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Tekniska data 
 
Bredd .................................................................... ca 2550 mm. 

Längd .................................................................... ca 1900 mm. 

Fläktens diameter ....................................................... 850 mm. 

Antal vingar på fläkten ........................................................ 5 st 

Kastlängd ........................................................... 10 – 30 meter. 

Vridvinkel på utkaströr ........................................... 360 grader. 

Vikt ........................................................................... ca 867 kg. 

Effektbehov ................................................................ ca 80 hk. 

Kapacitet ............................................................. 12/15 m³/min. 

Kraftuttagsvarvtal ...................................... max. 540 varv/min. 

Trepunktskoppling .......................................................... Kat 2. 
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Inledning 
 

Fransgårds maskiner är konstruerade för professionella 
användare som sätter värde på stor kapacitet och 
driftsäkerhet, och samtidigt vill att arbetet ska utföras 
enkelt och effektivt. 
Fransgårds snöslungor är endast avsedda till att avlägsna 
snö från vägar och platser, och får inte användas för 
annat ändamål. 

 
Det förutsätts att arbetet utförs under rimliga förhållanden, 
inklusive att vägarna är i en passande omfattning, är 
rensade från främmande föremål och liknande. 
 
Till ändamålsenlig användning av maskinen hör också att 
du följer fabrikens instruktioner beträffande säkerhet, 
förberedelser, betjäning och underhåll samt att du tar 
kontakt med en auktoriserad verkstad i den omfattning 
som är nödvändig.  
 

 

Allmän information om maskinen 
 

Tänk alltid på att stänga av traktormotorn innan du 

smörjer, ställer in och utför underhåll eller 

reparationer. Dra också ut startnyckeln så att du kan 

vara säker på att ingen kan starta traktorn innan du 

har avslutat arbetet. 
 
 

Säkerhet 
 

Maskinen får endast användas av auktoriserade 
användare. 
Därför ska denna instruktionsbok läsas igenom innan du 
kopplar maskinen till traktorn. Även om du har haft en 
liknande maskin tidigare, ska du ändå läsa igenom 
handboken, det är din säkerhet som berörs. 
 

Snöslungan är en maskin som betjänas av en man, därför 
är det användarens ansvar att inga personer befinner sig 
inom maskinens arbetsområde.  

 

Låt under inga omständigheter någon närma sig eller 

uppehålla sig i närheten av maskinen när den är i drift. 
 
Du får inte överlåta maskinen till andra, innan du har 
förvissat dig om att de har den kunskap som behövs för 
att maskinen ska kunna betjänas säkert. 
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I följande avsnitt beskrivs kort de åtgärder som bör 

vara allmänt kända av operatören. 
 

 - Ansätt traktorns parkeringsbroms och stoppa 
  traktormotorn innan du: 
 

 - rengör och smörjer maskinen 
 
 - demonterar någon del av maskinen. 
 
 - justerar, reparerar eller underhåller    
     maskinen. 
 
 - Sänk alltid ner maskinen, när den ska parkeras. 
   Arbeta aldrig under en upplyft enhet utan  
  att den har säkrats med hjälp av   
  pallbockar eller annan mekanisk säkring. 
 

 - Starta inte traktorn, innan alla personer är på 
  säkert avstånd från maskinen, förrän alla verktyg 

har avlägsnats från maskinen och alla 
säkerhetskåpor är korrekt monterade. 

 
 - Bär inte löst åtsittande kläder under arbetet,  
  då de kan dras in av en rörlig del i maskinen. 
 
 - Använd alltid lagstadgad belysning och  
  säkerhetsmarkeringar vid transport på  
  allmän väg och vid körning i mörker. 
 
 - Vistas inte i närheten av maskinen när den är i 

drift. 
 
 - Du bör använda hörselskydd om traktorn saknar 

hytt och om bullret från maskinen är störande. 
 
 - Innan maskinen lyfts upp eller sänks ner ska du 

 kontrollera att inga personer finns i närheten av   
    maskinen. 

 
 - Använd inte maskinen till andra arbeten än  
  de som den är gjord för. 
 
 - Vistas inte mellan traktor och maskin under  
  till- och bortkoppling. 
 
 - Endast original reservdelar får användas. 
 
 - Inga personer får sitta på maskinen under 

transport. 
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 - Under reparation eller underhållsarbeten ska 
 kraftöverföringsaxeln och/eller hydraulslangarna 

   vara bortkopplade. 
 
Alla säkerhetsföreskrifter och lagar som gäller i det land 
där maskinen används ska följas. Följ även traktorns 
instruktionsbok. 

