MINIGRÄVARE
HEUSCHRECKE

INSTRUKTIONSBOK

Kontakt:
P.H.U. ELGO-PLUS
ul. Przemysłowa 1
87-880 Brześć Kujawski
Tel.: +48 602 841 094
www.elgoplus.pl
e-mail: kontakt@elgoplus.pl
1. INLEDNING
Denna instruktionsbok för maskinen innehåller grundläggande information om driften och
användningen av HEUSCHRECKE minigrävare.
Korrekt hantering och rätt användning av maskinen är ett villkor för säker och tillförlitlig drift. De
rutiner som beskrivs i denna instruktionsbok är optimala metoder att arbeta med maskinen och utföra
underhåll. För att minska risken för olyckor och förebygga händelser som kan leda till skador på
maskinen eller göra den farlig ska du läsa noga varningar och anmärkningar som anges i
instruktionsboken för maskinen.
De som använder minigrävaren ska noga läsa igenom instruktionsboken och följa de riktlinjer som
anges i den.
Varning!
Starta inte maskinen, påbörja inte arbetet eller några underhållsåtgärder förrän du
noggrant läst igenom instruktionsboken för maskinen.

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan ligga till grund för återkallande av tillverkarens garanti för
produkten.
Denna instruktionsbok ska alltid finnas lätt tillgänglig och förvaras i närheten av minigrävaren! ELGOPLUS förbehåller sig rätten att ändra tekniska data, konstruktion, instruktioner för produkten och
bygga ut eller modernisera produkten utan förvarning. ELGO-PLUS är inte skyldigt att göra dessa
ändringar i tidigare tillverkade maskiner.
Beskrivning av symboler som används i instruktionsboken för maskinen

Varnar för att underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarliga eller
livshotande skador och/eller skador på utrustningen.

Varnar för att underlåtenhet att följa instruktionerna leder till allvarliga personskador
och/eller skador på utrustningen.

Symbolen uppmärksammar viktig information.
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2. MASKINENS EGENSKAPER
2.1. Allmänt
Maskinen är avsedd för markarbeten som utförs i normalt dagsljus. Om du tänker använda maskinen
för andra ändamål eller driva den i en potentiellt farlig miljö, ska du följa särskilda säkerhetsföreskrifter
och själva maskinen ska utrustas enligt rådande arbetsförhållanden. För ytterligare information,
vänligen kontakta tillverkaren.

FIG.2.1 ALLMÄN UPPBYGGNAD
A

Styrspakar

B

Larvband

C

Motor

D

Hydraulpump

E

Säte

F

Stöd

G

Arm

H

Bom

I

Skopa – utbytbar utrustning
2.2. Tekniska data

Motor

BRIGGS & STRATTON 6,5 KM

Grävdjup

1,40 m

Armens rotationsvinkel

±50⁰

Vikt

390 kg
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FIG.2.2 MINIGRÄVARENS MÅTT
Viktigt:
Detaljerad information om drivenheten finns i bruksanvisningen för motorn.
2.3. Standardutrustning
Frontlastarskopa, 60 cm bred

Skopa, 20cm bred

Skopa, 30cm bred
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Klo/rivtand

2.4. Maskinskylt

FIG. 2.3 MASKINSKYLT
1. Maskinskylt
Innehåller sådana
uppgifter som:
- CE-märkning
- tillverkarens namn och adress
- maskinens beteckning
- serienummer
- tillverkningsår
- maskinens vikt

