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AGRIMETAL INC.
TURBINLÖVBLÅSARE AV DRAGMODELL

GARANTI
Agrimetal Incorporated (AgriMetal) garanterar att den nya Turbinlövblåsaren av dragmodell är fri från 
materialdefekter, under normal användning och service. Åtagande enligt denna garanti skall sträcka sig 1 år 
(12 månader) efter leveransdatum till den ursprungliga köparen och skall vara begränsad till, enligt AgriMetals 
gottfinnande, utbyte eller reparation av delar av, som efter inspektion av AgriMetal, visar sig vara defekta.

REKLAMATION
Köparen som reklamerar under denna garanti skall lämna in reklamation i föreskriven form till AgriMetal eller 
till en auktoriserad återförsäljare för granskning av en auktoriserad representant.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Denna garanti är uttryckligen i stället för alla andra garantier uttryckta eller underförstådda och alla andra 
skyldigheter eller ansvar från vår sida av något slag, inklusive ansvar för påstådda representationer eller 
försummelse. Vi varken antar eller tillåter någon annan person att anta för vår räkning, något som helst ansvar 
med den efterföljande försäljningen av Turbinlövblåsaren av dragmodell.

Denna garanti gäller inte för någon Turbinlövblåsare av dragmodell som har förändrats utanför fabriken på 
något sätt som, enligt AgriMetals bedömning, påverkar dess funktion eller tillförlitlighet, eller som har varit 
föremål för felaktig användning, försummelse eller olycka.

Denna garanti täcker inte delar och tillbehör som är under skilda garantier från tillverkarna och där service kan 
erhållas från deras serviceanläggningar. Ingen garanti ges till regelbundna serviceföremål såsom smörjmedel, 
remmar, färg och liknande.

BRUKSANVISNING
Köparen bekräftar att denne fått utbildning i säker drift av Turbinlövblåsen av dragmodell och erkänner vidare 
att AgriMetal inte tar något ansvar till följd av driften av Turbinlövblåsen av dragmodell på något annat sätt än 
vad som beskrivs i bruksanvisningen som medföljer vid köpet.

GARANTIN GÄLLER INTE OM PRODUKTEN INTE REGISTRERAS
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AGRIMETAL
LÖVBLÅSARE AV DRAGMODELL

GARANTIREGISTRERINGSFORMULÄR & INSPEKTIONSRAPPORT
GARANTIREGISTRERING
Detta formulär måste fyllas i av återförsäljaren och undertecknas av både återförsäljare och kund vid leverans.

Jag har noggrant instruerat köparen av ovan beskrivna utrustning vars översyn omfattade bruksanvisningens 
innehåll, skötsel av utrustningen, justeringar, säker drift och gällande garantipolicy.

__________________________________________         _________________________________________ 
Datum                                                                                  Namnteckning representant för återförsäljare

 __________________________________________
Namnteckning

Ovanstående utrustning och bruksanvisningen har tagits emot av mig och jag har noggrants instruerats 
angående skötsel, justeringar, säker drift och gällande garantipolicy.

__________________________________________         _________________________________________ 
Datum                                                                                Ägarens namnteckning

 VIT GUL ROSA
 AGRIMETAL INC. ÅTERFÖRSÄLJARE KUND

INSPEKTIONSRAPPORT FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

____ Blåsaren rör sig fritt
____ Kontrollera nivån på motorvätskor
____ Åtdragna fästelement
____ Smörj maskinen
____ Kontrollera däcktryck

SÄKERHET

____ Säkerhetskedja på dragkrok
____ Alla dekaler på plats
____ Skyddsplåtar och skydd på plats
____ Gå igenom drift- och säkerhetsinstruktioner

Återförsäljare:  

Golfmaskiner Landscaping AB
Garvaren
34160 Ljungby

Kundens Namn .......................................................................................

Adress ....................................................................................................

Ort, Postnummer ....................................................................................

Telefonnummer .......................................................................................

Modell av Lövblåsare..............................................................................

Serienummer ..........................................................................................

Leveransdatum .......................................................................................
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SERIENUMRETS PLACERING
Ge alltid din återförsäljare serienumret på din AgriMetal Lövblåsare av dragmodell när du beställer delar eller 
begär service eller annan information.

Serienummerplåten är placerad enligt bilden. Var god skriv ned numret på tillhandahållen plats för framtida 
bruk.

Modellnummer _____________________________

Serienummer ______________________________

SERIAL NUMBER LOCATION

Always give your dealer the serial number of your AgriMetal Pull-Type Leaf Blower when ordering parts 
or requesting service or other information.

The serial number plate is located where indicated.  Please mark the number in the space provided for 
easy reference.

Model Number

Serial Number
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1 INTRODUKTION

Gratulerar till ditt val av en AgriMetal Turbinlövblåsare av dragmodell för att komplettera din verksamhet. 
Denna utrustning har utformats och tillverkats för att möta behoven hos en krävande turfskötselbransch.

Säker, effektiv och problemfri drift av din AgriMetal Lövblåsare kräver att du och alla andra som kommer att 
köra eller underhålla maskinen, läser och förstår Säkerhets-, Drift-, Underhålls- och Felsökningsinformationen 
som finns i bruksanvisningen.

Denna bruksanvisning täcker modell 230 T av Turbinlövblåsare av dragmodell. Använd innehållsförteckningen 
eller index som en guide för att hitta information som krävs.

Förvara denna bruksanvisning nära till hands för frekvent referens och skicka den vidare till nya operatörer 
eller ägare. Ring din AgriMetal-återförsäljare om du behöver hjälp, information eller ytterligare exemplar av 
handböckerna.

OPERATÖRSORIENTERING – Riktningarna vänster, höger, fram och bak, som nämns i hela denna 
bruksanvisning, är sett från bakom traktorns förarsäte och vänt i färdriktningen.

�

�     INTRODUCTION
Congratulations on your choice of an AgriMetal Pull-Type Turbine Leaf Blower to complement your opera-
tion.  This equipment has been designed and manufactured to meet the needs of a discerning turf care 
industry.

Safe, efficient and trouble free operation of your AgriMetal Leaf Blower requires that you and anyone else 
who will be operating or maintaining the machine, read and understand the Safety, Operation, Mainte-
nance and Trouble Shooting information contained within the Operator's Manual.

This manual covers the Model 230 T Pull-Type Turbine Leaf Blower.  Use the Table of Contents or Index 
as a guide to locate required information.

Keep this manual handy for frequent reference and to pass on to new operators or owners.  Call your 
AgriMetal Dealer if you need assistance, information or additional copies of the manuals.

OPERATOR ORIENTATION - The directions left, right, front and rear, as mentioned throughout this 
manual, are as seen from behind the tractor driver's seat and facing in the direction of travel.
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�

�     SAFETY
SAFETY ALERT SYMBOL

Why is SAFETY important to you?

The Safety Alert symbol identifies 
important safety messages on the 
AgriMetal Overseeder and in the 
manual.  When you see this symbol, 
be alert to the possibility of personal 
injury or death.  Follow the instruc-
tions in the safety message.

This Safety Alert symbol means 
ATTENTION!  BECOME ALERT!  
YOUR SAFETY IS INVOLVED!

 Accidents Disable and Kill
 Accidents Cost
 Accidents Can Be Avoided

3 Big Reasons

 WARNING -   Indicates a potentially hazardous 

      DANGER -   Indicates an imminently hazardous 

 CAUTION -   Indicates a potentially hazardous 
situation that, if not avoided, may 
result in minor or moderate injury.  
It may also be used to alert against 
unsafe practices.

situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury, and 
includes hazards that are exposed 
when guards are removed.  It may 
also be used to alert against unsafe 
practices.

situation that, if not avoided, will re-
sult in death or serious injury.  This 
signal word is to be limited to the 
most extreme situations typically 
for machine components which, 
for functional purposes, cannot be 
guarded.

SIGNAL WORDS:

Note the use of the signal words DANGER, 
WARNING and CAUTION with the safety 
messages. The appropriate signal word for 
each message has been selected using the
following guide-lines:

SI NO LEE INGLES, PIDA AYUDA
A AIGUIEN QUE SI LO LEA PARA
QUE LE TRADUZCA LAS
MIDIDAS DE SEGURIDAD.

If you have any questions not answered in this manual or require additional copies or the manual is dam-
aged, please contact your dealer at AgriMetal Inc., 1006 Rue Principale, Wickham, Quebec, Canada, J0C 
1S0.  Phone (819) 398-6883 or fax (819) 398-5311.

2 SÄKERHET
VARNINGSSYMBOL

Denna varningssymbol betyder 
VAR UPPMÄRKSAM! VAR 
BEREDD! DIN SÄKERHET ÄR 
INBLANDAD!

Varningssymbolen identifierar viktiga 
säkerhetsmeddelanden på AgriMetal 
Turbinlövblåsaren av dragmodell och i bruks-
anvisningen. När du ser denna symbol, var 
uppmärksam på risken för personskada 
eller dödsfall. Följ instruktionerna i 
säkerhets-meddelandet.

Varför är SÄKERHET viktigt för dig?

3 Stora Anledningar
Olyckor Handikappar och Dödar
Olyckor Kostar
Olyckor kan Undvikas

SIGNALORD
Notera att användningen av signalorden FARA, 
VARNING och FÖRSIKTIGHET tillsammans 
med säkerhetsmeddelandena. Det lämpliga 
signalordet för varje meddelande har valts med 
hjälp av följande riktlinjer:

FARA
Indikerar en överhängande farlig situation som, om den 
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig 
skada. Detta signalord ska begränsas till de mest extrema 
situationer typiskt för maskinkomponenter som, av 
funktionella ändamål, inte kan skyddas.

VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte 
undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skada, och 
inkluderar risker som exponeras då skyddsplåtar avlägsnas. 
Det kan också användas för att uppmärksamma osäkra 
metoder.

FÖRSIKTIGHET
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte 
undviks, kan resultera i mindre eller måttliga skador. Det kan 
också användas för att uppmärksamma osäkra metoder.

Om du har några frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning eller kräver ytterligare exemplar eller om 
bruksanvisningen är skadad, var god kontakta din återförsäljare eller AgriMetal Inc. 1006 Rue Principale, 
Wickham, Quebec, Canada, J0C1S0. Telefon (819) 398-6883 eller fax (819) 398-5311.
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SÄKERhET

DU ansvarar för säker drift och underhåll av din 
AgriMetal Turbinlövblåsare av dragmodell. DU måste 
säkerställa att du och alla andra som kommer att 
manövrera, underhålla eller arbeta runt Lövblåsaren 
är förtrogna med drift- och underhållsförfaranden och 
relaterad SÄKERHETS-information i denna bruks-
anvisning. Denna bruksanvisning tar dig steg för steg 
genom din arbetsdag och uppmärksammar dig på all 
god säkerhetspraxis som bör följas när du använder 
Lövblåsaren.

Kom ihåg att DU är nyckeln till säkerhet. God 
säkerhetspraxis skyddar inte bara dig, utan även 
människorna omkring dig. Gör denna praxis till en 
fungerande del av ditt säkerhetsprogram. Säkerställ 
att ALLA som använder denna utrustning är bekant 
med de rekommenderade förfarandena för drift 
och underhåll och följer alla försiktighetsåtgärder. 
De flesta olyckor kan förebyggas. Riskera inte 
personskador eller dödsfall genom att ignorera god 
säkerhetspraxis.

• Ägaren till lövblåsaren måste ge instruktioner för 
användning till operatörer eller anställda innan 
de tillåts arbeta med maskinen, och minst årligen 
därefter.

• Den viktigaste säkerhetsanordningen på 
denna utrustning är en SÄKER operatör. Det 
är operatörens ansvar att läsa och förstå 
ALLA Säkerhets- och Driftsinstruktioner i 
bruksanvisningen och följa dessa. De flesta 
olyckor kan undvikas.

• En person som inte har läst och förstått alla 
drifts- och säkerhetsinstruktioner är inte behörig 
att sköta maskinen. En otränad operatör utsätter 
sig själv och åskådare till potentiell allvarlig skada 
eller dödsfall.

• Modifiera inte utrustningen på något sätt. Otillåten 
modifiering kan försämra funktion och/eller 
säkerhet och kan påverka utrustningens livslängd.

• Tänk säkert! Arbeta säkert!

2.1 ALLMÄN SÄKERHET

1. Läs och förstå 
bruksanvisningen och alla 
varnings varningsmärken innan 
drift, underhåll, justering eller 
urkoppling av lövblåsaren.

2. Ha en förbandslåda tillgänglig 
för användning om behov skulle 
uppstå, och se till du vet hur 
man använder den.

3. Ha en brandsläckare 
tillgänglig för användning om 
behov skulle uppstå, och se till 
att du vet hur man använder 
den.

