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ALLMÄNT

SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN

Den här bruksanvisningen levereras med vagnen, och är avsedd som stöd för dig som köpt en KARGO 121-skogs-
vagn. Vi vill ge dig så bra information som möjligt om hur du hanterar och utför service på din skogsvagn på rätt 
sätt. Vi rekommenderar att du tar del av denna information innan du börjar använda skogsvagnen eftersom den 
ger dig en bra grund för hur du använder skogsvagnen på ett effektivt och säkert sätt. Förvara bruksanvisningen 
på en plats där du snabbt och enkelt hittar den när du behöver den. 

I den här bruksanvisningen visar vi dig hur du utför normala service- och underhållsåtgärder. Utför serviceåtgär-
derna enligt programmet för regelbunden service i boken, och gör det dagliga underhållet till en rutin – för både 
ditt och skogsvagnens bästa. Kom ihåg att servicekostnaderna ofta är mycket små jämfört med kostnaderna för 
reparation av fel som beror på misskötsel. 

Vi har använt symboler för att underlätta läsandet. Symbolerna har följande betydelse: 

 Säkerhetsinstruktion: Anvisningen ska ovillkorligen följas för att undvika personskador.

        Anvisning: Anvisningen ska följas för att undvika att komponenter går sönder.

   Observera: Det här lär dig hur du använder utrustningen korrekt, och undviker fel.

SAMMANDRAG AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

•  Läs igenom monterings- och bruksanvisningarna innan du använder skogsvagnen. 
•  Kom ihåg att dra åt hjulbultarna efter de första åtta användningstimmarna. Även efter det behöver du 
    regelbundet kontrollera att bultarna är tillräckligt hårt åtdragna. 
•  Kontrollera att skogskranen är fäst i vagnen på rätt sätt. 
•  Beakta lagar och begränsningar som reglerar vägtrafiken.  
•  Beakta lagar och bestämmelser som reglerar lastningsarbete. 
•  Använd endast originaldelar. 
•  Följ bruksanvisningens serviceprogram. 
•  Kom ihåg att värma upp hydrauliken vid kalla förhållanden. Kontrollera regelbundet att hydraulsystemet 
    är tätt, och låt inte olja rinna ut i naturen. 
•  Reparera även små fel omedelbart när de uppstår, innan de orsakar allvarligare skador. 
•  Använd inte skogsvagnen för persontransporter. 
•  När du kör på väg, använd belysningen på skogsvagnen och skylten för långsamt fordon.  
•  Iaktta särskild försiktighet när människor eller djur vistas i närheten av arbetsområdet. 
•  Arbeta alltid lugnt och med eftertanke. 
•  Använd bomstyrningen med eftertanke – vältrisk.
•  Kontrollera att slangarna i bomstyrningen är i skick. Vid slangbrott eller skada på slangen kan du förlora  
   kontrollen över bomstyrningen – vältrisk. 
•  Lås alltid dragstången med mekanisk låstapp när du kör på vägar.  
•  Överlasta inte (lastkapaciteten anges i kapitlet tekniska data). 
•  Lasta inte högre än frontgrinden, annars kan virket skjutas framåt vid tvärbromsning. 
•  Se till att skogsvagnen är parkerad på ett jämnt underlag och står stilla under service och andra 
   monteringsarbeten. Vid behov kan du också stöda vagnen till exempel med kilar framför och bakom hjulen.
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KONSTRUKTION

SKOGSVAGNENS HUVUDKOMPONENTER / TILLÄGGSUTRUSTNING

 1. Ram    Tilläggsutrustning
 2. Dragstång   7. Hydraulisk frontgrind
 3. Hjul    8. Lastarens fot och stödben
 4. Boggi    9. Verktygslåda
 5. Bakljusbalk   10. Ramförlängning
 6. Flyttbar bank   11. Hydraulisk navdrift  (4 WD / 2 WD) / Rulldrift 
 7. Frontgrind   12. Hydraulpumputrustning
     13. Backkamera och arbetsljus

  

SKOGSVAGNENS TILLVERKNINGSSKYLT 

Vagnens tillverkningsskylt finns i högra framhörnet på 
vagnsramen. Anteckna uppgifterna på tillverkningsskylten
så att du har dem kvar om skylten skadas eller tappas bort.
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TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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(*) Vagnversion LONG
Grind och bankar kan monteras 
fritt med 150 mm:s indelning.

