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1 ALLMÄNNA TIPS

1.1 Före start

Innan du startar ytbearbetningsmaskinen, beakta föl-
jande:

• Kontrollera att leveransen är fullständig!

• Kontrollera om leveransen uppvisar synliga trans-
portskador!

• Läs igenom hela bruksanvisningen före start!

• Beakta denna bruksanvisnings och motortillverka-
rens säkerhetsföreskrifter!

• Försäkra dig om, att garantisedeln (längst bak i
reservdelslistan) fyllts i och återsänts till Von Arx
AG.

1.2 Bruksanvisning

De i denna bruksanvisning förekommande avbild-
ningarna kan skilja sig från Din maskintyp och är
inte bindande för vår del.

Om osäkerheter kvarstår efter genomläsning av
bruksanvisningen, vänd Dig till tillverkaren eller när-
maste Von Arx försäljningsställe eller serviceverk-
stad (Adress se bihang Customer Service).

För skador eller driftstörningar, som orsakats av icke
beaktande av bruksanvisningen, är samtliga garanti-
och ansvarsåtaganden från Von Arx sida undantag-
na!

Endast det tyskspråkiga utförandet av denna bruk-
sanvisning är juridiskt bindande för tillverkaren!

Bruksanvisningen skall förvaras på en säker plats
och hållas i läsbart skick.  

1.3 Tekniska ändringar

För att motsvara kundkretsens förändrade behov,
förbehåller vi oss rätten att utan förvarning företa
tekniska förändringar på ytbearbetningsmaskinen.

Vi förbehåller oss även rätten till tekniska föränd-
ringar, som inte har något inflytande på funktion och
hantering av ytbearbetningsmaskinen.

1.4 Copyright ©

Text och avbildningar får varken kopieras eller repro-
duceras (t.ex. tryck, mikrofilm etc) utan uttryckligt
tillstånd från firman Von Arx AG.

1.5 Varumärke ®

Ordalydelsen “Von Arx” samt Logon”Von Arx” är
registrerade, internationellt skyddade varumärken
och får ej användas av tredje person!

1.6 Patent

Olika, i denna bruksanvisning upplistade och avbil-
dade komponenter är patentsökta eller är redan
nationellt eller internationellt patenterade.
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2 SÄKERHETSTIPS

2.1 Riskpotential

Von Arx Ytbearbetningsredskap är tillverkade i enlig-
het med dagens tekniska nivå, samt med EU:s kon-
struktionsriktlinjer. Redskapen är driftsäkra om före-
skrifterna beaktas.

Om maskinerna emot föreskrifterna används av out-
bildad personal, kan driften vara förknippad med
vissa risker. Varje person, som befattar sig med för-
beredelser, drift, manövrering och underhåll
(inspektion, skötsel, iordningställande) av maskinen
skall ha läst och förstått hela bruksanvisningen och i
synnerhet kapitlet Säkerhetstips.

2.2 Framhävd text

Läs och beakta alltid säkerhetstipsen i denna bruks-
anvisning!

2.2.1 Risktips
I denna bruksanvisning är säkerhetstipsen framhäv-
da på följande sätt (risknivå enligt ANSI Z535.4):

Signalbegreppet “Fara”
hänvisar till omedelbar
fara, som kan leda till
svåra kroppsskador eller
till döden.

Signalbegreppet
“Varning” hänvisar till en
potentiellt farlig situation,
som kan leda till svåra
kroppsskador eller till
döden.

Signalbegreppet “OBS”
hänvisar till en potentiellt
farlig situation, som kan
leda till lättare kroppsska-
dor. Signalbegreppet kan
även användas för att
varna för skador på mate-
rielen. 

2.2.2 Viktiga hänvisningar
Viktiga hänvisningar är framhävda på följande sätt:

Signalbegreppet
“Viktigt” pekar på en situ-
ation, som möjligtvis kan
leda till skador på pro-
dukten eller andra före-
mål i dess omgivning.

2.2.3 Användartips

Signalbegreppet “Tips”
hänvisar till användartips
och andra nyttiga infor-
mationer.

2.2.4 Uppräkningar
Rena uppräkningar, vars inbördes ordning är ovid-
kommande, markeras med en punkt före raden:

• Exempelrad
• Exempelrad

Stegvist förfarande (Du gör något) markeras genom
radernas numrering:

1. Arbetssteg
2. Arbetssteg

Radnumrens 
ordningsföljd är 
bindande. 

• Icke beaktande av den föreskrivna arbetsföljden
kan leda till kroppsskador eller allvarliga skador
på materielen.

FARA

    VARNING

OBS

VIKTIGT

TIPS

OBS
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2.3 Säkerhetsföreskrifter

2.3.1 Arbetsföreskrifter

Undvik explosions- och
brandfara.

• Använd aldrig maskinen i område där det förelig-
ger explosionsfara.

Avlägsna ej skyddsanord-
ningar.

• Använd maskinen endast när samtliga fabriks-
monterade skyddsanordningar är monterade och
funktionsdugliga.

Lämna aldrig en osäkrad
maskin.

• Stäng av motorn innan Du lämnar maskinen.

• Säkra maskinen med ställbromsen.

• Bryt tändningskretsen eller dra ur stickkontakten.

Maskinen får ej bäras!

• Av säkerhets- och hälsoskäl får maskinerna och
deras tunga trummor inte transporteras manuellt!

Håll andra personer på
avstånd!

• Låt inga andra personer komma i närheten av
maskinen!

• Se till att personer utan skyddsdräkt, skydds-
glasögon och hörselskydd håller sig utanför
arbetsområdet!

Kontrollera att Din 
maskin ej 
uppvisar skador.

• Kontrollera de rörliga delarnas funktion och för-
säkra dig om att inga delar har fastnat eller ska-
dats.

• Samtliga delar måste vara riktigt monterade och
uppfylla alla kriterier som garanterar en fullgod
drift.

• Skadade skyddsanordningar och delar skall sak-
kunnigt repareras på en kundtjänstverkstad, såvi-
da inget annat angivits i bruksanvisningen.

Håll ordning inom Ditt
arbetsområde.

• Oordning inom arbetsområdet leder ofta till
arbetsolyckor.

Arbeta endast på vågräta
ytor.

• Ytbearbetningsmaskinen får endast användas på
vågräta ytor. 

• Kontrollera att alla hjul ligger an mot ytan som
skall bearbetas.

FARA

FARA

FARA

    VARNING

    VARNING

    VARNING

OBS

OBS
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Ta på Dig en lämplig
skyddsdräkt.

• Maskinskötaren skall bära skyddsglasögon,
handskar, hörselskydd samt glidsäkra säker-
hetsskor.

• Använd andningsskydd när Du utför dammprodu-
cerande arbeten.

Försök hålla dammbild-
ningen vid ytbearbetning-
en så låg som möjligt.

• Anslut om möjligt en kraftig industridammsugare
till maskinen

• Fukta grunden med lite vatten, när det ej är möj-
ligt att ansluta dammsugare.

Se till att ytbearbetnings-
maskinen alltid är redo att
användas.

• Rengör och underhåll maskinen regelbundet.

• Följ underhållsföreskrifterna och tipsen för verk-
tygsbyte. Håll handtagen olje- och fettfria.

2.3.2 Föreskrifter för maskiner med elmotorer
Var noga med att följa motortillverkarens bruksan-
visning samt följande föreskrifter:

Akta Dig för strömstötar.

• Undvik kroppskontakt med jordade delar.

Andvänd ej sladden till
icke avsedda ändamål.

• Dra inte ut stickkontakten genom att dra i slad-
den.

• Undvik att utsätta sladden för hetta, olja och
vassa kanter.

• Lägg ut elsladden på ett sådant sätt, att den inte
kan skadas av arbetsverktygen.

Använd lämplig förläng-
ningskabel för bruk i det
fria. 

• Använd vid arbete i det fria endast för ändamålet
tillåtna och S-märkta förlängningssladdar.

• Använd endast elsladdar av rätt grovlek och nöd-
vändig längd.

Upprullade sladdar kan
värma upp sig!

Rulla av hela förlängningssladden från rullen.
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Iaktta försiktighet när Du
utför elektriska arbeten på
maskinen.

• Reparationer på den elektriska installationen får
endast utföras av behörig elinstallatör, i annat fall
föreligger risk för olycksfall.

Den elektriska maskinen
motsvarar tillämpliga
säkerhetsbestämmelser.