4. Tillåt inga passagerare.

5. Bär lämplig 
skyddsutrustning. Detta 
inkluderar men är inte 
begränsat till:

- En skyddshjälm
- Skyddsskor med halkfria 
sulor
- Skyddsglasögon
- Tjocka handskar
- Hörselskydd
- Gasmask eller andningsskydd

6. Montera och säkra alla skyddsplåtar innan arbetet 
påbörjas.

7. Bär passande hörselskydd för 
långvarig exponering av buller.

8. Placera alla reglage i 
neutralläge, stoppa motorn, lägg i 
handbromsen, avlägsna tändningsnyckeln och vänta 
tills alla rörliga delar stannat innan service, justering, 
reparation eller losskoppling. 

9. Töm området på folk, särskilt små barn, innan 
enheten startas.

10. Repetera årligen säkerhetsrelaterade punkter 
med alla personal som kommer att använda eller 
underhålla Lövblåsaren. 
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2.2 SÄKERhETSRIKTLINJER FÖR UTRUSTNING

1. Operatörens och åskådares säkerhet är en av 
de viktigaste frågorna när det gäller att utforma och 
utveckla en maskin. Men, varje år inträffar många 
olyckor som skulle ha kunnat undvikas genom 
några sekunders eftertanke och en mer försiktig 
strategi för hantering av utrustning. Du, operatören, 
kan undvika många olyckor genom att observera 
följande försiktighetsåtgärder i detta avsnitt. För att 
undvika personskada eller dödsfall, studera följande 
försiktighetsåtgärder och insistera på att de som 
arbetar med dig, eller för dig, att följa dem.

2. För att ge en bättre överblick, kan vissa fotografier 
eller illustrationer visa delar med säkerhetsskydden 
avlägsnade. Men, utrustning skall aldrig manövreras 
i detta tillstånd. Håll alla skydd på sina respektive 
platser. Om avlägsnanden av skydd blir nödvändigt 
för reparation, återmontera skyddet för användning.

3. Byt ut eventuella säkerhetsmärken eller 
instruktionsdekaler som inte är läsbara eller saknas. 
Placering av sådana säkerhetsmärken anges i denna 
bruksanvisning.

4. Använd aldrig alkoholhaltiga drycker eller 
droger som kan försämra uppmärksamheten eller 
koordination vid användande av denna utrustning. 
Rådgör med din läkare angående användande 
av denna maskin samtidigt som receptbelagda 
läkemedel används.

5. Under inga omständigheter bör unga barn tillåtas 
att arbeta med denna utrustning. Låt inte personer 
använda eller montera denna enhet innan de har läst 
denna bruksanvisning och har utvecklat en grundlig 
förståelse för säkerhetsföreskrifterna och hur den 
fungerar. Repetera säkerhetsinstruktionerna med alla 
användare årligen.

6. Denna utrustning är farlig för barn och personer 
som är obekanta med dess användning. Operatören 
skall vara en ansvarsfull, korrekt utbildad och fysiskt 
kapabel person som är bekant med maskiner och 
utbildad i driften av denna utrustning. Om äldre 
personer bistår med arbete, måste deras fysiska 
begränsningar erkännas och tillgodoses.

7. Använd en traktor utrustad med tippskydd (ROPS).

8. Överskrid aldrig en maskins gränser.
Om dess förmåga att utföra ett arbete, eller att göra 
detta på ett säkert sätt, kan ifrågasättas – GÖR DET 
INTE.

9. Modifiera inte utrustningen på något sätt. Ej 
auktoriserad modifiering kan resultera i allvarlig 
personskada eller dödsfall och kan försämra 
utrustningens funktion och livslängd.

10. Förutom utformningen och konfigurationen 
av detta redskap, inklusive säkerhetsdekaler 
och säkerhetsutrustning, så är riskhantering och 
olycksfallsprevention beroende av medvetenhet, 
omsorg, förnuft och korrekt utbildning av personal 
inblandad i drift, transport, underhåll och förvaring 
av maskinen. Se även säkerhetsmeddelanden 
och driftinstruktioner i varje lämpligt avsnitt i 
bruksanvisningarna till dragfordonet, motorn 
och maskinen. Uppmärksamma noggrant 
säkerhetsdekalerna som vidfogats dragfordonet och 
maskinen.
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2.3 SÄKERhETSUTBILDNING

1. Säkerhet är en viktig prioritering vid utformningen 
och tillverkningen av våra produkter. Olyckligtvis kan 
våra ansträngningar att erbjuda säker utrustning 
utplånas av en enda oförsiktig handling av en 
operatör eller åskådare.

2. Förutom utformningen och konfigurationen av detta 
redskap, så är riskhantering och olycksfallsprevention 
beroende av medvetenhet, omsorg, förnuft och 
korrekt utbildning av personal inblandad i drift, 
transport, underhåll och förvaring av denna 
utrustning.

3. Det har sagts: ”Den bästa 
säkerhetsfunktionen är en 
informerad, försiktig operatör.”  
Vi ber dig att vara den sortens 
operatör. Det är operatörens ansvar 
att läsa och förstå ALLA säkerhets- 
och driftsinstruktioner i bruksanvisningen och att följa 
dessa. Olyckor kan undvikas.

4. Arbete med obekant utrustning kan leda till 
vårdslösa personskador. Läs denna bruksanvisning, 
och bruksanvisningen till ditt dragfordon, före 
montering eller drift, för att bekanta dig själv med 
maskinen. Om denna maskin används av någon 
annan person än dig själv, eller lånas ut eller hyrs 
ut, så är det maskinägarens ansvar att se till att 
operatören, före drift:

a. Läser och förstår bruksanvisningarna.

b. Instrueras i säker och korrekt användning.

5. Känn till dina reglage och hur man stoppar 
dragfordon, motor och maskin snabbt i en 
nödsituation. Läs denna bruksanvisning och den som 
medföljer ditt dragfordon.

6. Utbilda all ny personal och repetera instruktionerna 
ofta med befintliga arbetstagare. Säkerställ att 
endast korrekt utbildade och fysiskt kapabla personer 
manövrerar maskinen. En person som inte har läst 
och förstått alla drift- och säkerhetsinstruktioner är 
inte kvalificerad att manövrera maskinen. En otränad 
operatör utsätter sig själv och personer i närheten för 
möjlig allvarlig personskada eller dödsfall. Om äldre 
personer bistår med arbete, måste deras fysiska 

begränsningar erkännas och tillgodoses.

2.4 SÄKERhETSDEKALER

1. Håll alltid säkerhetsdekaler rena och läsbara.

2. Byt ut alla säkerhetsdekaler som saknas eller som 
blivit oläsbara. 

3. Utbytta delar som hade en säkerhetsdekal skall 
också uppvisa den aktuella dekalen.

4. Säkerhetsdekaler finns att få från din auktoriserade 
återförsäljare av reservdelar eller fabriken.

Hur du installerar säkerhetsdekaler:

• Säkerställ att fästytan är ren och torr.
• Säkerställ att temperaturen är över 10 grader C.
• Bestäm exakt placering innan du avlägsnar 

skyddspapperet.
• Avlägsna den minsta delen av det delade 

skyddspapperet.
• Rätta in dekalen över det specificerade området 

och tryck försiktigt den lilla delen med exponerad 
klisteryta på plats.

• Skala långsamt bort det återstående papperet 
och jämna försiktigt ut den återstående delen av 
dekalen på plats.

• Små luftfickor kan perforeras med en nål och 
jämnas ut med hjälp av en bit av dekalens 
skyddspapper.

�

�.3     SAFETY TRAINING

1. Safety is a primary concern in the design and 
manufacture of our products.  Unfortunately, 
our efforts to provide safe equipment can 
be wiped out by a single careless act of an 
operator or bystander.

2. In addition to the design and configuration of 
equipment, hazard control and accident pre-
vention are dependent upon the awareness, 
concern, prudence and proper training of 
personnel involved in the operation, transport, 
maintenance and storage of this equipment.

3. It has been said, "The 
best safety feature is an 
informed, careful operator."  
We ask you to be that kind 
of an operator.  It is the op-
erator's responsibility to read and understand 
ALL Safety and Operating instructions in the 
manual and to follow these.  Accidents can be 
avoided.

4. Working with unfamiliar equipment can 
lead to careless injuries.  Read this manu-
al, and the manual for your tractor, before 
assembly or operating, to acquaint your-
self with the machines.  If this machine is 
used by any person other than yourself, 
or is loaned or rented, it is the machine 
owner's responsibility to make certain that 
the operator, prior to operating:

 a.   Reads and understands the operator's 
manuals.

 
 b.   Is instructed in safe and proper use.

5. Know your controls and how to stop engine 
and machine quickly in an emergency.  Read 
this manual and the one provided with your 4 
wheeler.

6. Train all new personnel and review instruc-
tions frequently with existing workers.  Be cer-
tain only a properly trained and physically able 
person will operate the machinery.  A person 
who has not read and understood all operat-
ing and safety instructions is not qualified to 
operate the machine.  An untrained operator 
exposes himself and bystanders to possible 
serious injury or death.  If the elderly are 
assisting with work, their physical limitations 
need to be recognized and accommodated.

�.�     SAFETY SIGNS

1. Keep safety signs clean and legible at all 
times.

2. Replace safety signs that are missing or have 
become illegible.

3. Replaced parts that displayed a safety sign 
should also display the current sign.

4. Safety signs are available from your author-
ized Distributor or Dealer Parts Department or 
the factory.

How to Install Safety Signs:

• Be sure that the installation area is clean and 
dry.

• Be sure temperature is above 50°F (10°C).

• Determine exact position before you remove 
the backing paper.

• Remove the smallest portion of the split back-
ing paper.

• Align the sign over the specified area and 
carefully press the small portion with the ex-
posed sticky backing in place.

• Slowly peel back the remaining paper and 
carefully smooth the remaining portion of the 
sign in place.

• Small air pockets can be pierced with a pin 
and smoothed out using the piece of sign 
backing paper.
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2.5 FÖRBEREDELSE

1. Manövrera aldrig dragfordonet och maskinen 
innan du har läst och till fullo förstått denna 
bruksanvisning, dragfordonets bruksanvisning 
och varje säkerhetsmeddelande som finns på 
säkerhetsdekalerna på dragfordonet och maskinen.

2. Personlig 
skyddsutrustning 
inklusive skyddshjälm, 
skyddsglasögon, 
skyddsskor, hörselskydd 
och handskar 
rekommenderas vid 
montering, installation, 
drift, justering, underhåll, 
reparation, avlägsnande eller flytt av redskapet. Tillåt 
inte långt hår, löst sittande kläder eller smycken i 
närheten av utrustningen.

3. LÅNGVARIG EXPONERING FÖR BULLER 
KAN ORSAKA BESTÅENDE 
HÖRSELNEDSÄTTNING!
Dragfordon med eller utan tillkopplad 
utrustning kan ofta vara tillräckligt 
högljudda för att orsaka bestående, 
delvis hörselnedsättning. Vi 
rekommenderar att du använder 
hörselskydd hela tiden om bullret 
vid operatörsplatsen överstiger 80db. Buller över 
85db under längre perioder kan orsaka allvarlig 
hörselnedsättning. Buller över 90db i närheten 
av operatören under längre perioder kan orsaka 
bestående, total hörselnedsättning. ANMÄRKNING: 
Hörselnedsättning på grund av högt ljud (från 
traktorer, motorsågar, radioapparater och andra 
sådana källor i närheten av örat) är kumulativ under 
en livstid utan hopp om naturlig återhämtning.

4. Manövrera endast maskinen 
med en traktor utrustad med ett 
godkänt tippskydd (ROPS). Bär 
alltid ditt säkerhetsbälte. Allvarlig 
personskada eller till och med 
dödsfall kan bli resultatet vid fall från 
traktorn – särskilt vid vältning då 
operatören kan klämmas fast under 
tippskyddet eller traktorn.

5. Rensa området på stenar, grenar eller dolda hinder 
som kan krokas i eller fastna och orsaka personskada 
eller skador.

6. Kör bara i dagsljus eller med bra konstljus.

7. Säkerställ att maskinen är ordentligt tillkopplad, 
inställd och i funktionsdugligt skick.

8. Säkerställ att alla säkerhetsskydd och 
säkerhetsdekaler är ordentligt installerade och i gott 
skick.
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1. Var god kom ihåg att det är viktigt att du läser 
och tar hänsyn till säkerhetsdekalerna på blåsaren. 
Rengör och byt ut alla säkerhetsdekaler om den inte 
tydligt kan läsas och förstås. De finns där för såväl 
din säkerhet som för andras. Säkert användande 
av denna maskin är helt och hållet upp till dig, 
operatören.

2. Alla saker med rörliga delar är potentiellt 
farliga. Det finns inget substitut för en försiktig, 
säkerhetstänkande operatör som uppmärksammar 
potentiella faror och följer förnuftig säkerhetspraxis. 
Tillverkaren har utformat denna Turbinlövblåsare 
för att användas med all dess säkerhetsutrustning 
korrekt monterad, för att minimera risken för olyckor. 
Studera denna bruksanvisning för att se till att du har 
all säkerhetsutrustning monterad.

3. Om ett säkerhetsskydd eller en skyddsplåt 
avlägsnas av någon anledning måste den sättas 
tillbaka innan maskinen körs igen.