 

Risk för klämskador vid tillkoppling. 
Du får inte tillåta någon att vistas mellan maskinen och 
traktorn, när denna är monterad på traktorn. En 
okontrollerad manöver kan resultera i att vederbörande 
kommer i kläm. Felaktig betjäning kan också resultera i 
allvarlig personskada. 
 

Max. 175 bar. 
Sörj för att hydraulikens komponenter inte utsätts för 
större tryck än max. 175 bar, då det annars finns risk för 
att komponenter förstörs explosionsartat. I sådant fall 
utsätter du dig själv och andra för allvarlig risk att träffas 
av kringflygande metalldelar eller het olja under högt tryck. 
 
 

Krav på traktorn 
 

Traktorföraren bör använda hörselskydd om inte hytten 
kan stängas helt. 
 
För att behålla full kontroll över traktorn under alla 
förhållanden, bör minst 20 % av traktorns totala vikt ligga 
på framaxeln. 
 
Traktorernas specifikationer varierar starkt mellan de 
enskilda modellerna. Av detta skäl kan det eventuellt vara 
nödvändigt att reglera viktfördelningen med ett par 
frontvikter. 
 
Traktorns kraftuttag ska rotera med 540 varv/min.  
Trepunktslyften ska vara kat. 2. 
 
Traktorn ska vara utrustad med minst ett dubbelverkande 
hydrauluttag med 1/2” honkoppling, max. 175 bar.  
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Transport 
 

Om maskinen förflyttas med kran, ska det ske så som 
visas på bilden, kontrollera att stropparna är tillräckligt 
långa och har tillräcklig bärförmåga, (ca 867 kg) 
lyft försiktigt och se till att maskinen är i jämvikt.  
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Hopsättning 
 
Utkastarröret monteras på vridkransen.  
Hydraulmotorn justeras så nära kuggkransen som möjligt. 
Kontrollera sedan att vridkransen kan vridas obehindrat 
för hand. 
Maskinen är utrustad med tre medar, 2 av dem kan 
justeras i höjdled efter behov. 
 
 
 
 
 
 

 

Traktormotorn ska vara avstängd vid tillkoppling och 
bortkoppling. Du ska alltid säkerställa att inga personer 
vistas mellan traktorn och maskinen under till- och 
bortkoppling. Vid en okontrollerad manöver med traktorn 
kan personer drabbas av klämskador. 
 
Du ska kontrollera att alla hydraulkopplingar är täta och att 
samtliga slangar och armaturer är oskadade innan du 
aktiverar hydraulsystemet. Efter att traktormotorn har 
stoppats, ska du även säkerställa att slangarna är 
trycklösa genom att påverka hydraulsystemet.  
 
Hydraulolja under tryck kan tränga in under huden och 
orsaka en allvarlig inflammation. Skydda alltid hud och 
ögon mot oljesprut. Har en olycka inträffat och du har 
träffats av hydraulolja under tryck ska du omedelbart 
uppsöka läkare. 
 

 

 

Tillkoppling av maskinen 
 

Traktorns trepunktslyft ansluts med bultar till fästena på 
maskinen. 
Ställ in toppstången så att maskinen arbetar i vågrätt läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anslut hydraulslangarna till tryck- resp. returuttaget. 
Anslut kraftöverföringsaxeln till traktorns kraftuttag. Fäst 
säkerhetskättingen på snöslungan. 
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OBS! Kraftöverföringsaxeln måste vara felfri, utan skador. 
Eventuella skador ska åtgärdas innan den tas i drift. 
 
Kraftöverföringsaxelns längd ska anpassas så att den kan 
arbeta obehindrat utan att inner- och ytterrör dras isär 
under arbetet, se bilden. Kraftöverföringsaxeln får inte 
heller vara för lång. Är kraftöverföringsaxeln för lång kan 
den förstöra lagerfästet och kuggväxeln. 
 
Kontrollera att kraftöverföringsaxeln inte är inspänd när 
maskinen är max. och min. upplyft. Tänk på att i de fall 
som snöslungan är bakmonterad, kan traktorn köra på en 
högre nivå än snöslungan. Tänk också på att vid mycket 
korta axlar kan vinkeln på axeln bli för stor, kontakta i så 
fall leverantör/importör. 
 

OBS! Det ska alltid finnas en koppling med brytpinne på 
kraftöverföringsaxeln, max. 3500 Nm. Om en 
kraftöverföringsaxel används som inte är godkänd av 
Fransgård Maskinfabrik A/S, upphör alla garantiåtaganden 
att gälla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Igångsättning. 
 

Luckan på utkastarröret ställs in manuellt i önskat läge. 
Hydraulisk inställning kan levereras som tillbehör. 
 
Utkastarröret vrids till önskad sida med hjälp av traktorns 
hydraulik. 
 
Traktorns kraftuttag kopplas in och ställs in på  
max. 540 varv/min. 
 
