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Handboken är en väsentlig del av maskinen. 

Denna handbok medföljer maskinen och användaren ska alltid ha en kopia med sig. 
Bilagorna är en väsentlig del av handboken. 

Handbokens syfte 

Denna handbok innehåller all användbar information för korrekt och säker 
användning av maskinen. 
Innan du börjar använda denna maskin, ska användaren läsa igenom denna 
handbok noggrant. Användarens ansvar 

Användaren betraktas som ansvarig för olyckor och skador på egendom och personer som uppstått på grund av 
att instruktionerna som finns i denna handbok inte har respekterats. Därför frånsäger sig tillverkaren allt ansvar i 
följande fall: 











Flishuggen används till fel ändamål. 
Flishuggen används för andra ändamål än de som specificeras i denna handbok. 
Föreskrivet underhåll har inte utförts. 
Maskinen har förändrats utan uttryckligt medgivande av tillverkaren.  
Icke original reservdelar har använts. 
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OBSERVERA 
 



ARGO bio-flishuggar uppfyller alla säkerhetskrav som beskrivs i Maskindirektivet 
2006/42/CE 
För att understryka överensstämmelsen med ovan nämnda direktiv, har följande harmoniserade standarder 
använts: UNI EN ISO 12100:2010; 13857:2008; 13683:2011. 
CE-märkningen ska vara fäst på maskinen med modellbeteckning, tillverkningsår och dess serienummer. Om du 
behöver reservdelar eller underhållsservice under garantin, ber vid dig att alltid ange maskinens serienummer. 
EG-bekräftelse om överensstämmelse medföljer alltid maskinen. Förvara den på ett säkert ställe. 
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EG ÖVERENSSTÄMMELSE 
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Modell 
 

hk 
 

Max. 
klippdiameter 

 

Knivar 
 

Kraftuttags
varvtal 
 

Rotorns periferi-

hastighet 

Vikt 
 

  cm Tum antal varv
/min 

m/s kg Lbs 

ARGO 30-80 10 4 4 540 33 190 419 

TEKNISKA EGENSKAPER 
 



 Maskinen är konstruerad för att flisa vegetabiliskt material, löv och naturliga träbitar med de 
dimensioner som anges i de tekniska egenskaperna. Följande material får aldrig matas in i flishuggen: 
plast, glas, stenar eller metall. 
Innan materialet matas in i inmatningstratten, ska du förvissa dig om att det inte innehåller främmande 
föremål.  
Maskinen står på marken på det egna fundamentet. Vi rekommenderar att maskinen endast sätts ner på 
en plan, horisontell och inte överdrivet hård yta för att undvika vibrationer som skulle kunna påverka 
maskinens korrekta funktion. 
Maskinen får endast betjänas av en operatör. 
Lämna aldrig maskinen utan uppsikt utan att först dra ut startnyckeln och se till att motorn är avstängd. 











ALLMÄN INFORMATION 

Handboken är en väsentlig del av maskinen. Skulle den gå förlorad, be DEL MORINO eller din återförsäljare att ge 
dig en ny kopia. 
Skyddsanordningar är en viktig beståndsdel av maskinen: arbeta endast när de är korrekt monterade.  
Arbeta endast i dagsljus eller åtminstone med tillräcklig konstgjord belysning. 
Bär alltid skyddsglasögon, handskar och hörselskydd. 
Bär aldrig halsduk, smycken eller andra utensilier som kan fastna och dras in i maskinen. 
Varning: använd aldrig denna maskin i slutna och oventilerade utrymmen eftersom traktormotorns avgaser 
innehåller en hög koncentration av koldioxid. 

Varning! Använd maskinen endast på plant, horisontellt och fast underlag. 
Innan du lämnar maskinen obevakad se till att traktorns kraftuttag är frånkopplat. 
Om du märker något onormalt som t.ex. gnissel eller egendomliga vibrationer ska maskinen stoppas omedelbart. 
Ersätt defekta delar uteslutande med original reservdelar. 





















LOKALA REGLER 

 Se till att alla personer som använder maskinen också har läst instruktionerna. Låt inte barn 
använda maskinen. 
 Enligt lokala regler kan det vara förbjudet för personer under en viss ålder att använda maskinen. 

VARNING 

 Vistelse framför inmatningstratten är förbjuden när maskinen används. Fara genom material som kan 
kastas med hög hastighet. 