• Ändringar på den elektriska installationen som
äventyrar säkerheten eller ändrar den ursprungli-
ga reglerings- och styrfunktionen är förbjudna.

Se till att maskinen är
utan ström när den inte
används.

• Dra alltid ut nätkontakten när maskinen inte
används.

2.3.3 Föreskrifter för maskiner med förbrännings-
motorer

Var noga med att följa motortillverkarens bruksan-
visning samt följande föreskrifter:

Var försiktig när Du tan-
kar eller fyller om bränsle.

• Fyll endast på bränsle ute i det fria. Häll aldrig ut
eller om bränsle i slutna eller dåligt ventilerade
rum.

• Tanka aldrig när
motorn är igång eller
forfarande är varm.

• Tanka aldrig i närheten
av öppen eld. Häll ald-
rig ut bränsle i närhe-
ten av öppna lågor.

Rök inte medan Du tankar
eller fyller om bränsle.

Arbeta aldrig med för-
bränningsmaskiner i slut-
na rum.

• Undvik att bli kolmonoxydförgiftad av avgaser.

Undvik att bränna Dig på
den heta motorn.

• Låt motorn kallna helt innan Du utför under-
hållsarbeten (rengöring, tankning, byte av
tändstift osv.).

    VARNING

    VARNING

    VARNING

FARA

FARA

FARA

    VARNING

    VARNING

    VARNING



2.4 Ändamålsenlig användning

Maskinerna är konstruerade uteslutande för bearbet-
ning av olika vågräta ytor. Varje användning utöver
detta är icke ändamålsenlig. Tillverkaren är på intet
sätt ansvarig för skador som uppkommit genom
sådan användning.

Ytbearbetningsmaskinerna angriper alltid ytan som
behandlas. De är därför olämpliga att använda för
rengöring av känsliga ytor (t.ex. keramikgolv). (Se
även kapitel 4, BESKRIVNING).

2.5 Att arbeta säkerhetsmedvetet

• Bidra även Du till säkerheten på arbetsplatsen. 

• Anmäl genast avvikelser i driftbeteendet till
ansvarig person. 

• Utför alla arbeten på ett säkerhetsmedvetet sätt.

2.6 Ytterligare säkerhetsföreskrifter

Följ ovillkorligen de lokala, landsspecifika föreskrif-
terna, normerna och riktlinjerna.

2.7 Piktogram och varningar

2.7.1 Piktogram

Denna symbol används
när ingen eller dålig följ-
samhet mot anvisningar
och metoder direkt kan
leda till allvarliga skador
eller olyckor med dödlig
utgång.

Denna symbol används
när ingen eller dålig följ-
samhet mot anvisningar
och metoder indirekt kan
leda till allvarliga skador
eller olyckor med dödlig
utgång.

Denna symbol används
när ingen eller dålig följ-
samhet mot anvisningar
och metoder kan leda till
lättare kroppsskada eller
materialskada.

Denna symbol används
när ingen eller dålig följ-
samhet mot anvisningar
och metoder kan leda till
materialskada.

Denna symbol används
för att peka på olika
användartips.

Ett tal som står före en
anvisning används när en
viss turordning är påkal-
lad av säkerhetsskäl. 

2.7.2 Varningar

Förbjudet att tanka i slut-
na eller dåligt ventilerade
rum.

Förbjudet att använda för-
bränningsmotorer.

Ingen öppen eld i närhe-
ten av brännbara vätskor.

Förbjudet att röka vid han-
tering av brännbara väts-
kor.
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Förbjudet att använda
maskiner med förbrän-
ningsmotorer i slutna
eller dåligt ventilerade
utrymmen.

Reparations- och monter-
ingsförbud.

Får ej bäras.

OBS! Risk för brännskada.

OBS! Högspänning

OBS! Explosions- och
brandfara.

Underhållstips.

Använd skyddsdräkt.

2.7.3 Säkerhetsetiketter på maskinen.

Gäller
endast för-
brännings-
motorer

Läs bruks-
anvisning

Använd hör-
selskydd

Varning för
strömstötar

Varning för
fräsaxeln

Skadade eller tappade säkerhetsetiketter skall ome-
delbart ersättas. Etikettsortimentet kan erhållas från
kundtjänst.

Varning
brandfarliga
ämnen



2.8 Säkerhetsanordningar

Maskiner med skadade säkerhetsanordningar skall
sakkunnigt repareras av en kundtjänstverkstad eller
bytas ut.

• Säkerhetsanordningarna får ej avlägsnas.

• Använd maskinen endast när samtliga fabriks-
monterade skyddsanordningar är monterade och
funktionsdugliga!
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Anslutning för dammsugningsanlägg-
ningen.

Anslut alltid dammsugningsanläggningen när Du
utför dammproducerande arbeten.

OBS

NÖDSTOPP-brytare

Maskinen får endast användas med fungerande
NÖDSTOPP-brytare.

FARA

Uttröttningskoppling

Sätt alltid fast utlös-
ningssnöret till uttrött-
ningskopplingen på
handleden när du arbe-
tar med maskinen.

    VARNING

Dammkragar

Skadade dammkragar
minskar den anslutna
dammsugarens effekt.

Remskydd

Starta aldrig maskinen
utan att remskyddet är
påmonterat.

    VARNING

FARA

OBS
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2.9 Manöver- och arbetsplats

Under arbetet med maskinen skall maskinföraren
alltid befinna sig bakom maskinens styrstång. Från
denna position kan arbetsförloppet fortlöpande kon-
trolleras och vid behov korrigeras. Från denna posi-
tion kan maskinföraren:

• styra maskinen

• hålla tillbaka maskinen

• kontrollera alla styr- och manöverorgan (t.ex.
ställbroms, djupinställning).

Även maskiner med elektrisk (VG 91) eller hydraulisk
drivning kan från denna position manövreras och
styras av maskinföraren.

Från sätet på framdrivningsredskapen VF 85 och TV
84 kan samtliga manöverorgan lätt nås.

TV 84 VF 85
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• Vid motorbyte får angivna tekniska data rörande
varvtal, effekt och vikt inte överskridas!

• Det är inte tillåtet att byta från ett framdrivnings-
sätt till ett annat (t.ex. från eldrift till bensindrift)!

Motorbyte får endast utföras av fackman eller av ett
Von Arx försäljnings- och serviceställe!

3.2 Typbeteckningar

FR 200 FRäs med 200 mm arbetsbredd.

VA 10 L Von Arx FBM med 10 cm arbets-
bredd, lätt konstruktion.

VA 25 S Von Arx säkerhets-ytbearbetnings-
maskin med 25 cm arbetsbredd.

VA 25 S Twin Von Arx säkerhets-ytbearbetnings-
maskin med 2 trummor (Twin) med
25 cm arbetsbredd.

VA 30 S Von Arx säkerhets-ytbearbetnings-
maskin med 30 cm arbetsbredd.

3.3 Serienummer

Ursprungsland Schweiz
Giltigt för typerna

Typ Byggår Månad Löpande

FR 200 625 98 08 012

VA 10 L 619 98 08 013

VA 25 S 644 98 08 014

VA 25 S Twin 652 98 08 015

VA 30 S 665 98 08 016

TV 84 601 98 08 017

VF 85 631 98 08 018

VG 91 656 98 08 019

3.4 Typskyltar

FR 200

    VARNING

    VARNING

®

FR 200
625 98 05 012

1998

48



4 BESKRIVNING

4.1 Funktionssätt

Ytbearbetningsmaskinen
arbetar med en roterande
verktygstrumma. Utmed
trummans omfång är
beroende på typ 4, 6, 8
eller 12 lamellaxlar jämnt
fördelade.

Lamellaxlarna kan
bestyckas med olika
lamellsorter för hårda,
sprödhårda till fasta eller
seg-elastiska underlag.

Grunden som skall bear-
betas utsätts under verk-
tygtrummans rotation för
hårda slag av de löst fast-
satta lamellerna. Detta
leder till en mer eller
mindre stark materialned-
brytning, beroende på
lamelltyp.

Verktygstrumman kan drivas med olika typer av
motorer (el-, bensin- eller dieselmotor).

4.2 Bearbetningsbara underlag

Beroende på lamelltyp kan hårda, sprödhårda till
fasta eller seg-elastiska underlag bearbetas, t.ex.:

• Belag av asfalt och gjutasfalt

• Betong- och cementmaterial, konststen, stenplat-
tor

• Massagolv av cement, träcement, hårdämne osv.