Frontgrindens placering 
utan kranfot.

 
Axelvikt, kg              12 000

Egenvikt utan tilläggsutrustningar, kg             2 500

Dragstångsvikt högst, kg                                      3 000

Lastyta tvärsnittsarea, m²                                         3,1

Dragstångens svängvinkel, grader   35

Boggiutslag, grader     20

Lufttryck (bar) Alliance328 550/45 22,5” 2,6

Lufttryck (bar) Alliance328 600/50 22,5” 2,8

Lufttryck (bar) Nokia TRS 600/50 22,5”  5,0



ANVÄNDNING

SÅ KOPPLAR DU SKOGSVAGNEN TILL TRAKTORN

  •  Koppla skogsvagnen till traktorns dragkrok och lyft parkeringsfoten till högsta läge.
  
 •  Koppla hydraulikkopplingarna, hydraulikslangarna har märkts i fabriken. Vid styrning av följande  
                   funktioner från traktorn kräver kopplingen följande hydraulikblock:

  –   För dragstångsstyrning: ett dubbelverkande block. 
  –   För rulldrift: ett enkelverkande block (kontinuerlig ström).
  –   För hydraulisk förflyttning av grinden: ett dubbelverkande block. 
 
 •   Ifall vagnen är utrustad med en LS-hydraulventil, ska LS-linjen, dränering, tryck och retur kopplas  
      enligt traktorns anvisningar.
 •   Koppla vagnens belysningskontakt till traktorns kopplingsdon.
 •   Fäst rulldriftens eventuella manöverlåda på insidan av traktorhytten.
 •   Koppla slangarna för hydraul- eller pneumatiska bromsar enligt traktorns anvisningar.

 •  Provkör alla funktioner lugnt i början så att eventuell luft i hydrauliksystemet försvinner. 
                  Kontrollera att det inte finns läckage på slangar eller kopplingar.

 •  Kontrollera att bromsar och ljus fungerar innan du kör ut i trafiken.
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ANVÄNDNING

SÅ LASTAR DU SKOGSVAGNEN
  
Följ följande anvisningar när du lastar timmer:

 •  Lyft de första stockarna lugnt på lasset. Vagnen står stabilare när lasset blir lite större. 
     Använd stödbenen vid behov. 

 •  Längden på stockarna som lastas har stor inverkan på lassets tyngdpunkt. Vid behov kan du flytta  
    skyddsgrinden så att lassets tyngdpunkt kommer så nära boggins mittpunkt som möjligt. Då ökar  
    inte den vertikala belastningen på traktorns dragkrok i onödan.

BOMSTYRNING
  
•  Använd alltid bomstyrningen lugnt och med eftertanke.  För snabba rörelser i bomstyrningen kan framkalla  
   farliga situationer och välta vagnen.

•  När du kör på vägar ska du svänga bommen rakt framåt, och låsa den mekaniskt med låstappen. 
   Kom ihåg att frigöra låstappen igen när du kör i terrängen.
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Lassets optimala tyngdpunkt

Låst bom

Frigjord bom



ANVÄNDNING

PNEUMATISKA BROMSAR

När vagnen är utrustad med pneumatiska bromsar kan bromskraften regleras enligt lastningsläget (fullt
lastad, halvt lastad och lastutrymmet tomt). Bromseffekten regleras genom att vrida på reglaget nr 1 på
bilden till önskad position. Flyttning av vagnen utan tillkopplad tryckluft görs genom att frigöra bromsarna med 
knapp nr 2 på bilden. När knappen trycks in frigörs bromsarna, och knappen dras ut  kopplas bromsarna på igen 
ifall det finns tillräckligt tryck i systemet. Tryckkärlet bör regelbundet tömmas på kondensvatten. Tömningen 
görs med tömningsventilen som är placerad på kärlets undersida.