4. När användning av handverktyg behövs för att 
utföra någon form av montering, installation, justering, 
underhåll, reparation, avlägsnande eller förflyttning, 
se till att de verktyg som används är utformade och 
rekommenderade av verktygstillverkaren för den 
specifika uppgiften.

5. Personlig skyddsutrustning inklusive skyddshjälm, 
skyddsglasögon, skyddsskor, hörselskydd och 
handskar rekommenderas vid montering, installation, 
drift, justering, underhåll, reparation, avlägsnande 
eller förflyttning. Tillåt inte långt hår, löst sittande 
kläder eller smycken i närheten av utrustningen.

6. Använd alltid två personer för att hantera tunga, 
otympliga komponenter vid montering, installation, 
avlägsnande eller förflyttning.

7. Placera aldrig någon del av din kropp där den 
skulle vara i fara om förflyttning skulle ske vid 
montering, installation, drift, underhåll, reparation, 
avlägsnande eller förflyttning.

8. Ställ dig aldrig mellan dragfordonet och maskinen 
när utrustningen är i drift.

9. Placera alla reglage i neutralläge, stoppa motorn, 
lägg i handbromsen, avlägsna tändningsnyckeln och 
vänta tills alla rörliga delar stannat innan service, 
justering, reparation eller losskoppling.

10. En tung last kan orsaka instabilitet hos 
dragfordonet. Iakttag extrem försiktighet vid 
körning. Sakta ned i svängar och se upp för gupp. 
Dragfordonet kan behöva främre motvikter för att 
kompensera för maskinens vikt.

11. Använd aldrig alkoholhaltiga drycker eller 
droger som kan försämra uppmärksamheten eller 
koordination vid användande av denna utrustning. 
Rådgör med din läkare angående användande 
av denna maskin samtidigt som receptbelagda 
läkemedel används.

12. Tillåt inga passagerare på maskinen eller 
dragfordonet. Det finns ingen säker plats för 
passagerare.

13. Kontrollera alla sprintar, bultar och anslutningar 
för att säkerställa att alla sitter säkert på sina platser 
innan du manövrerar maskinen.

14. Tillåt inte någon som inte är bekant med 
säkerhetsreglerna och driftinstruktionerna att använda 
denna maskin.

15. Tillåt aldrig barn att manövrera eller vara i 
närheten av maskinen.

16. Sträck dig inte in i blåsaröppningarna när motorn 
är igång. Håll även andra borta.

17. Rensa området från objekt som kan plockas upp 
och fastna eller trasslas in i maskinen.

18. Håll händer, fötter, hår, smycken och kläder borta 
från alla rörliga och/eller roterande delar.

19. Rikta inte luftströmmen mot människor, djur 
eller byggnader för att förebygga personskada eller 
skadegörelse.

20. Placera inte händer, fötter eller andra kroppsdelar 
i luftströmmen.

2.6 DRIFTSÄKERhET
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2.7 TRANSPORTSÄKERhET

1. Följ statliga och lokala lagar gällande 
motorvägssäkerhet och förflyttning av maskineri på 
allmän väg.

2. Användning av varningsljus tillåts på de flesta 
orter. Men, vissa orter kan förbjuda dess användning. 
Lokala förordningar ska kontrolleras för alla krav 
gällande belysning på motorväg och markering.

3. Använd alltid varningsljus och skylt för 
långsamtgående fordon (LGF) vid körning av 
dragfordonet och utrustningen på väg eller motorväg 
under 30 km/h. Överstig inte 30 km/h. Sänk 
hastigheten på ojämna vägar och ytor.

4. Planera din färdväg för att undvika tung trafik.

5. Använd en dragstångssprint med plats för hållare. 
Montera hållaren.

6. Kör inte då du druckit alkohol.

7. Koppla säkerhetskedja mellan dragfordonet och 
maskinen före transport.

8. Var en säker och ödmjuk förare. Lämna alltid 
företräde till mötande trafik i alla lägen, inklusive 
smala broar, korsningar etc. Se upp för trafik vid 
manövrering nära eller vid överfart över vägbana.

9. Sväng alltid in i kurvor eller upp och ned för kullar 
med låg hastighet och en gradvis styrvinkel. Se till att 
minst 20 % av dragfordonets vikt är vid framhjulen för 
att upprätthålla säker styrning. Sakta ned på grova 
eller ojämna ytor.

10. Tillåt aldrig passagerare på antingen dragfordonet 
eller maskinen.

11. Installera ljusramp före transport.

2.8 FÖRVARINGSSÄKERhET

1. Förvara enheten på en plats fri från mänsklig 
aktivitet.

2. Tillåt inte att barn leker på eller omkring den 
förvarade maskinen.

3. Förvara maskinen på en torr, jämn plats. Stötta upp 
ramen med plankor om nödvändigt.

2.9 SÄKERhET VID BRÄNS-
LEPÅFYLLNING

1. Hantera bränsle med försiktighet. 
Det är mycket lättantändligt.

2. Låt motorn svalna i 5 minuter innan 
bränslepåfyllning. Ta bort spillt bränsle innan motorn 
startas igen.

3. Tanka inte maskinen när du röker eller i närheten 
av öppna flammor eller gnistor.

4. Tanka utomhus.

5. Förhindra eldsvådor genom att hålla maskinen ren 
från ackumulerat skräp, fett och bråte.

2.10 DÄCKSÄKERhET

1. Underlåtenhet att följa korrekt förfarande vid 
montering av däck på ett hjul eller fälg kan leda till en 
explosion som kan resultera i allvarlig personskada 
eller dödsfall.

2. Försök inte montera ett däck såvida du inte har rätt 
utrustning och erfarenhet att utföra jobbet.

3. Låt en kvalificerad däckhandlare eller 
reparationsfirma utföra däckunderhåll.

4. Vid byte av utslitna däck, se till att de uppfyller de 
ursprungliga däckspecifikationerna. Använd aldrig för 
små däck.

�

�.�     TRANSPORT SAFETY

1. The machine is not designed or equipped to 
travel on public roads.  Do not drive or transport 
on public roads

2. Use the trailer when moving from place to 
place.

3. Do not exceed 16 kph (10 mph) when moving.

4. Plan your route to avoid rough terrain.

5. Always use a 4 wheeler of less than 24 horse-
power when moving the unit.

7. Use a drawbar pin with provisions for a retainer.  
Install the retainer.  Attach safety chain between 
4 wheeler and machine before moving.

8. Do not drink and drive.

9. Never allow riders on either tractor or ma-
chine.

11. Never allow riders on either 4 wheeler or ma-
chine.

�.9     STORAGE SAFETY

1. Store the unit in an area away from human 
activity.

2. Do not permit children to play on or around 
the stored machine.

3. Store the unit in a dry, level area.  Support the 
hitch and wheels with planks if required.

�.�0     REFUELLING SAFETY

3. Do not refuel the machine 
while smoking or when near 
open flame or sparks.

4. Fill fuel tank outdoors.

5. Prevent fires by keeping machine clean of ac-
cumulated trash, grease and debris.

1. Handle fuel with care.  It is highly flammable.

2. Allow engine to cool for 5 minutes before refu-
elling.  Clean up spilled fuel before restarting 
engine.

�.��     TIRE SAFETY

1. Failure to follow proper procedures when 
mounting a tire on a wheel or rim can produce 
an explosion which may result in serious 
injury or death.

2. Do not attempt to mount a tire unless you 
have the proper equipment and experience to 
do the job.

3. Have a qualified tire dealer or repair service 
perform required tire maintenance.

4. When replacing worn tires, make sure they 
meet the original tire specifications.  Never 
undersize.
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2.11 UNDERhÅLLSSÄKERhET

1. Bra underhåll är ditt ansvar. Dåligt underhåll är att 
bjuda in problem,

2. Följ god verkstadspraxis.
- Håll serviceområdet rent och 
torrt.
- Säkerställ att eluttag och 
verktyg är korrekt jordade.
- Använd lämpligt ljus för det 
aktuella arbetet.

3. Se till att det finns god 
ventilation. Kör aldrig en 
motor i en stängd byggnad. 
Avgaserna kan orsaka kvävning.

4. Innan du arbetar på denna maskin, stäng 
av motorn, lägg i bromsarna, och avlägsna 
tändningsnycklarna.

5. Arbeta aldrig under utrustning såvida den inte är 
säkert uppstöttad.

6. Använd alltid personlig skyddsutrustning såsom 
ögon-, hand- och hörselskydd, när du utför service- 
eller underhållsarbete.

7. När utbytesdelar är nödvändiga för periodiskt 
underhåll och service, måste fabriksäkta reservdelar 
användas för att återställa din utrustning till 
ursprungliga specifikationer. Tillverkaren ansvarar inte 
för personskador eller skadegörelse som orsakas av 
användning av icke godkända delar och/eller tillbehör.

8. En brandsläckare och en förbandslåda ska finnas 
tillgängliga vid underhåll på denna utrustning.

9. Dra periodiskt åt 
alla bultar, muttrar och 
skruvar och kontrollera 
att alla saxsprintar är 
ordentligt monterade för att 
säkerställa att enheten är i 
säkert skick.

10. Vid slutförande av underhåll eller servicefunktion, 
se till att alla säkerhetsskydd och enheter är 
installerade innan enheten tas i drift.

2.12 BATTERISÄKERhET

1. Håll alla gnistor och flammor borta från batteriet, 
eftersom gasen som avges från elektrolyt är explosiv. 

2. Undvik kontakt med batterielektrolyt: tvätta bort 
spilld elektrolyt omedelbart.

3. Bär skyddsglasögon vid arbete i närheten av 
batterier.

4. Luta inte batterier mer än 45 grader, för att undvika 
elektrolytförlust.

5. För att undvika personskador från gnistor eller 
kortslutning, koppla bort batteriets jordkabel innan 
service utförs på någon del av elsystemet.

9

�.��     MAINTENANCE SAFETY

1. Good maintenance is your responsibility.  
Poor maintenance is an invitation to trouble.

2. Follow good shop practices.
 - Keep service
  area clean and
  dry.
 - Be sure electrical
  outlets and tools
  are properly
  grounded.
 - Use adequate
  light for the job at
  hand.

3. Make sure there is plenty of ventilation.  
Never operate an engine in a closed building.  
The exhaust fumes may cause asphyxiation.

4. Before working on this machine, shut off the 
engine, set the brakes, and remove the igni-
tion keys.

6. Never work under equipment unless it is 
blocked securely.

7. Always use personal protection devices such 
as eye, hand and hearing protectors, when 
performing any service or maintenance work.

8. Where replacement parts are necessary for 
periodic maintenance and servicing, genuine 
factory replacement parts must be used to 
restore your equipment to original specifica-
tions.  The manufacturer will not be responsi-
ble for injuries or damages caused by use of 
unapproved parts and/or accessories.

9. A fire extinguisher 
and first aid kit 
should be kept 
readily accessible 
while performing 
maintenance on 
this equipment.

10. Periodically tighten all bolts, nuts and screws 
and check that all cotter pins are properly 
installed to ensure unit is in a safe condition.

11. When completing a maintenance or service 
function, make sure all safety shields and 
devices are installed before placing unit in 
service.

�.��     BATTERY SAFETY

1. Keep all sparks and flames away from batter-
ies, as gas given off by electrolyte is explo-
sive.

2. Avoid contact with battery electrolyte:  wash 
off any spilled electrolyte immediately.

3. Wear safety glasses when working near bat-
teries.

4. Do not tip batteries more than 45 degrees, to 
avoid electrolyte loss.

5. To avoid injury from spark or short circuit, dis-
connect battery ground cable before servicing 
any part of electrical system.
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�.��     MAINTENANCE SAFETY

1. Good maintenance is your responsibility.  
Poor maintenance is an invitation to trouble.

2. Follow good shop practices.
 - Keep service
  area clean and
  dry.
 - Be sure electrical
  outlets and tools
  are properly
  grounded.
 - Use adequate
  light for the job at
  hand.

3. Make sure there is plenty of ventilation.  
Never operate an engine in a closed building.  
The exhaust fumes may cause asphyxiation.

4. Before working on this machine, shut off the 
engine, set the brakes, and remove the igni-
tion keys.

6. Never work under equipment unless it is 
blocked securely.

7. Always use personal protection devices such 
as eye, hand and hearing protectors, when 
performing any service or maintenance work.

8. Where replacement parts are necessary for 
periodic maintenance and servicing, genuine 
factory replacement parts must be used to 
restore your equipment to original specifica-
tions.  The manufacturer will not be responsi-
ble for injuries or damages caused by use of 
unapproved parts and/or accessories.

9. A fire extinguisher 
and first aid kit 
should be kept 
readily accessible 
while performing 
maintenance on 
this equipment.

10. Periodically tighten all bolts, nuts and screws 
and check that all cotter pins are properly 
installed to ensure unit is in a safe condition.

11. When completing a maintenance or service 
function, make sure all safety shields and 
devices are installed before placing unit in 
service.