 Titta aldrig direkt in i inmatningstratten under arbetet. 
 Stå alltid på sidan av inmatningstratten under arbetet. 
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SÄKERHET 

INSTRUKTIONER För ANVÄNDNING AV MASKINEN 
 



I detta avsnitt förklaras maskinens säkerhetsdekaler och deras placering. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Vid arbetet ska du alltid använda lämplig skyddsklädsel. 
Vid arbetet ska du alltid använda handskar. 
Vid arbetet ska du alltid använda hörselskydd.  
Vid arbetet ska du alltid använda skyddsglasögon.  
Vid arbetet ska du alltid använda skyddsskor. 
Läs denna handbok noggrant. 
Maximal diameter för flisning: 10 centimeter. 
Varning: starta inte maskinen om inte skydden är korrekt monterade. 

Säkerhetsdekalerna måste vara läsliga. 

1. Om de är skadade ska de bytas ut. 
2. Om en maskindel byts ut där säkerhetsdekaler är monterade, ska även dekalerna bytas ut. 

Leverans av nya säkerhetsdekaler samt instruktioner hur de ska monteras. 
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SÄKERHETSDEKALER 
 



1. Ta ut maskinen ”AC”, utkastarröret ”TS” med dess kopplingsflänsar ”FS” och “FI”, inmatningstratten 
”TR”, inmatningstrattens förlängning ”PT”, inmatningstrattens skydd ”BA” och original instruktioner för 
användning och dagligt underhåll ur lådan. 
Montera inmatningstratten ”TR” på maskinhusets fläns med de fem medföljande skruvarna. 

Montera förlängningen ”PT” på inmatningstratten ”TR” samtidigt som säkerhetsridån ”BA” fästs med de 
nio medföljande skruvarna. 
Placera utkastarröret ”TS” på flänsen ”FT” och fäst det på plats med de två anslutningsflänsarna ”FS” 
och ”FI” och de fyra medföljande skruvarna. 

2. 
3. 

4. 
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HOPMONTERING AV EN NY MASKIN 
 



1. När maskinen har anslutits till trepunktslyften, kontrollera att den står på ett plant underlag och är 
centrerad i förhållande till traktorn genom att ställa in justeranordningarna. 
Placera kraftöverföringsaxeln mellan traktorns kraftuttag och bio-flishuggens drivaxel. 
Kontrollera att kraftöverföringsaxelns längd är korrekt. 
Längden är korrekt när minsta ingreppslängden mellan inre och yttre rör inte underskrider 180 mm i varje 
arbetsposition, och om samtidigt kraftöverföringsaxeln fortfarande kan skjutas ihop minst 25 mm vid 
minimum förlängning. 
Om minsta ingreppslängd underskrider 180 mm är kraftöverföringsaxeln för kort och ska bytas ut mot en 
längre. 
När den är i sitt kortaste läge och resterande hopskjutning är mindre än 25 mm är kraftöverföringsaxeln 
för lång och måste därför förkortas. 
VARNING: att förkorta kraftöverföringsaxeln är ett vanskligt arbete och måste utföras försiktigt enligt 
instruktionerna i nästa kapitel. I annat fall riskerar du att förstöra kraftöverföringsaxeln och göra den 
oreparabel. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
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KONTROLL AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS LÄNGD 
 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Placera maskinen så nära traktorn som möjligt genom att påverka hydraullyften.  
I detta läge låser du lyften och stänger av motorn. 
Dra isär kraftöverföringsaxelns två halvor. 
Anslut kraftöverföringsaxelns hondel (röret med den större diametern) till traktorns kraftuttag. 
Anslut kraftöverföringsaxelns handel (röret med den mindre diametern) till maskinens drivaxel. 
Markera skärstället med en filtpenna enligt fig. 1 när kraftöverföringsaxelns två delar hålls parallella. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kapa plaströret på en av kraftöverföringsaxelns delar längs den markerade linjen med en bågfil. 
Lägg den nyss avkapade delen jäms med metallrörets ände och kapa det sedan. 
Upprepa samma arbetsmoment på kraftöverföringsaxelns  andra halva. 
Avgrada metallrörens ändar med en fil. 
Rengör och smörj de två metallrören och skjut sedan ihop de två delarna i varandra. 
Montera kraftöverföringsaxeln mellan traktorns kraftuttag och bio-flishuggens drivaxel. 
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Fig. 1 

HUR MAN FÖRKORTAR EN KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 
 



VARNING: maskinen är konstruerad för att användas tillsammans med en traktor med 

högerroterande 540-varvs kraftuttag.  

