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1. INLEDNING
Denna instruktionsbok innehåller grundläggande information om användning och underhåll av
SPRINGER MAX-PRO minigrävare.
Korrekt användning och underhåll av maskinen är en förutsättning för säker och felfri drift.
Instruktionsboken beskriver hur du ska arbeta med maskinen och underhålla den på ett optimalt
sätt. Läs noggrant igenom alla säkerhetsvarningar och anvisningar i instruktionsboken för att
minimera risken för olycka och undvika att skada maskinen eller skapa en fara.
Personer som använder minigrävaren ska noggrant läsa igenom instruktionsboken och följa dess
anvisningar.
Varning!
Starta inte maskinen, påbörja inte arbetet och utför inget underhåll innan du noggrant
läst igenom instruktionsboken.

Underlåtenhet att följa ovanstående anvisningar kan innebära att tillverkarens garanti upphör att
gälla.
Instruktionsboken ska förvaras lätt tillgänglig, alltid i närheten av minigrävaren!
ELGO-PLUS förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter, konstruktion, instruktioner samt att
bygga ut eller uppgradera produkten utan föregående meddelande. ELGO-PLUS är inte skyldigt att
införa samma ändringar i tidigare tillverkade maskiner.
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Beskrivning av symboler som används i instruktionsboken

Varning: underlåtenhet att följa anvisningen medför risk för allvarliga eller livshotande
personskador och/eller skador på maskinen.

Varning: underlåtenhet att följa anvisningen kommer att leda till allvarliga
personskador och/eller skador på maskinen.

Denna symbol uppmärksammar om viktig medföljande information.

2. MASKINENS EGENSKAPER
2.1. Allmän beskrivning
Maskinen är avsedd för markarbeten som utförs under normala förhållanden dagtid. Ifall maskinen
ska användas för andra ändamål eller i farliga miljöer ska användaren följa särskilda
säkerhetsföreskrifter och utrusta maskinen i enlighet med rådande arbetsförhållanden. Kontakta
tillverkaren för vidare upplysningar.
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K
J
BILD 2.1 MASKINENS UPPBYGGNAD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Styrspakar
Undervagn med drivband
Bensinmotor
Svängbar överdel
Förarsäte
Stödblad
Bom
Skaft
Skopa – utbytbar utrustning
Hydraulpump
Motvikt (tillbehör)
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2.2. Teknisk data
Motor
Motoreffekt
Batteri
Hydraulpump
Hydrauloljetankens volym
Egenvikt
Vridning
Max grävdjup
Buller

Briggs&Stratton Vanguard 14 hk
14 hk
12 V, 24 Ah, med elektrolytlösning
Kugghjulspump 8cc
24 L
740 kg (utan motvikt)
360˚
1,65 m
Högst 85 dB(A)

Viktigt:
Detaljerad information om drivenheten se driftsinstruktion för motorn.
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FIG.2. MINIGRÄVARENS DIMENSIONER
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2.3. Utrustning

Frontlastarskopa bredd 70cm

Grävskopa, bredd 20cm

Grävskopa, bredd 30cm

Tjälrivare

2.4. Tillbehör

Motvikt (bakvikt 110 kg)
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2.5. Typskylt