2. 3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Den som använder minigrävaren är skyldig att känna till och följa gällander föreskrifter. De
säkerhetsinstruktioner som anges här är därför bara rekommendationer.
 Den som använder minigrävaren ska ha en god hälsa och ha fyllt 18 år.
 Minigrävaren måste hållas i gott skick.
 Kontroller och reparationer kan endast utföras när maskinen är avstängd.
 Det är förbjudet att göra obehöriga ändringar i maskinen utan tillverkarens samtycke.
 Det är förbjudet att driva maskinen i explosiv atmosfär och i slutna utrymmen utan tillräcklig
ventilation.
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 Minigrävaren är inte avsedd att köras på allmänna vägar och därför kan den endast användas
utanför dem.
 Det är förbjudet att röka eller närma andra eldkällor vid påfyllning av bränsle.
 Operatören bör vara särskilt försiktig under arbetet; alla som befinner sig i närheten av
minigrävaren ska vara inom hans synhåll hela tiden.
 Tanka inte annat bränsle än vad som rekommenderas för motorn. Detaljerade
rekommendationer finns i bruksanvisningen för motorn.
 Minigrävaren får endast användas med tillräcklig nivå av motor- och hydraulolja.
 Minigrävaren är avsedd att användas i dagsljus; om du tänker använda den i förhållanden med
begränsad sikt, ska du säkerställa tillräcklig belysning av maskinen och arbetsområdet på egen
hand.
 Maskinen får inte användas i kläder som inte är därtill avsedda eller kan orsaka fara (t.ex. långa
dinglande klädesplagg).
 Maskinen får inte användas om operatörens arbetsplats är nedsmutsad med sådana ämnen
som oljor, smörjmedel, etc. som kan orsaka halkrisk.
Varning:
Innan arbetet med maskinen påbörjas ska den som använder minigrävaren få tillräckliga
kunskaper och läsa instruktionsboken.
En outbildad användare kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Innehållet i detta kapitel innehåller bruks- och säkerhetsinstruktioner som måste följas för att
säkerställa korrekt och säker drift och underhåll.
Dessa regler befriar inte operatören från skyldigheten att följa lagar eller andra tillämpliga föreskrifter
om hälsa och säkerhet i arbetet.
Användarens skyldigheter
Användaren är skyldig att lägga märke till specifika krav och risker vid arbete samt till personlig
säkerhet. Detta är nödvändigt för att undvika allvarliga personskador eller förstörelse och även
dödsolyckor.

Ansvar för andras säkerhet
Man ska arbeta med maskinen på ett sådant sätt att risken för olyckor och personskador undviks.
Användaren har rätt och skyldighet att förhindra detta.
Ingen får beträda maskinens arbetsområde under dess drift utan att tidigare informera operatören av
minigrävaren. Om någon måste beträda maskinens arbetsområde för att utföra ett specifikt arbete,
ska han eller hon vara mycket försiktig och inte passera bakom maskinen eller stanna kvar i riskområdet
i onödan.
Om någon befinner sig i maskinens arbetsområde, måste operatören vara särskilt försiktig.
Operatören kan manövrera maskinen endast när denne ser personen eller när personen informerar
operatören om sin aktuella position med begripliga signaler.
Varning:
Du får inte sitta eller stå på maskinen på en plats som inte är avsedd därtill, vilket
skulle förhindra operatören att manövrera maskinen på ett säkert sätt.
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Skador
Användaren är skyldig att anmäla eventuella skador eller slitage som kan påverka säkerheten i arbetet.
Under kontroller, underhåll och reparationer får endast den som har tillräckliga kunskaper om
maskinens drift och manöverorgan stanna på operatörens plats.

Beskrivning av märkning på maskinen

Varning: läs instruktionerna innan du använder maskinen.

Varning för heta ytor.

Symbolen uppmärksammar att du ska iaktta särskild försiktighet när du är
i närheten av en arbetande minigrävare.

4. MANÖVERORGAN
Varning:
Starta inte minigrävare innan du har noggrant bekantat dig med placeringen och
funktionen av alla manöverorgan.
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C

A

B

D
E

FIG.4.1 MANÖVERORGAN
A

Styrspak vänster larvband

B

Styrspak höger larvband

C

Styrspak stödets läge

D

Styrspak arm

E
Styrspak bommens läge och manövrering av skopan
Styrning av vänster larvband (A, Fig.4.1)
1- framåt – tryck styrspaken som styr larvbandet (A, Fig.4.1) framåt för att
flytta på larvbandet framåt

1
N - neutralläge – larvbandet stannar (styrspaken återgår automatiskt till
denna position)

N
2

2- bakåt - tryck styrspaken som styr larvbandet (A, Rys.4.1) bakåt för att flytta
på larvbandet bakåt
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Styrning av höger larvband (B, Fig.4.1)

1

1- framåt – tryck styrspaken som styr larvbandet (B, Fig.4.1) framåt för att
flytta på larvbandet framåt

N

N - neutralläge – larvbandet stannar (styrspaken återgår automatiskt till
denna position)

2

2- bakåt - tryck styrspaken som styr larvbandet (B, Rys.4.1) bakåt för att flytta
på larvbandet bakåt