Fäst maskinen i traktorns hydraullyft. 
Montera kraftöverföringsaxeln mellan traktorns kraftuttag och maskinen. Se till att de två kättingarna på 
kraftöverföringsaxeln som förhindrar den från att rotera fästs på traktorn respektive maskinen. Se till att 
skydden vid kraftöverföringsaxelns ändar finns på plats och är effektiva. 
Placera maskinen på fast, plan mark. Maskinen kan inte användas i slutna utrymmen som saknar 
tillräcklig ventilation. 

1. 

 

2. 
3. 

4. 

1. PRELIMINÄRA KONTROLLER 

1. Kontrollera att inga främmande föremål finns i inmatningstratten. 
2. Kontrollera det material som ska huggas och avlägsna alla främmande föremål i förväg. (Stenar, plast, 

tygrester, järnmaterial) 

2. INSTÄLLNING AV MASKINEN 

1. För att justera lutningen på utkastskärmen ”D”, lossa vredet ”E” och flytta skärmen till önskad 
position och skruva sedan fast vredet ”E” igen. 
För att förändra utkastarrörets ”A” riktning, lyft upp knoppen ”B”, vrid röret ”A” till önskat läge med 
spaken ”C” varefter du släpper knoppen ”B”. 

2. 

3. STARTA TRAKTORMOTORN 

1. Starta traktormotorn, låt den gå på tomgång och koppla in kraftuttaget. 
2. Öka gradvis motorvarvtalet upp till maximalt varvtal. För att fungera felfritt 

måste maskinen drivas av traktorer med kraftuttagsvarvtalet 540 varv/min. 
 

4. FLISHUGGNING 

1. Skjut in grenarna som ska huggas i inmatningstratten. Maskinen är självmatande så det är inte 
nödvändigt att trycka in grenarna. 

2. Håll inte fast grenarna med händerna för att undvika personskador och avskavningar. 

5. AVSLUTA ARBETET 

1. Låt maskinen gå på tomgång i några minuter innan du kopplar från kraftuttaget, tills allt material inne i 
maskinen har kastats ut. 

2. VARNING: efter att kraftuttaget har slagits ifrån kommer rotorn att fortsätta rotera en stund pga. 
tröghetsmomentet. Vänta tills den har stannat helt innan du utför några andra arbeten. 

10 

HUR MASKINEN ANVÄNDS 
 



Underhållsarbeten med tillhörande intervall finns angivna i tabell ”A”. 
Om intervallen inte respekteras kan detta leda till att maskinens funktion påverkas negativt och kan göra 
garantianspråk ogiltiga. 

TABELL A" SCHEMALAGT UNDERHÅLL 

ANMÄRKNING: 

Drivremmarna töjs ut och nöter in sig under den första timmen som maskinen används. 
För att undvika slitage i förtid på grund av onormal slirning, är det nödvändigt att kontrollera remspänningen 
enligt instruktionerna i avsnitt 6 på sidan 17 efter den första starten. 
Innan du utför något underhållsarbete ska motorn stängas av, kraftuttaget kopplas bort och sedan förvissa dig 
om att rotorn har stannat helt. 
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FÖRSTA 

START 
EFTER 10 h VAR 

30:e h 

EFTER 

50 h 

VAR 

250:e h 

SÄSONG-  

SLUT 

VID 
ARBETETS 

BÖRJAN 

VID 
ARBETS-
SLUT 

MASKIN Smörjning 
 

Smörjning 
  Rengöring, 

smörjning 

 
Rengöring 

SKRUVAR 
 

Åtdragning Åtdragning 
 Åtdragning    

KNIV   Kontrollera - slitage   Kontroll Kontroll Kontroll 

MOTKNIV   
Kontrollera - slitage 

  
Kontroll Kontroll Kontroll 

REM 
 Kontroll av  

spänningen 

  
Byt ut 

   

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
 



1. SMÖRJNING 

Smörj punkterna ”1”, ”2”, ”3”, ”4” enligt uppgifterna i tabell ”A”. 
Smörjställena är försedda med smörjnipplar av typen MODELL ”A” UNI 7663. För 
smörjningen ska endast litiumbaserat universalfett typ NLGI 2 användas. 