Justering av bromsarna
När bromsarna nöts bör de justeras. Justeringen görs med skruven på bromsarmen (som pilen pekar på). 
Bromsarmen finns inuti boggibalken.

 
HANDBROMS

•  Använd alltid handbroms när du 
   kopplar lös vagnen från traktorn.

•  Veva handbromsknoppen medsols 
   med veven för att koppla på handbromsen, 
   och motsols för att frigöra bromsen.

ARBETE VID LÅGA TEMPERATURER

 När temperaturen sjunker under 0 grader bör du värma hydraulsystemet före normal användning. Låt oljan först 
cirkulera fritt en stund i hydraulsystemet mellan oljetanken och styrventilen, och utför efter det de första rörel-
serna försiktigt så att alla cylinder- och ventiltätningar mjuknar. Efter det kan du inleda det normala arbetet.

  •  Arbete vid temperaturer under –25 grader rekommenderas inte. Vi låga temperaturer slits tätningar 
    och slangar ut snabbare. 
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Justering av bromsarna



TILLÄGGSUTRUSTNING

LASTARENS FOT OCH STÖDBEN

•  När du väljer lastare ska du fästa särskild uppmärksamhet på att välja en lastare av lämplig storlek.
•  Största tillåtna lyftmomentet för lastare som monteras är 75 kNm.
•  Vi rekommenderar lastarna: KRONOS GRIPTO 608, 609, 708, 709.
•  Om du är osäker på om lastaren som du valt är lämplig kan du kontakta fabriken. 
•  För stor lastare kan skada vagnen och fotens konstruktion. 
•  För liten lastare når nödvändigtvis inte över frontgrinden, vilket krävs för smidigt arbete. 
•  Följ alltid lastarens monteringsinstruktioner när du monterar lastaren. 

   Vi förbehåller oss rättigheten till ändringar. 

VERKTYGSLÅDA

En låsbar verktygslåda kan monteras på båda sidorna av vagnen. 
Verktygslådan kan monteras också i efterhand, eftersom ramen är förberedd för lådorna.
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TILLÄGGSUTRUSTNING

SSC – SMART STABILIZER CONTROL, STÖDFOTSAUTOMATIK 

SSC är en tilläggsfunktion till styrsystemet xCrane. Med denna funktion kan man halvautomatiskt köra stödföt-
terna upp eller ner. Tre knapptryckningar i snabb takt på stödfotsaktiveringen kör ner båda fötterna tills mark-
kontakt nås. Sedan gör systemet en sista finjustering tills inställt tryck nås.

Två knapptryckningar i snabb takt kör upp båda stödfötterna till övre position. Den automatiska körningen av-
bryts genast ifall man trycker på stödfotsknappen eller rör vid joystickarna. SSC kan aktiveras även om kranen 
inte är aktiv, till exempel om sitsen är svängd framåt och man ska påbörja lastningen, eller då sitsen svängs 
framåt från bakre position när lastningen är färdig. Stödfötterna kan alltid köras manuellt genom att hålla in 
stödfotsknappen samtidigt som vänster/höger spak förs framåt eller bakåt. Automatiken uppåt eller neråt kan 
aktiveras även om stödfötterna befinner sig någonstans mellan övre och nedre position.

Det är inte tillåtet är att aktivera automatiken neråt ifall någon av de båda stödfötterna befinner sig närmare än 
500 mm från marken. Orsaken är att automatiken då inte nödvändigtvis fungerar optimalt, vilket kan leda till 
att vagnen stjälper. Kom ihåg att det är operatören som ansvarar för maskinen, och som ska garantera att det 
är tryggt för omgivningen.

