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Bästa kund!

Sopmaskinen Kompakt är en produkt som uppfyller högt 
ställda kvalitetskrav.

Handboken innehåller nödvändiga, viktiga och nyttiga 
uppgifter och anvisningar om sopmaskinen. Informationen 
bidrar till maskinens driftssäkerhet, tillförlitlighet och 
livslängd.

Läs noggrant igenom handboken och 
säkerhetsanvisningarna innan drifttagning, och följ 
anvisningarna.

Handboken beskriver användning, skötsel och underhåll. 
Informationen hjälper er att minska risker och undvika 
skador.

Vi önskar er ett gott arbetsresultat med sopmaskinen 
Kompakt.

Tuchel Maschinenbau GmbH

Denna handbok beskriver den tekniska nivån i februari 2006.

Beroende på vår strävan att ständigt förbättra 
våra sopmaskiner, kan det hända att detaljer 
har ändrats. Att förbättringar senare införts, 
förpliktigar inte oss att göra motsvarande 
ändringar även i de redan levererade 
sopmaskinerna. 

 
Om förbättringarna innebär mindre ändringar, 
så införs de inte i handboken. Några anspråk 
på sådant kan inte härledas från denna 
handbok.

Anmärkning

Anmärkning
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  Allmänt
�  Allmänt

�.�  Användningsområde
Sopmaskinen Kompakt är speciellt utformad för montering 
framtill och finns i följande utföranden: 
MK/HK => Anpassad till kopplingstriangel 
MD/HD => Anpassad till trepunktsfäste 
HH => Anpassad till minilastare:

Den stabila konstruktionen och de olika arbetsbredderna 
gör denna sopmaskin lämpad för användning på gator, 
vägar och torg av alla storlekar.

Sopmaskinen Kompakt monteras i kopplingstriangel, i 
trepunktsfäste, monteringsplatta för kommunalfordon eller 
på minilastare.

Uppsamlingsbehållaren på sopmaskinen Kompakt kan 
öppnas hydrauliskt, så att stora ytor kan sopas med 
maskinen frisopande.

Med de olika extrautrustningarna, till exempel 
vattenspolningsanordning för dammbindning, sidosopkvast 
för sopning nära kanten, hydraulisk sidförskjutning 
för att underlätta arbetet och förstärkta löprullar, kan 
sopmaskinen anpassas till varierande arbetsmiljöer.

�.�  Produktuppgifter

�.�.�  Allmänt
Följande handbok gäller för serien =>    
Kompakt MK 400 / MK 520   -  Kompakt HK 400 / HK 520
Kompakt MD 400 / MD 520  -  Kompakt HD 400 / HD 520
   Kompakt HH 400 / HH 520

�.�.�  Tillverkarens adress
Tuchel Maschinenbau GmbH 
Holsterfeld 15 
D-48499 Salzbergen,  
Tyskland 
Tel.: +49 (0) 5971 9675 0 
Fax: +49 (0) 5971 9675 -30 
Beställning av reservdelar: service@tuchel.com



Allmänt

�0

�.�.�  Typbeteckning
Nedan ett exempel för Kompakt 200 MK 520.
Kompakt 200 MK 520
    Borstens diameter i mm
    Monteringsmöjligheter
      K = Kopplingstriangel
      D = Trepunktsfäste
      H = Minilastarfäste
    Typ av drivning
      M = Mekaniskt
      H = hydraulisk
    Arbetsbredd i cm 
    Sopmaskin typ Kompakt

�.�.�  Märkning
Maskinen är märkt med en typskylt.

För in data om sopmaskinen här, så finns de 
alltid tillhands.     
 

Modell

Serienr:

Byggår/ordernummer:

Max oljetryck  [bar]:

Max oljeflöde [l/min]:

Vikt [kg]:

All märkning (märkskylt, säkerhetsetiketter 
m m) är viktig dokumentation som inte får 
förändras eller göras oläslig. Om skyltar och 
etiketter skadas eller är felaktiga, måste de 
bytas ut.

�.�.� Information om försäkran om 
överensstämmelse

De grundläggande säkerhets- och hälsokraven enligt 
maskindirektiv 98/37 EG för separat monterade 
sopmaskiner är uppfyllda, vilket gör att maskinen kan 
förses med CE-märket. Vid utveckling av den separat 
monterade sopmaskinen har dessutom de harmoniserade 
europeiska normerna DIN EN ISO 12100 Teil 1 und 
Teil 2 (Maskinsäkerhet), DIN EN 982 (Maskinsäkerhet 
- hydraulik) och DIN EN 1553  (Lantbruksmaskiner 
- Allmänna krav - Maskinsäkerhet ) tillämpats. Detta 
dokumenteras i EU-försäkran om överensstämmelse.

Anmärkning

Observera
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�.�.�  Uppgifter vid förfrågan och beställning

Ange typbeteckning, serienummer och 
byggnadsår för sopmaskinen vid beställning 
av reservdelar eller tillbehör.

Det är inte tillåtet att använda tillbehör/
reservdelar från andra tillverkare.   
Originaldelar ökar säkerheten. Vi tar inget 
ansvar för skador som orsakas av att andra 
tillbehör och reservdelar används.

�.�.7  Anslutningar
Nödvändiga hydraulanslutningar, vid följande utrustning på 
sopmaskinen Kompakt:

- hydraulisk vridning 
=> en dubbelverkande styrkrets 

vid drivning från kraftuttag:

- hydraulisk behållartömning 
=> en dubbelverkande styrkrets hydraulisk 
 behållartömning och sidosopborstar 
=> en dubbelverkande styrkrets 

vid hydraulisk drivning:

- hydraulisk drivning 
=> en enkelverkande styrkrets

- hydraulisk drivning och behållartömning 
=> en dubbelverkande styrkrets

- hydraulisk drivning, behållartömning och sidosopborstar 
=> en dubbelverkande styrkrets

Anmärkning

Observera
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�.�.� Energiförbrukning
Typ av drivning: Kraftuttag

Varvtal:  540 / 1000 / >2000 1/min 
   (Beroende på arbetsfordon)

Effekt:   9–18 kW

Typ av drivning: Hydraulisk

Oljetyper:  Hydraulolja enligt  
   ISO VG 46 DIN 51524 (till exempel 
   Vitam GF 46 från firma Aral)

�.�.9 Beskrivning av produkten och tillbehören
Sopmaskinen kan användas för både uppsamlande 
sopning och frisopning. Frisopning kan göras utan att 
demontera samlingsbehållaren genom att ställa om en 
kran på maskinens översida.

Öppning och stängning av uppsamlingsbehållaren 
görs från arbetsfordonet. Detta manövreras med en 
hydraulcylinder. 

Sopvalsen är fritt upphängd i ramen med ett 
spärrarmssystem. Sopvalsen ställs in med en spärrspak. 
Genom efterjusteringen fås ett likformigt gott sopresultat.

Sopvalsen har som standard en vågformig borste med 
ringar av 100 % PP. Borstringarnas diameter är 520 mm.

Ramen i sopmaskinen Kompakt består av en robust och 
stabil svetsad konstruktion. 

Med hjälp av den mekaniska eller hydrauliska vridningen 
kan sopmaskinen vridas 20° åt höger eller vänster.

Sopmaskinen Kompakt anpassas för olika typer 
av arbetsfordon med direkt montering. Alla 
monteringsvarianter är ledat upphängda i maskinramen.

Nivåutjämningen mellan maskinens ram och vridkonsolen 
utjämnar skillnader i sidled även när marken är mycket 
ojämn.

Pendelleden mellan vridkonsolen och fästet ger optimal 
utjämning även när marken är mycket ojämn.
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Tillbehör

•  Uppsamlingsbehållare med Vulkollanlist och inbyggt 
tredje stödhjul

•  Överfyllningsklaff som ökar uppsamlingsbehållarens 
påfyllningsvolym.

• Hydrauliska sidosopborstar med varvtalsreglering för 
sopning nära kanten

• Hydraulisk sidoomställning och vridning med 
hydraulcylinder. För detta behövs en dubbelverkande 
styrventil på arbetsfordonet.

• Hydraulisk drivning av sopvalsen.

• Tredje stödhjul för stabil markkörning, endast för 
sopmaskiner utan uppsamlingsbehållare (frisopande)

• Vatteninsprutning för dammbindning och 100 liter 
vattentank (upphängning baktill med trepunktsfäste) 
med en 12/24 V torr pump 

•  Extra stabila styrrullar i olika utföranden.