• Natursten

• Metaller

• Termoplast

Inte lämpliga för bearbetning är ytor av högelastiskt,
mjukt material eller väv och fibermaterial som:

• Latex, kautschuk, mjukplast och skumplast

• Trä, mattor och flätverk.

Ytan som skall bearbetas skall alltid vara vågrät. I
motsats till vad som påståtts, uppstår vid ytbearbet-
ning med hårdmetallbestyckade lameller inga nämn-
värda sprickor i någorlunda intakt betong.
Undersökningar av kärnborrningsprover, som tagits
efter bearbetning med 80 mm ø lameller (motsvarar
VA 30 S), har visat att eventuella hårfina sprickor ej
kan påvisas på ett djup av mer än 2 mm.

4.3 Styrning

Maskinerna är, beroende på typ utrustade med 3
eller 4 fasta rullar och kan utan svårighet köras
framåt och bakåt. Vid sakkunnig användning förhind-
ras därigenom utsvängning åt sidan och maskinerna
förblir i sitt spår. Genom att trycka ner handtaget
kan maskinen på en axel  föras i en annan riktning.

Maskiner med hydraulisk framdrivning är utrustade
med en styranordning för att säkerställa manövrer-
barheten när motorn är avstängd. När man trampar
på fotpedalen lyfts bakhjulen från marken så att
maskinen lätt kan manövreras på ledrullarna 
(se 4.7).
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4.4 Ytbearbetningsredskap VA 10 L

1

12

2 3

4

5

6

8

7

11

10

9

Nr. Beteckning

1 Maskinstång

2 Start- und Bromshandtag

3 Skyddsbygel

4 Styrhandtag (avskruvningsbart)

5 Strömanslutning

6 Anslutning för dammsugare

7 Drivmotor

8 Remskydd

9 Massivt gummihjul

10 Kåpa

11 Bygelhandtag

12 Förbindelseslang

Beskrivning

För på- och urkoppling av motorn.

Skyddar bromshandtaget.

Håll- och styrhandtag för redskapet.

Standard stickkontakt.

ø 38 mm

Levereras med 115V/90 Hz och 230V/50 Hz.

Säkerhetsanordning för drivremmen.

• Remskyddet får endast avlägsnas för reparations-
och underhållsarbeten.

• Redskapet får endast startas med påmonterat
remskydd.

Fyra hjul för styrning av redskapet.

Innehåller verktygstrumman.

För att bära redskapet.

Avtagbar, för direktanslutning av dammsugarslangen
till redskapets kåpa.

    VARNING
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4.5 Ytbearbetningsmaskin FR 200
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Nr. Beteckning

1 Styrstång

2 Inställningsspak

3 Styrstångshandtag

4 Styrhandtag

5 Motorbrytare

6 Transportöglor

7 Förbindelseslang

8 Stödhjul

9 Remskydd

10 Drivmotor

11 Verktygstrumma

Beskrivning

Innehåller manöverorganen och anslutningen för
dammsugningsanläggningen.

Inställningsspak för att lyfta och sänka verktygstrum-
man

UPPE: Trumman i transport- och tom-
gångsläge

NERE: Trumman i arbetsläge

Håll- och styrhandtag till ytbearbetningsmaskinen
med anslutningsmuff ø 28 mm för dammsug-
ningsanläggningen

Håll- och styrhandtag till ytbearbetningsmaskinen

Brytare till elmotor. 2 lägen:

PÅ I AV 0

Slangförbindelse mellan styrstång och redskapskåpa,
för anslutning av dammsugare till styrstångshandta-
get. Kan tas av för direktanslutning av sugslangen till
redskapskåpan.

Två fasta rullar för styrning av ytbearbetningsmaski-
nen.

Säkerhetsanordning för drivremmen

• Remskyddet får endast avlägsnas för reparations-
och underhållsarbeten.

• Maskinen får endast startas när remskyddet är
påmonterat.

4 Framdrivningssätt:

Växelströmmotor (230 V)
Trefasmotor (400 V)
Bensinmotor
Pneumatisk drivning

Trumma med 4 lamellaxlar. 

Istället för verktygstrumman kan även nylon- och
stålborstar användas för rengöring och slipning.

Trummorna och borstarna kan snabbt och enkelt
bytas (2-3 minuter).
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➪➪

    VARNING

TIPS Garantin upphör att gälla om andra reservdelar används, än de som tillver-
kats eller rekommenderats av firman Von Arx AG.



4.6 Ytbearbetningsmaskin av VA-serien
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Nr. Beteckning

1 Drivmotor

2 Sugrör

3 Dammsugarmuff

4 NÖDSTOPP-brytare

5 Ställbroms

6 Inställningsspak

7 Djupinställning

Beskrivning

Drivning av verktygstrumman medels drivrem (11).

3 Framdrivningsaggregat kan levereras:

• Elmotor
• Bensinmotor
• Dieselmotor

Framdrivningsaggregaten kan inte bytas ut sinsemel-
lan.

Förbindelserör för dammsugningsanläggningen.
Förbinder maskinens dammsugningsmuff (3) med
dammsugningsanläggningen.

Sugröret skall, när det inte används, förvaras i sin
hållare på styrstången!

Anslutning för en industridammsugare via 
sugröret (2).

Tryckknapp för nödstopp av ytbearbetningsmaskinen.

Starta aldrig maskinen
utan funktionsduglig NÖDSTOPP-brytare.

Blockerar stödhjulet och säkerställer stillastående när
maskinen är avstängd.

UPPDRAGEN: Hjulet blockerat

NEDTRYCKT: Hjulet rörligt

Snabbinställning för att lyfta och sänka verktygs-
trumman.

UPPE: Transportläge

NERE: Arbetsläge

Handratt för inställning av arbetsdjupet. Mekanisk
djupinställning med automatiskt medlöpande djup-
anslag.

VÄNSTER HÖGER

litet arbetsdjup stort arbetsdjup
snabb framdrivning långsam framdrivning

➪➪

    VARNING

➪

➪

TIPS Garantin upphör att gälla om andra reservdelar används, än de som tillver-
kats eller rekommenderats av firman Von Arx AG.
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Nr. Beteckning

8 Styrbygel

9 Uttröttningssäkring

10 Stödhjul

11 Remskydd

12 Styrhjul

13 Transportöglor

14 Verktygstrumma

15 Nätkontakt

16 Motorbrytare

Beskrivning

Handtag för styrning och manövrering av ytbearbet-
ningsmaskinen.

• Håll fast styrbygeln med båda händerna under
gång.

• Se alltid till att styrbygeln är olje- och fettfri.

Fästes vid maskinförarens handled. Avbryter automa-
tiskt maskinens energitillförsel, när maskinföraren är
ur stånd att kontrollera maskinen. Maskinen intar
parkeringsläge och ställbromsen är tillslagen.

2 fasta rullar för spårtrogen fram- och tillbakakörning
av ytbearbetningsmaskinen.

Säkerhetsanordning för drivremmen.

• Remskyddet får endast avlägsnas för reparations-
och underhållsarbeten.

• Maskinen får ej tas i drift utan att remskyddet är
påmonterat!

Fast rulle för spårtrogen fram- och tillbakakörning av
ytbearbetningsmaskinen.

Fästpunkter för krantransport.

Transportera aldrig maskinen för hand!

Kan bestyckas med olika lamellverktyg.
Snabbt byte på 2-3 minuter.

CEE-kontakt 16A/380V/50Hz, trefasanslutning med
fasvändare. Medlevereras även till länder med andra
anslutningsnormer.

Trefasbrytare för eldrift, 3 lägen:

0 AV

Y Stjärnkoppling Låt stå på Y 10 sek. efter inkopp-
lingen!

∆ Triangelkoppling Driftläge

    VARNING

    VARNING

    VARNING
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4.7 Ytbearbetningsmaskiner med hydraulisk framdrivning

Nr. Beteckning

1 Framdrivningsmotor

2 Drivmotor

3 Oljebehållare

4 Remskydd

5 Säkerhets-utlösningslina

6 Nödstopp-brytare

7 Inställningsspak

8 Körspak

9 Gasreglage

10 Stötdämpare

11 Fotpedal

12 Styrrullar

Beskrivning

Hydraulisk motor som är kopplad till drivhjulen via
en snäckväxel.

Drivning av verktygstrumman(orna)

Utjämningsbehållare till omställningspumpen för framdrivningen.

Kontrollera regelbundet oljenivån. Fyll vid behov på
med SAE 10 W40.