Köra framåt
Tryck båda styrspakarna som styr larvbanden (A och B, Fig.4.1) framåt, maskinen kommer att köra
framåt.
Köra bakåt
Dra båda styrspakarna som styr larvbanden (A och B, Fig.4.1) bakåt, maskinen kommer att köra bakåt.
Svänga vänster
Tryck styrspaken som styr det högra larvbandet (B, Fig.4.1) framåt, det högra larvbandet börjar röra sig
framåt och maskinen kommer att köra framåt och svänga till vänster.
Eller:
Dra i styrspaken som styr det vänstra larvbandet (A, Fig.4.1) bakåt, det vänstra larvbandet börjar röra
sig bakåt och maskinen kommer att köra bakåt och svänga till vänster.
Svänga höger
Tryck styrspaken som styr det vänstra larvbandet (A, Fig.4.1) framåt, det vänstra larvbandet börjar röra
sig framåt och maskinen kommer att köra framåt och svänga till höger.
Eller:
Dra i styrspaken som styr det högra larvbandet (B, Fig.4.1) bakåt, det högra larvbandet börjar röra sig
bakåt och maskinen kommer att köra bakåt och svänga till höger.
Varning!
Det är förbjudet att svänga på plats med båda larvbanden styrda i motsatt riktning,
detta kan orsaka skador på minigrävaren.
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Styrning av stödets läge (C, Fig.4.1)

1
N

1- sänka stödet

N - neutralläge – stödet stannar (styrspaken återgår automatiskt till denna
position)

2
2- höja stödet
Styrning av armens läge (D, Fig.4.1)
N- neutralläge (armen är i viloläge)
1-höja armen
2-sänka armen
3-svänga till vänster
4-svänga till höger
Styrning av bommens läge (E, Fig.4.1)
N- neutralläge (bommen och skopan är i
viloläge)
1-höja bommen
2-sänka bommen
3-stänga skopan
4-öppna skopan
5. ANVÄNDNING
5.1. Köra minigrävaren
När du kör på plan mark, dra arbetsredskapet bakåt och lyft det från marken, så att det inte slår i
markelement.
När du kör på ojämn terräng, flytta maskinen så att den inte lutar åt sidan mer än 10⁰.
Köra uppförsbacke
Om larvbanden glider på backen, tryck till skopan i marken och dra armen bakåt för att hjälpa
larvbanden köra uppför backen.
Köra nedförsbacke
Kör med en så låg hastighet som möjligt när du kör nerför backen.
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Varning:
Ändra inte körriktning abrupt. Stanna maskinen särskilt när du ändrar körriktning på
plats.
5.2. Stanna maskinen
Välj plan mark för att parkera maskinen.
1. Ställ styrspakarna som styr larvbanden i neutralläge.
2. Sänk skopan (redskapet) till marken genom att hålla skopans botten parallellet med marken.
5.3. Parkering
Viktigt!
Välj plan mark för att parkera maskinen. Om det inte går att undvika parkering på en
sluttning, placera ett träblock under varje larvband och tryck skoptänderna in i marken.
Var uppmärksam på rådande väderförhållanden och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
maskinen inte fryser fast i marken, sjunker ner i den eller får andra konsekvenser.
5.4. Långtidsparkering
Följ instruktionerna för parkering och dessutom:
–

kontrollera att maskinen inte läcker och att det inte finns några skador på arbetssystemet och
larvbanden,

–

ta bort ansamlad jord från larvbanden,

–

skydda komponenter som utsätts för atmosfärisk påfrestning mot korrosion, smörj maskinen
noggrant,

–
–

fyll bränsle- och oljetanken maximalt,
stäng av bränsletillförseln till motorn enligt instruktionerna i bruksanvisningen för motorn.
5.5. Manövrera skopan