• Utrustning för körning på allmän väg, bestående av 
positionsljus

�.�.�0 Avsedd användning
Personer som ska montera sopmaskinen Kompakt måste 
uppfylla följande krav: 

- Ha läst och förstått handboken

- Ha lämplig utbildning

- Vara auktoriserade av sitt företag.
Sopmaskinen Kompakt är avsedd för rengöring av fasta 
ytor (till exempel vägar, gångvägar, parkeringsplatser, 
gårdar) som är normalt nedsmutsade.

Avsett användningssätt innebär också, att användaren 
följer våra drifts-, underhålls- och skötselinstruktioner.

Om maskinen används för annat än det ändamål som 
anges ovan, tar tillverkaren inget ansvar för säkerheten. 
Risken ligger då helt på användaren.
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�.�.��  Tekniska data 

Tekniska data Kompakt ��0 ��� ��0 �7� �00
Arbetsbredd  mm 1200 1350 1500 1750 2000
Arbetsbredd vid 20° snedställning  mm 1130 1270 1410 1645 1880
Total bredd  mm 1410 1560 1710 1960 2210
Vikt i grundutförande  kg 135 140 160 172 185
Vikt Kompakt med uppsamlingsbehållare  kg 175 185 210 227 245
Volym uppsamlingsbehållare Liter 85 95 145 170 190
Sopkapacitet vid 6 km/h max. m²/h 7200 8100 9000 10500 12000
Sopvalsens diameter  mm 400 520
Sidosopborstarnas diameter mm 500 600
Hydraulisk drivning:
Nödvändigt flöde  l/min 20 25
Max driftstryck vid kontinuerlig belastning  bar 175

Jämför vikten med arbetsfordonets 
tillåtna axellast!

Vikterna är riktvärden (som varierar 
beroende på maskinens utrustning), 
fäste ingår inte.

Vi förbehåller oss givetvis 
rätten att införa tekniska 
förändringar beroende på den 
tekniska utvecklingen.

Observera

Anmärkning

Anmärkning

Kopplingstriangel 
Maskinen 
frisopande

Tyngdpunkt Minilastarfäste
Maskin med 3:e stödhjul

Trepunktsfäste 
Maskin med 

uppsamlingsbehållare

Multicar-fäste, 
Maskin med 
uppsamlingsbehållare
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  Säkerhet
� Säkerhet
Handboken innehåller grundläggande anvisningar som 
ska följas vid montering, drift och underhåll. Personalen 
bör läsa denna handbok före användning och drifttagning 
av maskinen. Handboken ska alltid finnas tillgänglig. 

�.�  Beteckningar för handbokens 
varningsmärkning

De säkerhetsföreskrifter i handboken, som kan leda till 
personskador om de inte följs, är märkta med följande 
symboler: Allmän fara:

Säkerhetssymboler enligt ISO 11684 

Risk för klämskador:

Risk för skärskador:

  

De säkerhetsföreskrifter i handboken, som kan leda till 
skador på maskinen om de inte följs, är märkta med ordet:  
  .

Anmärkningar betecknas med:

Anvisningsetiketter på maskinen ska alltid följas, och de 
måste alltid vara fullt läsbara.

2.2  Personalens kvalifikationer och utbildning
Sopmaskinen får bara användas, underhållas och 
repareras av personer som väl känner till maskinen och 
som har fått information om de risker som finns. 

Personalens ansvarsområde, behörighet och handledning 
ska noggrant styras av den driftansvarige. 

Om operatörerna inte har tillräckliga kunskaper, måste de 
få utbildning och handledning. 

Dessutom ska den driftansvarige se till att personalen helt 
förstår innehållet i handboken.

Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna handbok får 
endast utföras av auktoriserade verkstäder.

Observera

Anmärkning
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�.�  Risker om säkerhetsföreskrifterna inte 
följs

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan det uppkomma 
risker för personalen, miljön och maskinen. Om 
säkerhetsanvisningarna inte följs, gäller inga anspråk på 
skadestånd.

Här några exempel på konsekvenser av att 
säkerhetsföreskrifterna inte följs:

• Bortfall av viktiga maskinfunktioner 

• Risk för personskador orsakade av mekanisk och 
kemisk påverkan.

• Risk för miljöskador genom att hydraulolja läcker ut.

�.� Säkerhetsmedvetet arbete
Följande punkter i handboken måste beaktas: 

- Säkerhetsanvisningar, 

- Gällande nationella bestämmelser för arbetarskydd, 

- Företagets interna arbets-, drifts och 
säkerhetsföreskrifter. 

Fordonstillverkarens säkerhetsanvisningar ska beaktas. 
Den tillåtna axellasten får inte överskridas.

Myndigheternas bestämmelser för arbetarskydd och 
förebyggande av olycksfall ska alltid följas.

När maskinen används på allmän väg måste tillämpliga 
bestämmelser följas, till exempel Vägtrafikförordningen. 
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  Säkerhet
�.�  Säkerhetsanvisningar för användaren/

operatören
Operatören måste känna till hur alla anordningar och 
manöverelement fungerar innan arbetet påbörjas. 

Se till att kläderna är tätt åtsittande.

Överskrid inte tillåtna axellaster, totalvikt och 
transportmått.

Se till att belysningen i arbetsområdet är tillräcklig, till 
exempel vid drifttagning, nattkörning eller dålig sikt.

Studera de gällande föreskrifterna för 
påbyggnadsmaskiner innan drifttagningen.

Information om regler för fordon finns  
bland annat på Vägverkets hemsida  
http://www.vv.se. Följ för övrigt  
gällande svenska och europeiska  
regler och förordningar. 

Montering
Kontrollera att monteringsanordningen är oskadad och 
säker innan montering av maskinen. Se till att alla skador 
repareras omedelbart.

Kontrollera att sopmaskinens fästen och låsanordningar är 
korrekta innan drifttagningen.

Sätt stödanordningarna i rätt läge vid monteringen.

Kraftuttaget och hydrauliken måste vara avstängda när 
sopmaskinen monteras.

Kontrollera att kraftöverföringsaxelns skydd är oskadat, 
byt ut vid behov.

Följ även arbetsfordonets handbok vid monteringen! Här 
beskrivs endast ett exempel.

Anmärkning
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Transport

Med transport menas körning med 
sopmaskinen upplyft!

Transportutrustning - till exempel: Kontrollera och montera 
till exempel extra belysning, varningsanordningar och 
skyddsanordningar på arbetsfordonet. Byt ut skadad 
utrustning vid behov.

Om arbetsfordonets normala belysning skyms av 
sopmaskinen när den är i transportläge, måste extra 
belysning monteras på arbetsfordonet.

Det är inte tillåtet att medföra passagerare på 
sopmaskinen under transport.

Kraftuttaget eller hydrauliken för drivning och nedsänkning 
av sopmaskinen måste säkras mot oavsiktlig användning 
under transport.

Sopmaskinen förändrar köregenskaperna samt påverkar 
styrningen och inbromsningen. Ta hänsyn till detta vid 
transportkörning.

Drift
Sopmaskinen får användas endast när alla 
skyddsanordningar är monterade och i skyddsläge.

Det är inte tillåtet att vistas i arbetsområdet. Kontrollera att 
omgivningen är fri innan körning och drifttagning (barn). 
Se till att sikten är tillräcklig.

Det är inte tillåtet att medföra passagerare på 
arbetsfordonet under arbetet.

Lämna aldrig förarplatsen under körning.

Ta hänsyn till att den påmonterade sopmaskinen påverkar 
köregenskaperna, samt styr- och bromsförmågan.

Anpassa hastigheten till väg- och trafikförhållandena. 
Undvik plötsliga svängar vid körning i ojämn terräng och 
vid körning tvärs sluttningar.

Anmärkning
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  Säkerhet
Ombyggnad
Ombyggnadsarbeten på sopmaskinen får bara göras 
när kraftuttaget/hydrauldrivningen är urkopplad. Ta ur 
startnyckeln och se till att arbetsfordonet inte kan startas 
av misstag eller rulla iväg!

Sopmaskinen får användas endast när alla 
skyddsanordningar är återmonterade och i skyddsläge.

Demontering
 Innan du lämnar arbetsfordonet, kontrollera att 
sopmaskinen vilar mot underlaget, att startnyckeln är 
uttagen och att arbetsfordonet inte kan startas av misstag 
eller rulla iväg! 

Sätt stödanordningarna i rätt läge vid demontering.

Tänk på att maskinen har rörliga delar som kan fortsätta 
rotera en tid efter att maskinen stängts av. Vänta tills alla 
delar står stilla. 