FIG. 2.3 TYPSKYLT
1.Maskinens typskylt
Innehåller följande uppgifter:
- CE-märkning
- tillverkarens namn och adress
- maskinens beteckning
- serienummer
- tillverkningsår
- maskinens vikt
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3. SÄKERHETSANVISNINGAR
Användaren är skyldig att känna till och följa gällande föreskrifter. Därför ska de angivna
säkerhetsanvisningarna betraktas endast som rekommendationer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personen som använder minigrävaren ska ha fyllt 18 år och vara i ett gott hälsotillstånd.
Minigrävaren ska hållas i gott skick.
Kontroll och reparation kan endast utföras när maskinen är avstängd.
Det är förbjudet att modifiera maskinen utan tillverkarens godkännande.
Det är förbjudet att arbeta med maskinen i explosionsfarlig miljö eller inomhus utan
tillräcklig ventilation.
Minigrävaren är inte avsedd att framföras på allmän väg därför får den endast användas
utanför allmän väg.
Det är förbjudet att röka eller använda öppna eldkällor vid bränslepåfyllning.
Maskinoperatören ska iaktta särskild försiktighet vid arbete med minigrävaren och ha alla
personer som befinner sig i närheten hela tiden inom synhåll.
Maskinen får inte tankas med annat än rekommenderat bränsle. Detaljerad information se
driftsinstruktion för motorn.
Minigrävaren kan användas endast om nivån på motorolja och hydraulolja är rätt.
Minigrävaren är avsedd att användas i dagsljus, vid arbete med begränsad sikt är användaren
ansvarig att själv säkerställa tillräcklig belysning av maskinen och arbetsområdet.
Användaren får inte arbeta med maskinen i kläder som inte är avsedda för det eller som kan
orsaka fara (t ex löst hängande kläder).
Maskinen får inte användas om förarutrymmet är nedsmutsad med sådant som olja,
smörjmedel osv. som kan medföra halkrisk.
Varning:
Användaren ska skaffa sig tillräckliga kunskaper och läsa igenom instruktionsboken
innan arbetet med minigrävaren påbörjas.
Användare som inte har lämpliga kunskaper kan orsaka allvarliga personskador eller
livshotande skador.

Denna avdelning innehåller bruks- och säkerhetsanvisningar som måste följas för att säkerställa
korrekt och säker drift och underhåll.
Dessa regler befriar inte maskinoperatören från skyldighet att följa gällande lagbestämmelser eller
andra tillämpliga föreskrifter rörande säkerhet och arbetsmiljö.
Användarens skyldigheter
Användaren är skyldig att uppmärksamma specifika krav och risker i arbetet samt beakta sin egen
säkerhet. Detta är nödvändigt för att undvika allvarliga eller livshotande personskador samt
egendomsskador.
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Ansvar för andra personers säkerhet
Arbete med maskinen ska utföras så att risken för olycka och personskada undviks. Användaren har
rätt och är skyldig att förebygga denna risk.
Ingen får vistas inom maskinens arbetsområde utan att i förväg meddela användaren. Om någon
måste befinna sig inom maskinens arbetsområde för att utföra ett visst arbete ska denna person
iaktta en stor försiktighet och undvika att gå bakom maskinen eller befinna sig inom dess riskområde.
Om någon vistas inom maskinens arbetsområde ska maskinoperatören iaktta särskild försiktighet.
Operatören kan arbeta med maskinen endast om denna person finns inom synhåll eller informerar
användaren om sin aktuella position med tydliga signaler.

Varning:
Det är förbjudet att sitta eller stå på maskinen annat än på avsedd plats eftersom det
kan äventyra säkerheten vid användning av maskinen.

Skador
Användaren är skyldig att anmäla alla skador eller slitage som kan äventyra säkerheten i arbetet.
Endast personer som har tillräckliga kunskaper om maskinens underhåll och manöverreglage får
befinna sig på maskinoperatörens plats vid utförande av kontroller, underhåll och reparationer.

Information om säkerhet vid användning och underhåll av batteriet
Följ säkerhetsanvisningar och tillämpliga nationella föreskrifter vid underhåll av batteriet. Före
arbete med batteriet (däri laddning och användning av startbatteriet) ska användaren skaffa sig
kunskaper om säkra metoder vid arbete med batterier som innehåller elektrolytlösning.
Varning:
Batterier kan avge explosiva gaser. Rök aldrig och använd inte starka strålningskällor
(svetsmaskiner osv.) i närheten av batterier.

Varning:
Anslut inte ett urladdat batteri till ett fulladdat batteri. Batterier kan explodera till
följd av en kraftig strömstöt.
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Varning:
Se till att inga metallföremål (som verktyg, smycken osv.) rör vid batteripolerna. Det
medför hälsorisk och brandfara. Sätt alltid tillbaka polskyddet på batterier och
batteriklämmor.

