
Introduktion 
 
GT-DKH är mycket kraftigt byggd och avsedd för mycket svåra 
arbetsförhållanden. Den är som standard utrustad med ett hydrauliskt 

svängbart skär, vilket innebär att skäret kan vridas. 270 . Den har tre 
inställningsmöjligheter mellan trepunktsfästet och lyftbommen så att 
skäret kan löpa rakt bakom traktorn, eller kan det sidoskjutas åt höger 
eller vänster. När man gör den här inställningen, skall skäret lyftas så att 
det ligger strax ovanför underlaget. Som extra tillbehör kan vi leverera en 
cylinder, som kan utföra denna funktion. Den är vidare utrustad med 
kraftiga hjul med 6-lagers däck, hjulen är pivoterande med steglöst 
justerbar höjdinställning. 
 
Smörjning och underhåll 
 
GT-250DKH / GT-275DKH & GT-300DKH är utrustad med smörjnipplar 
på följande ställen: 

 5 st. vid bladets vridpunkt 

 3 st. vid trepunktsfästets vridpunkt 

 3 st. vid cylindern för horisontell inställning 

 2 st. vid kolven, som vrider bladet 

 2 st. vid hjulupphängningen 

 2 st. i hjulen 
 
Säkerhetsföreskrifter 
 
GT-DKH är avsedd för hyvling av grusvägar, mark samt snö- och 
isröjning och får heller inte användas för andra ändamål. Det är ägarens 
och användarens ansvar att se till att inga personer, eller annat som kan 
komma till skada, inte skadas när maskinen används. 
Vid inställning av skäret, finns det en klämningsrisk och det är därför 
mycket viktigt att du försäkrar dig om att ingen person befinner sig inom 
maskinens arbetsområde. 



 
Monteringsinstruktion. 
GT-DKH, levereras i vissa fall bara delvis monterad. 
Bultar, muttrar, fästanordningar och andra delar är monterade på avsedd 
plats på maskinen. 
Monteringsbeskrivning: 
1. Smörj vridskiva och axeltappar (Ill 1-1,2). 
2. Ramen sänks genom axeltappen på bladet och den övre ytan på  
 vridskivan skall smörjas. (Ill 2-1). 
3. Distansringarna monteras i följande ordning på vridskivan (Ill 3 & 4) 
 1. 2 st. 15 mm distansringar 
 2. 2 st. 3 mm distansringar. 
 3. 4 st. nylonslitringar 
 4. 2 st. 15 mm ringar med smörjnipplar. Skilj på höger och vänster. 
 5. Allt sammankopplas med 16 st. M20 x 75 mm skruvar med  
  låsmuttrar. 
4. Skyddsbeslaget monteras, 75 mm axeln vinklas så att den kan  
 monteras från undersidan (Ill 4-6). 
5. Montera trepunktsupphängningen och stödbenet (Ill 5 / 7). 
6. Cylindrarna monteras och slangarna dras genom slanghållaren  
 (Ill 5 / 7). 
7. Alla gängor och alla rörliga ytor och lager smörjes när maskinen  
 hop monteras. (Ill 5-1 / 7-1 / 8-1). 
 För övrigt, se bilder på motstående sida, och även följande 
 reservdelsritningar. 
 
 


