Brugsanvisning
Kultivator til kombimaskine
Varenr.: 90 41 507

Sdr. Ringvej 1

I

6600 Vejen

I

Tlf. 70 21 26 26

I

Fax 70 21 26 30

I

www.p-lindberg.dk

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!
Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem.
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.
Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan
dækkes af garantien.
Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at
hjælpe dig med dine spørgsmål.
Med venlig hilsen,
P. Lindberg Maskinforretning A/S

Beskrivelse og sikkerhed
25 cm kultivator til brug sammen med motordel fra kombimaskine varenummer
9041505.
•
•
•
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•

Fingre og fødder må ALDRIG komme i kontakt med kultivatoren.
Undgå at arbejde i jord med større sten, og i jord med trærødder.
Hvis kultivatoren blokeres, skal motoren standses omgående og problemet
løses.
Kultivatorens gearkasse bliver meget varm ved brug, undgå berøring, før
afkøling.
Tag ikke kultivatoren i brug hvis kultivatorknivene er revnet eller på anden
måde beskadiget.
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Samling

Skub akslen (1)
og akselrøret (2)
ind i gearhuset (3).
Skruen (4) skal passe ind
i skruehullet (5) inden den
spændes.
Til sidst spændes fastgørelsesskruen (6).
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Vedligehold
Inden smøreng rengøres gearhuset
så der ikke kommer snavs ind i
huset under smøring.
Kultivatorens gearhus smøres ved
at afmonterer de to unbrako bolte
(7), og presse lidt fedt ind i hullerne. Brug en almindelig fedtpresser og pres niplen mod hullerne og
pumpe et par gange. Genmonter
boltene efter endt smøring. (Monter
ikke smørenippel, da trykket så kan
blive for stort med fedtpresseren,
og derved beskadige tætningerne).
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