�.��     BATTERY SAFETY

1. Keep all sparks and flames away from batter-
ies, as gas given off by electrolyte is explo-
sive.

2. Avoid contact with battery electrolyte:  wash 
off any spilled electrolyte immediately.

3. Wear safety glasses when working near bat-
teries.

4. Do not tip batteries more than 45 degrees, to 
avoid electrolyte loss.

5. To avoid injury from spark or short circuit, dis-
connect battery ground cable before servicing 
any part of electrical system.
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2.13 SÄKERhET FÖR GASMOTOR
INNAN DU STARTAR MOTORN, LÄS OCH FÖRSTÅ 
INSTRUKTIONERNA FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL 
SOM FÖLJDE MED DIN MOTOR.

VARNING: DU SKA INTE

1. DU SKA INTE köra motorn i ett slutet utrymme. 
Avgaserna innehåller kolmonoxid, en doftlös och 
dödlig gas.

2. DU SKA INTE placera händer eller fötter i närheten 
av rörliga eller roterande delar.

3. DU SKA INTE förvara, spilla eller använda bensin 
i närheten av öppna flammor, eller enheter såsom 
en spis, ugn eller varmvattenberedare som använder 
kontrollflamma eller enheter som kan skapa gnistor.

4. DU SKA INTE fylla på bränsle inomhus på en plats 
som är dåligt ventilerad. Bränslepåfyllning utomhus är 
att föredra.

5. DU SKA INTE fylla upp bränsletanken medan 
motorn är igång. Låt motorn svalna i 5 minuter innan 
bränslepåfyllning. Förvara bränslet i godkända 
säkerhetsbehållare.

6. DU SKA INTE avlägsna tanklocket när motorn är 
igång.

7. DU SKA INTE köra motorn om bränsle har spillts 
ut. Förflytta maskinen bort från spillet och undvik att 
skapa tändning tills bränslet har avdunstat.

8. DU SKA INTE röka när du fyller bränsletanken.

9 DU SKA INTE choka förgasaren för att stoppa 
motorn. När det är möjligt ska du gradvis minska 
motorvarven innan du stannar.

10. DU SKA INTE köra motorn på högre varvtal än de 
angivna. Detta kan leda till personskador.

11. DU SKA INTE manipulera regulatorfjädrar, 
regulatorlänkar eller andra delar som kan öka de 
reglerade motorvarvtalen.

12. DU SKA INTE manipulera de motorvarvtal som 
valts av den ursprungliga tillverkaren av utrustningen.

13. DU SKA INTE kontrollera gnista med tändstift eller 
tändkabel avlägsnad. Använd en godkänd testare.

14. DU SKA INTE starta motorn med tändstift 

avlägsnat. Om motorn är sur, placera gasreglaget 
”FAST”-läget och fortsätt starta tills motorn går igång.

15. DU SKA INTE slå på svänghjulet ett hårt föremål 
eller metallverktyg eftersom detta kan leda till att 
svänghjulet splittras vid drift. Använd lämpliga verktyg 
för att underhålla motorn.

16. DU SKA INTE köra motorn utan ljuddämpare. 
Kontrollera periodiskt och byt ut om nödvändigt. 
Om motorn är utrustad med ljuddämpardeflektor, 
kontrollera denna periodiskt och byt ut om nödvändigt 
med korrekt deflektor.

17. DU SKA INTE köra motorn med uppsamlat 
gräs, löv, smuts eller andra brandfarliga material i 
ljuddämparområdet.

18. DU SKA INTE använda denna motor på någon 
skogstäckt, ristäckt eller grästäckt obehandlad 
mark såvida inte en gnistsläckare är installerad. 
Släckaren måste hållas i effektivt fungerande skick av 
operatören. 

19. DU SKA INTE röra vid en het ljuddämpare, 
cylinder eller flänsar eftersom kontakt kan orsaka 
brännskador.

20. DU SKA INTE köra motorn med luftrenaren, eller 
luftrenarkåpan avlägsnad.

VARNING: DU SKA

1. DU SKA alltid avlägsna kabeln från tändstiftet 
vid service av motorn eller utrustningen FÖR 
ATT UNDVIKA ATT MOTORN OAVSIKTLIGT 
STARTAS, alternativt koppla loss minuskabeln från 
batteriterminalen.

2. DU SKA hålla cylinderflänsar och regulatordelar fria 
från gräs och annat skräp som kan påverkar motorns 
varvtal.

3. DU SKA undersöka ljuddämparen periodiskt för att 
säkerställa att den fungerar effektivt. En sliten eller 
läckande ljuddämpare skall repareras eller bytas ut 
om nödvändigt.

4. DU SKA använda färsk bensin. Gammalt bränsle 
kan slamma igen förgasaren och orsaka läckage.

5. DU SKA kontrollera bränsleledningar och 
kopplingar regelbundet efter sprickor och läckor. 
Reparera om nödvändigt.
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2.14 BEKRÄFTELSEFORMULÄR

AgriMetal följer de allmänna säkerhetsstandarder som specificerats av The American Society of Agricultural 
Engineers (ASAE) och The Occupational Safety and Health Administration (OHSA). Alla som skall manövrera 
och/eller underhålla Turbinlövblåsaren av Dragmodell måste läsa och tydligt förstå ALL säkerhets-, drift- och 
underhållsinformation som presenteras i denna bruksanvisning.

Manövrera inte och låt inte någon annan manövrera denna utrustning förrän sådan information repeterats. 
Repetera årligen denna information innan säsongsstart.

Göra dessa periodiska repetitioner av SÄKERHET och DRIFT en standardpraxis för all din utrustning. Vi anser 
att en outbildad operatör är okvalificerad att manövrera denna maskin.

Ett bekräftelseformulär tillhandahålls för att du ska kunna registrera och visa att all personal som kommer 
att arbeta med utrustningen har läst och förstått information i bruksanvisningen och har instruerats i 
manövreringen av utrustningen.

BEKRÄFTELSEFORMULÄR 
DATUM ARBETSTAGARENS SING ARBETSGIVARENS SIGN
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3 PLACERING AV SÄKERhETSDEKALER
Typer av säkerhetsdekaler och deras placering på utrustningen visas i de illustrationer som följer. God 
säkerhet kräver att du bekantar med dig med de olika säkerhetsdekalerna, typen av varning och det område, 
eller specifik funktion i det område, som kräver din UPPMÄRKSAMHET PÅ SÄKERHET.

• Tänk SÄKERT! Arbeta SÄKERT!

1. Läs bruksanvisningen innan du startar.

2. Håll skyddsplåtar och skydd på plats och 
åtkomstdörrar stängda.

3. Håll händer, fötter, hår och kläder borta 
från rörliga delar.

4. Stoppa motorn, placera alla reglage i 
neutralläge, lägg i handbromsen, avlägsna 
tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga 
delar stannat innan service, justering, 
reparation eller losskoppling av maskinen.

5. Klättra inte på maskinen och placera inte 
händerna i någon öppning när motorn är 
igång.

6. Håll folk och husdjur på säkert avstånd 
från maskinen.

7. Rök inte vid påfyllning av bränsle.

8. Stötta upp maskinen på ett säkert sätt 
innan du arbetar under den.

9. Hålla alla elledningar och anslutningar 
torra och i gott skick.

10. Rikta inte röret eller slangen mot 
människor, djur eller egendom för att 
undvika att de träffas av snabbt flygande 
föremål. Bär alltid lämplig skyddsutrustning 
vid användning.

11. Repetera säkerhetsinstruktioner årligen.

KOM IHÅG – Om säkerhetsdekaler har skadats, avlägsnats, blivit oläsliga eller delar bytts ut utan 
säkerhetsdekaler så måste nya dekaler fästas på maskinen. Nya säkerhetsdekaler finns att få från din 
auktoriserade återförsäljare.

FÖRSIKTIGhET
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Typer av säkerhetsdekaler och deras placering på utrustningen visas i de illustrationer som följer. God 
säkerhet kräver att du bekantar med dig med de olika säkerhetsdekalerna, typen av varning och det område, 
eller specifik funktion i det område, som kräver din UPPMÄRKSAMHET PÅ SÄKERHET.

• Tänk SÄKERT! Arbeta SÄKERT!

KOM IHÅG – Om säkerhetsdekaler har skadats, avlägsnats, blivit oläsliga eller delar bytts ut utan 
säkerhetsdekaler så måste nya dekaler fästas på maskinen. Nya säkerhetsdekaler finns att få från din 
auktoriserade återförsäljare.

FARA

RISK FÖR FLYGANDE 
FÖREMÅL

För att undvika allvarlig 
personskada eller dödsfall från ett 
flygande föremål:

1. Stoppa motorn, placera alla 
reglage i neutralläge, lägg 
i handbromsen, avlägsna 
tändningsnyckeln och vänta tills 
alla rörliga delar stannat innan 
service, justering, reparation eller 
losskoppling av maskinen.

2. Rikta inte röret mot människor, 
djur eller egendom. Bär alltid 
lämplig skyddsutrustning vid 
användning. Håll händer och 
fötter borta från röröppningar.

3. Håll andra på avstånd.
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Typer av säkerhetsdekaler och deras placering på utrustningen visas i de illustrationer som följer. God 
säkerhet kräver att du bekantar med dig med de olika säkerhetsdekalerna, typen av varning och det område, 
eller specifik funktion i det område, som kräver din UPPMÄRKSAMHET PÅ SÄKERHET.

• Tänk SÄKERT! Arbeta SÄKERT!

KOM IHÅG – Om säkerhetsdekaler har skadats, avlägsnats, blivit oläsliga eller delar bytts ut utan 
säkerhetsdekaler så måste nya dekaler fästas på maskinen. Nya säkerhetsdekaler finns att få från din 
auktoriserade återförsäljare.

FARA

BRANDFARA - RÖKNING FÖRBJUDEN

För att undvika allvarlig personskada eller dödsfall från eldsvåda:

1. Rök inte vid påfyllning av bränsle

2. Håll gnistor, flammor och hett material borta från lättantändliga 
ämnen.

3. Stoppa motorn fem minuter innan påfyllning av bränsle.
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�     ASSEMBLING

The machine is shipped from the factory in 
a partially disassembled configuration and 
attached to a pallet that provides for easy 
moving and handling.  Always use tools, 
equipment and forklifts of appropriate size 
and capacity for the job.  Always use 2 men 
when lifting, moving and assembling the 
machine.

When the machine is shipped, follow 
this procedure when preparing for the 
customer:

1. Clear the area of bystanders especially 
small children before starting.

2. Remove the pallet tie-downs.

�.�     MACHINE ASSEMBLY

Fig.  �   TIE-DOWNS REMOVED

Fig.  �   ANCHOR BOLTS

3. Use a forklift to lift the pallet/machine 
from the truck.  Carry the load close 
to the ground as it is moved to the as-
sembly area and positioned.

4. Remove duct, indicator, hitch and 
control tie-downs and lay-out.

4 MONTERING
4.1 MASKINMONTERING

Maskinen levereras från fabriken i delvis isärtagen 
konfiguration och fäst till en lastpall som tillhandahåller 
enkel förflyttning och hantering. Använda alltid verktyg, 
utrustning och gaffeltruckar av lämplig storlek och 
kapacitet för jobbet. Använd alltid 2 personer vid lyft, 
förflyttning och montering av maskinen.

När maskinen levereras, följ denna procedur för att 
förbereda den för kunden:

1. Töm området på åskådare, särskilt små barn, innan 
du påbörjar arbetet.

2. Avlägsna bindningarna till lastpallen.

3. Använd en gaffeltruck för att lyfta lastpallen/
maskinen från lastbilen. Bär lasten nära marken när 
den förflyttas till monteringsområdet och ställs ned.

4. Avlägsna bindningar till rör, indikator, dragkrok och 
lägg fram dem.

Fig. 1 BINDNINGAR AVLÄGSNADE

Fig. 2 FÖRANKRINGSBULTAR
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5. Skjut röret över rörflänsen.

6. Installera monteringsbultarna för att säkra 
röret till flänsen.

VIKTIGT
Rikta röret åt sidan för att minimera 
avståndet från läppen på röret till flänsen.

7. Installera endast de fyra bultarna på 
rörets inre kurva.

Stålband

Plastbindningar

Fig. 3 INSTALLATION AV RÖR

��

5. Slide the duct over the dis-
charge flange.

6. Install the mounting bolts to 
secure the duct to the flange.

7. Install only the four bolts on 
the inside curve of the duct.

Fig.  3   DUCT INSTALLATION

Mounting Bolts

Installing

IMPORTANT
Direct the duct to the side 
to minimize the distance 
from the lip of the duct to 
the flange.

Monteringsbultar

Installation
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8. Remove the remote controller package 
from the top of the screen.

9. Remove the controller from the plastic bag 
and have it available for later use.

10. Connect Electrical System:

a. Clip the plastic tie holding the ignition 
and place key in ignition switch.

b. Clip the plastic tie holding the battery 
cable.

c. Secure the battery.

d. Tighten fastener to its specified 
torque.

Fig.  �   ELECTRICAL SYSTEM

Fig.  �   CONTROLLER

Shipping

Removed

Plastic Ties

Cable

Cable Attached

8. Avlägsna fjärrkontrollspaketet från ovansidan av 
gallret.

9. Avlägsna kontrollen från plastpåsen och ha den 
tillgänglig för senare användning.

10. Inkoppling av elsystemet

a. Klipp av plastbandet som håller 
fast tändningen och placera nyckeln i 
tändningsomkopplaren.

b. Klipp av plastbandet som håller fast 
batterikabeln.

c. Gör fast batteriet.

d. Dra åt fästanordningen till dess 
specificerade vridmoment.