Endast för hydraulkomponenter
Hydraulslangarna får bara demonteras när systemet är 
trycklöst. Använd skyddshandskar, hydraulnipplarna kan 
bli mycket varma. Risk för brännskador!

Kontrollera dragningen av hydraulslangarna före körning. 
Skador uppkommer lätt om hydraulslangarna hakar upp 
sig eller kläms.

Hydraulslangar ska bytas ut senast efter 6 års användning 
(inklusive lagringstid på två år).

Kontrollera hydraulslangarna regelbundet med lämpliga 
hjälpmedel, byt ut dem om de är skadade eller har åldrats.

Vätskor som sprutar ut med högt tryck (hydraulolja) kan 
tränga igenom huden och orsaka svåra skador. Sök 
omedelbart läkare om skador uppkommer. Infektionsrisk!

Utbytesledningarna ska uppfylla tillverkarens krav.

Läckor innebär en fara för miljön, och de måste därför 
omedelbart åtgärdas.

Om sopmaskinen har en hydraulcylinder för 
snedställningen, får den manövreras endast om det inte 
finns några personer i vridområdet. Det finns risk för 
kläm- och skärskador på vissa ställen i de hydrauliskt 
manövrerade delarna.



Säkerhet
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�.�  Grundläggande säkerhetsföreskrifter för 
användning av kraftöverföringsaxel 

Den som har ansvaret för driften ska se till att att 
maskinföraren noga har läst igenom bruksanvisningen 
från tillverkaren av kraftöverföringsaxeln, så att föraren 
förstår riskerna vid användning av kraftöverföringsaxlar.

Maskinen får bara köras med kraftöverföringsaxlar av 
originaltillverkning, och som har för tillämpningen lämplig 
längd och storlek, samt rätt typ av överlastskydd eller 
frikoppling. Kraftöverföringsaxlar och överlastskydd eller 
frikoppling ska användas på avsett sätt.

Kontrollera före varje körning att kraftöverföringsaxeln, 
arbetsfordonet och maskinen är rätt monterade och 
funktionsdugliga. Skadade eller saknade delar till 
kraftöverföringsaxeln ska alltid ersättas med originaldelar.

Kontrollera innan arbetet att kraftöverföringsaxeln är 
ordentligt ansluten till arbetsfordonet och maskinen.

Maskinföraren ska av säkerhetsskäl inte bära lösa kläder 
eller remmar. Beröring av rörliga delar innebär risk för 
olycksfall.

Den maximala utdragslängden får under arbete eller 
körning inte uppnås. Under alla förhållanden måste 
profilrören överlappa med minst 1/3 av deras längd.

Arbeta med liten och likformig utvinkling. Om vinkeln är 
över 35°, koppla ur kraftuttaget.

Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln innan du går 
in i arbetsområdet eller utför underhåll.

Underhåll, skötsel och ommonteringar får bara göras 
på sopmaskinen när kraftuttaget är avstängt. Ta ur 
startnyckeln och se till att arbetsfordonet inte kan startas 
av misstag eller rulla iväg!
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  Säkerhet
�.7 Särskilda säkerhetsanvisningar för 

monteringen
Sopmaskinen ska monteras med den levererade 
monteringsutrustningen på rätt typ av arbetsfordon.

Monteringsanordningarna får inte förändras eller 
modifieras.

Kontrollera fordonstillverkarens uppgifter om stödlaster, 
axelavlastningar, axellaster, totalvikt och transportmått.

Om motvikt ska användas, montera den enligt 
anvisningarna på arbetsfordonet innan maskinen hängs 
på.

Var särskilt försiktig vid monteringen och anslutningen.

Underhåll, skötsel och ommonteringar får bara göras 
på sopmaskinen när kraftuttaget och hydrauliken är 
avstängda. Ta ur startnyckeln och se till att arbetsfordonet 
inte kan startas av misstag eller rulla iväg!

Följ även arbetsfordonets handbok vid monteringen! Här 
beskrivs endast ett exempel.

Kontrollera att maskinen är ordentligt monterad och att alla 
låsningar är på plats.

Kontrollera dragningen av de elektriska 
anslutningsledningarna och hydraulslangarna. Skador 
uppkommer lätt om ledningar eller slangar hakar upp sig 
eller kläms.

Skadade hydraulslangar måste omedelbart bytas ut.



Säkerhet
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�.�  Säkerhetsanvisningar för underhålls-, 
kontroll- och monteringsarbeten

Användaren ska se till att alla underhålls-, kontroll- och 
monteringsarbeten utförs av auktoriserad och kvalificerad 
personal, som fått tillräcklig information om maskinen 
genom att ingående studera handboken.

Underhåll, skötsel och ommonteringar får bara göras 
på sopmaskinen när kraftuttaget och hydrauliken är 
avstängda. Ta ur startnyckeln och se till att arbetsfordonet 
inte kan startas av misstag eller rulla iväg!!

Om underhåll görs när maskinen är upplyft, ska lämpliga 
stöttor placeras ut.

Använd lämpliga verktyg och handskar när sopvalsen och 
soplisten ska bytas. 

Ta hand om spillolja och spillfett enligt gällande regler.

När arbetena avslutats, ska alla säkerhets- och 
skyddsanordningar omedelbart monteras tillbaka och 
sättas i funktionsläge.

Gå igenom checklistan i avsnittet Drifttagning innan 
maskinen åter ska användas.

�.9  Egna ombyggnader och egentillverkade 
reservdelar

Ombyggnad eller förändring av maskinen får bara göras 
efter överenskommelse med tillverkaren. Av säkerhetsskäl 
bör tillbehör och reservdelar vara av originalutförande 
eller godkända av tillverkaren. Vi tar inget ansvar för 
skador som orsakas av att andra tillbehör och reservdelar 
används.

�.�0  Otillåten användning
Maskinen är driftssäker endast om den används för 
avsett ändamål enligt handbokens kapitel 1 – Allmänt. 
De gränsvärden som anges i databladen får aldrig 
överskridas.
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  Säkerhet
�.�� Varningsskyltar på maskinen enligt ISO 

�����

Det finns varningsskyltar på sopmaskinen på 
alla farliga ställen. Texterna nedan används 
som förklaring på varningsskyltarna.

Läs noggrant igenom handboken och 
säkerhetsanvisningarna innan drifttagning, och följ 
anvisningarna.

Maskinens delar får bara beröras när de står helt stilla.  
- Sopaxeln
- Sidosopborstar

Sätt inte händerna i de områden där det finns 
klämningsrisk när maskinen är igång.  
- Öppning/stängning av uppsamlingsbehållare 
- Pendelkompensation på arbetsfordonets fäste

Skyddsanordningar får inte tas bort eller öppnas när 
motorn är igång.
- Kedjebox i sopmaskinens sida

Anmärkning



Säkerhet
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Risk för kringflygande föremål när motorn är igång, håll 
säkerhetsavståndet.
- När maskinen används frisopande 
- När sopmaskinen används frisopande

Se till att säkerhetsavståndet är tillräckligt stort 
när sopmaskinen sänks ner. Gå inte i närheten av 
sopmaskinen när den är upplyft.    

Gå inte in i sopmaskinens svängområde under drift.
- Hydraulisk vridning för snedställning av  
  sopmaskinen Kompakt

De anvisningsskyltar som finns på maskinen 
ska vara väl läsbara. Om skyltarna inte är 
läsbara, ska de bytas ut.

Ange skyltarnas artikelnummer vid 
beställningen.

Observera

Anmärkning
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  Lagring
� Lagring

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Demonteringen av sopmaskinen beskrivs i 
Kapitel 6 - Demontering!

Tänk på komponenternas vikter.

Lagring allmänt

• Förvara sopmaskinen på ett stabilt och jämnt underlag 
och på en torr och ren plats.

• Kontrollera att sopmaskinen står säkert uppställd. 

• Rengör sopmaskinen. Smutsen suger upp fuktighet och 
leder till rostbildning. Bättra vid behov lackskador.

•  Smörj sopmaskinen.

I Kapitel 7.12 Smörjplan beskrivs 
sopmaskinens smörjställen!

Lagring borstringar

• Dra handtagen (1) för sopaxelns inställning bakåt och 
haka fast dem i översta läget (2).

Klämningsrisk! Handens insida ska vara vänd mot 
sopmaskinens mitt (styrrullarna).

• Gör inställningen lika på båda sidor.