Varning:
När motorn startas från batteri i en annan maskin se till att maskinerna inte kommer i
kontakt med varandra. Detta kan skada maskinernas elsystemet.

Varning:
Starta inte maskinen från ett startbatteri om:
• maskinens batteri har frusit,
• laddningsindikator på det underhållsfria batteriet lyser gult eller ljus färg,
• batteriets elektrolytnivå är under plattornas överkant.
Det kan orsaka personskador.

Varning:
Se till att bränsle och olja inte spills på batteriet eller i dess närhet. Det kan medföra
brandrisk.

Varning:
Skydda alla elektriska komponenter mot vatten innan maskinen tvättas och torka dom
noggrant efter tvätten för att undvika risken för olycka eller skador på maskinen.
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Märkningar på maskinen

Varning: läs igenom instruktionsboken före användning.

Varning: heta ytor kring motorn och hydraulpumpen.

Iaktta särskild försiktighet om du vistas i närheten av minigrävaren under
drift.

Information om placering av avtappningsventil för hydraulolja.
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4. MANÖVERREGLAGE
Varning:
Starta inte minigrävaren innan du har kontrollerat noga placering och funktion av alla
manöverreglage.

C

A

B

E

D
F

FIG. 4.1 MANÖVERREGLAGE
A
B
C
D
E
F

Styrspak för vänster drivband
Styrspak för höger drivband
Styrspak för stödbladets läge
Styrspak för bommens rörelser och överdelens vridning
Styrspak för skaftets och skopans rörelser
Spak för aktivering av hydrualhammaren
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Styrning av vänster band (A, Fig. 4.1)

1

1- framåt – tryck spaken framåt för att vänster band ska driva framåt (A, Fig.
4.1)

N - neutralläge – bandet stannar (spaken återgår automatiskt till detta läge)

N

2- bakåt – dra spaken bakåt för att vänster band ska driva bakåt (A, Fig. 4.1)

2

Styrning av höger band (B, Fig. 4.1)

1

1- framåt – tryck spaken framåt för att höger band ska driva framåt (B, Fig. 4.1)

N - neutralläge – bandet stannar (spaken återgår automatiskt till detta läge)

N
2- bakåt – dra spaken bakåt för att höger band ska driva bakåt (B, Fig. 4.1)

2
Framåtkörning
Tryck båda styrspakar för banden framåt (A och B, Fig. 4.1), maskinen rullar framåt.
Bakåtkörning
Dra båda styrspakar för banden bakåt (A och B, Fig. 4.1), maskinen rullar bakåt.
Vänstersväng
Tryck styrspaken för höger band framåt (B, Fig. 4.1), höger band börjar driva framåt, maskinen rullar
framåt samtidigt som den svänger vänster.
Eller:
Dra styrspaken för vänster band bakåt (A, Fig. 4.1), vänster band börjar driva bakåt, maskinen rullar
bakåt samtidigt som den svänger vänster.
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Högersväng
Tryck styrspaken för vänster band framåt (B, Fig. 4.1), vänster band börjar driva framåt, maskinen
rullar framåt samtidigt som den svänger höger.
Eller:
Dra styrspaken för höger band bakåt (A, Fig. 4.1), höger band börjar driva bakåt, maskinen rullar
bakåt samtidigt som den svänger höger.

Varning!
Det är förbjudet att göra en pivotsväng med banden som driver åt varsitt håll, det kan
skada minigrävaren.