Fig 4. KONTROLL

Vid leverans

Avlägsnad

Fig. 5 ELEKTRISKT SYSTEM

Plastband

Kabel

Kabel ansluten
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11. Turn the ignition key to the RUN position 
to turn the electrical system ON.

12. Use the remote control module to turn the 
duct.

13. Turn the duct to point 45° to the surface or 
lower.

14. Turn the ignition key OFF.

15. Place the duct angle indicator over the bot-
tom side of the duct.

16. Reach into the duct and install the bolts 
through the duct, flange and angle indicator 
brackets.

17. Tighten all duct fasteners to their specified 
torque.

Fig.  �   DUCT ANGLE INDICATOR

Controller

Indicator

Mounting Bolts

Installer

11. Vrid tändningsnyckeln till RUN-läget för att sätta på 
det elektriska systemet.

12. Använd fjärrkontrollsmodulen för att vrida röret.

13. Vrid röret så det pekar 45° mot ytan eller lägre.

14. Vrid tändningsnyckeln till OFF.

15. Placera vinkelindikatorn för röret över röret 
bottensida.

16. Sträck dig in i röret och installera bultarna genom 
röret, flänsen och vinkelindikatorns fästen.

17. Dra åt rörets alla fästelement till deras 
specificerade åtdragningsmoment.

Kontroll

Indikator

Monteringsbultar

Installation

Fig. 6 VINKELINDIKATOR FÖR RÖR
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18. Tilt the front of the blower frame up.

19. Remove the hitch from the pallet.

20. Remove the hitch mounting bolts.

21. Attach the hitch to the front of the frame.

22. Install all the anchor bolts through the hitch 
and mounting plate.

23. Center the hitch on the frame.  Measure to 
be sure.

24. Tighten hitch fasteners to their specified 
torque.

Mounting

Centering

Installed

Fig.  �   FRAME TILTED

Fig.  �   HITCH REMOVED

Fig.  9   HITCH INSTALLATION

NOTE
Be sure the "Frame Level" 
label is in the correct posi-
tion.

Montering

Fig 9. INSTALLATION AV DRAGKROK

Fig. 7 CHASSI TIPPAT

Fig 8. DRAGKROK AVLÄGSNAD

18. Tippa blåsaren så att dess främre del pekar uppåt.

19. Avlägsna dragkroken från lastpallen.

20. Avlägsna dragkrokens monteringsbultar.

21. Montera dragkroken till chassits främre del.

ANMÄRKNING
Säkerställ att ”Frame Level”-markeringen är i rätt läge.

22. Installera alla förankringsbultar genom dragkroken 
och monteringsplåten.

23. Centrera dragkroken på chassit. Mät för att vara 
säker.

24. Dra åt dragkrokens fästanordningar till deras 
specificerade vridmoment.

Centrering

Installerad
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25. Pull the blower off the pallet.

26. Attach to the tow vehicle as 
required.

Fig.  �0   OFF PALLET

Fig.  ��   ASSEMBLED

Fig. 10 AVDRAGEN FRÅN LASTPALLEN

25. Dra av blåsaren från lastpallen.

26. Koppla till dragfordon vid behov.

Fig 11. MONTERAD
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5 DRIFT

5.1 TILL DEN NYA OPERATÖREN ELLER ÄGAREN

DRIFTSÄKERhET

• Var god kom ihåg att det är viktigt att du 
läser och beaktar säkerhetsdekalerna på 
Turbinlövblåsaren. Rengör eller byt ut alla 
säkerhetsdekaler om de inte kan läsas tydligt 
och förstås.

• Om ett säkerhetsskydd eller en skyddsplåt 
avlägsnas av någon anledning måste det sättas 
tillbaka innan maskinen körs igen.

• Använd alltid två personer för att hantera tunga, 
otympliga komponenter under montering, 
installation, avlägsnande eller förflyttning.

• Placera alla reglage i neutralläge, stoppa 
motorn, lägg i handbromsen, avlägsna 
tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga 
delar stannat innan service, justering, reparation 
eller losskoppling av maskinen.

• Tillåt aldrig några passagerare på maskinen 
eller dragfordonet. Det finns ingen säker plats 
för passagerare.

• Tillåt inte att någon som inte är bekant med 
säkerhetsreglerna och driftinstruktionerna att 
använda denna maskin.

• Tillåt aldrig barn att manövrera eller vara i 
närheten av denna maskin.

• Sträck dig inte in i blåsaröppningar när motorn 
är igång. 

• Rensa arbetsytan från föremål som kan plockas 
upp och fastna eller trasslas in i maskinen.

• Rensa arbetsytan från föremål som kan plockas 
upp och fastna eller trasslas in i maskinen.

• Sträck dig inte in i blåsaröppningar när motorn 
är igång. Håll även andra på avstånd.

• Håll händer, fötter, hår, smycken och kläder 
borta från rörliga och/eller roterande delar.

• Rikta inte luftströmmen mot människor, djur 
eller byggnader för att förhindra skador eller 
skadegörelse.

• Placera inte händer, fötter eller andra 
kroppsdelar i luftströmmen.

AgriMetal Turbinlövblåsare av dragmodell är 
utformade för att snabbt och effektivt blåsa iväg löv, 
avfall och annat skräp. Materialet transporteras på en 
ström av höghastighetsluft för att förflytta det från det 
aktuella området. När materialet avlägsnas ger det ett 
prydligt, professionellt utseende på arbetsytan.

Förutom utformningen och konfigurationen av detta 
redskap, så är riskhantering och olycksfallsprevention 
beroende av medvetenhet, omsorg, förnuft och 
korrekt utbildning av personal inblandad i drift, 
transport, underhåll och förvaring av denna 
utrustning. Det är ägarens eller operatörens ansvar 
att läsa denna bruksanvisning och utbilda alla andra 
operatörer innan de börjar arbeta med maskinen.

Följ alla säkerhetsinstruktioner exakt. Säkerhet angår 
alla. Genom att följa rekommenderade förfaringssätt 
så tillhandahålls en säker arbetsmiljö för operatören, 
åskådare och området runt arbetsplatsen. Outbildade 
operatörer är inte kvalificerade att manövrera 
maskinen.

Många funktioner som införlivats i denna maskin 
är resultatet av förslag från kunder som dig. Läs 
denna bruksanvisning noggrant för att lära dig hur 
du manövrerar maskinen på ett säkert sätt och 
hur du ställer in den för att tillhandahålla maximal 
fälteffektivitet. Genom att följa driftinstruktionerna 
tillsammans med ett bra underhållsprogram så 
kommer din Turbinlövblås av dragmodell att skänka 
dig många år av problemfri drift.
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5.2 MASKINKOMPONENTER

AgriMetal Turbinlövblåsare är en stor 
blåsare monterad på en släpvagn för 
att förflytta skräp med en luftström. 
Luftströmmen kan riktas till höger, vänster 
eller nedåt beroende på rörets position. 
Reglagen för gas och positionering av rör 
är placerade på en trådlös kontrollmodul 
som kan användas på dragfordonet. En 
elektrisk magnetventil flyttar röret till det 
önskade läget.

A RÖR
B KONTROLL FÖR RÖRLÄGE
C BLÅSARE
D GASMOTOR
E GASREGLAGE
F DRIVMEKANISM FÖR RÖRLÄGE
G VINKELINDIKATOR FÖR RÖR
H LUFTINTAG FÖR BLÅSARE
J FJÄRRMOTTAGARE

��

�.�     MACHINE COMPONENTS
The AgriMetal Pull-Type Turbine 
Leaf Blower is a large blower 
mounted on a trailer for moving 
debris on a stream of air.  The 
air stream can be directed to the 
right , left or down depending on 
the duct position.  A gas engine 
on the front frame powers the 
blower.  The throttle and duct 
position controls are located on a 
wireless control module that can 
be used on the towing vehicle.  An 
electric solenoid moves the duct 
to the desired position.

A Discharge Duct
B Duct Position Control
C Blower
D Gas Engine
E Throttle Control
F Duct Position Drive
G Duct Angle Indicator
H Blower Air Intake
J Remote Receiver

Fig.  ��   PRINCIPLE COMPONENTS

AC

D

A

H

H

C

D

B

GF

E

E

G

J

J

Fig. 12 HUVUDKOMPONENTER
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5.3 INKÖRNING

Även om det inte finns några driftbegränsningar 
för Blåsaren när den används för första gången, 
rekommenderas det att följande mekaniska punkter 
kontrolleras:

A. Efter 1 timmes drift:

1. Dra åt alla fästanordningar och hårdvara.

2. Kontrollera däcktryck. Pumpa i luft om 
nödvändigt.

3. Kontrollera motorns vätskenivåer. Fyll på om 
nödvändigt.

B. Efter 10 timmars drift:

1. Repetera steg 1 till 3 som listas ovan. (Avsnitt A).

2. Byt motorolja och filter.

3. Gå till det normala service- och 
underhållschemat som definieras i avsnittet om 
underhåll.

5.4 ChECKLISTA FÖRE DRIFT

Effektiv och säker drift av AgriMetal Turbinlövblåsare 
av dragmodell kräver att varje operatör läser och 
förstår manöverförfarandena och alla relaterade 
säkerhetsåtgärder som anges i detta avsnitt. En 
checklista före drift tillhandahålls för operatören. Det 
är viktigt både för personlig säkerhet och för att hålla 
maskinen i gott mekaniskt skick att denna checklista 
följs.

Innan drift av Blåsaren och varje gång därefter skall 
följande områden checkas av:

1. Smörj maskinen enligt schemat i avsnittet om 
underhåll.

2. Kontrollera att alla lager snurrar fritt. Byt ut de som 
kärvar eller fastnat.

3. Säkerställ att alla skyddsplåtar och säkerhetsskydd 
är på plats, fastgjorda och att de fungerar som de 
skall.

4. Rengör gallret ovanför blåsarintaget.

5. Kontrollera motoroljan och bränslenivån. Fyll på 
om nödvändigt.



AgriMetal - TB23030

5.5 REGLAGE

Innan arbete påbörjas skall alla operatörer bekanta 
sig med reglagens placering och funktion.

1. Gasmotor:
Läs motortillverkarens bruksanvisning innan arbete 
påbörjas för mer detaljerade instruktioner.

a. Tändningsomkopplare
Denna nyckeldrivna omkopplare styr 
elektriciteten till motorn.

OFF – Vrid nyckeln helt och hållet motsols för 
att stoppa bränsleflödet och stänga av motorn.

RUN – Vrid nyckeln medsols till run-läget. Det 
är i detta läge som motorn kommer fortsätta att 
gå.

START – Vrid nyckeln helt och hållet medsols 
till det sista fjädrade läget för att koppla in 
startmotorsolenoiden och starta motorn. Släpp 
nyckeln när motorn startar och den återgår till 
RUN-läget.

b. Choke
Denna spak kontrollerar chokens läge. Tryck 
bygeln inåt för att stänga choken vid start när 
motorn är kall. Dra bygeln utåt för att öppna 
choken när motorn blir varmare. Dra alltid ut 
bygeln helt och hållet vid körning av maskinen.

c. Gasreglage

Motorns varvtal ställs in och styrs med den 
fjärrkontrollen.

Fig. 13 TÄNDNINGSOMKOPPLARE

��

�.�     CONTROLS

Before starting to work, all operators should 
familiarize themselves with the location and 
function of the controls.

1. Gas Engine:
 Read the engine manufacturers operator's 

manual before starting for more detailed 
instructions.

 a. Ignition Switch:
  This key operated switch controls the 

electric power to the engine.

 OFF - Turn the key fully counter-clock-
wise to stop the fuel flow and turn 
the engine off.

 RUN - Turn clockwise on detent to the 
run position.  This is the position 
where the engine will continue to 
run.

 START - Turn fully clockwise to the last 
spring-loaded detent position to 
engage the starter solenoid and 
start the engine.  Release the 
key when the engine starts and it 
will return to the RUN position.

 b. Choke:
  This lever controls the position of the 

choke.  Push the loop in to close the 
choke for starting when the engine 
is cold.  Pull the loop out to open the 
choke as the engine warms.  Always 
pull the loop fully out when operating 
the machine.

 c. Throttle:

  The engine RPM is set and controlled 
by the wireless controller.

Fig.  �3   IGNITION SWITCH

a

b
c
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2. Wireless Control System:
 Each machine is equipped with a wireless con-

trol system that sets the position of the duct and 
controls the engine RPM. 

 a. Engine RPM:
  Depress and hold the right end of the top 

control to increase RPM.  Release when the 
desired RPM is reached.

  Depress and hold the left end of the top 
control to decrease RPM.  Release when 
the desired RPM is reached.

 b. Duct Position:
  Depress and hold the right end of the bottom 

control to rotate the duct clockwise until it 
reaches the correct position.