Säkerhetsanordning för drivremmen och för fram-
drivningspumpens fläkthjul.

• Skyddet får endast avlägsnas för reparations- och
underhållsarbeten.

• Maskinen får ej sättas i drift utan att skyddet är
påmonterat.

Fästes vid maskinförarens handled. Avbryter, när den
aktiveras, automatiskt maskinens energitillförsel,
maskinen intar parkeringsläge och drivhjulen är
blockerade.

Tryckknapp för nödstopp av maskinen.

Starta aldrig maskinen utan att NÖDSTOPP-brytaren
är funktionsduglig.

Snabbinställning för höjning och sänkning av verk-
tygstrumman(orna).

Spak för reglering av den steglösa drivningen framåt
och bakåt.

Gasreglage till förbränningsmotor.

För att långsamt sänka ner maskinen.

När man trampar på pedalen lyfts maskinen upp på
styrrullarna (Nr. 12).

Gör maskinen lätt att manövrera.

    VARNING

    VARNING
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4.8 Verktyg

Pröva dig fram till, vilket som är det rätta verktyget
för ditt speciella arbete. Föjande beskrivning kan ge
vissa ledtrådar. 

Se även avsnitt 7
Arbetsförberedelser. 

4.8.1 Verktygstrumma 

Verktygstrumman består
av två trumflänsar för
fastsättning av lamellax-
larna. Verktygstrumman
kan vara indelad i 2 eller
3 segment (se bilden till
vänster). Lamellaxlarna
skjutes genom trumflän-

sen och genom eventuellt segmentstag och fixeras
med två hållringar med 4 skruvar.

Till varje ytbearbetnings-
maskin kan en verktygs-
trumma erhållas.
Trummorna till maskiner-
na VA 25 S och VA 25 S
Twin är identiska.

Till VA 30 S finns 3 trummor att välja emellan:

• För grova bearbetningar
Verktygstrumma med 4 lamellaxlar för stora
lameller.

• För fina bearbetningar
Verktygstrumma med 12 lamellaxlar för små
lameller. 

• För medelfina bearbetningar
Verktygstrumma med 8 lamellaxlar för medelsto-
ra lameller

4.8.2 Verktygslameller
Verktygslameller finns i 3 storlekar. Lamellerna är i
förhållande till sin storlek optimalt anpassade till
motsvarande ytbearbetningsmaskin.
Se även vår upplysande broschyr “Quality applica-
tions”.

• Små lameller
Små verktygslameller
används för fin bear-
betning och kan mon-
teras i samtliga
maskintyper.

• Medelstora lameller
Endast för VA 25, VA 25 S Twin och VA 30 S med
åttaaxlad trumma.

• Stora lameller
Stora verktygslameller används för grov bearbet-
ning. Endast för VA 30 S.

STANDARDLAMELLER

Standardlamellerna är
mångsidigt användbara
och därför vanligast:

• Skrubbning av betong och asfalt

• Räffling, avjämning av underlaget

• Avlägsning av färg på betong

• Avslagning av uppstickande ojämnheter

I standardlamellerna är beroende på typ 5, 6, 8 eller
12 hårdmetallstift inlödda. Denna lamellsort levere-
ras i 3 storlekar:

• Små lameller: Fem- och sexkantlameller

• Medelstora lameller: Sexkantlameller

• Stora lameller: Åtta- och tolvkantlameller

KLÖVERBLADLAMELLER

Klöverbladlamellen är ett
nytt, patenterat lamell-
verktyg, som utvecklats
speciellt för VA 25 S och
VA 25 S Twin.Genom den
speciella hålformen i
lamellens centrum kan
lamellens anslag styras
exakt och erosionseffek-

ten ökas betydligt. Användningsområdena motsva-
rar standardlamellernas. Klöverbladslamellens utfö-
rande:

• Medelstor lamell
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STRÅLLAMELLER

De strålformiga lameller-
na består av härdat stål.
De lämpar sig för fina
bearbetningar:

• Avlägsning av färg på betong och asfalt

• Lätt rengöring och nivellering av betonggrund

• Avlägsning av färg och rost från stålytor (t.ex. far-
tygsdäck)

Strållamellerna levereras i 3 storlekar:

• Liten lamell

• Medelstor lamell

• Stor lamell

SKALLAMELLER

Skallamellerna lämpar sig
för:

• Avlägsning av termoplast och kallplastmarkering-
ar på asfalt

• Avfräsning av golvbeläggningar av termoplast
(avskalning)

Skallamellerna lämpar
sig inte för avfräsning av
betongytor!

Skallamellerna levereras i
3 storlekar:

• Små skallameller (11 mm und 22 mm breda)
• Medelstora skallameller (19 mm breda)
• Stora skallameller (19 mm und 39 mm breda)

Observera rotationsrikt-
ningen vid montering av
skallameller.

RUNDLAMELLER

Rundlameller används för
mycket grov ytbearbet-
ning.

• Betongavslipning och räffling

I rundlamellerna är 16 hårdmetallstift inlödda.
Rundlamellerna levereras i en storlek:

• Stor rundlamell

4.8.3 Borstar
Borstarna lämpar sig för lättare rengöringsarbeten
på olika material. För ytrengöring finns 4 olika borst-
typer att välja emellan. Maskintyperna 
VA 25 S och VA 25 S Twin kan ej bestyckas med
borstar.

NYLONBORSTE

FR 200 kan utrustas med
2 sorters nylonborstar:

• Fin nylonborste

• Grov nylonborste

För typerna VA 25 S, VA 25 S Twin och VA 30 S kan
nylonborstar ej levereras.

STÅLBORSTE

Stålborstar levereras i 2
utföranden för typerna VA
30 S och FR 200:

• Fin stålborste

• Grov stålborste

Till FR 200 används 2
borstar, vardera 10 cm
breda.
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4.9 Extra tillbehör

4.9.1 Framdrivningsredskap
Alla ytbearbetningsmaskiner, med undantag för VA
25 S Twin (som arbetar med motroterande verktygs-
trummor) utvecklar från verktygstrummans drivan-
ordning reaktionskrafter, som producerar en fram-
åtriktad drivkraft. Denna kraft måste kompenseras av
maskinföraren eller en annan lämplig anordning.

På grund av ojämnheter i ytan som bearbetas varie-
rar verktygstrummans ingrepp i underlaget. Detta
leder till ständiga växlingar i de resulterande fram-
drivningskrafterna. 
FR 200 kan utan större ansträngning föras och hållas
tillbaka manuellt av maskinföraren. VA 25 S utgör ett
gränsfall och bör för långtidsarbeten utrustas med
en Von Arx framdrivningsenhet:

TRAMPFRAMDRIVNING 
TV 84

Trampredskapet TV 84
fastsätts med en ledad
koppling vid hjulaxeln
under styrstången.
Redskapet drivs av ma-
skinföraren i sittande
position enligt trampcy-

kelprincipen (huvudsakligen genom bromsning).
Pedaldriften garanterar korta reaktionstider för korri-
gering av arbetsförloppet (snabbt/långsamt eller
framåt/bakåt). Eftersom arbetet blir mindre tröttande
möjliggörs längre insatstider. Trampframdrivningen
är oberoende av drivaggregatet. Backning med TV
84 är p.g.a. dålig styrbarhet möjlig endast i begrän-
sad omfattning.

FRAMDRIVNINGSRED-
SKAP F 85

Framdrivningsredskapet
fastsätts med en ledad
koppling vid hjulaxeln
under styrstången. Det är
utrustat med en hydrosta-
tisk växel, som drivs av
en bensinmotor. VF 85 är

oberoende av maskinens drivaggregat.

Med de båda fotstöden och fotplåtarna kan fram-
och bakåtkörning samt hastighet steglöst regleras.
Det bekväma sitsutförandet gör det möjligt att arbe-
ta utan trötthetssymptom. Backning över längre
sträckor är p.g.a. dålig styrbarhet möjlig endast i
begränsad omfattning.

FRAMDRIVNINGSRED-
SKAP VG 91

Framdrivningsredskapet
är en elektrisk frik-
tionshjulsdrivning, som
under styrstången kan

kopplas till eldrivna maskiner. VG 91 är utrustad
med en elektrisk manöverställare för framåt/bakåt
körning och med en mekanisk handratt för steglös
inställning av hastigheten. Driveffekten överförs via
två friktionshjul till de båda massiva gummihjulen
under styrstången. Friktionskopplingen manövreras
med en handspak. Den maximala hastigheten upp-
går till ca 7,8 m/min.