För att komma åt smörjställena ”1”, ”3” och ”4” utför följande: 

1. Ta bort skyddet ”A” från remskyddet ”B” genom ta bort de två fästskruvarna och ta sedan bort 
remskyddet ”B” från maskinen sedan de fyra fästskruvarna har tagits bort. 
2. Smörj de fyra stöden och sätt sedan tillbaka remskyddet ”B” och  skyddet ”A”. 

2. INVÄNDIG RENGÖRING AV MASKINEN 

Om flis eller främmande föremål har fastnat inne i maskinen eller utkastarröret så att den inte längre kan arbeta 
korrekt, fortsätt enligt följande: 

1. 
2. 

Lossa skruven ”B” och fäll sedan ner kåpan ”A” i pilens riktning. 
Avlägsna allt flis och eventuellt främmande föremål från maskinens insida och utkastarröret, VAR 
FÖRSIKTIG så att du inte skadar dig på knivarna. 
Fäll tillbaka kåpan ”A” och fäst den igen med skruven ”B”. 3. 
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3. SKÄRPNING, VÄNDNING ELLER BYTE AV KNIVAR 

a) För att kontrollera knivarnas skärpning gör du så här: 

1. 
2. 
3. 

Stoppa traktorns kraftuttag, stäng av motorn och vänta tills maskinens rotor har stannat helt. 
Lossa skruven ”A” och fäll sedan ner kåpan ”B” i pilens riktning. 
Kontrollera tillståndet hos de fyra knivparen genom att vrida rotorn manuellt. Om knivarna har förlorat 
skärpan medan eggarna är i gott tillstånd kan du skärpa dem på följande sätt: 
Rengör fördjupningarna i de fyra skruvarna ”D” med ett spetsigt verktyg. 
Skruva ut de fyra skruvarna ”D” och ta bort de två knivarna ”C”. VAR FÖRSIKTIG så att inte skruvarna 
och knivarna ramlar ner i maskinen. 
Slipa knivarna med en maskin som garanterar en skärvinkel på 45°.  
Sätt tillbaka knivarna ”C” och dra noga fast de fyra skruvarna ”D”. 
Upprepa steg 4 till steg 7 för de övriga tre knivparen.  
Fäll tillbaka kåpan ”B” och lås den med skruven ”A”. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

b) Gör så här för att vända eller byta ut knivarna: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Stoppa traktorns kraftuttag, stäng av motorn och vänta tills maskinens rotor har stannat helt. 
Lossa skruven ”A” och fäll sedan ner kåpan ”B” i pilens riktning. 
Vrid rotorn manuellt tills första knivparet är åtkomligt för operatören.  
Rengör fördjupningarna i de fyra skruvarna ”D” med ett spetsigt verktyg. 
Skruva ut de fyra skruvarna ”D” och ta bort de två knivarna ”C”. VAR FÖRSIKTIG så att inte skruvarna 
och knivarna ramlar ner i maskinen. 
Vrid de två knivarna 180° om den andra eggen är ny eller ersätt dem med original reservdelar om båda 
eggarna är slitna. 
Sätt tillbaka knivarna ”C” och dra noga fast de fyra skruvarna ”D”. 
Upprepa steg 4 till steg 7 för de övriga knivarna. 
Fäll tillbaka kåpan ”B” och lås den med skruven ”A”. 

6. 

7. 
8. 
9. 
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4. JUSTERING OCH BYTE AV DRIVREMMAR 

a) Gör så här för att justera drivremmarnas spänning: 

1. Ta bort skyddet ”A” från remskyddet ”B” genom ta bort de två fästskruvarna och ta sedan bort 
remskyddet ”B” från maskinen sedan de fyra fästskruvarna har tagits bort. 
Skruva bort kontramuttern ”D” och lossa de fyra skruvarna ”C”. För att spänna remmarna, justerar du 
muttern ”E”. Skruva ut den för att minska remspänningen. Spänningen är korrekt om remmarna ger 
efter några millimeter när du trycker med tummen mot remmens utsida. 
När justeringen är klar, skruva in de fyra skruvarna ”C” och kontramuttern ”D” och sätt sedan 
tillbaka remskyddet ”B” och skyddet ”A”. 

2. 