Styrning av stödbladets läge (C, Fig. 4.1)

1

1- sänka stödbladet

N - neutralläge – stödbladet stannar (spaken återgår automatiskt till detta läge)

N

2- höja stödbladet

2
Styrning av bommens rörelser (D, Fig. 4.1)
N- neutralläge (bommen är stilla)

1

1-höja bommen
2-sänka bommen

3

N

4
4

2
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3-vrid överdelen åt vänster
4-vrid överdelen åt höger

Styrning av skaftets rörelser (E, Fig. 4.1)
N- neutralläge (skaftet och skopan är stilla)

1

1-sänka skaftet
2-höja skaftet

3

N

4
4

3-stänga skopan (dra in skopan)
4-öppna skopan (sväng ut skopan)

2

Aktivering av hydraulhammaren (F, Fig. 4.1)

N
1

1 – flytta spaken åt vänster för att aktivera hydraulhammaren

N - neutralläge – spaken återgår automatiskt till detta läge

5. ANVÄNDNING
5.1. Innan arbetet påbörjas
Varning:
Underlåtenhet att följa nedanstående anvisningar kan leda till en olycka och orsaka
allvarliga eller livshotande personskador.
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- Läs igenom denna instruktionsbok innan du startar minigrävaren.
- Brister och skador som påverkar säkerheten ska åtgärdas innan arbetet påbörjas.
- Personer som är under påverkan av alkohol, läkemedel eller andra berusningsmedel får inte arbeta
med maskinen.
- Använd lämpliga kläder som gör att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.
- Användning av skyddshjälm rekommenderas för att öka huvudets säkerhet.
- Justera förarstolen.
- Överbelasta inte maskinen. Överbelastning innebär sämre säkerhet.
- Innan du startar minigrävaren kontrollera att ingen befinner sig i dess närhet.
- Kontrollera att inget läckage finns.
- Kontrollera att inga delar är skadade eller har lossnat och kan orsaka skador.
- Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken.
- Kontrollera att det finns hydraulolja i oljetanken.
- Kontrollera nivån på motorolja.
- Innan du förflyttar maskinen kontrollera att inga personer finns i dess närhet.
- Vi mycket låga temperaturer börja inget tungt arbete med maskinen direkt efter starten.
- Kontrollera batteriets fästanordning.
- Kontrollera att batteriledningar sitter fast ordentligt.
- Syna bränsletanken efter läckage eller sprickor.

5.2. Starta och stänga av minigrävaren
Minigrävaren kan startas med hjälp av en startvajer eller med en startnyckel som sitter i låset vid
förbränningsmotorn.
För att starta motorn flytta chokespaken åt vänster, flytta gasspaken åt höger och därefter vrid
nyckeln i tändningslåset medurs.
För att stänga av maskinen vrid nyckeln i tändningslåset moturs.
Mer information om förbränningsmotorn finns i driftsinstruktion för Briggs&Stratton motor som
följer med minigrävaren.
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A

C
B

D

FIG. 5.1 MOTOR
A
B
C
D

Varvtalsreglage och avstängning av motorn.
Chokespak
Tändningslås (startmotor)
Startvajer – nödstart

17

B
A

FIG. 5.2 STARTNYCKEL
A
B

Startnyckel
Märkning för start/stopp

Viktigt:
Övriga uppgifter om drivenheten se driftinstruktion för motor.
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5.3. Framförande av minigrävaren
Om du kör i plan terräng dra in maskinens redskap och lyft den ovanför marken så att den inte slår
mot marken.
Om du kör i ojämn terräng se till att maskinen inte lutar mer än 10⁰ vid framförande.

Köra uppför en sluttning
Ifall banden slirar när du kör uppför en sluttning tryck skopan mot marken och dra in bommen för att
hjälpa banden att ta sig uppför sluttningen.
Köra nerför en sluttning
Om du kör nerför en sluttning håll så låg hastighet som möjligt.
Varning:
Ändra inte körriktning för plötsligt. Stanna maskinen i synnerhet om du vill svänga på
plats.

5.4. Stanna maskinen
Välj en plan yta för att parkera maskinen.
1. Ställ styrspakarna för drivbanden i neutralläge.
2. Sänk ner skopan (redskap) på marken med skopans plana botten parallell med marken.

5.5. Parkering
Viktigt
Välj en plan yta för att parkera maskinen. Om du är tvungen att parkera på sluttande
mark, lägg en träkloss under varje band och tryck ner skopans tänder i marken.