4.9.2 Dammsugningsanläggning

För att erhålla dammfria
ytor (för beläggning) och
för att förhindra onödig
och obehaglig dammpro-
duktion på arbetsplatsen,
kan en kraftig suganord-
ning med stor filteryta
och cyklonrenare anslutas
till maskinen. 

Minimal nominell effekt:

FR 200: 1,4 kW

VA-maskiner: 2,2 kW
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5 TRANSPORTERING

5.1 Förpackning

Förpackningen anpassas till transportvägen. I nor-
mala fall transporteras maskinerna utan förpackning,
fastspända och säkrade på transportfarkosten.
Leveransen från fabrik sker på träpallar eller i kar-
tonger (enkla att skrota).

5.2 På- och avlastning

Av säkerhets- och häl-
soskäl får maskinerna och
de tunga verktygstrum-
morna under inga
omständigheter transpor-
teras manuellt!

• Flytta aldrig maskinen utan transportmedel!

Att beaktas vid krantrans-
port!

• Använd aldrig inställ-
ningsspaken som fäst-
punkt!

• Krantransport får
endast ske med rem-
mar eller med 4 krokar
som fästs vid de för
ändamålet avsedda
transportöglorna.

• Använd ej rep av
hampa för upphiss-
ning. 

Beakta följande transport-
föreskrifter för ytbearbet-
ningsmaskiner med för-
bränningsmotorer!

• Låt motorn kallna före transporten.
Risk för brännskador.

• Före transporten skall
bränslet fyllas om i
godkända behållare.
Beakta föreskrifterna
för hantering av bränn-
bara vätskor.

• Maskiner med förbrän-
ningsmotorer får ej väl-
tas inför transporten.

• Beakta motortillverka-
rens säkerhetsföreskrif-
ter.

Utsätt aldrig ytbearbetningsmaskinen för fritt fall,
inte heller från låg höjd.

Att beaktas vid väg-  och
järnvägstransport:

• Säkra maskinen på lastytan inför transporten.

• För att minska transportvikten kan verktygstrum-
man monteras av.

• Fäst maskinen på pallen och lasta på/av eller
transportera med gaffeltruck.

    VARNING

    VARNING

    VARNING

    VARNING
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6 START

Om maskinen inte omedelbart efter leveransen kom-
mer till användning, skall den förvaras på ett torrt
ställe.

6.1 Maskiner med förbränningsmotorer

Nya maskiner levereras av transportsäkerhetsskäl
utan bränsle och motorolja.

Före start skall motortill-
verkarens bruksanvisning
läsas igenom.

1. Påfyllning av olja, se
tillverkarens anvisning-
ar.

2. Påfyllning av bränsle,
se tillverkarens anvis-
ningar.

• Fyll endast på bränsle-
tanken ute i det fria.

• Tanka aldrig i slutna
eller dåligt ventilerade
utrymmen.

• Tanka inte i närheten
av öppen eld.

• Rök ej medan Du tan-
kar.

VIKTIGT

TIPS

OBS

FARA



6.2 Maskiner med elmotorer

CEE-Stickkopplingar (16A) medlevereras även till
länder som inte infört detta kopplingssystem.

1. Förbered förlängnings-
kabeln med CEE-stick-
koppling (16A) för
anslutning till maski-
nen.

2. Fäst sugröret  med
kabelhållare vid sug-
slangen på styrstången.

3. Sätt igång maskinen en
kort stund och jämför
motorns rotationsrikt-
ning med riktningspi-
len på fläktkåpan.

• Fläkten skall rotera i pilens riktning! 

Korrigera om nödvändigt rotationsriktningen genom
att byta fas.

Vrida fasen i CEE-stickproppen:

1. Lös spärren genom att lätt trycka med skruvmej-
sel.

2. Vrid fasen med skruvmejsel.

Fasbyte på maskin utan CEE-stickpropp får endast
utföras av fackman.

Ingrepp i den elektriska
installationen får endast
göras av behörig elinstal-
latör.

Risk för olycksfall genom strömstötar eller brand.

Rulla av förlängningsslad-
den helt och hållet från
sladdrullen.

• Upprullade sladdar kan hettas upp under drift.

Använd endast godkända
sladdar.

• Ute i det fria får endast godkända sladdar med
motsvarande märkning användas.

• Använd endast elsladdar av lämplig grovlek och
nödvändig längd.

S
V

E
N

S
K

A

  
 

 
   

START

27© Von Arx AG  CH-4450 Sissach

FARA

    VARNING

    VARNING

TIPS

TIPS



S
V

E
N

S
K

A
  

 
 

   

ARBETSFÖRBEREDELSE

© Von Arx AG  CH-4450 Sissach28

7 ARBETSFÖRBEREDELSE

Kontrollera om 
Din maskin
uppvisar skador

• Kontrollera att samtliga rörliga delar är funk-
tionsdugliga, att de inte har fastnat och att inga
delar är skadade. Samtliga delar skall vara riktigt
monterade och uppfylla alla kriterier som garante-
rar en felfri drift av maskinen.

• Skadade skyddsanordningar och delar skall sak-
kunnigt bytas eller repareras på en kundtjänst-
verkstad, såvida inget annat angivits i bruksanvis-
ningen. 

• På nya maskiner har alla inledande arbeten
utförts fullständigt och i enlighet med instruktio-
nerna.

Håll ordning i ditt
arbetsområde.

• Oordning i arbetsområdet leder ofta till arbets-
olyckor.

7.1 Byte av verktygstrumma

Bryt strömtillförseln före
byte av verktygstrumma.

• Dra ut stickproppen till eldrivna maskiner.

• Dra av tändstiftskåpan och stäng bränslekranen
på maskiner med förbränningsmotor.

Om verktygen redan är
monterade, skall kontrol-
leras om verktygs- och
bestyckningsart är lämpli-
ga för det planerade arbe-
tet, samt om verktyget är
fullt funktionsdugligt. 

En kort tid efter använd-
ningen kan verktygstrum-
man fortfarande vara het. 

• Använd handskar vid trumbyte.

1. Lossa lockmuttrarna
(hos FR 200 lockskru-
varna, VA 10 L sänk-
skruvarna) från trum-
locket.

2. Ta av trumlocket från
maskinen.

3. Dra av verktygstrum-
man från drivaxeln.

4. Rengör och fetta in
drivaxeln.

    VARNING
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• För ytbearbetningen lämpliga verktygstrummor
eller borstar är beskrivna i avsnitt 4.8.1.

• För bestyckning av verktygstrumman se 7.2.

Hos verktygstrummor med skallameller eller klöver-
bladlameller skall rotationsriktningen kontrolleras
före montage.

• Verktygstrumman skall
monteras med lamell-
skäret medurs.

• Fel rotationsriktning
ger inget arbetsresultat
och förstör omedelbart
lamellskären.

5. Sätt på verktygstrum-
man på drivaxeln.

• Centrera lockmuttrarna
riktigt:

Skruva på lockmuttrarna
med den koniska sidan
riktad mot locket.

• Beakta vridmomentet vid fastdragningen.

FR 200, VA 25 S, VA 25 S Twin:   45 Nm
VA 30 S: 76 Nm

6. Skruva fast trumlocket
med lockmuttrarna
(hos FR 200 lockskru-
varna, hos VA 10 L
sänkskruvarna).

7.2 Bestycka verktygstrumman

7.2.1 Montera av lamellverktygen

1. Lossa sexkantskruvar-
na på verktygstrum-
mans hållring.

2. Ta bort hållringen från
verktygstrumman.

3. Dra ut lamellaxeln ur
trummans kärna.

Kontrollera förslitningen på lamellaxeln och lamell-
verktyget och kassera vid behov. Se avsnitt 10.2.1
Förslitning.

7.2.2 Välj bestyckningsart

De till Din ytbearbetningsmaskin passande standard-
bestyckningsplanerna finner Du i reservdelslistan
och i vår broschyr “Quality applications”. Ytterligare
exempel se sida 30:

Maskintyp: VA 25 S

Verktygstrumma: 6 lamellaxlar

Lamelltyp: Klöverblad, 6kt.+5kt.-
lameller

OBS
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Exempel 1 Exempel 2

Spåravstånd 100 mm 36-38 mm
Spårbredd 46 mm ca. 7 mm
Spårdjup 4 mm 4 mm
Mellanstag 54 mm 50 mm

Bestyckningsexempel 1

Bestyckningsexempel 2
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I princip är varje bestyckningsvariant tänkbar. Därvid
bör man dock beakta följande punkter:

• Montera lika antal lameller och mellanläggsskivor
på en lamellaxel.