Lagring utan uppsamlingsbehållare

• Sätt de båda avställningsstöden (3) i det översta hålet 
och lås dem. (Sopvalsen står inte längre mot marken)

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning
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Lagring vattensprutanordning

• Kontrollera att vattentanken är tom innan sopmaskinen 
ställs upp för lagring.

•  Om det finns frysrisk, låt vattensprutningens pump gå 
10 till 15 s, tills det inte längre finns något vatten kvar i 
ledningen.

Lagring med uppsamlingsbehållare

• Stäng kranen till uppsamlingsbehållarens 
hydraulcylinder.

Se etiketten på maskinens översida. 

Lagring sidosopborstar 

• Stäng hydraulventilen för sidosopborstarna. 

Se etiketten på hydraulventilen.

• Vrid sidosopborstarna (3) uppåt och lås dem med 
fjäderpinnen (1) bakom anslaget (2).

Anmärkning

Anmärkning
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  Montering
�  Montering

�.� Första montering

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Kontrollera att fordonets fästen är i höjd med 
sopmaskinens fästen.

• Ställ om fästets höjd genom att skruva ut skruvarna (1) 
på båda sidor.

• Lås den i lämplig höjd i hållisten (2) med skruvarna och 
montera en ny låsmutter.

Vid montering i minilastarfästen behövs 
ingen anpassning vid första montering.

Kraftöverföringsaxel

Förkortning av kraftöverföringsaxeln måste 
göras enligt tillverkarens anvisningar (se 
kraftöverföringsaxelns bruksanvisning).

• Skjut på axelgaffeln (3) på drivaxeln (2) från  
växeln (5) och lås med låsskruven (1) (För sopmaskin 
med borstdiameter 520 använd kraftöverföringsaxel 
med draghylsa (5)). Se tillverkarens bruksanvisning  
för kraftöverföringsaxeln.

• Haka fast vridsäkringens kedja (4) på lämpligt ställe.

Vattensprutanordning och belysningsanläggning

När en sopmaskin med vattensprutanordning 
eller belysningsanläggning monteras första 
gången, ska kopplingsdosan monteras på 
lämplig plats i arbetsfordonet.

•  Anslut kabeln (3) till batteriets minuspol.

•  Anslut kabeln (4) till positionsljusets pol.

•  Kontaktdosa (5) för elektrisk anslutningsledning till 
sopmaskinen.

•  (1) Säkring.

•  (2) Huvudbrytare.

Anmärkning

Anmärkning
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�.� Montering - kopplingstriangel

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Kontrollera att kopplingstriangeln och dess motgående 
fäste är rena. Rengör vid behov.

•  För in frontfästet i kopplingstriangeln och lås.

• Kontrollera att monteringsanordningen sitter fast 
ordentligt.

• Montera kraftöverföringsaxeln på fordonssidan och haka 
fast vridsäkringens kedja på lämpligt ställe.

•  Anslut eventuella hydraulledningar enligt 
fordonstillverkarens anvisningar.

•  Lyft upp sopmaskinen och kontrollera funktionen.

•  Sänk sopmaskinen tills de två respektive tre styrrullarna 
får kontakt med marken. 

Infästningsanordningen ska stå lodrätt.

Låsning med insticksbultar

•  Dra ut fjäderpinnen (3).

• Skjut bulten (2) genom bultfästet (1) och sätt in 
fjäderpinnen (3) i hålet så att delarna (1) och (2) blir 
låsta.

Låsning med låsplatta

• Låsningen sker automatiskt genom att snäppa in 
låsplattan.

Om låsplåten (2) slits, kan det 
kompenseras genom inställning av 
monteringsanordningen.

• Lossa skruvarna (1).

• Ställ in låsplåten (2) i höjdled.

• Dra fast skruvarna (1).

När plåten är helt utsliten, byt ut låsningen 
(Beställningsnummer 00.CA.00006).

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning
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  Montering
�.� Montering framtill med trepunktsfäste 

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Kontrollera att fästet är rent. Rengör vid behov.

• Kör fram arbetsfordonet mot sopmaskinen.

•  Välj bultens diameter (1) beroende på upphängningens 
typ. Montera och lås de nedre lyftarmarna.

• Välj hål (2) för den övre lyftarmsbulten beroende på 
upphängningens typ. Montera och lås det övre staget 
och bulten.

• Ställ in det övre staget så att monteringsanordningen 
står lodrätt (se även arbetsfordonets handbok).

• Kontrollera att monteringsanordningen är rätt monterad.

• Montera kraftöverföringsaxeln på fordonssidan och haka 
fast vridsäkringens kedja på lämpligt ställe.

•  Anslut eventuella hydraulledningar enligt 
fordonstillverkarens anvisningar.

•  Lyft upp sopmaskinen och kontrollera funktionen.

•  Sänk sopmaskinen tills de två respektive tre styrrullarna 
får kontakt med marken. 

Infästningsanordningen ska stå lodrätt.Anmärkning
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�.� Montering - minilastare

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Kontrollera att fästet är rent. Rengör vid behov.

•  Sänk ner arbetsfordonets fäste under fästesöppningen 
på sopmaskinen.

•  För in fordonets fäste i maskinens fäste och lås fast 
enligt beskrivningen i arbetsfordonets handbok.

• Kontrollera att fästet sitter fast ordentligt och är låst.

• Fästet ska stå lodrätt (1).

• Vinkeln kan ställas in genom att ställa om det övre 
staget (2). Använd handtaget (3) för att förkorta eller 
förlänga det övre staget.

•  Anslut eventuella hydraulledningar enligt 
fordonstillverkarens anvisningar.

•  Lyft upp sopmaskinen och kontrollera funktionen.

• Sänk sopmaskinen tills de två respektive tre styrrullarna 
får kontakt med marken. 

Infästningsanordningen ska stå lodrätt.

�.� Montering på andra arbetsfordon

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Montering på fordon som inte beskrivs här 
(hjullastare/kommunalfordon) görs enligt 
handboken för respektive fordon.

•  Lyft upp sopmaskinen och kontrollera funktionen efter 
monteringen.

• Sänk sopmaskinen tills de två respektive tre styrrullarna 
får kontakt med marken. 

Anmärkning

Observera
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  Drift
� Drift

�.� Transportkörning

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• När sopmaskinen används frisopande måste 
sopmaskinen ställas rakt.

Se Kapitel 5.7 Snedställning för frisopning.

• Transportkörning får bara göras med tom 
uppsamlingsbehållare.

Se Kapitel 5.5 Tömning av 
uppsamlingsbehållaren.

• Vid transportkörning med sidosopborstar, utför följande 
punkter:

• Stäng hydraulventilen för sidosopborstarna. 

Se etiketten på hydraulventilen.

• Vrid sidosopborstarna (3) uppåt och lås dem med 
fjäderpinnen (1) bakom anslaget (2).

• Lyft upp sopmaskinen och lås sopmaskinens 
manöverdon i arbetsfordonet så att det inte kan 
manövreras av misstag.

När maskinen används på allmän väg måste 
tillämpliga bestämmelser följas, till exempel 
Vägtrafikförordningen.

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning
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�.� Drifttagning

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Monteringen av sopmaskinen beskrivs i 
kapitel 4!

•  Maximal hastighet för körning och sopning är 6 km/h.

Även den maximala hastigheten hör till de 
driftsvillkor som beskrivs i Kapitel 1.2.10 
Avsedd användning!

Sopvalsar/borstringar

• När sopmaskinen körs ger den en  
sopbild som är 6–10 cm. 

• Efter lagring ska borstarna åter fällas ner.

Inställning av sopbilden  
beskrivs i Kapitel 5.8!

Drifttagning utan uppsamlingsbehållare

• Dra upp stödbenen (1) och lås dem.

Drifttagning med uppsamlingsbehållare

• Öppna kranen till behållartömningens hydraulcylinder 
(se etiketten på maskinens översida).

Drifttagning sidosopkvastar 

• Dra ut fjäderpinnen (2) och vrid ner  
sidosopborstarna (3). 

• Sätt tillbaka fjäderpinnen (1).

Tänk på sidosopborstarnas egenvikt.

• Sätt hydraulventilen för sidosopborstarna i läge rotation 
(se etiketten på hydraulikventilen).

Inställning av sidosopborstarnas sopbild 
beskrivs i Kapitel 5.3!

Anmärkning

Observera

Anmärkning

Anmärkning
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�.� Inställning av sidosopborstar

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Vrid först in sidosopborstarna i arbetsläge och gör sedan 
inställningarna!