  Depress and hold the left end of the bottom 
control to rotate the duct counter-clockwise 
until it reaches the correct position.

3. Wireless Receiver:
 The wireless receiver is mounted to the engine 

air cleaner cover but does not interfere with any 
machine functions.

a

b

Fig.  ��   CONTROLLER

Fig.  ��   RECEIVER

2. Trådlöst kontrollsystem
Varje maskin är utrustad med ett trådlöst 
kontrollsystem som ställer in rörets position och styr 
motorns varvtal.

a. Motorvarvtal:
Tryck ned och håll in den högra änden av den 
övre kontrollen för att öka varvtalen. Släpp när 
önskat varvtal uppnåtts.
Tryck ned och håll in den vänstra änden av den 
övre kontrollen för att minska varvtalen. Släpp 
när önskat varvtal uppnåtts.

b. Rörläge:
Tryck ned och håll in den högra änden av den 
nedre kontrollen för att vrida röret medsols tills 
den når rätt position.
Tryck ned och håll in den vänstra änden av den 
nedre kontrollen för att vrida röret motsols tills 
den när rätt position.

Fig. 15 MOTTAGARE

Fig. 14 FJÄRRKONTROLL

3. Trådlös mottagare:
Den trådlösa mottagaren är monterad på motorns 
luftrenarkåpa men stör inte någon av maskinens 
funktioner.
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�.�     ATTACHING/UNHOOKING

Fig.  ��   DRAWBAR PIN

Fig.  ��   CLEVIS BRACKET

The Turbine Leaf Blower should always be lo-
cated on a level, dry area that is free of debris 
and other foreign objects.  When attaching the 
machine to a golf cart or a utility cart, follow 
this procedure:

1. Clear the area of bystanders, especially 
small children.

2. Make sure there is enough room and clear-
ance to safely back up to the machine.

3. While backing up, align the hitch with the 
drawbar.

4. Turn the hitch over to reverse the clevis 
bracket if required to level the frame.

5. Stop tow vehicle, set park brake, remove 
ignition key and wait for all moving parts 
to stop before dismounting.

6. Use a drawbar pin with provisions for a 
mechanical retainer.  Install the retainer.

Pin

Retainer

5.6 TILLKOPPLING/AVKROKNING
Turbinlövblåsaren ska alltid placeras på en jämn, torr 
yta som är fri från skräp och andra främmande föremål. 
Vid tillkoppling av maskinen till en golfbil eller ett 
underhållsfordon, följ dessa steg:

1. Töm området på åskådare, särskilt små barn.

2. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för att 
säkert backa upp mot maskinen.

3. Rikta in dragkroken mot dragstången medan du 
backar upp.

4. Vänd på dragkroken för att få svängfästet omvänt vid 
behov för att få chassit i jämn nivå.

5. Stoppa dragfordonet, lägg i parkeringsbromsen, 
avlägsna tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga 
delar stannat innan du stiger av.

6. Använd en dragstångssprint som är förberedd för 
hållare.

Hållare

Fig. 17 DRAGSTÅNGSSPRINT

Sprint

Fig. 16 SVÄNGFÄSTE
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Fig.  �9   LEVELLING THE FRAME

Fig.  ��   SAFETY CHAIN

7. Attach the safety chain around the drawbar 
cage to prevent unexpected separation.

9. Level The Frame:

 a. Move the unit to a hard level surface 
such as asphalt or concrete.

 b. Sight along the hitch.

 c. Use the adjustable clevis on the front 
of the hitch to set the angle of the 
frame.

10. Bring the wireless controller to the work 
area.

11. Reverse the above procedure when un-
hooking from the tow unit.

Fig.  �0   CONTROL MODULE

7. Fäst säkerhetskedjan runt dragstångsburen för att 
förhindra oväntad separering. 

9. Nivellera chassit

a. Flytta enheten till en hård, jämn yta såsom 
asfalt eller betong.

b. Sikta längs med dragkroken.

c. Använd det justerbara svängfästet på den 
främre delen av dragkroken för att ställa in 
chassits vinkel.

Fig. 20 FJÄRRKONTROLL

Fig. 18 SÄKERHETSKEDJA

Fig. 19 NIVELLERING AV CHASSIT

10. Ta med fjärrkontrollen till arbetsområdet.

11. Upprepa stegen ovan i omvänd ordning vid 
avkrokning från dragenheten.
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5.7 FÄLTDRIFT

DRIFTSÄKERhET
• Var god kom ihåg att det är viktigt att du 

läser och beaktar säkerhetsdekalerna på 
Turbinlövblåsaren. Rengör eller byt ut alla 
säkerhetsdekaler om de inte kan läsas tydligt 
och förstås.

• Om ett säkerhetsskydd eller en skyddsplåt 
avlägsnas av någon anledning måste det sättas 
tillbaka innan maskinen körs igen.

• Använd alltid två personer för att hantera tunga, 
otympliga komponenter under montering, 
installation, avlägsnande eller förflyttning.

• Placera alla reglage i neutralläge, stoppa 
motorn, lägg i handbromsen, avlägsna 
tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar 
stannat innan service, justering, reparation eller 
losskoppling av maskinen.

• Tillåt aldrig några passagerare på maskinen 
eller dragfordonet. Det finns ingen säker plats 
för passagerare.

• Tillåt inte att någon som inte är bekant med 
säkerhetsreglerna och driftinstruktionerna att 
använda denna maskin.

• Tillåt aldrig barn att manövrera eller vara i 
närheten av denna maskin.

• Sträck dig inte in i blåsaröppningar när motorn 
är igång. Rensa arbetsytan från föremål som 
kan plockas upp och fastna eller trasslas in i 
maskinen.

• Rensa arbetsytan från föremål som kan plockas 
upp och fastna eller trasslas in i maskinen.

• Sträck dig inte in i blåsaröppningar när motorn 
är igång. Håll även andra på avstånd.

• Håll händer, fötter, hår, smycken och kläder 
borta från rörliga och/eller roterande delar.

• Rikta inte luftströmmen mot människor, djur 
eller byggnader för att förhindra skador eller 
skadegörelse.

• Placera inte händer, fötter eller andra 
kroppsdelar i luftströmmen.

Även om Turbinlövblåsaren är lätt att använda 
bör varje operatör repetera detta avsnitt för att 
bekanta sig själv med de detaljerade säkerhets- och 
driftprocedurerna. Vid användning av maskinen, följ 
dessa steg:

1. Töm området på åskådare, särskilt små barn.

2. Repetera och följ Checklista före drift (se avsnitt 
5.4).

3. Koppla maskinen till dragfordonet (se avsnitt 5.6). 
Säkerställ att chassit är nivellerat.

4. Transportera till arbetsområdet (se avsnitt 5.8).
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5. Starting Machine:

 a. Stop tow vehicle engine, set park 
brake, remove ignition key and wait 
for all moving parts to stop before 
dismounting.

 b. Close the choke if the engine is cold.

 c. Move the throttle to its 1/4 throttle posi-
tion.

 d. Use the ignition switch on the front 
frame to start the engine.

 e. Run the engine for a few minutes to 
allow it to warm.

 f. Gradually open the choke.

 g. Increase throttle setting to midrange 
to start.

 h. Start tow vehicle engine to start work-
ing.

 i. Use the controller to set the position 
of the duct and the engine RPM.

6. Stopping Machine:

 a. Slow and stop the tow unit.

 b. Slow blower engine speed to low idle 
using the controller.

 c. Stop tow unit engine, set park brake, 
remove ignition key and wait for all 
moving parts to stop before dismount-
ing.

 d. Use the ignition switch on the blower 
engine to stop engine.

7. Emergency Stopping:
 Stop forward motion, stop tow unit engine, 

set park brake, slow blower engine to low 
idle, turn blower engine off and remove 
ignition keys.  Correct condition before 
resuming work.

Fig.  �0   IGNITION SWITCH

Fig.  ��   WORKING

To Right

To Left

Fig.  ��   STARTING/STOPPING

5. Starta maskinen:

a. Stoppa dragfordonets motor, lägg i 
parkeringsbromsen, avlägsna tändningsnyckeln 
och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du 
stiger ur.

b. Stäng choken om motorn är kall.

c. Flytta gasreglaget till ¼ gas.

d. Använd tändningsomkopplaren på den främre 
delen av chassit för att starta motorn.

e. Låt motorn gå några minuter så att den hinner 
bli varm.

f. Öppna gradvis choken.

g. Öka gasen till mitten för att starta.

h. Starta dragfordonets motor för att påbörja 
arbetet.

i. Använd fjärrkontrollen för att ställa in rörets 
position och motorvarvtalet.

6. Stoppa maskinen:

a. Sakta in och stoppa dragenheten.

b. Sänk blåsarmotorns varvtal till låg tomgång 
med hjälp av fjärrkontrollen.

c. Stoppa dragfordonets motor, lägg i 
parkeringsbromsen, avlägsna tändningsnyckeln 
och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du 
stiger ur.

d. Använd tändningsomkopplaren på 
blåsarmotorn för att stoppa motorn.

7. Nödstopp:
Stoppa framåtgående rörelse, stoppa 
dragenhetens motor, lägg i parkeringsbromsen, 
sakta ned blåsarmotorn till låg tomgång, stäng 
av blåsarmotorn och avlägsna tändningsnycklar. 
Åtgärda tillstånd innan arbetet återupptas.

Till vänster

Fig. 20 TÄNDNINGSOMKOPPLARE

Till höger

Fig. 21 START/STOP

Fig. 22 ARBETE
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Fig.  �3   DUCT POSITION

Control

Left

Right

8. Duct Position:
 The Blower is designed with a moveable 

duct that can be used to direct the air to 
the left, or right.  Use the wireless control 
module to change the duct position.

NOTE
The machine ignition switch must 
be in the run position when moving 
the duct.

höger

Fig. 23 RÖRLÄGE

Vänster

Fjärrkontroll

8. Rörläge:
Blåsaren är utformad med ett flyttbart rör som kan 
användas för att styra luften till vänster, eller till höger. 
Använd fjärrkontrollen för att ändra rörläget.

ANMÄRKNING
Maskinens tändningsomkopplare måste vara i run-läget 
vid flyttning av röret.
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9. Duct Position Indicator:
 A duct position indicator is mounted on the 

back of the duct flange to assist the opera-
tor to see the position of the duct.  Use the 
controller to adjust the duct position.

10. Blower Engine Operating RPM:
 Run the blower engine at a fast enough 

speed to get the job done. 

11. Clean the intake screen as required to 
insure ample flow of air to the fan.

12. Always try to blow with the wind.  Blowing 
against the wind can result in lifting the 
material into the wind and having it blown 
over a wider area.

Fig.  ��   DUCT POSITION INDICATOR

Fig.  ��   SCREEN

Rear

Left

Righthöger

Fig. 25 NÄTGALLER

Bakre delen

Vänster

Fig. 24 RÖRLÄGESINDIKATOR

9. Rörlägesindikator:
En rörlägesindikator är monterad på den bakre delen 
av rörflänsen för att hjälpa operatören att se rörets 
läge. Använd fjärrkontrollen för att justera rörläget.

10. Blåsarens motorvarvtal vid drift:
Kör blåsarmotorn på tillräckligt höga varvtal för att 
kunna utföra jobbet.

11. Rengör insugets nätgaller vid behov för att 
säkerställa tillräckligt luftflöde till fläkten.

12. Försök att alltid blåsa i vindriktningen. Att blåsa mot 
vinden kan leda till att material lyfts upp med vinden 
och sprids ut över ett stort område.
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13. Tillämpningstips:

a. Städning av fairways eller stora öppna ytor:

i. Vid förflyttning av material till en sida, börja 
på den motsatta sidan och blås mot den 
mottagande sidan. Använd fjärrkontrollen för 
att justera rörläget och ändra riktningen på 
luftflödet när du kommer tillbaka.

ii. Vid förflyttning av material till alla sidor, börja 
i motten och rör dig utåt mot kanterna med du 
kör runt.

b. Städning av parkeringsplatser eller andra 
asfalterade ytor:

i. Blås endast det området som behöver 
städas.

ii. Kör bara med den hastighet som behövs för 
att flytta skräpet.

iii. Rikta luftströmmen med omsorg. Blåsaren 
kan producera en luftflödeshastighet på över 
292 km/h. Vid denna hastighet så kan den 
plocka upp små solida föremål och förflytta 
dem över 30 meter. Människor, husdjur, djur, 
byggnader, fordon och andra objekt kan träffas 
av dessa föremål. Damm eller sand kan blåsa 
in i människors ögon.

iv. Det är bäst att stanna för en kort stund och 
låta människor passera innan maskinen körs 
igen.

c. Torka våta ytor:

i. Bestäm området som ska torkas.

ii. Kör sakta över det våta området.

iii. Upprepa överkörningen tills fukten är borta.

FARA

RISK FÖR FLYGANDE FÖREMÅL

För att undvika allvarlig personskada eller dödsfall 
från ett flygande föremål:

1. Stoppa motorn, placera alla reglage i neutralläge, 
lägg i handbromsen, avlägsna tändningsnyckeln 
och vänta tills alla rörliga delar stannat innan 
service, justering, reparation eller losskoppling av 
maskinen.