• Obalanserad bestyckning orsakar vibrationer och
snabb förslitning.

• Använd endast lameller med lika långt fortskriden
förslitning.

I en verktygstrumma får
endast likadana lameller
monteras.

Lamellerna får ej ligga
intill varandra. De måste
alltid skiljas åt med en
mellanläggsskiva.

Undantag: 
Strållameller får monteras utan mellanläggsskivor.

Skallamellerna får ej vid-
röra trumflänsen och
trummans segmentstag.

• Mellan trumflänsen och ett segmentstag måste
alltid en mellanläggsskiva monteras.

7.2.3 Bestycka lamellaxlar

Före varje ny bestyckning bör lamellaxlarna och
mellanläggsskivorna principiellt bytas ut.

• Byte i god tid förebygger dyra stillaståndstider
och reparationer vid lamellbrott.

Vid bestyckning med skal-
lameller eller klöverblad-
lameller skall lamellverk-
tygens rotationsriktning
beaktas.

• Montera alltid verktygslamellerna med lamellskä-
ret medurs.

• Fel rotationsriktning ger inget arbetsresultat och
förstör omedelbart lamellskären.

1. Skjut in lamellaxeln till
strax framför segment-
staget eller trumflän-
sen.

2. Bestycka lamellaxeln
med lameller och mel-
lanläggsskivor.

Bestycka nästa seg-
ment med lameller och
mellanläggsskivor.

3. Bestycka nästa lamell-
axel med lameller och
mellanläggsskivor.

Upprepa steg 1. ➪ 2. ➪ 3.
(i denna ordningsföljd)
med alla lamellaxlar tills
verktygstrummans
bestyckning är slutförd.

VIKTIGT
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5. Sätt hållringen intill
trumflänsen.

6. Fäst hållringen vid
trumflänsen med sex-
kantskruvarna.

7.3 Ansluta dammsugningsanläggning

7.3.1 Ansluta FR 200

Dammsugningsanläggningens sugslang kan för
slangkopplingar med en innerdiameter på 28 mm
anslutas till styrstångshandtaget eller för kopplingar
med en innerdiameter på 38 mm direkt till red-
skapskåpan.

Anslut sugslang med 28 mm innerdiameter.

Anslut slangänden direkt
till handtaget.

Vid användning av en stark dammsugare eller vid
förekomst av aggressivt betongdamm kan handta-
get blästras sönder. Sådana handtag skall bytas ut.

Anslut sugslang med 38 mm innerdiameter.

1. Lossa slangförbindel-
sen mellan styrstången
och maskinkåpan. 

2. Anslut dammsuga-
rens slangände direkt
till maskinens sug-
slang.

7.3.2 Ansluta VA 10 L 

Anslut sugslangen med
innerdiameter 38 mm
direkt till anslutningsrö-
ret.

7.3.3 Ansluta VA-maskiner

Om ingen dammsugare ansluts bör sugröret förva-
ras i hållaren på styrstången!

1. Ta bort skyddskåpan
från sugröret på styr-
stången.

TIPS

TIPS

OBS
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2. Lossa slangklämman
på sugröret.

3. Stick in sugröret till
stopp och vrid i önskad
riktning.

4. Fäst åter slangkläm-
man vid sugslangen.

5. Anslut dammsug-
ningsanläggningens
sugslang till sugröret.

7.4 Ansluta framdrivningsredskap

Trampredskapet TV 84 und drivfarkosten VF 85 är
oberoende av maskinens drivaggregat och kan
kopplas till alla VA-maskiner.

1. Koppla  framdrivnings-
redskapet till hjulaxeln
under styrstången.

2. Kontrollera bränsle och
olja på framdrivnings-
redskapet VF 85. Fyll på
vid behov. Följ
bruksanvisningen och
motortillverkarens före-
skrifter.

• Framdrivningsredskapet VG 91 kan endast kopp-
las till VA-maskiner med eldrift eller förbrännings-
motorer med elstart.

• En montagehandledning finner Du i bruksanvis-
ningen till VG 91.

TIPS

TIPS
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7.5 Ställa in arbetsdjup

Djupinställningen på VA-maskinerna är försedd med
en fininställning och ett automatiskt medlöpande
djupanslag.

• Djupanslagets fininställning regleras med hand-
ratten. 

• Det förinställda arbetsdjupet kan ej påverkas med
inställningsspaken. 

1. Vrid handratten till
vänster (moturs) till
anslaget. Lossa inställ-
ningsspaken emellanåt
om nödvändigt. 

2. Starta verktygstrum-
mans drivanordning,
se avsnitt 8.1.

3. Dra inställningsspaken
nedåt till anslaget.

• Maskinen sänks ner (arbetsläge).

4. Vrid handratten så
långt till höger
(medurs), tills Du får
djupanslaget med det
önskade arbetsdjupet.

• Djupanslaget löper automatiskt med.

Verktygstrumman kan nu med hjälp av inställ-
ningsspaken höjas och sänkas ner till anslaget. Det
inställda arbetsdjupet ändras därvid ej. 

7.6 Förbereda arbetsyta

• Om en dammsugningsanläggning ej kan anslu-
tas, bör ytan som skall bearbetas fuktas med vat-
ten för att förebygga dammbildning.

• Rensa arbetsytan från grova hinder (t.ex utstick-
ande armeringsjärn, spikar osv.).

7.7 Kontrollera ytbearbetningsmaskinen

Kontrollera om Din maskin uppvisar skador.

• Avbryt energitillförseln innan Du utför arbeten på
maskinen.

• Kontrollera att samtliga rörliga delar är funk-
tionsdugliga, att de inte har fastnat och att inga
delar är skadade. Samtliga delar skall vara riktigt
monterade och uppfylla alla kriterier som garante-
rar en felfri drift av maskinen.

• Skadade skyddsanordningar och delar skall sak-
kunnigt bytas eller repareras på en kundtjänst-
verkstad, såvida inget annat angivits i bruksanvis-
ningen.

• På nya maskiner har alla inledande arbeten
utförts fullständigt och i enlighet med instruktio-
nerna.

TIPS

TIPS

TIPS

    VARNING
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1. Kontrollera uttrött-
ningssäkringen:

• Är utlösningslinan i ordning?

• Stannar motorn när man drar i linan?

2. Kontrollera remskydd:

• Är remskyddet fast monterat?

3. Kontrollera
NÖDSTOPP-brytaren på
maskiner med
eldrift:

• Stannar maskinen när brytaren trycks?

4. Kontrollera skruvfogar:

• Är skruvfogarna fastdragna?
Kontrollera i synnerhet VA-maskinernas styrbyglar
resp. styrstången på FR 200.

5. Kontrollera elanslut-
ningarna på maskiner
med eldrift:

• Roterar elmotorn i rätt riktning?

• Uppvisar elanslutningarna skador?

• Är en godkänd förlängningssladd ansluten?

• Är kabeln helt avrullad från rullen?

6. Kontrollera maskiner
med förbränningsmo-
tor:

• Är oljenivån tillräcklig?

• Är bränsle påfyllt?

• Är luftfiltret rent?

7. Kontrollera verktygs-
trumman:

• Är trumman riktigt bestyckad för det planerade
arbetet?

• Är trumman med skal- eller klöverbladlameller
monterad i skärens rotationsriktning?

• Är verktygslamellerna i ett sådant skick, att de
utan brott klarar av förestående arbete?
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8 DRIFT

• Läst och förstått bruksanvisningen, i synnerhet
säkerhetstipsen.

• Monterat verktyg och tillbehör.

• Slutfört arbetsförberedelser.

• Genomfört redskapskontroll.

8.1 Starta maskinen.

1. Dra inställningsspaken
uppåt.

• Verktygstrumman lyfts från underlaget.

2. Dra åt VA-maskinens
ställbroms eller lägg
bromskilar under stöd-
hjulen på FR 200.

• Maskinen är säkrad mot oönskad rullning.

3. Koppla på eventuellt
ansluten dammsugare.

• Se dammsugningsanläggningens bruksanvisning.

4. Koppla på eventuellt
anslutet framdrivnings-
redskap.

• Se framdrivningsredskapets bruksanvisning.

5. Sätt igång verktygs-
trummans drivaggre-
gat.

• Före start av elmotorn läs avsnitt 8.1.1.

