometervärde°F °C
120 48.9 1.245
110 43.3 1.48
100 37.8 1.252
90 32.2 1.256
80 26.7 1.260
70 21.1 1.264
60 15.6 1.268
50 10.0 1.272
40 4.4 1.276
30 -1.1 1.280

BATTERILADDNING

VARNING
Läs och förstå bruksanvisningen som medföljer 
batteriladdaren till din golfbil innan du laddar 
batterier.
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VARNING
Explosiv vätgas bildas då batterierna laddas. 
Ladda batterier endast på välventilerade platser 
(ett minimum av fem luftbyten per timme 
rekommenderas).

Följ	instruktionerna	i	bruksanvisningen	till	din	batteriladdare	för	
att ladda batterierna i din golfbil.

Följande	är	en	sammanfattning	av	laddningsstegen.

VARNING
Försök ej att ladda golfbilens batterier utan att 
noggrant ha läst och förstått bruksanvisningen som 
medföljer din laddare.

1.	Vrid	huvudomkopplarens	nyckel	till	”OFF”-läget.
2.	Då	laddaren	är	korrekt	inkopplad	och	jordad	(se	
bruksanvisningen till batteriladdaren), koppla in likströmskabeln i 
golfbilens ladduttag. Koppla ej växelström direkt till golfbilen.

FÖRSIKTIGHET
Använd endast batteriladdare som är klassade för 
användning med 48-volts golfbilar från Excar. Läs 
och förstå bruksanvisningen som medföljer din 
48-voltsladdare noggrant.

30
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Do not disconnect the DC output cord from the 
battery receptacle when the charger is on or an 
arc could occur that may cause an explosion. 

3. The charger will turn off automatically when the batteries 
reach full charge. 

4. After the charger has turned off, disconnect the DC output 
plug from the golf car receptacle by grasping the plug body 
and pulling the plug straight out of the receptacle. 

Battery Installation

WARNING
When working with batteries, do not put wrenches 
or other metal objects across the battery 
terminals. An arc can occur causing explosion of 
the battery. 

Install the battery hold down plates and torque to as shown. 

Fig.7 

VARNING
Koppla ej ur likströmskabeln ur ladduttaget då 
laddaren är påslagen, det kan leda till att en ljusbåge 
uppträder och orsakar en explosion.

3.	Laddaren	stängs	av	automatiskt	då	batterierna	når	full	laddning.
4.	Efter	att	laddaren	stängts	av,	koppla	ur	likströmskabeln	från	
golfbilens ladduttag genom att ta tag i kontakten och dra den rakt 
ut från uttaget.

INSTALLATION AV BATTERI

VARNING
Vid arbete med batterier, placera ej skiftnycklar eller 
andra metallföremål tvärs över batteriterminalerna. 
En ljusbåge kan uppträda och orsaka att batteriet 
exploderar.

Installera fasthållningsplattorna och dra åt enligt nedan.

30 31

Framåt

vänster (sett från förarsätet 
med händerna på ratten)



32

Fig.8 

WARNING
When installing batteries: Carefully place battery 
cables and holddowns making sure that cables 
do not lay across vent caps. 
Always remove the negative (–) cable to the 
motor controller first, and install it last. 

CAUTION
Do not overtighten the battery holddown nuts. 
Excessive force will damage the battery casing. 

Operate the handle of charging plug instead of the cables of the 
charging plug, as shown in figure 10. 

VARNING
Vid installation av kablarna: Placera försiktigt 
batterikablarna och fasthållarna så att du kan 
säkerställa att kablarna ej ligger tvärs över 
ventillocken.
Avlägsna alltid negativa (-) kabeln först och installera 
den först.

Försiktighet
Dra ej åt muttrarna på fasthållaren till batteriet för 
hårt. Omåttlig kraft skadar batteriets hölje.

Hantera	laddkabeln	via	handtaget	istället	för	via	kablarna,	enligt	
figur 8.

32

Laddkablar

Placering av laddkabelns 
handtag
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Fig.8 

WARNING
When installing batteries: Carefully place battery 
cables and holddowns making sure that cables 
do not lay across vent caps. 
Always remove the negative (–) cable to the 
motor controller first, and install it last. 

CAUTION
Do not overtighten the battery holddown nuts. 
Excessive force will damage the battery casing. 

Operate the handle of charging plug instead of the cables of the 
charging plug, as shown in figure 10. 

Kapitel 9 SPECIFIKATIONER

Transmission
Tabell 3

Projekt EXCAR
Differentialsystem Snedkugg
Smörjkapacitet 0.3 L

Batteri
Tabell 4

Projekt EXCAR
Batteri USA Trojan T-875

Kaross
Tabell 5

Projekt EXCAR

Typ av styrsystem Kuggstång

Styrvinkel (Vänster) 1.55

Styrvinkel (Höger) 1.55

Bromssystem Mekanisk trumma, bakre 
hjulen

Bromstyp
Dubbelverkande utsida

Förlängning av bromsbelägg 
(självjusterande)

Justering av bromspedalens spel 25-30mm

Bromstrummans frigång 0.004-0.02 tum
(0.1-0.5)

Typ av parkeringsbroms Självåtergående fotpedal
Framdäckens dimension 18*8.5-8
Bakdäckens dimension 18*8.5-8
Stålringens dimension 7.00-1-8.00

Däcktryck 32psi
(137 kPa, 1.4 kgf/cm2)
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GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades snabbt till att bli en av landets 
ledande leverantörer av maskinutrustning för skötsel av gröna sportytor. Företaget 
har alltid satt en stolthet i att agera både som kunskapsförmedlare och 
samarbetspartner till användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av tjänster inom drift, renovering och 
anläggning av gröna sportytor till golf- och idrottsplaner börjat växa fram. Inom just 
dessa områden, entreprenad, har GML Sport genom offensiva satsningar snabbt tagit 
en ledande position. Företaget befinner sig i en stark expansion på tjänstesidan och 
räknar med att antalet uppdrag och medarbetare kommer att öka kraftigt under de 
kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar för alla idrotter 
som utövas på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och maskiner. Inget 
annat företag i landet kan matcha den kunskap och erfarenhet inom Sports Turf 
Management som du möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre storstadsområdena men åtar oss 
naturligtvis uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är certifierade enligt båda kvalitet ISO 9001 och miljö 14001.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig!

Om GML Sport

GML SPOrT AB
Garvaren, SE-341 60 Ljungby

+46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se 
www.gmlsport.se