Tänk på sidosopborstarnas egenvikt vid 
inställningen.

Inställning av arbetsbredd (A)

• Lossa skruven (4) och skruva in sexkantsskruven för 
att minska arbetsbredden, skruva ut den för att öka 
arbetsbredden.

• Skruva inte ut skruven (4) ur röret.

• Lås sexkantsskruven med en låsmutter efter 
inställningen.

Ställ in anliggningspunkten (B) för att justera 
ingreppsytan (C)

• Sidosopborstarna ska sopa sidokanten i området 
klockan 12–3, enligt markeringen (C).

• Lossa skruven (3) och vrid sidosopborsten tills den 
optimala anliggningspunkten (klockan 12-3) (C) uppnås.

• Dra sedan åt skruvarna igen.

Ställ in lutningen (D) för att få rätt ingreppshöjd

• Anslaget (1) ligger an mot skruven (2). När sopmaskinen 
är 3-6 cm över marken berör sidosopborstarna 
fortfarande marken.

• INSTÄLLNING: Om sexkantsskruven skruvas in, 
kommer tallriksborstarna närmare marken. När skruven 
skruvas ut, ökar markfrigången.

• Om det inte räcker med att skruva in sexkantsskruven 
för att jämna ut markfrigången, måste sidosopborstarna 
efterjusteras.

Inställning av sidosopborstarna beskrivs i 
kapitel 7.2

Anmärkning
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�.� Inställning av varvtal

Inställning av borstaxelns varvtal
För Kompakt med mekanisk eller hydraulisk drivning 
bestäms varvtalet endast från arbetsfordonet.

Inställning av sidosopborstarnas varvtal

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Sidosopbostarnas varvtalsinställning görs med 
reglerventilens inställningsskruv (1).

• Bilden visar hydraulventilens funktion. 

• Vridning mot haren - varvtalet ökar, vridning mot 
sköldpaddan - varvtalet minskar. 

• Om inställningsratten stängs helt, stoppas 
sidosopborsten.
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�.� Tömning av uppsamlingsbehållaren

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Uppsamlingsbehållaren öppnas med en hydraulcylinder. 
Kranen för tömningscylindern måste vara öppen.

• Uppsamlingsbehållare med överfyllningsklaff 
(tillval). Vid tömning av uppsamlingsbehållaren fälls 
överfyllningsklaffen ut ur tömningsområdet. 

Uppsamlingsbehållaren kan fyllas på mer 
med hjälp av överfyllningsklaffen. 

•  Lyft upp sopmaskinen.

Se till att ingen befinner sig under maskinen när 
den töms.

• Använd spaken för sopmaskinens hydraulik 
i arbetsfordonet. Flödesriktningen växlar och 
uppsamlingsbehållaren öppnas.

• Uppsamlingsbehållaren stängs med samma spak i 
arbetsfordonet. (Flödesriktningen växlar igen)

Om skräpet är vått, gör några korta rörelser 
med spaken, det underlättar tömningen.

• Ställ ner sopmaskinen och fortsätt sopningen.

Anmärkning

Anmärkning
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�.� Frisopning

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Lyft upp sopmaskinen och håll den nära underlaget.

• Använd spaken för sopmaskinens hydraulik i 
arbetsfordonet. Flödesriktningen växlar. 

• Öppna uppsamlingsbehållaren helt.

•  Sänk ner sopmaskinen tills de båda bakre styrrullarna 
kommer i kontakt med marken.

• Infästningsanordningen ska stå lodrätt och sopmaskinen 
ska stå horisontellt på den yta som ska rengöras.

Underhåll, skötsel och ommonteringar får 
bara göras på sopmaskinen när hydrauliken 
är avstängd. Ta ur startnyckeln och se till att 
arbetsfordonet inte kan startas av misstag eller 
rulla iväg!

• Stäng kranen till behållartömningens hydraulcylinder (se 
etiketten på maskinens översida).

Vrid bort sidosopborstarna ur arbetsområdet, 
se kapitel 3 Lagring.

• Utför funktionskontroll.

Anmärkning
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�.7 Snedställning för frisopning

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• När sopmaskinen används för frisopning, ska den vridas 
i förhållande till körbanans kant. 

• Sopvinkeln avgör, om skräpet ska sopas åt vänster eller 
åt höger. 

Risk för kringflygande föremål när motorn är igång 
– håll säkerhetsavståndet.

Mekanisk snedställning
Snedställningen görs med ett snedställningsstag.

•  Lyft upp sopmaskinen och håll den nära underlaget.

• Ta bort fjäderpinnen och bulten (1).

• Vrid sopmaskinen i önskad riktning. (Skräpet sopas åt 
vänster eller höger).

• Sätt in bulten (1) i snedställningsstaget (2) och i 
motsvarande hål (3) och lås med fjäderpinnen.

•  Ställ ner sopmaskinen.

Hydraulisk snedställning
Snedställningen görs med en hydraulcylinder (1).

•  Arbetsfordonets andra hydraulikkrets används för 
vridcylindern.

•  Lyft upp sopmaskinen och håll den nära underlaget.

• Använd styrspaken i arbetsfordonet för att vrida 
sopmaskinen åt vänster eller höger.

Det får inte finnas några personer på maskinen när 
den vrids.

•  Ställ ner sopmaskinen.

• Lås fordonshydraulikens styrkrets så att maskinen inte 
kan manövreras oavsiktligt.
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�.� Inställning av sopbild

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• När sopmaskinen körs ska den ge en sopbild som är 
6–10 cm bred. (När sopmaskinen lyfts upp ska den 
rengjorda ytan vara 6–10 cm bred).

• Kontrollera sopbilden på ett jämnt underlag. 
Om bredden inte är tillräcklig, eller om sopvalsens 
tryck mot underlaget är för lågt, måste sopvalsens 
upphängningsmekanism justeras in med spaksystemet (1) 
så att den är lika på båda sidor (1) + (2).

Ta hänsyn till sopvalsens egenvikt vid 
omställningen!

Klämningsrisk! Handens insida ska vara vänd mot 
sopmaskinens mitt när spaken ställs om.

• Dra handtaget (1) bakåt

•  Sätt spaken i ingrepp i önskad position (3).

• Gör samma inställning på båda sidor om sopvalsen. 

•  Kontrollera sopbildens bredd a = 6–10 cm.
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�  Demontering

�.� Demontering allmänt

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Se till att uppsamlingsbehållaren är tom och stängd när 
sopmaskinen demonteras. Stäng avstängningskranen.

• Om sopmaskinen används frisopande, skjut ner de båda 
stödbenen (1) och lås dem.

Risk för olycksfall! Kontrollera att sopmaskinen 
står säkert uppställd. Var särskilt försiktig vid 
demontering och frånkoppling.

• Ställ sopmaskinen på ett stabilt och jämnt underlag och 
på en torr och ren plats.

•  Sänk ner sopmaskinen tills alla styrrullar kommer i 
kontakt med underlaget.

• Stödhjulen ska vara vända mot påbyggnaden respektive 
mot fästet.

Arbeten på sopmaskinen får bara göras när 
drivningen är urkopplad. Ta ur startnyckeln och se 
till att arbetsfordonet inte kan startas av misstag 
eller rulla iväg!

• Demontera kraftöverföringsaxeln vid arbetsfordonet och 
haka ur vridsäkringens kedja. 

Skydda kraftöverföringsaxelns anslutning 
mot nedsmutsning.

• Om sådana finns: Lossa hydraulslangar och elkablar 
från fordonet och lägg dem på sopmaskinen. 

• Skydda hydraulikuttagen med dammkåpor. 
Nedsmutsning kan skada hydrausystemet.

• Lägg kraftöverföringsaxeln och hydraulslangarna över 
sopmaskinen. Om de ligger på golvet kan de orsaka 
snubblingsolykor.

Anmärkning
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�.� Demontering - kopplingstriangel

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Lossa låsningen och sänk ner kopplingstriangeln från 
arbetsfordonet.

•  Backa fordonet.

�.� Demontering - trepunktsfäste

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Lossa trepunktsstängerna från arbetsfordonet vid 
sopmaskinens trepunktsfäste.

•  Backa arbetsfordonet.

�.� Demontering - minilastare

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Lossa fästet enligt beskrivningen i arbetsfordonets 
handbok.

• Sänk arbetsfordonets fäste och backa fordonet.

�.� Demontering - andra arbetsfordon

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Lossa fästet enligt beskrivningen i arbetsfordonets 
handbok.

• Sänk arbetsfordonets fäste och backa fordonet.