Ta hänsyn till aktuella väderförhållanden och vidta nödvändiga åtgärder så att maskinen inte fryser
fast i marken, inte sjunker i den eller drabbas på annat sätt.
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5.6. Långtidsuppställning
Följ anvisningar för parkering samt:
- syna maskinen efter ev. läckage och kontrollera om maskinens arbetssystem eller drivbanden inte
är skadade.
- rensa drivbanden från jord
- skydda utsatta komponenter mot korrosion, smörj maskinen noggrant
- fyll bränsletanken och oljetanken helt full
- stäng av bränsletillförseln till motorn enligt driftinstruktion för motorn

5.7. Arbete med skopa
Minigrävaren är en multifunktionell maskin som kan utrustas med olika specialiserade arbetsredskap
för att utföra olika uppgifter. Nedan beskrivs endast utvalda funktioner.
5.7.1. Dikesgrävning
Installera en skopa som är avsedd för denna sorts arbete. För att arbeta effektivt ställ drivbanden
parallellt med diket som ska grävas.
Ifall du ska göra ett brett dike, gräv först längs kanterna och sedan ta upp jordmassor från mitten.
5.7.2. Lastning
För att öka effektivitet ställ tippfordonet så att minigrävarens överdel behöver vridas så lite som
möjligt och maskinoperatören har bra sikt.

Varning:
1. Utnyttja inte maskinens tröghetskraft vid arbete.
2. Gräv inte och tryck inte skopans tänder ner i marken med hjälp av maskinens
tröghetskraft. Det kan överbelasta bakdelen och skada banddrivning.
3. Skjut inte hydraulcylinders kolvstång helt ut. Det förkortar maskinens livslängd.
Lämna så mycket spelrum som möjligt när du arbetar med maskinen.
4. Utnyttja inte tröghetskraft hos fallande skopa vid arbete.
5. Gräv inte genom att släppa skaftet eller använda skopan som en hacka. Att gräva i
kombination med slag eller slå kontinuerligt kan skada maskinens arbetssystem.
6. Utför inte lyftarbete
7. Utnyttja inte överdelens tröghetsmoment vid arbete. Det kan skada maskinen och
arbetsredskap.
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Varning!
Sänk stödbladet mot marken under arbetet för att ge maskinen tillräckligt stöd.

Varning:
Var särskild uppmärksam på skillnader i maskinens stabilitet beroende av överdelens
vridning.

5.8. Transport av maskinen
Följ gällande bestämmelser om lastens vikt, bredd, höjd och längd samt lastsäkring när du
transporterar maskinen. Rensa lastrampen och flaket från smörjmedel, olja, lera, is osv. för att
undvika att maskinen glider ner.
5.9. Lastning
1. Aktivera transportfordonets broms.
2. Lägg klossar under hjulen på transportfordonet.
3. Lås lastrampen på ett säkert sätt.
- kontrollera om rampens kapacitet, bredd, längd och rampplåtarnas tjocklek är tillräcklig för säker
lastning,
- se till att lastrampens lutning inte är högre än 15⁰.
4. Kontrollera att lastrampens båda delar har lämplig och samma höjd.
5. Kör sakta uppför lastrampen.

Varning:
När maskinen står på flaket använd aldrig andra styrspakar än körspakar.

6. Lasta maskinen på transportfordonet på ett korrekt sätt och se till att den säkras ordentligt.
7. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
8. Efter lastning lägg klossar under varje drivband och säkra maskinen med spännband som anpassas
efter lastens vikt så att den inte kan förflytta sig.
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5.10.

Byte av redskap
Varning:
När du slår ut stiften med en hammare kan du få metallsplitter i ögonen.
Ta alltid på skyddsglasögon, skyddshjälm och handskar vid arbetet.

1. Ställ maskinen på en plan, stabil och jämn yta.
2. Sänk redskapet så att det nuddar marken.
3. Stäng av motorn.
4. Lossa skruvar på stiften som ska dras ut (på maskinens andra sida).
5. Dra ut stiften och ta bort redskapet.

Viktigt:
Håll stiften rena.