Operatören kan själv ställa in med vilket tryck/kraft stödfötterna pressas mot marken. Se till att stödfötterna 
är i övre position innan du påbörjar inställningen. Gå in på skärmen xCrane, under Diagnostik. Välj Sensorer och 
bläddra med piltangenterna tills du får följande meny på TDC- respektive Opus-skärmen:
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TILLÄGGSUTRUSTNING

SSC Pressure limit (Stabilizer pressure limit på TDC-skärmen), visar nuvarande trycknivå. Ifall du vill ändra tryck-
et som stödfötterna pressas ner med, så trycker du på Adjust. Knappen ändrar då färg enligt följande:

Tryck tre gånger i normal ordning för att köra ner stödfötterna. När de når marken, kommer trycket sakta att 
stiga i vänster (Left) och höger (Right) stödben. När rätt trycknivå är uppnådd, trycker du en gång på stödfots- 
knappen. Det nya trycket visas nu längst ner. Om du inte är nöjd med det nya värdet, så kan du upprepa proces-
sen genom att köra upp benen och sedan ner en gång till med automatiken och slutligen stoppa processen igen 
med en tryckning på stödfotsknappen vid önskad trycknivå. Ifall du nu är nöjd med värdet, trycker du på Adjust 
och går bakåt med pilen till grundmenyn. Då kommer xCrane att fråga om du vill spara ändringarna. Först då du 
bekräftar, kommer det nya tryckvärdet att användas. Observera att ett tryckvärde som är nära max pumptryck, 
kan skapa problem med funktionen då hydrauloljan är kall. Lämna därför alltid en säkerhetsmarginal på minst 
10 bar under max pumptryck.

RAMFÖRLÄNGNING

Ramförlängningen förlänger lastutrymmet med 290–940 mm.

Det ska alltid finnas stödplåtar ovanför ramen som stöd för ramförlängningens fästskruvar.  Som stödplåt fung-
erar separata stödplåtar, som på bild A, som kommit med leveransen.  Om du vill montera en bank vid fästskru-
varna fungerar den också som stödplåt (Bild B). 
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TILLÄGGSUTRUSTNING

SMART DRIVE

Funktionen framåt och bakåt aktiveras antingen med vipparmen på styrdosan eller med xCrane-manöverpa-
nelen – ifall xCrane levererats tillsammans med vagnen. Om xCrane har monterats på Valtra-traktorn är Smart 
drive-egenskapen tillgänglig. 

Smart Drive är Kronos automatiska manöversystem för driften. Det här betyder att driften kopplas på och av 
automatiskt och i rätt riktning. Det här grundar sig på data om hastighet och riktning i traktorns CAN-buss. Ut-
rustningen har en säkerhetsfunktion som avbryter vagnens drag i hastigheter över 10 km/h, men beroende på 
traktorns oljeflöde sker det i allmänhet kavitation i hydraulmotorerna redan före det. Därför ska funktionen alltid 
frånkopplas när traktorns hastighet är större än skogsvagnens körhastighet.  Att aktivera funktionen manuellt 
är också möjligt, men inte i motsatt riktning.

BOGGI MED HYDRAULISK NAVDRIFT

Vagnen kan utrustas med två eller fyra navmotorer. 
Navmotor = BlackBruin B250

Navdrift

Kronos vagnar kan utrustas med två eller fyra navmotorer för bättre dragkraft. Genom att välja navmotorer kan 
du använda kedjor och bälten, vilka inte är möjliga med rulldrift. När driften inte är påkopplad, roterar navarna 
frikopplade från motorn, ”Free-Wheeling”. Då motverkar inte motorn och värmer inte oljan.  Trots att draget inte 
är påkopplat ska hydraulslangarna alltid vara kopplade till traktorn när vagnen flyttas. Motorernas reglerventiler 
har en funktion som jämnar ut flödet och som har en liknande inverkan som differentialspärren. I styrhytten kan 
du välja tre kraftlägen för draget med en med trestegsväljare. Välj inte så stort kraftläge för draget att däcken 
förlorar greppet. I det lägsta kraftläget tänds den gröna ljusknappen, på mellannivån den gula och på högsta 
nivån tänds den röda ljusknappen. När vagnens stickkontakt är kopplad, kopplas det lägsta kraftläget alltid 
automatiskt på när du bromsar.  

Smart Drive on / off

Drift framåt / bakåt

          4 WD           2 WD
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TILLÄGGSUTRUSTNING

I vagnen som utrustats med fyra navmotorer finns en brytare på manöverpanelen. Med brytaren kan du välja 
2WD eller 4WD. Använd alltid 2WD om oljemängden inte räcker till alla fyra navmotorer. När du använder 2WD 
fördubblas topphastigheten och kraften halveras.  Boggins framhjul är dragande då vagnen har två navmotorer.