  ��

  Skötsel och underhåll
7  Skötsel och underhåll

7.� Allmänt

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Kontrollera efter 5 drifttimmar att alla skruvar och muttrar 
är åtdragna, därefter regelbundet (ungefär var 50:e 
drifttimme). Dra åt vid behov.

A = Gängstorlek (hållfasthetsklassen framgår av 
skruvhuvudet)

Byt ut självlåsande muttrar efter varje 
demontering.

Vridmomenten Måtdragning är riktvärden för metriska gängor 
enligt DIN13. Friktionskoefficient 0,14 för nya osmorda 
skruvar. Övriga värden är riktvärden som rekommenderas 
av olika skruvtillverkare. Vi tar inget ansvar för 
tillämpningen.

•  Kontrollera hydraulslangarna regelbundet.

•  Hydraulslangar ska bytas ut senast efter 6 års 
användning (inklusive lagringstid på två år).

•  Byt ut skadade och åldrade hydraulslangar.

•  Utbytesledningarna ska uppfylla tillverkarens krav.

A  �.�  �.�  �.�  �.�  �0.9  ��.9
 ø Måtdragning(Nm)

M �  3.43  4.51  8.73  10.3 14.71 17.65
M 7  5.59  7.45 14.22 17.16 24.52 28.44
M �  8.24  10.79 21.57 25.50 35.30 42.17

M �0 16.67 21.57 42.17 50.01 70.61 85.32
M �� 28.44 38.25 73.55 87.28 122.58 147.10
M �� 45.11 60.8 116.7 135.27 194.17 235.36
M �� 69.63 93.16 178.46 210.84 299.1 357.94
M �� 95.13 127.40 245.17 289.3 411.88 490.34
M �0 135.33 180.44 348.14 411.88 576.50 669.26
M �� 162.4 245.17 470.72 558.98 784.45 941.44
M �� 230.46 308.91 598.21 710.99 1000.28 1196.42

Observera

8 . 8

1 0 . 9
A

KI1schr
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Anmärkning

7.� Justering av sidosopborstar

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Om tallriksborstarna är synbart förslitna, sänk ner dem.

• Ta bort skruvarna vid motorfästet (1).

• Dra bort motorfästet från den ledade armen och skjut in 
det i övre fästet/hålet (2).

• Lås skruvarna igen. Byt ut låsmuttrarna.

• Utför funktionskontroll.

7.�  Byte av Vulkollanlist

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Vulkollanlisten bör endast bytas när maskinen är 
monterad på arbetsfordonet och upplyft.

Vistas inte under den upplyfta maskinen.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte 
kan startas, rulla iväg eller sänkas ner! Ta ur 
tändnyckeln.

Uppsamlingsbehållaren ska vara tom och 
helt upplyft.

• Lossa fästskruvarna (2) med låsmuttern (4) utmed 
Vulkollanlistens (1) hela längd och ta bort den 
tillsammans med stötlisten (3) och den gamla 
Vulkollanlisten (1).

Ta hänsyn till stötlistens och Vulkollanlistens 
egenvikt.

• Montera Vulkollanlisten (1). Monteringen görs i omvänd 
ordningsföljd.
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7.�  Byte av tallriksborstar

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

•  Fäll upp och lås sidosopborstarna (1) enligt 
beskrivningen i kapitlet 3.2 Lagring.

Lås tallriksborstarna så att de inte kan 
sjunka ner.

• Ta bort skruvarna (1) och (2). Skruvarna finns i någon av 
borrbilderna beroende på sidosopborstens utförande.

Tänk på sidosopborstarnas egenvikt.

•  Ta bort de gamla tallriksborstarna.

•  Sätt det genomgående hålet i tallriksborstarna så att det 
passar hålbilden (1) eller (2).

Vid en tallriksborste med blandad 
sammansättning sätts dessutom en täckplåt 
mellan tallriksborsten och flänsen (som 
distans mellan borsten och täckplåten 
monteras en sexkantsmutter).

• Lås tallriksborstarna med nya självlåsande muttrar.

Fäll ut sidosopborstarna till arbetsläge och 
ställ in dem på nytt enligt kapitel 5.3.

Skruva tillbaka de justerade 
sidosopborstarna, i omvänd ordningsföljd 
mot beskrivningen i kapitel 7.2 Justering av 
sidosopborstar

Observera

Anmärkning

Anmärkning

Observera

Observera
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7.�  Vattensprutanordning

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Kontrollera filtersilens skick var 50:e 
drifttimme. Rengör vid behov.

• Vattenfiltret (2) (3) (4) finns i vattenpumpens 
matningsledning (1) under vattentanken.

• Skruva bort vattenfiltret (2) (3) (4) från vattenpumpen 
(1).

• Skruva bort filterlocket (4) från huset (2) och ta ut 
filtersilen (3).

• Rengör filtersilen (3) med vatten.

• Sätt tillbaka silen (3) i huset (2) och skruva på filterlocket 
(4).

• Skruva tillbaka vattenfiltret (2) (3) (4) på vattenpumpens 
matningsledning (1) under vattentanken.

7.� Kedjespänning

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

• Demontera fästmuttrarna (1).

• Ta bort kedjeskyddet (2).

Kontrollera kedjans spänning (6) och 
efterjustera vid behov (a max. 1 cm).

• Lossa låsskruven (3).

• Ställ om kedjespännaren (4) med monteringshandtaget 
(5).

• Kontrollera spänningen i kedjan (6). Mått a = max. 1 cm.

• Dra åt låsskruven (3).

• Sätt tillbaka kedjeskyddet (2) och dra fast med 
skruvarna (1).

Anmärkning

Observera
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7.7 Byte av överbelastningsskydd

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Kedjedriftens drivaxel har en elastisk koppling med ett 
spännstift som överbelastningsskydd.

Om spännstiftet är avskjuvat måste drivaxeln demonteras 
och spännstiftet på kopplingsklon bytas ut (enligt 
beskrivningen i nedanstående punkter).

• Lossa skruvarna (1) ochta bort kedjeskyddet (2).

• Lossa skruvarna (3) från kedjespännaren (4).

• Öppna kedjelåset (5).

• Ta bort kedjan från det bakre kedjehjulet.

• Lossa låsskruven (6) och dra bort kedjehjulet.

• Skruva loss skruvarna (7) på lagerskålen.

• Lossa låsskruven (8) i lagerinsatsen.

• Dra bort lagerinsatsen och lagerskålarna.

 Se till att växeln  inte kan falla ner.

• Lossa och ta bort skruvarna (11) från växeln (12).

Tänk på egenvikten hos växeln (12).

• Ta bort växeln (12) och kopplingsdelarna (13-14-15).

• Dra ut drivaxeln (17).

• Dra ut det gamla spännstiftet ur drivaxeln (17) och 
kopplingsklon (15).

• Sätt in ett nytt spännstift (16) genom kopplingen (15) 
och drivaxeln (17) och återmontera alla delar i omvänd 
ordningsföljd.

Kedjehjulen måste monteras så att 
kuggkransarna ligger i linje.

Kedjelåset ska låsas i kedjans löpriktning.

Ställ in kedjespänningen, se kapitel 7.5 
Kedjespänning.

Observera

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning
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7.� Byte av sopvals Kompakt ø �00

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Sopvalsen bör endast bytas när maskinen är 
monterad på arbetsfordonet.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte 
kan startas, rulla iväg eller sänkas ner! Ta ur 
tändnyckeln.

Uppsamlingsbehållaren ska öppnas och 
låsas enligt beskrivningen i kapitel 5.6 
Frisopning.

Vrid bort sidosopborstarna ur arbetsområdet, 
se kapitel 3 Lagring.

Demontering på lagersidan

• Lossa fästskruvarna (1) från flänslagret (2) och ta bort 
tillsammans med lagerskålen (3).

• Lossa stoppskruvarna (4), dra bort lagerinsatsen (5) 
med lagerskålen (6) så att borstaxeln (21) ligger fritt.

Demontering på drivsidan/kedjeskyddet

• Lossa fästskruvarna (7) för kedjeskyddet (8) och lägg 
undan dem tillsammans med kedjeskyddet.

• Lossa låsskruven (9) till kedjespännaren (10).

• Ta bort kedjan (11) genom att lossa kedjelåset (12).

•  Lossa stoppskruven (13) i kugghjulet (14) och dra bort 
tillsammans med kugghjulet. Dra ut kilen (15) och lägg 
undan delarna.

• Skruva ut fästskruvarna (16) från dammskyddet (17) och 
lägg dem åt sidan.