Arbetshastigheten ska anpassas i förhållande till snöns 
mängd och beskaffenhet.  
 

 
   
 
 
 
 



 

                     8 

Montering av tillbehör. 
 

Montering av kantskär: 
 
 - Monteras på det sätt som visas på 

reservdelssidorna. 
 
Montering av hydraulisk reglering av utkastarrörets lucka: 
 
 -  Monteras på det sätt som visas på 

reservdelssidorna. 
 -  Använd 1 sats dubbelverkande uttag 

 försedda med 1/2” honkoppling. 
 - Tänk på att efterdra de hydrauliska  
  komponenterna för att förhindra oljeläckage. 
 
  

Montering av långt utkastarrör: (tillbehör) 
 
 - Monteras på det sätt som visas på 

reservdelssidorna. 
 - När det långa utkastarröret monteras är det 

 mycket viktigt att skruvarna är ordentligt 
åtdragna. Detta ska kontrolleras regelbundet. 

 - Det är viktigt att du gör klart för dig hur högt 
  utkastarröret verkligen är. 
 

Bortkoppling 
 

Efter att maskinen har använts ska den kopplas bort på 
följande sätt: 
 
 

OBS! 
 
Traktorns kraftuttag ska alltid vara frånkopplat när du 
arbetar vid maskinen och med kraftöverföringsaxeln. 

 
- Placera maskinen på ett jämnt underlag. 
- Koppla bort hydraulslangarna.  
- Koppla bort kraftöverföringsaxeln och häng upp den på   
  kroken. 
- Dra ut bultarna ur dragarmarna och toppstången. 
- Maskinen är nu bortkopplad och kan lämnas. 
 

 

 
Underhåll 
 

Varning: Vid reparations-, underhålls- och 
rengöringsarbeten är det av största vikt att den personliga 
säkerheten säkerställs och du ska därför alltid parkera 
traktorn (om den är tillkopplad) och maskinen enligt 
gällande säkerhetsregler.
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Viktigt: Skruvar, muttrar och kopplingar på din nya maskin 
ska efterdras efter 2 timmars drift, samtidigt ska alla 
rörliga delar smörjas med fett. 
 
Vid smörjning eller underhållsarbeten ska du förvissa dig 
om att maskinen är nedsänkt och står stabilt. 
Maskinen smörjs regelbundet via smörjnipplarna.  
Rengör hydraulkopplingarna på både traktor och 
snöslunga med en ren trasa före tillkopplingen. 
 
Du får aldrig försöka att rengöra, smörja eller ställa in 
maskinen innan traktormotorn har stoppats, startnyckeln 
dragits ut och parkeringsbromsen har ansatts. 
Efter användningen ska maskinen rensas från snö, då 
fastfrusen snö eventuellt annars kan vålla problem nästa 
gång som du ska starta. 
 
OBS! Spruta inte vatten direkt in i lagren eller lagerhusen. 
Ska maskinen lagras längre tid bör den behandlas med 
syrafri olja. 
 
 

Smörjning 
 

Fett: Du bör alltid förvissa dig om att maskinen är 
ordentligt smord, innan du tar den i drift. 
 
Fettyp: Universalfett av god kvalitet. 
 
Rörliga mekaniska förbindningar smörjs med fett eller olja 
efter behov. 

 
Förvaring 
 

Följande åtgärder ska vidtas innan maskinen ställs undan: 
 
Rengör maskinen grundligt och smörj in den med syrafri 
olja. 

 Smörj samtliga fettnipplar. 

 Bättra på eventuella lackskador. 

 Parkera maskinen vågrätt, redskapet bör inte luta. 

 Parkera maskinen på en torr plats, skydda den mot 
väder och vind. 

 

Risker vid användning 
 

Det ligger i användarens ansvar att inte utsätta andra för 
faror när snöslungan används. Ta hänsyn till människor 
och djur som befinner sig i närheten av maskinen, då 
stenar och andra föremål kan finnas i snön. Utkastarröret 
på maskinen ska därför vridas så att snö som kastas ut 
från den inte utgör en fara för andra trafikanter. 
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Demontering 
 

När maskinens livslängd har nåtts ska maskinen lämnas 
in till auktoriserad återvinningsstation i landet. 
 
Finns oljeprodukter i maskinen ska dessa avlägsnas enligt 
de lagar som gäller i resp. land. 
 

 

Beställning av reservdelar 
 

Vid reservdelsbeställningar ska typbeteckning, 
serienummer och tillverkningsår anges. Denna information 
finner du på typskylten. Du ombeds att snarast möjligt 
efter leverans notera denna information på första sidan i 
den medföljande reservdelskatalogen, så att du har dem 
tillhands när du ska beställa delar. 
 
 
 



 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 

 