• Före start av förbränningsmotorn läs avsnitt 8.1.2.

6. Fäst uttröttningssäk-
ringen vid handleden!

• Använd alltid uttröttningssäkringen.

7. Avlägsna bromskilarna
under stödhjulen på FR
200 resp. lossa ställ-
bromsen på VA-
maskinen.

• Ytbearbetningsmaskinen är nu redo för drift.

8.1.1 Starta elmotorn

1. Sätt motorbrytaren på
AV.

2. Anslut CEE-stickkontak-
ten till strömförsörj-
ningen på platsen resp.
till förlängningsslad-
den.

• Strömförsörjningen för eldrift är inkopplad.

➪

➪ ➪

➪

    VARNING
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3. Sätt på elmotor:

• VA-maskin:

1. Ställ motorbrytaren på STJÄRNA (Y) 

2. Vänta 15 sekunder

3. Ställ motorbrytaren på TREKANT (∆) 

• FR 200: Ställ motorbrytaren på PÅ (GRÖN).

• Motorn och verktygstrumman går igång.

8.1.2 Starta förbränningsmotor

Läs motortillverkarens
bruksanvisning.

• Beakta i synnerhet förbränningsmotorns säker-
hetsföreskrifter.

1. Starta förbränningsmo-
tor.

• Motorn och verktygstrumman går igång.

2. Vänta tills motorn nått
erforderligt varvtal och
effekt (varmkör den).

8.2 Bearbeta ytor

Se till att ytan som skall bearbetas är fri från samtli-
ga hinder (även skruvar, spikar osv).

• Kör ovillkorligen runt (undvik) fasta hinder (t.ex.
armeringsjärn som sticker ut ur betong).

• I annat fall blir resultatet brott på verktygstrum-
man och skador på drivanordningen.

1. Hos maskiner med
framdrivningsredskap:

1. Sätt Dig på framdriv-
ningsredskapet.

2. Sätt fötterna på
pedalerna eller fot-
steget.

2. Håll fast maskinen i
styrbygeln.

3. Tryck långsamt ner
inställningsspaken.

• Maskinen sänker ner sig på marken.

4. Kör maskinen framåt
eller bakåt med jämn
hastighet.

• Manövrera maskinen genom att lyfta eller sänka
styrstången.

OBS

OBS



Observera ständigt fräs-
bilden. Du kan påverka
fräsbilden på följande
sätt:

• Öka eller minska fräshastigheten.

• Ändra fräsdjupet (arbetsdjupet) med djupinställ-
ningen, se  avsnitt 7.4.

Fräs inte för djupt.

• Överdriven djupfräsning ger ingen ökad effekt.

• Maskinen får ej “skutta” på den roterande verk-
tygstrumman.

Observera dammbildning-
en när du utför ytbear-
betning med ansluten
dammsugare. 

• Tänkbara orsaker till ökad dammproduktion se
kapitel 12, FELSÖKNING.

• Vid icke fackmässig användning minskas fräsef-
fekten och verktyget (lameller, lamellaxlar och
verktygstrumma) utsätts för onödig belastning
och förslitning.

• Ytbeskaffenheten efter bearbetningen beror
huvudsakligen på vilka verktyg som använts och
hur trumman har bestyckats

• Om Du eftersträvar ett arbetsresultat med regel-
bundet spårdjup eller regelbunden ytbild, bör Du
bara arbeta åt ett håll samt hålla hastigheten så
konstant som möjligt.

• För att erhålla raka spår, räfflor osv. rekommende-
rar vi att spänna upp ett snöre utmed underlaget,
eller att följa en skena, balk osv.

• Utjämnings- och avskiktningsarbeten kan också
utföras via fram- och tillbakakörning av redskapet.

Inför ytterligare arbeten

skall bearbetade ytor ren-
göras med sopkvast och
kraftig dammsugare.
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9 AVSLUTANDE ARBETEN

9.1 Stäng av maskinen

1. För inställningsspaken
uppåt.

• Maskinen intar med roterande verktygstrumma
normalläge.

2. Stäng av drivanord-
ningarna.

• Maskiner med eldrift: Sätt motorbrytaren på AV
(0).

• Maskiner med förbränningsmotor: Stäng av enligt
tillverkarens anvisningar.

• Maskiner med framdrivningsredskap: Stäng av
motorn, se bruksanvisning VF 85.

3. Säkra maskinens stilla-
stående.

• FR 200 och VA 10 L: Lägg bromskilar under stöd-
hjulen.

• VA-Maskiner: Dra till ställbromsen.

Energitillförseln skall avbrytas även vid kortare
uppehåll i arbetet. 

4. Avbryt energitillförseln.

• Maskiner med eldrift: Avbryt strömtillförseln.

• Maskiner med förbränningsmotor: Stäng bräns-
lekranen enligt tillverkarens anvisningar.

9.2 Stäng av dammsugningsanläggningen.

1. Stäng av dammsug-
ningsanläggningen, 

• Se tillverkarens anvisningar.

2. Montera av dammsu-
garens sugrör från
maskinen.

• Skilj sugröret från maskinen (enligt 7.3.1, 7.3.2 och
7.3.3 men motsatt ordningsföljd).

➪

➪

    VARNING
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9.3 Förvaring av maskinen

Efter varje användning bör maskinen omedelbart
rengöras!

• Intorkat cementdamm är svårt att få bort. Vi
rekommenderar därför vår nålpistol som extra
tillbehör.

• Stark nedsmutsning kan påverka delarnas funk-
tionsduglighet.

1. Rengöring av maski-
nen.

2. Maskiner med förbrän-
ningsmotorer: Fyll om
bränslet i godkänd
behållare. Observera
säkerhetstipsen 2.3.3
förbränningsmotorer.

3. Förvara maskinen på
ett torrt ställe.

VIKTIGT



10 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Maskinen har konstruerats så att så lite tid som möj-
ligt skall tas i anspråk för underhållsarbeten. Trots
detta är vissa underhållsarbeten oumgängliga!

Maskinen kommer att tacka Dig med åratals stör-
ningsfri drift. 

Före alla underhållsarbe-
ten skall energitillförseln
avbrytas.

• Maskiner med elmotor: Dra ut stickkontakten.

• Maskiner med förbränningsmotor: Dra av
tändstiftskåpan och stäng bränslekranen.

Undvik att bränna Dig på
den heta motorn.

• Låt alltid motorn kallna innan Du utför under-
hållsarbeten.

Arbeta aldrig med för-
bränningsmotorer i slutna
utrymmen.

• Resultatet vore kolmonoxydförgiftning.

Utför de i nedanstående
tabell upplistade under-
hållsarbetena inom angiv-
na intervall. 
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FARA

    VARNING

    VARNING

OBS
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TIDSPLAN UNDERHÅLLSARBETE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Dagligen 
eller
10 tim

Veckovis
eller 50
tim.

Rengör maskinen på utsi-
dan.

Kontrollera lager

Kontrollera skruvfogar

Kontrollera dammkragar

Rengör dammsugaran-
slutningen

Rengör och smörj inställ-
ningsanordningen

Använd inga lösningsme-
del.

Låt kundtjänst byta ut ska-
dade lager.

Montera av verktygs-
trumman, se 7.1. Byt ut
förslitna delar, se 10.2.2.

kontrollera lamellernas
lamellaxlarnas
mellanläggsskivornas
skick.

Byt ut skadade eller utslit-
na dammkragar.

Sätt på dammkåpan efter
rengöringen!

Kontrollera funktionen efter
rengöring och smörjning.

Underhållsarbeten på maskiner med förbrännings-
motorer (dagligen).

Montera av och rengör luftfiltret. Byt ut vid behov.

Kontrollera oljenivån och fyll på olja vid behov.

Beakta under alla omständigheter motortillverkarens
bruksanvisning.

Avlägsna remskyddet och ta bort eventuellt damm.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG Dra fast lösa skruvfogar

Låt kundtjänst byta skadade
komponenter (t.ex. sitsar,
hjul).

Underhållsarbeten på maskin med elstart.

Veckovis: Avlägsna damm på startbatteriet. Smörj
batteriklämmorna (t.ex. med vaselin). Kontrollera
syrenivån, fyll eventuellt på med destillerat vatten,
så att lamellerna är täckta med vatten.

• Skadade eller ej längre funktionsdugliga
startbatterier skall skrotas i enlighet med lokala
föreskrifter.

Underhållsarbeten för maskiner med hydraulisk
drivning.