Minigrävaren är en multimaskin som kan utrustas med olika specialiserade arbetsredskap för att
utföra många typer av arbete. Nedan beskrivs bara vissa operationer.
5.5.1. Gräva diken
Montera en skopa som är avsedd för denna typ av arbete. Sätt på larvbanden i samma riktning som
dike som ska grävas för att arbeta effektivt.
Om diket ska vara brett, gräv först på båda sidorna av diket och få upp sedan massorna från det centrala
området.
5.5.2. Lastningsarbete
För att öka effektiviteten, ställ in maskinen så att rotationsvinkeln hos grävmaskinens arm är liten och
operatören har god sikt.
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Varning!
1.
Utnyttja inte maskinens tröghet vid körning när du manövrerar maskinen.
2.
Gräv inte eller tryck skoptänderna in i marken med hjälp av maskinens tröghet
vid körning. Detta kan överbelasta baksidan av maskinen och skada larvbanden.
3.
Skjut inte ut hydraulcylinderns kolvstång helt. Detta resulterar i förkortad
livslängd för maskinen. Manövrera maskinen genom att lämna så mycket fritt
utrymme som möjligt.
4.
Utnyttja inte trögheten hos fallande skopa när du manövrerar maskinen.
5.
Gräv inte genom att släppa bommen eller använda skopan som en hacka.
Grävning i kombination med slag eller kontinuerlig slagning kan skada arbetssystemet.
6.
Utför inte lyft.
Varning!
Sänk stödet till marken när du manövrerar maskinen så att maskinen får tillräckligt
stöd.
5.6. Transportera maskinen
Iaktta gällande bestämmelser om vikt, bredd, höjd, längd och lastförankring när du transporterar maskinen.
Ta bort smörjmedel, olja, lera, is, etc. från uppkörningsramper och plattformens yta för att förhindra glidning av
maskinen.
5.7. Lasta maskinen
1. Aktivera transportfordonets broms.
2. Placera träblock under hjulen på transportfordonet.
3. Fixera uppkörningsramper på ett säkert sätt:
–

kontrollera att styrka, bredd, längd och tjocklek av brädor i uppkörningsramperna är tillräckligt säkra
för lastning,

– var uppmärksam på att vinkeln på uppkörningsramperna är 15⁰ eller mindre.
4. Kontrollera att höger och vänster uppkörningsramp har tillräcklig och samma höjd.
5. Kör långsamt uppför uppkörningsramperna.

Varning:
Manövrera aldrig andra styrspakar än körspakar när maskinen är på plattformen.
6. Lasta maskinen på fordonet på rätt sätt och fixera lasten ordentligt.
7. Stäng av motorn.
8. Efter lastning, placera träblock under varje larvband och säkra maskinen med gummiband som är anpassade
till lastens storlek så att maskinen inte kan förflytta sig.

5.8. Byte av redskap
Varning:
När man slår ut stiften med hammare kan små metallbitar lossna och tränga in i ögat på den som
utför arbetet.
Bär alltid skyddsglasögon, skyddshjälm och handskar när du arbetar.
Varning:
Omedelbart efter slutförandet av maskinens arbete kan het hydraulolja orsaka svåra brännskador
på oskyddad hud.
Hydraulolja kan förbli under tryck.

1. Placera maskinen på en plan, hållfast och jämn mark.
2. Sänk redskapet så att det kommer i kontakt med marken.
3. Stanna motorn.
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4. Ta bort säkerhetsanordningar på stiften som fäster redskapet i bommen och bommens cylinder.
5. Avlägsna stiften och ta bort redskapet.
Viktigt!
Vid montering av lastarskopa måste bommen tas bort. Själva skopan fästs i
grävmaskinens arm.
6. Koppla bort hydraulslangar till redskapets cylinder med hjälp av snabbkopplingar när du monterar
lastarskopa.
7. Ta bort bommen när du monterar lastarskopa.
Bommen tas bort genom att avlägsna säkerhetsanordning och stift som fäster bommen i minigrävarens
arm och armens cylinder.
Obs!
Håll stiften rena.

Varning:
Sätt inte fingrarna i hålen för att kontrollera att de stämmer överens, detta kan leda
till en allvarlig olycka.
8. Sätt bommen (eller armen om det är lastarskopa som ska monteras) så att monteringshålen i
redskapet stämmer överens med hålen i bommen/armen och cylindern.
9. Smörj den inre ytan med smörjmedel.

D

E

C

F
B
C

A
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A

Skopa – Bytbara redskap

B

Redskapets cylinder

C

Stift med säkerhetsanordning

D

Bom

E

Bommens cylinder

F

Snabbkopplingar på hydraulslangar

5.9. Innan arbetet påbörjas
Varning:
Underlåtenhet att följa reglerna nedan kan leda till en olycka, allvarlig personskada
eller dödsfall.
–
–

Läs innehållet i denna instruktionsbok innan du startar minigrävaren.
Fel och skador som påverkar säkerheten måste åtgärdas innan arbetet påbörjas.

–

Du får inte använda maskinen när du är under påverkan av alkohol, läkemedel eller andra
droger.

–
–

Klä dig i lämpliga kläder som möjliggör säkert arbete.
För att öka säkerheten för huvudet rekommenderas det att använda skyddshjälm.

–

Överbelasta inte maskinen. Överbelastning försämrar säkerheten.