3. 

b) Gör så här när du ska byta drivremmarna: 

1. Ta bort skyddet ”A” från remskyddet ”B” genom ta bort de två fästskruvarna och ta sedan bort 
remskyddet ”B” från maskinen sedan de fyra fästskruvarna har tagits bort.  
Skruva bort kontramuttern ”D”, lossa de fyra skruvarna ”C” och till sist muttern ”E”. 
Ta bort de två slitna remmarna ”F”. Båda remmarna måste bytas ut för att undvika problem med 
remspänningen, och montera sedan de nya remmarna. 
Utför operationerna ”2” och ”3” vid punkt ”A”. 

2. 
3. 

4. 
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PROBLEM ORSAK OCH ÅTGÄRDER 

 

 
Onormala vibrationer. 

 

-Sliten kniv-kontrollera kniven, ersätt den eventuellt. 

- Sliten motkniv-kontrollera motkniven, ersätt den vid behov. 

- Maskinen igensatt-rengör skärkammaren. 

 

 

 

Minskat utflöde. 
 

-Sliten kniv-kontrollera kniven, ersätt den eventuellt. 

- Sliten motkniv-kontrollera motkniven, ersätt den vid behov. 

- Maskinen igensatt-rengör skärkammaren. 

- Dåligt spända eller slitna drivremmar-kontrollera, byt vid behov. 

Material ratat eller bara 

accepterat med svårighet 

av inmatningstratten. 

-Sliten kniv-kontrollera kniven, ersätt den eventuellt. 

- Sliten motkniv-kontrollera motkniven, ersätt den vid behov. 
 

PROBLEM OCH LÖSNINGAR 
 



När maskinen inte används, kan den bara flyttas om drivenheten är bortkopplad. 
<Viktigt>: Fortsätt med måttlig hastighet och undvik gropar och ojämnheter i marken. 
<Observera>: följ reglerna i Vägtrafikförordningen när du kör på allmän väg. Fäst varningsskyltar baktill på 
maskinen. Följ alla lokala regler. 
<Drift>: lås traktorns dragarmar med kättingarna och begränsningslänkarna. Detta förhindrar dragarmarna 
från att pendla i sidled. 

Förvara maskinen på torr och dammfri plats. 

När maskinen har nått slutet av sin livslängd får den endast skrotas av auktoriserat företag som respekterar 
landets regler för miljöskydd. 

Därför är det nödvändigt att konsultera de lokala myndigheterna beträffande skrotningsproceduren. Maskinens 
viktigaste delar består av metall, plast och epoxilack. 

Maskinen täcks av tillverkarens garanti under en period av 12 månader. 

Garantin upphör att gälla om: 

a) 
b) 
c) 

Maskinen har inte fått regelbundet underhåll. 
Maskinen har inte använts ändamålsenligt. 
Maskinen har modifierats utan föregående skriftligt tillstånd från tillverkaren. 
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GARANTI 

INFORMATION OM SKROTNING AV MASKINEN 

LAGRING 

TRANSPORT 
 



I detta formulär bör användaren notera alla händelser som berör maskinen (ur arbets- och underhållssynpunkt) 
för att beskriva dess status. 
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DATUM 
 

DRIFTTIMMAR UNDERHÅLL 
 

NOTERINGAR 
 

OPERATÖR 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

LOGGBOK FÖR UNDERHÅLL OCH ARBETE 
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RESERVDELSLISTA 
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RITNINGAR 
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Pos. Kod Beskrivnin
g 

UM Anta
l 1 BTN051VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAT HUS NR 1 