•  Lossa flänslagrets (18) stoppskruvar (19).

•  Skruva ut fästskruvarna (20) från flänslagret (18) och 
lägg dem åt sidan.

• Dra av flänslagret (18) från borstaxeln (21).

Lager-sida

Driv-sida

Anmärkning

Anmärkning
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• Sätt båda spakarna (22) i det översta läget.

Borstaxeln (21) ligger kvar på golvet.

• Lyft upp sopmaskinen tills borstaxeln (21) med den 
gamla sopvalsen ligger fritt.

Arbeta inte under den upplyfta sopmaskinen.

• Backa arbetsfordonet. Sänk ner sopmaskinens ram på 
de bakre stödrullarna och ställ av fordonet.

Kontrollera att arbetsfordonet inte kan startas av 
misstag eller rulla iväg!

• Demontera/dra av tryckflänsen (23).

•  Ta bort den slitna sopvalsen.

• Skjut på den nya sopvalsen (24) på borstaxeln (21).

•  Rengör alla delar före montering. Byt ut vid behov.

Ange typbeteckning, serienummer och 
maskinens tillverkningsår vid beställning 
av reservdelar. Artikelnumren framgår av 
reservdelslistan.

•  Hopsättning och montering av borstaxeln görs i omvänd 
ordningsföljd mot demonteringen.

Kedjehjulen måste monteras så att 
kuggkransarna ligger i linje.

Kedjelåset ska låsas i kedjans löpriktning.

Ställ in kedjespänningen, se kapitel 7.5 
Kedjespänning.

Inställning av sopbilden beskrivs i kapitel 5.8

sopvals

sopvals

Lager-sida

Driv-sida

Anmärkning

Anmärkning

Observera

Observera

Anmärkning

Anmärkning
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7.9 Byte av borstringar Kompakt ø �00

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Sopvalsen bör endast bytas när maskinen är 
monterad på arbetsfordonet.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte 
kan startas, rulla iväg eller sänkas ner! Ta ur 
tändnyckeln.

Uppsamlingsbehållaren ska öppnas och låsas 
enligt beskrivningen i kapitel 5.6 Frisopning.

Vrid bort sidosopborstarna ur arbetsområdet, 
se kapitel 3 Lagring.

Demontering på lagersidan

• Lossa fästskruvarna (1) från flänslagret (2) och ta bort 
tillsammans med lagerskålen (3).

• Lossa stoppskruvarna (4), dra bort lagerinsatsen (5) med 
lagerskålen (6) så att  valsaxeln (7) ligger fritt.

Demontering på drivsidan/kedjeskyddet

• Lossa fästskruvarna (8) för kedjeskyddet (9) och lägg 
undan dem tillsammans med kedjeskyddet.

• Lossa låsskruven (10) till kedjespännaren (11).

• Ta bort kedjan (12) genom att lossa kedjelåset (13).

•  Lossa stoppskruven (14) i kugghjulet (15) och dra bort 
tillsammans med kugghjulet. Dra ut kilen (16) och lägg 
undan delarna.

• Skruva ut fästskruvarna (17) från dammskyddet (18) och 
lägg dem åt sidan.

• Lossa flänslagrets (19) stoppskruvar (20).

•  Skruva ut fästskruvarna (21) från flänslagret (19) och 
lägg dem åt sidan.

• Dra av flänslagret (19) från valsaxeln (7).

• Sätt båda spakarna (22) i det översta läget.

Valsaxeln (7) ligger kvar på golvet.

• Lyft upp sopmaskinen tills valsaxeln (7) med de gamla 
borstringarna ligger fritt.

Lager-sida

Driv-sida

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning
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Arbeta inte under den upplyfta sopmaskinen.

• Backa arbetsfordonet. Sänk ner sopmaskinens ram på 
de bakre stödrullarna och ställ av fordonet.

Kontrollera att arbetsfordonet inte kan startas av 
misstag eller rulla iväg!

• Skruva bort de fyra försänkta skruvarna (23) och lägg 
dem åt sidan tillsammans med hållarplattan (24).

•  Dra bort de slitna borstringarna.

Beeline-borstringar

• Skjut på de nya borstringarna (25) på valsaxeln (7) så att 
en bikakestruktur bildas.

•  Borstringarna måste skjutas på så att spåret (26) 
sammanfaller med medbringaren (27) på valsaxeln (7).

Sunline-borstringar

• Skjut på de nya borstringarna växelvis på valsaxeln (7) 
(vågig tråd (28), distansring (29), plast (30), distansring 
(29), vågig tråd (28), …)

•  Borstringarna måste skjutas på så att spåret (31) 
sammanfaller med medbringaren (27) på valsaxeln (7).

•  Rengör alla delar före montering. Byt ut vid behov.

Ange typbeteckning, serienummer och maskinens 
tillverkningsår vid beställning av reservdelar. 
Artikelnumren framgår av reservdelslistan.

•  Hopsättning och montering av valsaxeln görs i omvänd 
ordningsföljd mot demonteringen.

Kedjehjulen måste monteras så att 
kuggkransarna ligger i linje.

Kedjelåset ska låsas i kedjans löpriktning.

Ställ in kedjespänningen, se kapitel 7.5 
Kedjespänning.

Inställning av sopbilden beskrivs i kapitel 5.8

Lager-sida

Driv-sida

borstringar

Borstringar

vågig tråd

Anmärkning

Observera

Observera

Anmärkning

Anmärkning
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7.�0 Byte av sopvals Kompakt ø ��0

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Sopvalsen bör endast bytas när maskinen är 
monterad på arbetsfordonet.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte 
kan startas, rulla iväg eller sänkas ner! Ta ur 
tändnyckeln.

Uppsamlingsbehållaren ska öppnas och låsas 
enligt beskrivningen i kapitel 5.6 Frisopning.

Vrid bort sidosopborstarna ur arbetsområdet, 
se kapitel 3 Lagring.

Demontering på lagersidan

• Lossa fästskruvarna (1) från flänslagret (2) och ta bort 
tillsammans med lagerskålen (3).

• Ta bort skyddskåpan (4) från lagerskålen (3).

• Demontera fästskruven (5) med U-brickor i borstaxeln 
(6).

• Lossa stoppskruvarna (7), dra bort lagerinsatsen (8) 
med lagerskålen (9) så att borstaxeln (6) ligger fritt.

Demontering på drivsidan/kedjeskyddet

• Lossa fästskruvarna (10) för kedjeskyddet (11) och lägg 
undan dem tillsammans med kedjeskyddet.

• Lossa låsskruven (12) till kedjespännaren (13).

• Ta bort kedjan (14) genom att lossa kedjelåset (15).

• Demontera fästskruven (16) med U-brickor i borstaxeln 
(6).

•  Lossa stoppskruven (17) i kugghjulet (18) och dra bort 
tillsammans med kugghjulet. Dra ut kilen (19) och lägg 
undan delarna.

• Skruva ut fästskruvarna (20) från dammskyddet (21) och 
lägg dem åt sidan.

•  Lossa flänslagrets (22) stoppskruvar (23).

•  Skruva ut fästskruvarna (24) från flänslagret (22) och 
lägg dem åt sidan.

• Dra av flänslagret (22) från borstaxeln (6).

Lager-sida

Driv-sida

Anmärkning

Anmärkning
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• Sätt spakarna (25) på båda sidor i det översta läget.

Borstaxeln (6) ligger kvar på golvet.

• Lyft upp sopmaskinen tills borstaxeln (6) med den gamla 
sopvalsen ligger fritt.

Arbeta inte under den upplyfta sopmaskinen.

• Backa arbetsfordonet. Sänk ner sopmaskinens ram på 
de bakre stödrullarna och ställ av fordonet.

Kontrollera att arbetsfordonet inte kan startas av 
misstag eller rulla iväg!

• Demontera/dra av tryckflänsen (26).

•  Ta bort den slitna sopvalsen.

• Skjut på den nya sopvalsen (27) på borstaxeln (6).

•  Rengör alla delar före montering. Byt ut vid behov.

Ange typbeteckning, serienummer och 
maskinens tillverkningsår vid beställning 
av reservdelar. Artikelnumren framgår av 
reservdelslistan.

•  Hopsättning och montering av borstaxeln görs i omvänd 
ordningsföljd mot demonteringen.

Kedjehjulen måste monteras så att 
kuggkransarna ligger i linje.

Kedjelåset ska låsas i kedjans löpriktning.

