CE-instruktionsbog
Bruger- og servicevejledning for
løvblæserne ASF391-451/SG
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EU overensstemmelseserklæring
I overensstemmelse med CEE direktivet 98/37CE
(der inkluderer direktiverne 89/392/CEE, 91/368/CEE)
INTERMAC S.r.l. Via Vegri 271 45036 Ficarolo (RO)
erklærer hermed, at følgende maskine af mærket
INTERMAC
Model…………………………………………………………………………………………
Registreringsnummer………………………………………………………………………
Solgt den…………………………………………………………………………………….

er i overensstemmelse med de vigtige sikkerhedskrav og sundhedsbeskyttelseskrav, som
angives i direktivet CEE 98/37/CE og ”EU maskindirektivet”.
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INTRODUKTION
Læs instruktionsbogen omhyggeligt så du ved, hvordan maskinens skal betjenes og
vedligeholdes korrekt. I modsat fald kan det resultere i person- eller maskinskade.
Denne instruktionsbog skal betragtes som en del af maskinen og skal følge med, hvis du
sælger den.
Inden maskinen blev leveret, har din forhandler efterset den for at sikre bedst mulig
ydelse.
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Gennemgang af maskinen
Hver maskindel er forsynet med en identifikationsplade, som angiver:
Producentmærke,
Producentens navn og adresse,
Produktionsår,
Vægt i kg.
Disse oplysninger skal altid opgives ved assistance eller bestilling af reservedele.

SKILTE/MÆRKATER

SIKKERHED
Ordenes betydning
Ordene FARE, ADVARSEL og BEMÆRK bruges sammen med et sikkerhedssymbol.
FARE er ensbetydende med størst risiko.
FARE eller ADVARSEL sikkerhedsskiltene er placeret i nærheden af den specifikke risiko.
De generelle forholdsregler er angivet på BEMÆRK skiltene.
Følg sikkerhedsreglerne
Læs alle sikkerhedsmeddelelser her i instruktionsbogen og på sikkerhedsskiltene. Skiltene
skal holdes i god stand og de skal udskiftes, hvis de beskadiges. Nye komponenter og
reparerede dele skal forsynes med gældende sikkerhedsskilte. Nye skilte kan købes hos
din forhandler.
Sæt dig ind i hvordan maskinen betjenes og bruges korrekt. Lad ikke andre bruge
maskinen uden den nødvendige instruktion.
Hold maskinen i god stand. Uautoriserede ændringer på maskinen kan hæmme dens
funktion og/eller påvirke maskinens levetid.
Hvis der er dele af instruktionsbogen, som du ikke forstår, skal du kontakte din forhandler.
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Generelle specifikationer
Den nye INTERMAC løvblæserserie ASF391-451/SG er bygget til montering i en
hydraulisk kategori I eller II trepunktslift, foran eller bagpå traktoren. Maskinen kan blæse
løv, blade og lignende materialer i parker, på fodboldbaner, golfgreens osv.

Tekniske specifikationer
Konstrueret til 540 PTO o/min og efter ønske til 1000 PTO o/min
Model ASF391SG er konstrueret til hydraulisk kategori l lift
Model ASF451SG er konstrueret til hydraulisk kategori II lift
Kraftoverføringsaksel: CE drev
Kraftforbrug: hk/kW – 20/15 for model ASF391SG
Kraftforbrug: hk/kW – 35/26 for model ASF451SG
Blæsekapacitet m3/t: 5.000 for model ASF191SG og 17.000 for model ASF451SG
Blæsehastighed mt/m: 2.700 for model ASF191SG og 2.800 for model ASF451SG
Vægt kg: 130 for model ASF191SG og 210 for model ASF451SG.

Anvisning for montering af løvblæseren i
traktorens hydrauliske lift
Når du har kontrolleret om traktorens hydrauliske 3-punktslift og dæk er i stand til at bære
vægten af blæseren, om PTO akslen kører med det rigtige omdrejningstal, om den roterer
i den rigtige retning, om traktormotoren har tilstrækkelig effekt og du har læst CE
instruktionsbogen, kan du gå videre.
ADVARSEL: Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal
opmærksomhed og med brug af egnet udstyr. Pas på at hænder og fødder ikke
kommer i klemme.
Bak traktoren hen til blæseren, stands traktoren og stop motoren, fjern nøglen fra
tændingslåsen og gå i gang med monteringen.
Monter de to hydraulikstik og kraftoverføringsakslen i overensstemmelse med den
tilhørende monteringsanvisning. Sørg for at kraftoverføringsakslens
beskyttelsesskærme overlapper mindst 50 mm og at begge knapper er låst korrekt.
Efter maskinen er samlet, skal du sørge for at smøre armen godt.
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Regler ved vejtransport
Under transportkørsel skal alle bevægelige maskindele være stoppet. De medleverede
sikkerhedsklodser skal altid monteres for at fastholde armen og snitteren. Stop PTO
akslen og sørg for at den ikke utilsigtet kan kobles til.
Kontroller at maskinens størrelse ikke overskrider færdselslovens regler med hensyn til
størrelse og vægt.
Det er absolut nødvendig at køre med en passende hastighed.
Maskinen må aldrig forlades, når traktormotoren kører. Stop altid motoren, også ved
korte pauser.

