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Yverbrænder - Varenr. 9054238
Beskrivelse: Yverbrænder til at fjerne hår fra koens yver før malkning. Med vinklet
lanse og 1,5 meter slange, komplet med kobling, der passer til en standard 600 ml
gasdåse. En fuld dåse holder til 2-3 timers arbejde. Leveres inkl. bæltestrop til
gasdåsen, så begge hænder er fri til arbejdet. Selve lansen er 1 meter lang, og
udstyret vejer 1,7 kg. Udstyret arbejder med en såkaldt kold flamme (temperatur
mellem 350oC og 450oC).
Tilsigtet brug: Må kun anvendes til hårfjerning på yvere på køer.
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Overblik over udstyret:

1
2
3
4

Gasventil
Reguleringsventil
Håndtag
Trykregulering

5
6
7

Lanse
Gasudløb
Slange

Sikkerhedsinstruktioner:


Læs denne brugsanvisning grundigt og lær udstyret, dets risici og håndtering at kende
inden arbejdet påbegyndes. Opbevar altid brugsanvisningen for senere brug.



Vær altid sikker på at gasdåsen har stuetemperatur før brug.



Ryg aldrig mens der arbejdes med udstyret.



Placer aldrig udstyret tæt på brændbare materialer.



Brug kun udstyret på godt ventilerede steder.



Tjek altid slange, forseglinger og samlinger for defekter og lækager. Til dette formål
anvendes en lækage detektor. Anvend under ingen omstændigheder udstyret med
beskadigede eller slidte forseglinger eller slange. Brug ikke udstyret hvis det er utæt,
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beskadiget eller ikke genererer den kraft, der kræves for at afbrænde hårene. I tilfælde
af lækage (gaslugt), luk da ventilen på gasdåsen og flyt straks udstyret udendørs (godt
udluftet område uden mulige kilder til antændelse).



Læg aldrig den tændte yverbrænder fra dig, læg den ikke på gulvet og lad den ikke
være uden opsyn.



Opbevar udstyret på et rent, mørkt og tørt sted. Efterse og rengør om nødvendigt
gasudløbet (6) og lansen (5) – der må ikke samle sig urenheder her.

Tilladt gas:
Der må kun bruges butan/propan blandinger i gasfasen. Arbejdstrykket varierer
mellem 0,5 og 3 bar (justeres på trykreguleringen). Gasforbruget ligger mellem 0 og
0,66 kg/h (ved 3 bar).
VIGTIGT:
Lansen kan blive meget varm. Hold den uden for børns rækkevidde.
Undgå af knække slangen. Maksimal tilladt slangelængde = 3 m.

Montering:
Før komponenterne skrues sammen, tjek da at forseglingerne i samlingerne er i
perfekt stand. Forbind slangen (7) til trykreguleringen (4) og håndtaget
(forbindelsesgevind til brandbar gas er med højre gevind). Sørg for at alle skrue
forbindelser er sikkert fastskruede. Forbind trykreguleringen (4) til gasdåsen.
Brug en passende åben skruenøgle til montering. En rørtang vil ødelægge hex
møtrikkerne og øger risikoen for uheld.

Justering af flammen:
a) Sørg for at trykreguleringen (4) er indstillet til mellem 0,5 – 1,5 bar. Åbn ventilen på
gasdåsen.
b) Åbn en smule for gasventilen (1) på håndtaget ved at dreje mod uret.
c) Tænd for flammen på lansen (5) ved hjælp af en lighter.
d) Åbn helt for gasventilen (1), aktiver håndtaget (3) og indstil trykreguleringen (4) på
gasdåsen sådan at flammen ikke er længere end 20-25 cm (ca. 0,5-1,5 bar)
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e) Indstil nu kontrollampen. Håndtaget (3) skal ikke aktiveres ved denne arbejdsgang!
Lysstyrken indstilles ved hjælp af reguleringsventilen (2). Reguleringsventilen (2)
leveres altid i åben position og indstilles ved hjælp af en skruetrækker sådan at lyset
har en højde på 2-3 cm. Lyset skal ikke gå ud når lansen (5) bevæges.
f) Gasforsyningen til hårfjerning frigives ved at aktivere håndtaget (3).
g) Er der korte ophold i arbejdet, luk da for gastilførslen (1) på håndtaget ved at dreje
med uret. Tændingen og arbejdsflammen slukkes og gastilførslen til lansen (5)
forbliver afbrudt, selv hvis håndtaget (3) aktiveres.

Hårfjerning:
Før hårfjerningen påbegyndes, sørg da for at yveret er rent og tørt. Det skal sikres, at
koen ikke kan flytte sig (f.eks. fra foderhæk). For at fjerne hår, stå da bag ved koen og
lad lansen (5) glide mellem bagbenene. Afstanden mellem yver og lanse skal være 1020 cm. Tryk nu på håndtaget (3) sådan at flammen når den indstillede højde.
Under hårfjerningen skal flammen omslutte yveret som et 8-tal.
Varighed for denne arbejdsgang: Ca. 4 sekunder.
Meget vigtigt: Flammen skal til hver en tid forblive i bevægelse.

Slukning af udstyret:
Når arbejdet er overstået, eller der holdes en længere pause, sluk for ventilen på
gasdåsen og flammen vil langsomt slukkes. Dette vil ikke ændre indstillingerne og
trykket i slangen udlignes. Sluk så gasventilen (1) på håndtaget ved at dreje med uret.
Lav ikke ændringer på indstillingerne på reguleringsventilen (2) hvis højden på
kontrollyset var passende.

Efterbehandling af yveret:
Efter hårfjerning skal yveret efterbehandles med et fugtgivende plejeprodukt, da
behandlingen fjerner fugt fra yvervævet.

Vedligeholdelse:
Garantien bortfalder ved brug af ikke-originale reservedele. Forsøg aldrig at skille
udstyret ad eller reparere det selv. Reparationer må kun udføres på autoriseret
værksted.
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Overensstemmelseserklæring:

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.
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