Ställ in kedjespänningen, se kapitel 7.5 
Kedjespänning.

Inställning av sopbilden beskrivs i kapitel 5.8

sopvals

sopvals

Lager-sida

Driv-sida

Anmärkning

Anmärkning

Observera

Observera

Anmärkning

Anmärkning
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7.�� Byte av borstringar Kompakt ø ��0

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Sopvalsen bör endast bytas när maskinen är 
monterad på arbetsfordonet.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte 
kan startas, rulla iväg eller sänkas ner! Ta ur 
tändnyckeln.

Uppsamlingsbehållaren ska öppnas och 
låsas enligt beskrivningen i kapitel 5.6 
Frisopning.

Vrid bort sidosopborstarna ur arbetsområdet, 
se kapitel 3 Lagring.

Demontering på lagersidan

• Lossa fästskruvarna (1) från flänslagret (2) och ta bort 
tillsammans med lagerskålen (3).

• Ta bort skyddskåpan (4) från lagerskålen (3).

• Demontera fästskruven (5) med U-brickor i valsaxeln 
(6).

• Lossa stoppskruvarna (7), dra bort lagerinsatsen (8) med 
lagerskålen (9) så att  valsaxeln ligger fritt.

Demontering på drivsidan/kedjeskyddet

• Lossa fästskruvarna (10) för kedjeskyddet (11) och lägg 
undan dem tillsammans med kedjeskyddet.

• Lossa låsskruven (12) till kedjespännaren (13).

• Ta bort kedjan (14) genom att lossa kedjelåset (15).

• Demontera fästskruven (16) med U-brickor i valsaxeln 
(6).

•  Lossa stoppskruven (17) i kugghjulet (18) och dra bort 
tillsammans med kugghjulet. Dra ut kilen (19) och lägg 
undan delarna.

• Skruva ut fästskruvarna (20) från dammskyddet (21) och 
lägg dem åt sidan.

•  Lossa flänslagrets (22) stoppskruvar (23).

Lager-sida

Driv-sida

Anmärkning

Anmärkning
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  Skötsel och underhåll
•  Skruva ut fästskruvarna (24) från flänslagret (22) och 

lägg dem åt sidan.

• Dra av flänslagret (22) från valsaxeln (6).

• Sätt spakarna (25) på båda sidor i det översta läget.

Valsaxeln (6) ligger kvar på golvet.

• Lyft upp sopmaskinen tills valsaxeln (6) med de gamla 
borstringarna ligger fritt.

Arbeta inte under den upplyfta sopmaskinen.

• Backa arbetsfordonet. Sänk ner sopmaskinens ram på 
de bakre stödrullarna och ställ av fordonet.

Kontrollera att arbetsfordonet inte kan startas av 
misstag eller rulla iväg!

• Skruva bort de fyra försänkta skruvarna (26) och lägg 
dem åt sidan tillsammans med hållarplattan (27).

•  Dra bort de slitna borstringarna.

Beeline-borstringar

• Skjut på de nya borstringarna (28) på valsaxeln (6) så att 
en bikakestruktur bildas.

•  Borstringarna måste skjutas på så att spåret (29) 
sammanfaller med medbringaren (30) på valsaxeln (6).

Sunline-borstringar

• Skjut på de nya borstringarna växelvis på valsaxeln (6) 
(vågig tråd (31), distansring (32), plast (33), distansring 
(32), vågig tråd (31), …)

•  Borstringarna måste skjutas på så att tungan (34) 
sammanfaller med medbringaren (30) på valsaxeln (6).

•  Rengör alla delar före montering. Byt ut vid behov.

Ange typbeteckning, serienummer och 
maskinens tillverkningsår vid beställning 
av reservdelar. Artikelnumren framgår av 
reservdelslistan.

> > fortsättning följer på nästa sida. > >

Lager-sida

Driv-sida

borstringar

Borstringar

vågig tråd

Anmärkning

Anmärkning
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•  Hopsättning och montering av valsaxeln görs i omvänd 
ordningsföljd mot demonteringen.

Kedjehjulen måste monteras så att 
kuggkransarna ligger i linje.

Kedjelåset ska låsas i kedjans löpriktning.

Ställ in kedjespänningen, se kapitel 7.5 
Kedjespänning.

Inställning av sopbilden beskrivs i kapitel 5.8

7.�� Smörjplan

Innan nedanstående arbeten utförs, läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 2 - Säkerhet. 
Bekanta dig också först med arbetenas 
ordningsföljd.

Smörj lagringarna varje vecka. Fett enligt 
DIN 51502 (till exempel Gresalit 2 från Firma 
Westfalen).

Smörj varje vecka!

Smörjställen - sopmaskin

• På pendelbultsfästena, vänster och höger

• På den mittmonterade vridbulten, på sidorna kring 
mitten

• Maskinens ram vid hållaren för drivaxeln och på den 
motsatta sidan

• Nivåutjämning, på maskinramen, vänster och höger

Smörjställen - tillval

• Vid fästet för uppsamlingsbehållarens hydraulcylinder på 
maskinens ram

• Vid gänglänken för hydraulcylindern till 
uppsamlingsbehållarens tömning, på 
uppsamlingsbehållaren

Observera

Observera

Observera

Anmärkning

Anmärkning
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  Skötsel och underhåll

• Vid sidosopborstarnas vridarm

• Stödhjul beroende på utförande (vid förstärkta hjul)

Smörjning av kedjan

• Smörj drivkedjan regelbundet.

Om kedjan smörjs regelbundet får den 
en väsentligt längre livslängd jämfört med 
engångssmörjning. 

Smörjning av kraftöverföringsaxeln

• Kraftöverföringsaxelns smörjställen beskrivs i 
tillverkarens handbok. Följ anvisningarna i handboken 
vid vinterdrift.

Växlar smörjolja

• Växellådsoljan, SAE 90 EP, måste bytas efter 50 
drifttimmar eller efter den första säsongen. Den 
nya växellådsoljan måste ha minst ovan nämnda 
kvalitetsklass. Oljevolymen är 1,1 liter.

Anmärkning

Beroende på utförande
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Störning Orsak Åtgärd

1. Sopvalsen roterar inte 
(mekanisk drivning)

- Kraftuttaget inte inkopplat

- Skjuvstift avskjuvat

- Kedjan har hoppat av eller 
spruckit

- Slå på kraftuttaget 

- Byt skjuvstift 

- Spänn eller byt ut kedjan

1. Sopvalsen roterar inte 
(hydraulisk drivning)

- Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

-  Hydraulmotor defekt

- För litet tryck eller flöde

- Kedjan har hoppat av eller 
spruckit

- Kontrollera anslutningarna 

- Kontakta specialverkstad

- Kontakta specialverkstad 

- Spänn eller byt ut kedjan

3. Uppsamlingsbehållaren 
vrids inte upp

- Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

- Hydraulcylinder defekt

- Tilledningen igensatt

-  Kontrollera anslutningarna 
 

-  Kontakta specialverkstad

- Ställ om tvåvägskranen

4. Vattensprutanordningen 
fungerar inte

- Vattentanken tom

- Säkringen i kopplingsboxen 
defekt

- Vattenfilter igensatt

- Munstycken igensatta

- Fyll på vatten

- Byt säkring 

- Rengör vattenfilter

- Rengör munstycken

5. Sidosopborsten 
fungerar inte

- Tilledningen igensatt

- Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

- Strypbackventil 

- Hydraulmotor defekt

- Öppna flödesventilen

- Kontrollera anslutningarna 

- Strypbackventil ställ in eller 
dra åt

- Kontakta specialverkstad

6. Dåligt sopresultat -  Sopborstarnas inställning 

- Borstar slitna

- Sopborstarnas varvtal för 
högt/lågt

- Ställ in sopborstarna med 
spakarna

-  Byt borstar

- Anpassningen kan bara göras 
från arbetsfordonet

7. Den hydrauliska 
vridningen fungerar inte

- Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

- För litet tryck eller flöde

- Hydraulcylinder defekt

-  Kontrollera anslutningarna 
 

-  Kontakta specialverkstad

-  Kontakta specialverkstad

7.�� Störningar, orsaker och åtgärder
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Bilaga

Hydrauliska kopplingsscheman

Kopplingsschema för extra styrkrets

Beroende på utförande 
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Kopplingsschema för kraftuttag

Hydraulisk tömning 

Hydraulisk tömning 
Sidosopborstar 
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Kopplingsschema för hydraulisk drift

Hydraulisk drivning 
Hydraulisk tömning 

Hydraulisk drivning 
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