Varning:
Sätt inte fingrarna i hålen för att kontrollera deras koaxialitet, det kan leda till en
allvarlig olycka.

6. Ställ skaftet så att monteringshål för redskap placeras koaxialt med hål på bommen och
hydraulcylindern.
7. Smörj in hålen med smörjmedel.
8. Sätt in stiften.
9. Dra åt skruvarna på stiften.
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B
D

C
A

FIG. 5.2 BYTE AV REDSKAP
A
B
C
D

Skopa – utbytbart redskap
Hydraulcylinder för redskap
Stift med stiftsäkring
Hydraulisk snabbkoppling
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5.10.1. Montering och användning av hydraulhammare
5.10.1 Atlas Copco (Epiroc) SB 52 hydraulhammare kan monteras i stället för skopa (FIG. 5.10.1)

FIG. 5.10.1
5.10.2 För att arbeta med hammaren när den är inkopplad istället för skopa, koppla in hammarens
hydraulslangar i snabbkopplingens uttag A och B (FIG. 5.10.2)

A

B

FIG. 5.10.2
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5.10.3 Arbete med Atlas Copco SB 52 hydraulhammare
1. Innan arbetet påbörjas ska oljan i hydraulsystemet uppnå tillräcklig hög temperatur (maskinen ska
vara igång ca 10 minuter innan arbetet med hammaren kan påbörjas).
2. Hydraulhammaren ska smörjas före och under pågående arbete med 2 timmars mellanrum.
3. För att börja knackning tryck hammarens mejsel mot materialet som ska knackas bort och aktivera
hammaren genom att flytta spaken till den hydrauliska fördelaren åt vänster (F, Fig. 4.1). Mejseln bör
tryckas mot materialet så försiktigt som möjligt.
VARNING! Om du slår med mejseln mot underlaget eller materialet som ska knackas kan du skada
hammaren.
4. Hammaren kan arbeta kontinuerligt i högst 15 sekunder, om materialet inte spricker byt punkten
för knackning.
ALLA DETLAJERADE UPPGIFTER OM HYDRAULHAMMAREN FINNS I DESS DRIFTSINSTRUKTION.

6. UNDERHÅLL
Varning:
Den som inte följer säkerhetsanvisningar och ignorerar varningar måste alltid försökra
sig att den arbetsmetod som tillämpas är säker.

6.3. Serviceläge
Varning:
Ifall du måste utföra service på maskinen innan den svalnar var försiktig med heta
vätskor och maskinkomponenter som kan orsaka brännskador.

Innan servicearbetet utförs:
1. Ställ maskinen på en plan, stabil och jämn yta.
2. Arbetssystemet ska vila på marken.
3. Låt maskinen svalna.
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Varning:
Felaktigt utförd service kan medföra fara. Kontrollera om du har tillräckliga kunskaper,
rätta uppgifter och rätt utrustning för att utföra service på ett korrekt sätt.
Undvik spill när du tappar av/tömmer ut oljan. Oljespill är skadlig för miljön och kan
orsaka brand.
Vid arbete med maskinen undvik för lösa kläder eller smycken som kan fastna i
maskinen och orsaka skador.
Använd alltid personlig skyddsutrustning om det behövs med hänsyn till arbete som
ska utföras.

FIG. 6.1 SMÖRJPUNKTER OCH PUNKTER FÖR OLJEPÅFYLLNING
A
B
C

Smörjning av hydraulcylindrar och bussningar
Påfyllning av hydraulolja
Påfyllning och byte av motorolja
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6.4. Påfyllning av hydraulolja
Se till att hydrauloljan har rätt nivå. Oljetanken är placerad under förarsätet och rymmer 24 liter olja
(AGIP ARNICA 46).