–

Se till att ingen befinner sig i maskinens direkta omgivning innan du startar minigrävaren.

–
–

Kontrollera att det inte finns några läckor.
Kontrollera att det inte finns några skadade eller lösa delar som kan orsaka skador.

–
–

Kontrollera att bränsle finns i tanken.
Kontrollera att hydraulolja finns i tanken.

–
–

Kontrollera att det inte finns andra människor i närheten av maskinen innan du börjar köra.
Styr inte maskinen att arbeta hårt direkt efter starten när det är mycket kallt.

–

Kontrollera skicket på bränsleledningarna med avseende på åldrande, sprickor, blåsor eller
nötning.

–

Kontrollera skicket på bränsletanken att det inte finns några läckor eller sprickor.
6. SERVICE
Varning:
Den som inte följer säkerhetsinstruktionerna och som ignorerar varningarna i dem
måste vara säker på att den arbetsmetod som tillämpas är säker.
6.1. Serviceläge
Varning:
Om du måste börja arbeta på maskinen innan den svalnar ska du vara försiktig med heta
vätskor och komponenter som kan orsaka brännskador.

Innan arbetet på maskinen påbörjas:
1. Placera maskinen på en plan, hållfast och jämn mark.
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2. Arbetssystemet bör vila på marken.
3. Låt maskinen svalna.
Varning:
Felaktigt utfört underhåll kan utgöra en fara. För att utföra underhåll på rätt
sätt, se till att du har relevant kunskap, rätta uppgifter och rätt utrustning.
Undvik att spilla när du tömmer oljan. Utspilld olja på marken skadar miljön
och kan orsaka brand.
När du ska arbeta på maskinen, ta inte alltför löst sittande kläder eller
smycken på dig som kan fastna i maskinen och orsaka skada.
Använd personlig skyddsutrustning alltid när det behövs med hänsyn till det
arbete som ska utföras.

FIG.6.1 SMÖRJPUNKTER OCH PÅFYLLNINGSPUNKTER FÖR OLJA
A

Smörjning av cylindrar

B

Påfyllning och mätning av hydraulolja
6.2. Påfyllning av hydraulolja

Håll rätt hydrauloljenivå som anges på mätstickan på tanklocket. Tanken sitter under operatörens säte
och rymmer 17 liter hydraulolja.
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A

B

A

Tanklock för påfyllning av hydraulolja

B

Täcklock på oljetanken

6.3. Byte av hydraulolja
Det rekommenderas att byta olja och oljefilter en gång per år, under förutsättning att maskinen arbetar
8 timmar per dag. I motiverade fall ska byten utföras oftare.
Oljefiltret sitter under täcklocket på oljetanken B (Fig. 6.2).
Oljenivån är korrekt när oljefiltret är helt nedsänkt.
Det rekommenderas att använda hydraulolja AGIP ARNICA 46 eller annan olja med samma egenskaper
(som upppfyller kraven i ISO L-HV och DIN 51524 t.3 HVLP).
6.4. Smörjning av cylindrar
Alla hydraulcylindrar måste smörjas ordentligt. Nedan presenteras exempel på smörjpunkter hos
cylindrarna.
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Det att smörja dem efter varje 10 timmars arbete.

A
A
FIG.6.3 SMÖRJNING AV CYLINDRAR
A

Smörjpunkter
6.5. Justering av trycket i hydraulsystemet
Varning:
Driftstrycket i hydraulsystemet är fabriksinställt till 140 atm.
Justering får endast ske i motiverade fall. Ändring av driftstrycket rekommenderas
inte för oerfarna användare.

A
FIG.6.4 JUSTERING AV TRYCKET I HYDRAULSYSTEMET
A

Tryckregulator för hydraulolja

6.6. Justering av larvbandens spänning
Varning:
Använd inte minigrävaren om larvbanden är för löst eller för hårt spända.
Detta kan leda till påskyndat slitage.
Larvbandens spänning ska kontrolleras var 50:e timme.
Om larvbanden är för löst spända måste du justera spänningen med hjälp av justeringsskruvarna på
båda sidor av minigrävaren.
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A
A

A

Justeringsskruv
Obs!
Detaljerad information om bränslens kvalitet, smörj- och underhållsinstruktioner för
drivenheten finns i bruksanvisningen för motorn.
6.7. Byte av mässingsbussningar