SMART DRIVE+

Till navdriften kan också funktionen Smart Drive+ kopplas. Utöver den automatiska driftfunktionen kan också 
en synkroniserad dragfunktion användas. Det här betyder att motorerna drar skogsvagnen med samma hastig-
het som traktorn. Med trestegsväljaren kan du välja olika draghastigheter i förhållande till traktorns hastighet. 
Körhastigheten framåt är cirka tio procent större (effektivering). Det här läget är till för fuktiga förhållanden i 
terrängen. I mellanläget är hastigheten normal. Bakåt drar skogsvagnen lite långsammare än traktorn. Det här 
läget är lämpligt vid tvära svängar. Dragfunktionen slår ifrån automatiskt när du bromsar. Vagnen är utrustad 
med tryckgivare som slår ifrån funktionen om flödet till pumpen inte räcker till, det vill säga om trycket inte 
räcker till för motorerna. Den här egenskapen förhindrar att det uppstår skadlig kavitation i motorerna. Om det 
sker ska traktorn stannas för att funktionen på nytt ska kunna kopplas på. 

SÅ HÄR STÄLLER DU IN DRAGHASTIGHETEN

Vagnar med navdrift och Smart Drive+ funktion levereras med en på förhand inställd hastighetskurva för mo-
torerna. Den här kurvan behöver troligen justeras innan du använder vagnen. Det här bror bland annat på kom-
ponenternas tillverkningstolerans, verkliga och avlästa avvikelser i traktorns hastigheter samt pumpens delta 
P-tryck. På det sättet kan vagnen dra för snabbt eller för långsamt. Den här inställningen kan göras på två olika 
sätt. Man kan köra på jämnt underlag och visuellt följa med hur snabbt traktorns hjul rullar när man börjar från 
hastigheten 0 km/h och långsamt ökar till hastigheten 7 km/h (2WD). Ett annat sätt är att följa trycket i moto-
rerna i olika hastigheter. 

Val av dragläge
2WD/4WD

On/Off

On/Off

Långsam / Normal / Snabb
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TILLÄGGSUTRUSTNING

Du kan kontrollera trycket i motorerna på xCrane-skärmen i Diagnostik och givare-menyn.

 Traction M1 A pressure = tryck framåt vänster sida (VALVE 7)
 Traction M1 B pressure = tryck bakåt vänster sida (VALVE 7)
 Traction M2 A pressure = tryck framåt höger sida (VALVE 8) 
 Traction M1 B pressure = tryck bakåt höger sida (VALVE 8)

Vagnens körhastighet synkroniseras genom att höja eller sänka manöverströmmen till motorernas riktnings-
ventil. Den här inställningen görs på följande sätt:

 •  Lägg hastighetskopplingen i Normal-läge.
 •  Välj ”Inställningar” i xCrane -manöverpanelen.
 •  Gå till menyn ”Maximal hastighet” och till andra fliken VALVE 7 och VALVE 8
 •  Öka procentandelen om vagnen drar för långsamt och sänk, om vagnen drar för snabbt. 
 •  Tryck till exempel VALVE 7 för att ställa in värdet till vänster, högre värdet är port A framåt och lägre 
     är port B bakåt. 
 •  Välj ”Meny” och där ”Diagnostik och sensorer”
 •  Kontrollera att trycket är jämnt både i motorn på vänstra sidan och i motorn på  högra sidan när du  
    kör i olika hastigheter. Justera på nytt vid behov. 
² •  Gör samma test när du kör bakåt.
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TILLÄGGSUTRUSTNING

Funktionen ”Minimihastighet” påverkar hur mycket vagnen drar i låga hastigheter. Det här värdet ska vara cirka 
620 mA och i allmänhet behöver du inte ändra det.  Om du inte får vagnen att dra jämnt till vänster/till höger eller 
framåt/bakåt i låga hastigheter kan du ändra värdet högst 20 mA uppåt eller neråt.  Det här sker på följande sätt: 
        