A
B

FIG. 6.2 PÅFYLLNING AV OLJA
A
B

Tanklock för påfyllning av hydraulolja
Täcklock på oljetanken

Nivån på hydraulolja kontrolleras med mätstickan som sitter under påfyllningslocket.
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6.5. Byte av hydraulolja
Det rekommenderas att byta olja och oljefilter en gång om året, förutsatt att maskinen är i drift 8
timmar per dag. Byt oljan oftare om det finns särskilda skäl.
Oljefiltret är placerad under oljetankens täcklock. (B, Fig. 6.2)
Rekommenderad olja: AGIP ARNICA 46 hydraulolja eller annan olja med samma egenskaper (som
uppfyller kraven i ISO L-HV och DIN 51524-3 HVLP).

6.6. Smörjning av hydraulcylindrar och mässingbussningar
Alla vridningspunkter i minigrävaren måste smörjas noggrant. Nedanför presenteras som exempel en
av smörjpunkterna, alla sådana punkter är försedda med smörjnipplar.
Smörjning rekommenderas före varje användningstillfälle.

A

FIG.6.4 SMÖRJNING
A

Smörjnippel

6.7. Justering av tryck i hydraulsystemet
Varning:
Fabriksinställning för driftstryck i hydraulsystemet är 160 BAR. Justering ska göras
endast om det finns särskilda skäl. Ändring av driftstryck rekommenderas inte för
oerfarna användare.
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A
FIG. 6.5 JUSTERING AV TRYCK I HYDRAULSYSTEMET
A

Tryckregulator för hydraulolja
6.8. Justering av drivbandens spänning
Varning:
Använd inte minigrävaren om banden är för löst eller för hårt spända. Det kan öka
förslitningen.
Drivbandens spänning ska kontrolleras före varje användningstillfälle.

Ifall banden är för löst spända justera spänning med hjälp av justeringsskruvar på båda sidor av
minigrävaren.
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B

B

FIG. 6.6 JUSTERING AV DRIVBANDENS SPÄNNING
A
B

Stödfästets skruvar
Justeringsskruvar

6.9. Byte av mässingbussningar
Om mässingbussningar blir slitna, måste de bytas till nya. Driv ut bussningarna ur hålen och
montera nya.

A
A
FIG. 6.7 MÄSSINGBUSSNINGAR
A

Mässigbussningar
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Varning:
När du slår ut bussningar med en hammare kan du få metallsplitter i ögonen.
Ta alltid på skyddsglasögon, skyddshjälm och handskar vid arbetet.

6.10.
Oljetankens ventil
Hydrauloljetanken är försedd med en avstängningsventil. Ventilen används vid byte av olja samt
underhåll av hydraulpumpen och förebygger oljeläckage när hydraulslangen kopplas bort.

A

FIG. 6.8 TANKVENTIL
A

Hydrauloljeventil

Varning:
Vid arbete med maskinen ska ventilen alltid vara i öppet läge, annars kan
hydraulpumpen skadas.
Ventilen ska stängas endast när service på hydraulpumpen utförs.

6.11.

Batteribyte
Varning:
Batterier innehåller hälsofarliga och miljöfarliga ämnen. Därför ska batterier som tas
ur bruk hanteras i enlighet med gällande bestämmelser om avfallshantering.
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Batteriet är placerat vid förbränningsmotorn under förarsätet.
Vid byte ska du först koppla bort den svarta minusledaren (-). Koppla därefter bort den röda
plusledaren (+).
Lossa vingmuttrar och ta bort plattjärnet. Därefter kan du ta ut förbrukat batteri.
Installation av ett nytt batteri ska utföras i omvänd ordning. Se till att batteriet är fastsatt på ett
säkert sätt.

B

D
C

C

B

A

FIG. 6.9 BATTERI
A
B
C
D

Batteri
Batteriets ledningar
Vingmuttrar
Plattjärn
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6.12.