2. Rikta inte röret mot människor, djur eller 
egendom. Bär alltid lämplig skyddsutrustning vid 
användning. Håll händer och fötter borta från 
röröppningar.

3. Håll andra på avstånd.
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• Följ statliga och lokala lagar gällande 
motorvägssäkerhet och förflyttning av maskineri 
på allmän väg.

• Användning av varningsljus tillåts på de 
flesta orter. Men, vissa orter kan förbjuda 
dess användning. Lokala förordningar ska 
kontrolleras för alla krav gällande belysning på 
motorväg och markering.

• Använd alltid varningsljus och skylt för 
långsamtgående fordon (LGF) vid körning av 
dragfordonet och utrustningen på väg eller 
motorväg under 30 km/h. Överstig inte 30 km/h. 
Sänk hastigheten på ojämna vägar och ytor.

• Planera din färdväg för att undvika tung trafik.

• Använd en dragstångssprint med plats för 
hållare. Montera hållaren.

• Kör inte då du druckit alkohol.

• Koppla säkerhetskedja mellan dragfordonet och 
maskinen före transport.

• Var en säker och ödmjuk förare. Lämna alltid 
företräde till mötande trafik i alla lägen, inklusive 
smala broar, korsningar etc. Se upp för trafik 
vid manövrering nära eller vid överfart över 
vägbana.

• Sväng alltid in i kurvor eller upp och ned 
för kullar med låg hastighet och en gradvis 
styrvinkel. Se till att minst 20 % av dragfordonets 
vikt är vid framhjulen för att upprätthålla säker 
styrning. Sakta ned på grova eller ojämna ytor.

• Tillåt aldrig passagerare på antingen 
dragfordonet eller maskinen.

• Installera ljusramp före transport.

Vid transport av maskinen, repetera och följ dessa 
instruktioner:

1. Töm området på åskådare, särskilt små barn.

2. Säkerställ att dragenheten har tillräcklig storlek 
och massa för att kontrollera Turbinlövblåsaren under 
transport.

3. Säkerställ att maskinen är säkert kopplad till 
dragfordonet med en mekanisk hållare genom 
dragstångssprinten. Använd alltid en säkerhetskedja 
mellan dragfordonet och maskinen.

4. Se till att LGF(Långsamtgående fordon)-skylten 
och alla lysen och reflektorer som krävs enligt lag är 
på plats, är rena och kan ses tydligt av all omkörande 
och mötande trafik. 

5. Använd alltid varningsljus på dragfordonet vid 
transport såvida inte lagen förbjuder det.

6. Tillåt inga passagerare.

7. Överskrid aldrig säker körhastighet. Kör aldrig 

fortare än 32 km/h. Förhållandet mellan dragfordonets 
vikt och maskinens vikt spelar en viktig roll när det 
gäller att avgöra en acceptabel körhastighet. Följande 
tabell sammanfattar förhållandet mellan vikt och 
körhastighet.

8. Växla alltid ner till en lägre växel vid körning nedför 
backar för att kunna motorbromsa.

9. Bromsa försiktigt för att undvika fällknivsverkan.

10. Koppla aldrig ur dragfordonets drivlina för att rulla 
nedför backar. Ha alltid en växel i på dragfordonet.

Tabell 1 Körhastighet kontra Viktförhållande
Väghastighet

Upp till 32 km/h

Upp till 16 km/h

Dra inte

Vikten av fullt utrustat eller 
lastat redskap i förhållande 
till vikten av dragfordonet

1 till 1, eller mindre

2 till 1, eller mindre

Mer än 2 till 1

5.8 TRANSPORT

TRANSPORTSÄKERhET
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När säsongen är slut ska maskinen grundligt 
inspekteras och förberedas för förvaring. 
Reparera eller byt ut alla slitna eller skadade 
komponenter för att förebygga onödig nertid i 
början på nästa säsong. Följ dessa steg:

1. Tvätta maskinen grundligt med 
högtryckstvätt eller vattenslang för att 
avlägsna all lort, lera, skräp eller rester.

2. Säkerställ att allt vatten töms ur 
blåsaren och rörutrymmen.

3. Smörj alla smörjpunkter för att 
avlägsna eventuellt kvarvarande vatten 
från tvättningen.

4. Avlägsna eventuellt material som har 
fastnat runt rörliga delar.

5. Kör maskinen i några minuter på låga 
varvtal för att torka insidan på blåsaren och röret.

6. Bättra på hack och repor i lacken för att 
förhindra rost.

7. Flytta maskinen till dess förvaringsplats.

8. Förvara på en torr, jämn yta.

9. Förvara i en sluten byggnad om möjligt. 
Om utrymme saknas, täck över med vattentät 
presenning och knyt fast ordentligt.

10. Kroka av från dragfordon (se avsnitt 5.6)

11. Placera plankor under dragkroken och däcken 
för extra stöd om nödvändigt.

12. Förvara på en plats fri från mänsklig aktivitet.

13. Tillåt inte att barn leker omkring den förvarade 
enheten.

5.9 FÖRVARING

Fig. 26 STÄLLD TILL FÖVARING

FÖRVARINGSSÄKERhET

• Förvara enheten på en plats fri från mänsklig 
aktivitet.

• Tillåt inte att barn leker på eller omkring den 
förvarade maskinen.

• Förvara maskinen på en torr, jämn plats. Stötta 
upp ramen med plankor om nödvändigt.
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6 SERVICE OCh UNDERhÅLL

6.1 SERVICE 
6.1.1 VÄTSKOR OCh SMÖRJMEDEL

1. Bensin:
Använd blyfri standardbensin för alla driftförhållanden. 
Använd inte bensin med etanolblandning.

Kapacitet: 24 liter.

2. Motorolja:
Använd SAE 10W30 syntetisk olja som möter 
American Petroleum Institutes (APIs) klassificering 
SF eller SG för normala drifttemperaturer. Konsultera 
motorns bruksanvisning för ovanliga driftförhållanden. 
Blanda inte oljetyper eller viskositeter.

Vevhuskapacitet:
1.8 liter.

• Bra underhåll är ditt ansvar. Dåligt underhåll 
är att bjuda in problem,

• Följ god verkstadspraxis.
- Håll serviceområdet rent och torrt.
- Säkerställ att eluttag och verktyg är 
korrekt jordade.
- Använd lämpligt ljus för det aktuella 
arbetet.

• Se till att det finns god ventilation. Kör aldrig 
en motor i en stängd byggnad. Avgaserna kan 
orsaka kvävning.

• Innan du arbetar på denna maskin, stäng 
av motorn, lägg i bromsarna, och avlägsna 
tändningsnycklarna.

• Arbeta aldrig under utrustning såvida den 
inte är säkert uppstöttad.

• Använd alltid personlig skyddsutrustning 
såsom ögon-, hand- och hörselskydd, när du 
utför service- eller underhållsarbete.

• När utbytesdelar är nödvändiga för 
periodiskt underhåll och service, måste 
fabriksäkta reservdelar användas för att 
återställa din utrustning till ursprungliga 
specifikationer. Tillverkaren ansvarar inte för 
personskador eller skadegörelse som orsakas 
av användning av icke godkända delar och/
eller tillbehör.

• En brandsläckare och en förbandslåda ska 
finnas tillgängliga vid underhåll på denna 
utrustning.

• Dra periodiskt åt alla bultar, muttrar och 
skruvar och kontrollera att alla saxsprintar 
är ordentligt monterade för att säkerställa att 
enheten är i säkert skick.

• Vid slutförande av underhåll eller 
servicefunktion, se till att alla säkerhetsskydd 
och enheter är installerade innan enheten tas 
i drift.

UNDERhÅLLSSÄKERhET
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�.�.�     SERVICING INTERVALS

The period recommended is based on normal 
operating conditions.  Severe or unusual condi-
tions may require more frequent lubrication or 
oil changes.

� Hours or Daily

1. Clean blower air intake screen.

2. Check engine oil level.

3. Check fuel level.

�0 Hours

1. Change engine oil.

�00 Hours

1. Clean air cleaner.

2. Check tire pressure.  Pressurize to (25 psi) 
maximum.

Fig.  ��    MACHINE

Fig.  ��    ENGINE DRAIN PLUG

Fig.  �9    AIR CLEANER

�

�

3

Fig. 28 MOTORNS OLJEPLUGG

6.1.2 SERVICEINTERVALLER

De perioder som rekommenderas är baserade på 
normala driftförhållanden. Stränga eller ovanliga 
förhållanden kan kräva mer frekvent smörjning eller 
oljebyte.

Efter 8 timmar eller dagligen

1. Rengör blåsarens luftintagsgaller.

2. Kontrollera motoroljans nivå.

3. Kontrollera bränslenivån.

Efter 50 timmar

1. Byt motorolja.

Efter 100 timmar

1. Rengör luftrenare.

2. Kontrollera däcktryck. Pumpa maximalt (25 psi).

Fig. 27 MASKIN

Fig. 29 LUFTRENARE
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�00 Hours

1. Change engine oil filter.

Annually

1. Change in line fuel filter.

2. Clean machine.

Fig.  30   OIL FILTER

Fig.  3�   IN LINE FUEL FILTER

Fig.  3�   MACHINE

Fig. 30 OLJEFILTER

Fig. 31 IN-LINE BRÄNSLEFILTER

Fig. 32 MASKIN

Efter 200 timmar

1. Byt motoroljefilter.

Årligen

1. Byt in-line bränslefilter.

2. Rengör maskinen.
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�.�.�     SERVICE RECORD

See Lubrication and Maintenance sections for details of service. Copy this page to continue record.

ACTION CODE:           CK CHECK                  CL    CLEAN
                                     G GREASE                CH   CHANGE   

             
            HOURS
     
                                    SERVICED
                       BY
      MAINTENANCE

� Hours or Daily
CK Engine Oil Level
CK Fuel Level
CK Seed Tubes

�0 Hours or Weekly
CK Drive System Belt Tension
G Cross Shaft Bearings
G Clutch Bushing
CK Seed Box Seal
CL Engine Air Cleaner
CK Axle & Metering Roller Drive 

Chains
CK Coulters, Openers & Seed 

Tubes
CK Metering Roller

�00 Hours or 3 Months
CH Engine Oil
CK Tire Pressure

Annually
CL Machine

6.1.4 SERVICEPROTOKOLL

Se avsnitten om smörjning och underhåll för detaljer kring service. Kopiera denna sida för att fortsätta föra 
protokoll.

ÅTGÄRDSKOD KN KONTROLLERA  RN RENGÖR
   S SMÖRJ   B BYT

UNDERhÅLL

TIMMAR

Service utförd 
av

Efter 8 timmar eller dagligen
RN Blåsarens luftintagsgaller

KN Motoroljans nivå
KN Bränslenivå

Efter 50 timmar
B Motorolja

Efter 100 timmar
RN Luftrenare
KN Däcktryck

Efter 200 timmar 
KN Motoroljefilter

Årligen
KN In-line bränslefilter
RN Maskinen
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6.2 UNDERhÅLL

Genom att följa ett noggrant service- och 
underhållsprogram för din maskin kommer du att 
kunna njuta av många års problemfri drift.

6.2.1 RENGÖRING AV LUFTRENARE

1. Överblicka motorns bruksanvisning.

2. Placera alla reglade i neutralläge, stoppa motorn 
och avlägsna tändningsnyckeln innan underhåll 
utförs.

3. Avlägsna kåpan som sitter över luftrenaren.

4. Avlägsna skummet från motorn.

5. Använd en luftslang för att blåsa bort damm och 
skräp från skummet.

6. Installera skummet.

7. Installera och dra fast kåpan.
Fig. 33 LUFTRENARE

39

�.�     MAINTENANCE
By following a careful service and maintenance 
program for your machine, you will enjoy many 
years of trouble-free operation.

�.�.�     CLEANING AIR CLEANER

1. Review the Operator's Manual for the en-
gine.

2. Place all controls in neutral, stop engine and 
remove ignition key before maintaining.

3. Remove the cover over the air cleaner.

4. Remove the foam from the engine.

5. Use an air hose to blow the dust and debris 
out of the foam.

6. Install foam.

7. Install and secure the cover.

Fig.  33   AIR CLEANER
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�.�.�     CHANGING ENGINE OIL AND FILTER

Fig.  3�    ENGINE

Drain Plug

1. Review the Operator's Manual for the en-
gine.

2. Place all controls in neutral, stop engine and 
remove ignition key before maintaining.

3. Allow the engine to cool before changing the 
oil.  Hot oil can cause burns if it contacts ex-
posed skin.  It is best to change oil while the 
engine is warm to keep the contaminants in 
suspension.

4. Place a pan under the drain plug.

5. Remove the drain and allow the oil to drain 
for 10 minutes.

6. Install and tighten the drain plug.

7. Dispose of the used oil in an approved con-
tainer.

8. Remove engine oil filter.

9. Apply a light coat of oil to the O ring and 
install the replacement filter.  Snug up by 
hand and then tighten another 1/2 turn.