 •  Ställ hastighetskopplingen i Normalt läge. 
 •  Välj ”Inställningar” och där Minimihastighet.
² •  Välj andra fliken genom att trycka på pilen till vänster. 
² •  Tryck till exempel på VALVE 7 för att ställa in värdet till vänster sida, 
 •  Högre värdet är port A framåt och lägre är port B bakåt. 
² •  Välj ”Meny” och där ”Diagnostik och sensorer”
² •  Kontrollera att trycket är jämnt både i motorn på vänster och i motorn på höger sida när du kör 
    framåt i låga hastigheter. 
 •  Ställ in på nytt vid behov. 
² •  Gör samma test när du kör bakåt. 

 

•   Större maximal hastighet höjer hastigheten  
    i förhållande till traktorn.

•  Lägre maximal hastighet sänker hastigheten  
    i förhållande till traktorn.
  
 
   
 •   Större minimihastighet höjer hastigheten 
      i låg hastighet i förhållande till traktorn.

•    Lägre minimihastighet sänker hastigheten 
      i låg hastighet i förhållande till traktorn.
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TILLÄGGSUTRUSTNING

PUMPUTRUSTNING

Hydraulpumpen är monterad inuti lastarens fot, och oljetanken finns på vagnens högra sida. 

 Pump = Bosch Rexroth 71 cm3/r
 Hastighetsökande växel = PeuralaHP9 
 Olja till hastighetsökande växel = SAE 80-90, 1,8 liter
 Oljetank = Totalvolym 115 liter, materialtjocklek 8 mm

Högsta tillåtna varvtal för pumputrustningen är 1000 rpm.
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SERVICE

SKYDDSINSTRUKTIONER VID SERVICE

 Iaktta alltid följande punkter när du utföra service på skogsvagnen: 

 •  Se till att traktorn är avstängd och att startnyckeln inte är i tändningslåset.
 •  Försäkra dig om att skogsvagnen hålls på plats. Koppla på traktorns parkeringsbroms och stöd vid  
    behov vagnen på plats med hjulklossar.  
 •  Låt inte barn eller utomstående komma in i traktorhytten under servicearbetet.  
 •  När du lösgör hydraulslangar, försäkra dig om att ifrågavarande linje är tryckfri. 
 •  Undvik att få oljor och fetter på hyn. Använd lämpliga skyddskläder och -handskar. 
 •  Uppsök läkare om du märker ändringar i huden efter att du hanterat hydrauloljor eller smörjfetter.

SERVICETABELL

Obs! ( ) Första gången
 *  Dagligen

Använd endast smörjfett av god kvalitet som MOBIL GREASE SPECIAL eller SHELL RETINAX AM.

Föremål för 
service

Åtgärd Service- 
intervall/h

Obs!

Allmänt Kontrollera att inga läckage uppstått. 10 *

Kontrollera tappar och låsningar. 50

Kontrollera slangkopplingarna. 50

Dra åt hjulbultarna. 50 (8) 550 Nm

Rengör konstruktioner och utför ytlig kontroll. 250 Vid behov

Smörjning Smörj dragbommens lagrar med fettpress. 10 * 2 nipplar

Smörj lagrarna i boggin med fettpress. 2 nipplar

Smörj ledlagrarna i svängscylindrarna med fettpress. 4 nipplar

Smörj ledcylindrarna i stödfötterna med fettpress.
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SMÖRJPUNKTER

GRUNDINSTRUKTIONER FÖR SERVICE

•  Service som utförts noggrant och i rätt tid garanterar att din skogsvagn fungerar och håller lång tid. 
•  Använd smörjmedel hellre ofta och lite än sällan och mycket. 
•  Kom ihåg att det är mycket viktigt att smörjfettet är rent. 
•  Sträva efter att reparera eventuella fel så snabbt som möjligt, då undviker du andra större skador.