Regler for brug af blæseren
Løvblæserne ASF391/SG og ASF451/SG må kun bruges til at blæse blade, græs og
lignende materialer, maskinerne må ikke anvendes til andre arbejdsopgaver.
Husk på, at du har mulighed for at regulere traktorens hastighed i forhold til typen, graden
og mængden af det blæste materiale og de almindelige terræn- og miljøforhold. Vi
anbefaler, at du kører med moderat hastighed.
Husk på, at når du arbejder under ideelle forhold, skal PTO akslen rotere med 540 o/min.
Når du kører i ujævnt terræn, eller hvis der forekommer forskellige fremmedlegemer
(sten, flasker, dåser eller andet), skal du være meget forsigtig, da det kan medføre farlige
situationer både for føreren og mennesker, der opholder sig i nærheden.
Pas på at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af roterende dele – det er farligt.
Fremmedlegemer må aldrig indføres ved rotationspunktet eller rotorbladene.
Mennesker og dyr må ikke opholde sig i nærheden af arbejdsområdet.
Vi anbefaler, at du bruger originale reservedele.
Efter arbejdet er afsluttet, er det altid en god regel, at rengøre maskinen og kontrollere
om der er behov for eventuelt vedligeholdelsesarbejde.
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Regulering af blæserhastighed
ADVARSEL: Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal
opmærksomhed og med brug af egnet udstyr. Stands maskinen og stop traktoren.
Luftstrømmen indstilles på følgende måde:
A – På modeller uden hydraulisk regulering er der 5 mulige indstillinger ved hjælp af
boltene (1). Det er også muligt at ændre luftstrømmens vinkel, opad eller nedad.
B – på modeller med hydraulisk regulering foretages indstillingen med en
hydraulikcylinder, der tilføres olie fra traktorens olieudtag.

Udblæsningsluften kan drejes fra højre til venstre.
Den 180 drejning foretages af en hydraulisk
oliemotor, som tilføres olie fra traktorens
olieudtag.

Regulering af arbejdshøjden
Arbejdshøjden reguleres ved at afmontere boltene
(2) og flytte hjulophængene i højre og venstre side
op eller ned. Monter derefter boltene igen og
spænd møtrikkerne.

Regelmæssig vedligeholdelse
ADVARSEL: Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal
opmærksomhed og med brug af egnet værktøj. Stands maskinen og stop traktoren.
Pas på ikke at få hænder og fødder i klemme.
INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES:
Kontroller om bolte og skruer er spændt og om de forskellige organer og komponenter er
korrekt fastgjort.
Kontroller oliestanden i gearkassen. Efterfyld om nødvendigt med AGIP ROTRA MP
80W90.

Smøring af kraftoverføringsakslen
Anbefalet smørefedt – AGIP GR MU EP2
Smøreniplerne skal smøres for hver 8 driftstimer.
Ved arbejde under meget støvede og fugtige forhold anbefaler vi, at
kraftoverføringsakslen smøres med kortere intervaller.
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Vask af maskinen
ADVARSEL: Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal
opmærksomhed og med brug af egnet udstyr. Stands maskinen og stop traktoren.
Det er bedst at rengøre maskinen grundigt efter hver arbejdsdag. Vi anbefaler, at den
rengøres med en kraftig vandstråle.
Inden rengøringsarbejde skal PTO akslen altid frakobles, traktoren skal standses og
motoren stoppes for at opnå størst mulig sikkerhed.
Smør derefter maskinens forskellige smørenipler som angivet.
Udskift eller reparer beskadigede eller slidte dele.

Langtidsopbevaring af maskinen
Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, anbefaler vi, at den rengøres
grundigt med en kraftig vandstråle og at den efterfølgende opbevares et tørt beskyttet sted,
overdækket med en presenning.
Inden rengøringsarbejde skal PTO akslen altid frakobles, traktoren skal standses og
motoren stoppes for at opnå størst mulig sikkerhed.

Reservedele
Vi anbefaler, at du altid bruger originale reservedele.
Reservedelsordre skal altid specificeres på følgende måde:
Maskinmodel___________________________________
Registreringsnr._________________________________
Købsdato_______________________________________
Reservedelsnr.

Position

Beskrivelse

Skriv ligeledes:
Dit firmanavn____________________________________
Adresse:_______________________________________
T.V.A. registreringsnr._____________________________
Forsendelsesmåde_______________________________
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Kode

Antal

Garantibetingelser
INTERMAC S.r.l. yder 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl, regnet fra den dag
maskinen er leveret.
Dele som er beskadiget på grund af manglende vedligeholdelse, eller fordi brugeren har
ændret maskinen, dækkes ikke af garantien. Kraftoverføringsaksel, transmission, lejer og
remme og andre dele af fremmed fabrikat er dækket af de respektive fabrikanters
garantibetingelser.
Alle forsendelses-, paknings- og arbejdsomkostninger betales af køber.
Hvis køber foretager ændringer på maskinen, bortfalder garantien.
Af tekniske og administrative grunde faktureres reservedele på leveringstidspunktet. Accept
af en eventuel garantisag kommer først efter modtagelse og efterprøvning af den
beskadigede del.
Eventuelle stridigheder afgøres ved retten i Rovigo, Italien.

LYNGAGER 5-11, 2605 Brøndby
Tlf. +45 4396 6611 – Fax +45 4326 6626

www.HAFOG.dk
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