10. Fill the crankcase with specified oil.

11. Run the engine for 1-2 minutes and check 
for oil leaks.

12. If leaks are found around the drain plug or 
filter, tighten slightly.  Repeat step 9.

13. Check engine oil level.  Top up as re-
quired.

Oil Filter

1. Överblicka motorns bruksanvisning.

2. Placera alla reglage i neutralläge, stoppa motorn 
och avlägsna tändningsnyckeln innan underhåll utförs.

3. Låt motorn svalna innan byte av olja. Het olja kan 
orsaka brännskador om den kommer i kontakt med 
exponerad hud. Det är bäst att byta olja medan motorn 
är varm för att hålla undan föroreningar.

4. Placera ett tråg under oljepluggen.

5. Avlägsna pluggen och låt oljan tömmas ut i 10 
minuter.

6. Installera och dra åt oljepluggen.

7. Släng bort den använda oljan i en godkänd 
behållare.

8. Avlägsna motorns oljefilter.

9. Applicera ett tunt lager olja på O-ringen och 
installera utbytesfiltret. Dra åt för hand och dra sedan 
åt ytterligare ½ varv.

10. Fyll upp vevhuset med specificerad olja.

11. Kör motorn i 1-2 minuter och titta efter oljeläckor.

12. Om läckor hittas runt oljepluggen eller filtret, dra åt 
något. Repetera steg 9.

13. Kontrollera motoroljans nivå. Fyll på om 
nödvändigt.

6.2.2 BYTE AV MOTOROLJA  OCh FILTER

Fig. 34 MOTOR

Oljeplugg

Oljefilter
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6.2.3 IN-LINE BRÄNSLEFILTER

Turbinlövblåsaren är utformad med ett in-
line bränslefilter för att avlägsna eventuella 
föroreningar från bränslet innan det når motorn. Det 
rekommenderas att det byts ut årligen eller oftare om 
föroreningar kommer in i bränslesystemet.

För att byta in-line bränslefiltret, följ dessa steg:

1. Töm området på åskådare, särskilt små barn.

2. Stoppa motorn, avlägsna tändningsnyckeln och 
vänta tills alla rörliga delar stannat.

3. Låt motorn och maskinen svalna.

4. Stäng ventilen i botten av bränsletanken.

5. Placera en liten behållare under filtret för att fånga 
upp eventuellt spillt bränsle.

6. Lossa på fjäderklämmorna som håller fast 
bränsleslangen på filtret.

7. Avlägsna det använda filtret och byt ut det mot ett 
nytt filter.

8. Återmontera slangar och fjäderklämmor.

9. Öppna ventilen i botten av bränsletanken.

Fig. 35 IN-LINE BRÄNSLEFILTER

��

�.�.3     IN LINE FUEL FILTER

The Turbine Leaf Blower is designed with an in 
line fuel filter to remove any contaminants from 
the fuel prior to it reaching the engine.  It is rec-
ommended that it be changed annually or more 
often if contaminants get into the fuel system.

To change the in line fuel filter, follow this pro-
cedure:

1. Clear the area of bystanders, especially 
small children.

2. Stop engine, remove ignition key and wait 
for all moving parts to stop.

3. Allow the engine and machine to cool.

4. Turn valve off on the bottom of the fuel 
tank.

5. Place a small container under the filter to 
catch any spilled fuel.

6. Release the spring clips holding the fuel 
hose to the filter.

7. Remove the used filter and replace it with a 
new filter.

8. Reinstall hoses and spring clips.

9. Open valve on bottom of fuel tank.

Fig.  3�    IN LINE FUEL FILTER
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7 FELSÖKNING
AgriMetal Turbinlövblås av dragmodell är en stor portabel blåsare som kan användas för att blåsa löv, klippt 
gräs, skräp och bråte. Det är ett enkelt system som kräver minimalt underhåll.

I följande felsökningsavsnitt så har vi listat många av de problem, orsaker och lösningar som kan hjälpa dig att 
lösa de problem du kan stöta på.

Om du stöter på ett problem som är svårt att lösa, till och med efter att ha läst genom detta felsökningsavsnitt, 
var god ring din lokala återförsäljare. Innan du ringer, var god ha denna bruksanvisning och din maskins 
serienummer till hands.

PROBLEM ORSAK LÖSNING
Motorn startar inte Inget bränsle.

Igentäppt in-linefilter.

Ingen ström från batteriet.

Kontrollera bränslenivå, fyll på 
efter behov.

Byt ut in-linefilter.

Lös kabel. Dra åt kabel.

Låg batterinivå. Ladda batteriet.
Flyttar inte skräp/löv. Lösa fenor.

Maskaflex utslitet.

Byt ut fenor vid behov.

Byt ut Maskaflexkoppling.

Byt ut blåsarlager.
Maskinen vibrerar. Lös drivrem. Byt ut drivremmens spännfjäder.
Röret vrids inte. Trasig säkring. Byt ut 10 ampere säkring i 

aktuatorkrets.
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8 SPECIFIKATIONER
8.1 MEKANISKA

BLÅSARE AV DRAGMODELL 230 T
Motor 23 HK – Kohler Command Pro
Drift Direkt
Fläkttyp Axiellt flöde
Fläktstorlek 35,5 cm diameter
Antal fenor 25
Rörrotation 360°
Storlek på rörmynning Rektangulär 24 cm x 35 cm
Okrossbart rör Standard
Däckstorlek 18 x 9.50-8
Bränsletankens kapacitet 24 L
Fjärrkontroll Standard
Längd utan dragkrok 152 cm
Längd med dragkrok 264 cm
Bredd 119 cm
Höjd 102 cm
Maskinvikt 1100 kg
Fraktvikt 1200 kg
Fraktmått 127 cm x 127 cm x 117 cm

SPECIFIKATIONERNA KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE
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Bolt 
Diameter
"A"

1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

(6)
(10)
(20)
(30)
(45)
(70)
(95)
(165)
(170)
(225)

SAE 2
N.m    (lb-ft)

SAE 5
N.m    (lb-ft)

SAE 8
N.m    (lb-ft)

8
13
27
41
61
95
128
225
230
345

12
25
45
72
110
155
215
390
570
850

(9)
(19)
(33)
(53)
(80)
(115)
(160)
(290)
(420)
(630)

17
36
63
100
155
220
305
540
880
1320

(12)
(27)
(45)
(75)
(115)
(165)
(220)
(400)
(650)
(970)

Bolt Torque *

CHECKING BOLT TORQUE

The tables shown below give correct torque values for various bolts and capscrews.  Tighten all bolts to 
the torques specified in chart unless otherwise noted.  Check tightness of bolts periodically, using bolt 
torque chart as a guide.  Replace hardware with the same strength bolt.

ENGLISH TORQUE SPECIFICATIONS

�.�     BOLT TORQUE

Torque figures indicated above are valid for non-greased or non-oiled threads and heads unless otherwise 
specified.  Therefore, do not grease or oil bolts or capscrews unless otherwise specified in this manual.  
When using locking elements, increase torque values by 5%.

*   Torque value for bolts and capscrews are identified by their head markings.

METRIC TORQUE SPECIFICATIONS

�.�
(N.m)     (lb-ft)

Bolt Torque*
Bolt

Diameter
"A"

�0.9
(N.m)     (lb-ft)

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36

.5
3
6
10
25
50
90
140
225
435
750
1495
2600

.4
2.2
4
7
18
37
66
103
166
321
553
1103
1917

1.8
4.5
9
15
35
70
125
200
310
610
1050
2100
3675

1.3
3.3
7
11
26
52
92
148
229
450
774
1550
2710

8.2 ÅTDRAGNINGSMOMENT

KONTROLLERA ÅTDRAGNINGSMOMENT

Tabellerna som visas nedan ger korrekta åtdragningsvärden för olika bultar och skruvar. Dra åt alla bultar 
till de åtdragningsmoment som specificeras i tabellen såvida inte annat anges. Kontrollera bultarnas 
åtdragning periodiskt, med åtdragningstabellen som vägledning. Byt ut hårdvara med bultar av samma 
styrka.

ENGELSKA ÅTDRAGNINGSSPECIFIKATIONER

METRISKA ÅTDRAGNINGSSPECIFIKATIONER

De åtdragningsvärden som anges ovan gäller för icke-smorda eller icke-inoljade gängor och huvud om 
inte annat anges. Därför ska du inte smörja eller olja in bultar eller skruvar om inte annat anges i denna 
bruksanvisning. Vid användning av låselement, öka åtdragningsvärden med 5 %.

* Åtdragningsvärden för bultar och skruvar identifieras genom deras huvudmarkeringar.

Bult
Diameter

Bultens åtdragningsmoment

Bult
Diameter

Bultens åtdragningsmoment



51AgriMetal - TB230

9 RESERVDELSLISTA
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TURBINBLÅSARE (MODELL:TB-230)
REF. ART. NR. BESKRIVNING ANT.

DRAGKROK
LÅSSPRINT FÖR DRAGKROK (BWT 180)
SAXSPRINTAR TILL DRAGKROK 1/8” X 2 5/8” LG
SÄKERHETSKEDJA
DRAGSTÅNG
DRAGSTÅNGSPLATTA
18” HJULUPPSÄTTNING
ENBART DÄCK 18 x 9.50-8
FÄLG
VENTIL
LAGER
BATTERIHÅLLARE (TOPP)
BATTERIHÅLLARE (SIDA)
BATTERI (12 VOLT)
CHASSI ”DEKALER INKLUDERADE”
BRÄNSLESLANG 1/2” DIA.X 1/4” D.I. X 57” LG
BRÄNSLE LINEFILTER
BRÄNSLESLANG 1/2” DIA.X 1/4” D.I. X 9  1/2” LG
SLANGLÄMMOR MED FJÄDERGREPP 1/2” O.D.
HÅLLARE FÖR BRÄNSLETANK
BRÄNSLETANKSUPPSÄTTNING
90° KNÄ
90° GUMMITÄTNING
TANKLOCK
AKTUATORUPPSÄTTNING (12 VOLT)
LJUDDÄMPARSKYDD
SKYDDSKLÄMMOR TILL BRÄNSLESLANG
PLUSKABEL (9” LG)
MINUSKABEL (15 1/2” LG)
FYRKANTSNYCKEL 5/16” X 3/8” X 1 1/4” LG
LJUDDÄMPARSTÖD
AVGASRÖR (KOHLER)
GNISTFÅNGARE TILL 23 HK KAWASAKI
LJUDDÄMPARSTÖD
LJUDDÄMPARSTÖD
TURBINKIT (NYTT)
TURBINKIT (OMBYGGT)
LUFTINTAG (ALUMINIUM)
SKUMTÄTNING 10” LG
ELMOTORUPPSÄTTNING 12 VOLT
COLECTOR-DREV
GRENRÖRSSKYDD FÖRLÄNGNING
GRENRÖRSSKYDD
GRENRÖRSSKYDD FÖRLÄNGNING

SKYDD

COLECTOR-STYRSKENA RÖR
COLECTOR-STYRSKENA RÖR (VÄNSTER)
COLECTOR-STYRSKENA RÖR (HÖGER)
ALLEN-STÄLLSKRUVAR 1/4”-28 X 1/2” LG (ROSTFRIA)
LÅSBRICKA Æ 1/4”
LÄGERHÅLLARE COLECTOR
MELLANLÄGG FÖR LAGER Æ 1/4” (ALUMINIUM)
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TURBINBLÅSARE (MODELL:TB-230)
REF. ART. NR. BESKRIVNING ANT.

LAGER R6 2RS
LAGERBUSSNING COLECTOR
ROTATIONSINDIKATOR
ALLEN-STÄLLSKRUVAR 1/4”-28 X 1/2” LG (ROSTFRIA)
LÅSBRICKA Æ 1/4”
COLECTOR-RÖR
MELLANLÄGG FÖR LAGER Æ 1/4” (ALUMINIUM)
LAGER R6 2RS
LAGERBUSSNING COLECTOR
RÖRUPPSÄTTNING (90°)
KONISK QD-BUSSNING SH Æ 1 7/16”
KONISK QD-BUSSNING SH Æ 1 1/4” K.W. 1/4”
KOPPLINGSUPPSÄTTNING
KOPPLINGSFLÄNS
RÖRKLÄMMA
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TURBINBLÅSARE (MODELL:TB-230)
REF. ART. NR. BESKRIVNING ANT.

ELDOSA
KOMPLETT KIT FÖR TRÅDDRAGNING
FJÄRRKONTROLL

DEKALER TURBINBLÅSARE (MODELL:TB-230)
REF. ART. NR. BESKRIVNING ANT.

DEKALKIT (TB-230)
DEKAL AGRIMETAL INC ”SMALL”
DEKAL AGRIMETAL INC ”MEDIUM”
DEKAL FRAME LEVEL
DEKAL CAUTION / READ OPERATOR’S MANUAL 
BEFORE STARTING
DEKAL DANGER FIRE HAZARD NO SMOKING
DEKAL DANGER THROWN OBJECT HAZARD…
DEKAL TURBINE BLOWER
DEKAL IMPORTANT CHECK OIL LEVEL BEFORE 
EACH…
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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