Tabell för regelbundet underhåll

Regelbundet underhåll

Hydraulolja

Motorolja

Axlar
Skruvar
Smörjning

Elledningar
Hydraulledningar

Kontrollera
nivån
Byta ut
Kontrollera
nivån
Byta ut
Kontrollera
Kontrollera/
dra åt
Utföra

Kontrollera
Kontrollera
Kontrollera
Kontrollera

Varje
användningstillfälle

Efter
första 8
timmar

x

Var 3:e
månad
eller efter
varje 50
driftstimmar

Var 6:e
månad
eller efter
varje 100
driftstimmar
x (1)

Var 12:e
månad
eller efter
varje 300
driftstimmar

x
x
x

x

x
x
X (eller efter
varje 10
driftstimmar)
x
Byt ut om isolering är sliten eller om kabeln är skadad
x
x (2)
Byt ut om ledningar är otäta

(1) Töm tanken, ifall oljefiltret inte är kraftigt nedsmutsat kan den användas igen.
(2) Byt hydraulledning om omflätningen syns.
Rekommenderad olja: AGIP ARNICA 46 hydraulolja eller annan olja med samma egenskaper (som
uppfyller kraven i ISO L-HV och DIN 51524-3 HVLP).

Viktigt:
Detaljerade uppgifter om bränslekvalitet, anvisningar för smörjning och service av
drivenheten se driftinstruktion för motorn.

6.13.

Strypning av trycket
Varning:
Strypning av trycket i hydraulsystemet har en fabriksinställning. Justering ska göras
endast om det finns särskilda skäl.
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Trycket i hydraulsystemet kan strypas med en strypventil (vid fördelaren).

A

FIG. 6.9 STRYPNING AV TRYCKET
A

Strypventil

7. RESERVDELAR
Vid beställning av reservdelar ange uppgifter på maskinens typskylt eller symbol för varje
reservdel.
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Garantikort
1. Tillverkaren lämnar garanti för felfri drift av minigrävaren modell: SpringerMAX-PRO för 12
månader för företag och 24 månader för privatpersoner. Garantiperioden löper från inköpsdatum.
Garantin täcker inte förbrukningsdelar som utsätts för normalt slitage (dessa ska bytas ut).
2. Tillverkaren ansvarar för kostnadsfri avhjälpande av fabriksfel som uppkommer under
garantiperioden.
3. Tillverkaren ska behandla reklamationen inom 30 dagar från meddelande därom.
4. Köparen står för kostnader för transport av maskinen till en serviceverkstad eller kostnader för
utkörning vid garantireparation på plats hos kund.
5. Köparen förlorar sina garantirättigheter ifall obehöriga konstruktionsändringar görs eller om
produkten används i strid med bruksanvisningarna.
6. Alla skador på grund av felaktig transport, lagring, användning eller underhåll av produkten eller av
andra skäl som tillverkaren inte ansvarar för kan avhjälpas endast på användarens bekostnad.
7. Garantin upphör att gälla ifall ovanstående skäl har haft permanent påverkan på produktens
kvalitet.
8. Obehörig reparation under garantiperioden utförd av en icke auktoriserad person innebär att
garantin upphör att gälla.
9. Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av fel i maskinen.
10. Garantikortet är inte giltigt utan datum, stämpel och underskrift samt om den innehåller
obehöriga ändringar eller strykningar.
11. I frågor som inte omfattas av dessa garantivillkor ska bestämmelser i tvistemålslagen äga
tillämpning.
Springer MAX-PRO minigrävare
Inköpsdatum:…………………………………..
Maskinens tillverkningsnummer:…………………………….
Säljarens stämpel och underskrift:……………………………….
SERVICE
Datum för
anmälan

Datum för
avhämtning

Utförda tjänster
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Serviceverkstadens
bekräftelse

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, Polen
Person som är behörig att stalla samman den tekniska dokumentationen och som är
etablerad i Europeiska gemenskapen:
Ägare Andrzej Zieliński
Nedan undertecknad försäkrar härmed att följande vara:
HANDELSBETECKNING: SPRINGER MAX-PRO MINIGRÄVARE
FUNKTION: MULTIFUNKTIONELL MINIGRÄVARE
TYP/MODELL: SPRINGER MAX-PRO

Uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

•

Maskindirektivet 2006/42/EG av 2006-05-17 (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24) och dess
ändring 2009/127/EG av 2009-10-21 (EUT L 310, 25.11.2009 s. 29).

Andrzej Zieliński
Ägare
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