B

A

FIG. 6.6 MÄSSINGSBUSSNING
A

Mässingsbussning

B

Smörjnippel i bussning
Varning:
När du slår ut bussningen med hammare kan små metallbitar lossna och tränga in i
ögat på den som utför arbetet.
Bär alltid skyddsglasögon, skyddshjälm och handskar när du arbetar.
6.8. Ventil på oljetanken
Hydrauloljetanken i minigrävaren är utrustad med avstängningsventil. Ventilen används vid
drift av hydraulpumpen och förhindrar oljeläckage efter frånkoppling av hydraulslangen.
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A

FIG. 6.7 VENTIL PÅ TANKEN
A

Ventil på hydrauloljetanken

Varning:
Under drift ska ventilen alltid vara i öppet läge, annars kan hydraulpumpen skadas.
Ventilen ska vara stängd endast när du arbetar på hydraulpumpen.

6.9. Tabell över underhåll av maskinen
Regelbundet
underhåll

Efter de
Varje
första 8
användningstillfälle
timmar

Hydraulolja

Kontrollera nivån

Var 3:e
månad eller
50:e timme

x

Var 6:e
månad eller
100:e timme

Var 12:e
månad eller
300:e timme

X

Byt ut
Motorolja

Kontrollera nivån

x

Byt ut

x

Axlar

Kontrollera

x

Skruvar

Kontrollera/dra åt

x

Smörjning

Utför

Ledningar

Kontrollera
Kontrollera

x (eller var
10:e timme)
x
Byt ut vid läckage

(2) Byt ut hydraulslangar om flätan syns
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6.10. Justreing av sätet
Varning:
Operatörens position ska säkerställa en bekväm och säker drift.

S
Sätets position kan justeras. Dra i spaken på höger sidan av operatören för att flytta sätet bakåt eller
framåt.

A
FIG.6.8 JUSTERING AV SÄTETS POSITION
A

Spak

7. RESERVDELAR
Ange de uppgifter som finns på maskinskylten när du beställer reservdelar.
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Garantikort
1. Garanti för en väl fungerande maskin ges för 24 månader från inköpsdatum. Garantin täcker inte
förbrukningsdelar som utsätts för normalt slitage (delarna byts ut).
2. Tillverkaren tillhandahåller gratis reparation om fabriksfel uppkommer under garantiperioden.
3. Tilllverkaren behandlar klagomål inom 30 dagar från dagen för anmälan.
4. Köparen betalar transportkostnaden för minigrävaren till och från serviceplatsen alternativt
resekostnaden för en serviceteckniker till serviceplatsen.
5. Köparen förlorar alla garantirättigheter om obehöriga konstruktionsändringar eller användning i
strid mot instruktionerna konstateras.
6. Eventuella skador till följd av felaktig transport eller lagring av maskinen, felaktig drift och underhåll
samt andra skäl som inte orsakats av tillverkaren kan endast åtgärdas på användarens bekostnad.
7. Om de ovan nämnda skälen har orsakat permanenta förändringar i maskinens kvalitet upphör
garantin att gälla.
8. Obehörig reparation av maskinen utförd under garantiperioden gör garantin ogiltig.
9. Garantin täcker inte direkta och indirekta förluster på grund av fel i maskinen.
10. Garantikortet är inte giltigt utan datum, stämpel och underskrift samt med ändringar och
strykningar som gjorts av obehöriga.
11. I frågor som inte omfattas av dessa garantivillkor ska bestämmelserna i civillagen tillämpas.

HEUSCHRECKE minigrävare
Inköpsdatum:…………………………………..
Maskinens serienummer:…………………………….
Säljarens stämpel och underskrift:……………………………….
SERVICE
Anmälningsdatum

Datum för
ibruktagande

Utförd service
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Bekräftelse från
serviceverkstaden

EG-försäkran om överensstämmelse
I enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga II,1.A
Tillverkare:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELGO-PLUS Przemysłowa
1, 87-880 Brześć Kujawski
Den som har sin hemvist eller sitt säte i i Europeiska gemenskapen och är behörig att
upprätta den tekniska dokumentationen:
Ägaren Andrzej Zieliński
Undertecknad försäkrar härmed att produkten:
HANDELSNAMN: HEUSCHRECKE MINIGRÄVARE
FUNKTION: MULTIFUNKTIONELL MINIGRÄVARE
TYP/MODELL: HEUSCHRECKE

uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
maskindirektiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 (EUT L 157, 9.06.2006, s. 24) och
dess ändring 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 (EUT L 310, 25.11.2009, s. 29).

Andrzej Zieliński
Ägaren
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