Under första veckans insats skall hydrauloljenivån
dagligen kontrolleras och vid behov fyllas på med
olja av typ 10 SAE 40W.

Utför veckovis efter första veckans drift.
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10.2 Underhållsarbeten

10.2.1 Förslitning
Alla verktyg och verktygsdelar såsom borstar, lamel-
ler, lamellaxlar och trumkärnor är förslitningsdelar
och blir efter en viss tid till den grad förslitna, att de
måste bytas ut. En viss komponents s.k. brukstid
varierar, precis som ett bildäcks livslängd beror på
förarens körstil: Vid sidan om slitaget under arbetet,
beror livslängden också på den bearbetade ytans art
och beskaffenhet samt på den för bearbetningen
nödvändiga effekten. 

Trumkärnans livslängd kan starkt förlängas genom
regelbundet byte av de prisvärda lamellaxlarna.
Lamellaxlarna skall senast bytas när diametern i
spåren som bildas på axeln skiljer sig med mer en 1
mm från den ursprungliga diametern.

Lamellaxlarna skall i vart fall bytas med varje ny
lamellsats.

Resultatet av för sent bytta lamellaxlar visar sig på
de “äggformigt” urslipade lamellaxelhålen i
trumkärnan. Sådana trumkärnor skall också de bytas
ut.

Utslitna lamellaxlar kan
brytas under drift och
förorsaka allvarliga skador
på trumkärnan och driv-
anordningen!

• Byt ut lamellaxlar som uppvisar spår djupare än 1
mm!

10.2.2 Byte av förslitna delar

Samtliga Von Arx förslitnings- och reservdelar tillver-
kas på de modernaste maskinerna. Därmed garante-
ras exakt passform för samtliga delar.

Undvik reservdelar av
obekant härkomst! Även
om dessa ytligt sett före-
faller identiska, kan det
föreligga väsentliga skill-
nader i tillverkning och

material, som kan komma att påverka den aktiva
och passiva säkerheten (vibration, materialbrott,
effekt osv.) 

• Garantin gäller ej vid användning av andra
reservdelar, än de som tillverkats eller rekom-
menderats av firman Von Arx AG.

10.2.3 Byte av dammkrage

Före byte av dammkrage
skall energitillförseln
avbrytas.

• Vid eldrift: Dra ut nätkontakten.

• För förbränningsmotorer: Dra av tändstiftskåpan
och stäng bränslekranen.

Se till att Din dammsug-
ningsanläggning kan
arbeta effektivt.

• Kontrollera regelbundet dammkragarna och byt ut
i tid.

OBS

OBS

FARA
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1. Lossa sexkantskruvar-
na och ta bort dem till-
sammans med fjäder-
brickorna.

2. Avlägsna dammkraglis-
ten

3. Skruva på dammkrag-
listen med sexkant-
skruv och fjäderbricka.

10.2.4 Byte av VA-maskinens drivrem.

Stäng av energitillförseln
innan Du byter drivrem.

• Eldrift: Dra ut nätkontakten.

• Förbränningsmotorer: Dra av tändstiftskåpan och
stäng bränslekranen.

1. Lossa sexkantskruvar-
na på remskyddet och
ta bort dem tillsam-
mans med fjäderbrick-
orna.

2. Avlägsna remskyddet
från maskinen.

3. Lossa spännskruven så
mycket, att spännrullen
kan förskjutas.

• Drivremmen är nu lös och kan tas av.

Sätt på ny drivrem.

4. Flytta spännrullen till
höger, tills drivremmen
är spänd.

5. Skruva åt spännskru-
ven, tills spännrullen är
förfixerad.

6. Efterspänn spännrullen
med en plasthammare.

FARA
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7. Kontrollera remmens
spänning med tum-
men.

• Drivremmen bör ge vika lite, dock inte mer än10
mm. Flytta om nödvändigt spännrullen lite till
med hjälp av plasthammaren.

8. Dra åt spännskruven i
sin slutgiltiga position.

9. Montera remskyddet
med sexkantskruvar
och fjäderbrickor.

10.2.5 Byte av drivrem på  FR 200 och VA 10 L

Före byte av drivrem skall
energitillförseln avbrytas.

• Eldrift: Dra ut nätkontakten.

• Förbränningsmotorer: Dra av tändstiftskåpan och
stäng bränslekranen.

1. Lossa sexkantskruven
på remskyddet och ta
av tillsammans med
fjäderbrickan.

2. Avlägsna remskyddet
från maskinen.

3. Lossa 4 skruvar så långt, att drivmotorn kan för-
skjutas och drivremmen ej längre är spänd.

• Drivremmen är nu lös och kan tas av.

4. Sätt på ny drivrem.

5. Förskjut drivmotorn tills remmen är förspänd.
Kontrollera att motorn sitter parallellt.

6. Kontrollera remmens spänning med tummen,
ändra om nödvändigt spänningen genom att för-
skjuta drivmotorn.

7. Fäst de 4 skruvarna igen (motorfäste).

8. Montera remskyddet med sexkantskruv och fjä-
derring.

FARA

Spännskruvar

Sexkant-
skruv
Remskydd
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11 REPARATIONER

Före varje reparation skall
energitillförseln till maski-
nen avbrytas och stillastå-
endet säkras.

• Dra ut nätkontakten.

• Dra av tändstiftskåporna och stäng bränslekranen.

• Lägg under bromskilar eller dra åt ställbromsen.

Elektriska arbeten på
maskinen får endast
utföras av elfackmän.

• Felaktiga elektriska
arbeten kan orsaka allvarliga olyckor.

Den elektriska maskinen

motsvarar tillämpliga
säkerhetsbestämmelser.

• Det är icke tillåtet att genomföra sådana föränd-
ringar på den elektriska installationen, som påver-
kar de ursprungliga regler- och styrfunktionerna.

Det är ej tillåtet att byta typ av drivaggregat (t.ex.
bensin - elmotor).

• Överbelastning av verktygstrumman p.g.a. olika
varvtal.

• Remskyddet passar ej längre på maskinen.

Tack vare sin robusta konstruktion kommer Von Arx-
maskinens livslängd förmodligen med god marginal
överträffa drivmotorns. Låt Von Arx-kundtjänst
installera ny motor.

Använd ej reservdelar av
obekant härkomst.

• Det förekommer stora skillnader i tillverkning och
material. Säkerheten påverkas genom vibration
och materialbrott.

• Använd endast Von Arx AG orginalreservdelar
eller de reservdelar som angivits i reservdelslis-
tan.

    VARNING

    VARNING

    VARNING

OBS

FARA



S
V

E
N

S
K

A

  
 

 
   

FELSÖKNING

47© Von Arx AG  CH-4450 Sissach

12 FELSÖKNING

12.1 Elmotorn startar inte

Om elmotorn ej startar, kontrollera:

1. Att alla kontakter (även
stickkontakterna till för-
längningssladden) är
anslutna till strömnä-
tet.

2. Att NÖDSTOPP-bryta-
ren inte fastnat i sin
översta position.

• Kontrollera genom att lätt vrida den röda knap-
pen.

3. Att uttröttningskopplin-
gens hake snäppt in
ordentligt och fixerats
med säkringen.

4. Att nätet är strömföran-
de?

• Kontrollera spänning och säkringar i byggplatsens
strömförsörjning.

12.2 Förbränningsmotorn startar inte

Om förbränningsmotorn ej startar, kontrollera: 

1. Att bränsle finns.

2. Att bränsletillförseln
fungerar.

• Att bränslekranen fungerar.

• Att bränsleslangarna är OK.

3. Att NÖDSTOPP-bryta-
ren inte fastnat i sin
översta position.

• Kontrollera genom att lätt vrida den röda knap-
pen.

4. Att uttröttningskopplin-
gens hake snäppt in
ordentligt och fixerats
med säkringen.

Om motorn fortfarande inte kan startas, vänd Dig till
en auktoriserad fackhandlare för Ditt motormärke
eller till närmsta Von Arx-kundtjänstställe (adress se
BIHANG).
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12.3 Dammsugningsanläggningen fungerar ej

Överdriven dammproduk-
tion trots påkopplad
dammsugningsanlägg-
ning.

Om dammsugningsanläggningen ej fungerar, kon-
trollera:

1. Om en dammkrage fat-
tas eller om dammkra-
garna är utslitna.

2. Om dammsugarpåsen
är full.

3. Om dammfiltret på
suganordningen är till-
täppt.

4. Om sugslangen är till-
täppt.