FÖRVARING AV SKOGSVAGNEN

Om du kopplar bort skogsvagnen från traktorn för förvaring en längre tid bör du vidta följande åtgärder: 

•  Rengör skogsvagnen grundligt och kontrollera konstruktionerna. Reparera eventuella fel och brister 
    utan dröjsmål. 
•  Ställen där målytan har nötts eller spruckit bör målas. 
•  Smörj alla leder och cylinderarmar med vaselin. Utför smörjningen genast efter rengöringen. 
•  Kontrollera lufttrycket i däcken. 
•  Om möjligt placera skogsvagnen under tak. Om du ändå är tvungen att placera vagnen utomhus se till att  
    elkopplingar och komponenter inte kan bli våta.  
•  Placera skogsvagnen på jämnt underlag och se till att stödbenet inte kan sjunka i marken.  

SERVICE
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SERVICE

SÅ HÄR SKROTAR DU SKOGSVAGNEN

         När skogsvagnens livscykel är slut ska den skrotas på rätt sätt genom att följa gällande miljölagar 
         och förordningar om hur avfall och skrot ska förstöras. 

Iaktta följande anvisningar:

 •  Lämna utrustningen som ska skrotas till ett företag som hanterar skrot, och där kunniga yrkesmän  
     demonterar utrustningen och sorterar avfallet rätt.  

 •  Om du inte kan föra utrustningen till skrothantering kan du handla enligt följande alternativ: 

  1. Tappa ur oljan från hydraulsystemet och för oljeavfallet till insamlingsplatsen. 
  2. Ta loss alla delhelheter från varandra. 
  3. Samla hydraulslangar och hjulgummin och för dem till insamlingsplatsen för avfallsgummi. 
  4. För metalldelarna till insamlingsplatsen för metallskrot. 
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GARANTI

GARANTIVILLKOR

•  Vi ger 12 månaders eller högst 1 000 arbetstimmars garanti på material- och tillverkningsfel. 
•  Garantin börjar gälla den dag varan levereras varvid garantikortet ska fyllas i och skickas till fabriken. 
•  Garantin gäller tillverknings- och råmaterialfel med undantag av hydraulslangar med hydraulkopplingar eller  
   hydraultätningar. 
•  Garantin gäller inte fel som förorsakats av normalt slitage, felmontering, otillräckligt underhåll eller felaktig  
   användning eller användning som strider mot anvisningarna. 
•  Garantin täcker inte eventuella följder som en skada förorsakar. 
•  Garantin gäller inte om någon annan än tillverkaren eller en verkstad som är auktoriserad av tillverkaren  
   reparerat enheterna, eller om tryckområden som ställts in har ändrats.

GARANTIREPARATIONER

•  Garantireparationer utförs av återförsäljarnas servicenät. Kunden kan själv reparera enkla skador som 
   byte av en viss del. I sådana fall ersätter vi endast den nya delen. När du beställer delen ska du fylla i 
   garantiblanketten. 

•  I mycket brådskande fall kan du komma överens med försäljaren eller fabriken om att förfara på annat sätt.  
   Om någon annan än en auktoriserad serviceman utför reparation ska du ovillkorligen kommer överens om  
   saken på förhand. Då ska du ovillkorligen i samband med fakturan eller garantianhållan nämna den person  
   som du avtalat med om saken. Om dessa krav inte uppfylls behandlas inte din garantianhållan och du får  
   ingen ersättning för fakturan. 

•  Bifogat finns en garantiblankett som du vid behov ska använda. 
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GARANTI

ANHÅLLAN OM GARANTI

Maskinägarens namnteckning Namnteckning av den som fyllt i anhållan, 
samt företagets namn och stämpel

Typ av skada

Förhållanden när skadan uppstod

Reparationsåtgärd

Söndrig del: namn, reservdelsnummer och stycketal

Returdatum och -sätt för delar som skickas för att bli kontrollerade 

Alla reservdelar som skickas från fabriken faktureras. Om den använda delen anses höra till garantin, 
ersätts den med en penningsumma. 

Maskinens namn Modell Serienummer Köpdatum

Maskinens ägare Adress Telefonnummer

Maskinens försäljare Adress Telefonnummer

Datum och löpande nummer på anhållan om garanti
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ANTECKNINGAR
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