2 BTN135VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAT UNDRE PLÅT NR 1 

3 BTN052VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD KÅPA ÖVER HUS NR 1 

4     

5 42200005 HANDTAG ART. 01THP40E20 M 10X20 NR 1 

6 42200013 HANDTAGSGREPP SMPP 20X6 NR 1 

7     

8 42400009 STÖD UCFC 208 C/45 NR 2 

9 43700039 KRYMPSKIVA VK 156 D.35X65 NR 1 

10 URC167D REMSKIVA 250/2B FLIPPER NR 1 

11     

12 BTN502D BIO-SHREDDER ARGO-SPLINES DRIVAXEL NR 1 

13 42400001 STÖD UCF 207 NR 2 

14 BTN055VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD DRAGSTÅNG NR 1 

15 BTN056VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD FLISKNIV NR 1 

16     

17 BTN501D BIO-FLISHUGG ARGO-HÄRDAD MOTKNIV NR 1 

18     

19 BTN145VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAT UTKASTARRÖR DISTANSRINGSHALVA NR 2 

20 BTN146VD BIO-FLISHUGG ARGO-UTKASTARRÖR UNDRE FLÄNSHALVA NR 2 

21 42200009 VRED M8x20 NR 1 

22     

23     

24 SRM220D LYFTTAPP KAT. I NR 2 

25 43700012 FJÄDERPINNE MED KÄTTING ART.98108 NR 1 

26 BTN058VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD KÅPA NR 1 

27 BTN057VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAT SKYDD NR 1 

28 BTN157VD FLISHUGG ARGO-PLÄTERAT STÖDJÄRN FÖR LACKERAD DRAGSTÅNG NR 1 

29 ELM257ZD SCORPION-GALVANISERAT SKYDD FÖR STÖD NR 2 

30 FRM103VD LEVANTE-SKYDD FÖR HÖGER STÖD NR 1 

31 43700059 REMSKIVA AV GJUTJÄRN BV 130/8-60 NR 1 

32 HOL179D ROTOR VÄNSTER LÅSBRICKA R-L NR 1 

33 42800039 DRIVREM B39 MED POLYESTERFÖRSTÄRKNING NR 2 

34 40200012 MUTTER M12 UNI 5588 GALVANISERAD NR 2 

35 40300002 BRICKA Ø8 UNI 6592 NR 31 

36 40300004 BRICKA Ø12 UNI 6592 NR 16 

37 40300035 BRICKA Ø6 UNI 6592 NR 8 

38     

39 40100014 SKRUV UNI 5739 M 12X30 GALVANISERAD NR 5 

40 40100061 SKRUV UNI 5739 M 12X45 GALVANISERAD NR 8 

41 40100143 SKRUV UNI 5739 M 6X25 GALVANISERAD NR 4 

42 40100077 SKRUV UNI 5739 M 8X20 GALVANISERAD NR 11 

43 40100042 SKRUV UNI 5739 M 8X16 GALVANISERAD NR 4 

44 40100015 SKRUV UNI 5739 M 12X35 GALVANISERAD NR 4 

RESERVDELSLISTA 
 



21 

45 40100023 SKRUV UNI 5739 M 12X40 GALVANISERAD NR 2 

46 40200006 MUTTER M12 DIN 980 SJÄLVLÅSANDE NR 11 

47 40200138 MUTTER M6 DIN 980 SJÄLVLÅSANDE NR 4 

48 40200002 MUTTER M8 DIN 980 SJÄLVLÅSANDE NR 3 

49 40100147 SKRUV UNI 5739 M 12X55 GALVANISERAD NR 4 

50 40600001 SMÖRJNIPPEL M6 NR 4 

51 40100336 SKRUV UNI 5931 M 10X16 GALVANISERAD NR 3 

52 BTN063VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAT 3-PUNKTSFÄSTE NR 1 

53 BTN500D BIO-FLISHUGG ARGO-PVC REKYLSKYDD NR 1 

54 BTN053VD BIO-FLISHUGG ARGO-FÖRLÄNGNING FÖR LACKERAD INMATNINGSTRATT NR 1 

55 BTN062VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD INMATNINGSTRATT NR 1 

56 BTN152VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD INMATNINGSTRATT ÖVRE 
SÄKERHETSANORDNING 

NR 1 

57 BTN113VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD SÄKERHETSANORDNING PÅ 
INMATNINGSTRATTENS SIDA 

NR 1 

58     

59 40100477 SKRUV UNI 7380 M 8X16 GALVANISERAD NR 8 

60     

61     

62 40100342 SKRUV UNI 7380 M 10X25 GALVANISERAD NR 16 

63 40100486 SKRUV UNI 7380 M 12X25 GALVANISERAD NR 2 

64 BTN054VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAT UTKASTARRÖR NR 1 

65 BTN155VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD UTKASTSKÄRM NR 1 

66     

67 40200040 GALVANISERAD LÅSMUTTER M8 DIN 982 NR 2 

68 BTN059VD BIO-FLISHUGG ARGO-LACKERAD ARGO NR 1 

69 ELM201D ROTORKNIV NR 8 

 



 

  

Importör: 

 
Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 
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