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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Ibrugtagningsregistrering

DK

STENSBALLE / NESBO fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af GMR maskiner a/s uden beregning.
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.
BEMÆRK!
For at opretholde garantien er det forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående
Ibrugtagningsregistrering til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter leveringen til køberen.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne ibrugtagningsregistrering er indsendt
rettidig.
Dette kan gøres på vores hjemmeside www.gmr.dk
eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: GMR maskiner a/s
Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
stensballe@gmr.dk

Ibrugtagningsregistrering:
Maskinnummer

Model

Leveringsdato

Slutbruger

Adresse

Forhandler

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
EF-overensstemmelseserklæring

DK

EF-overensstemmelseserklæring
Fabrikant: GMR maskiner a/s
		 Saturnvej 17, DK-8700 Horsens
		

Telefon: +45 7564 3611

erklærer herved, at

maskine:

Stensballe

		 maskinnr.:
		 dato:

er fremstillet i overensstemmelse med:
Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og
Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC direktivet 2004/108/
EF med senere ændringer.
Standarder anvendt:
DS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion
- Risikovurdering og risikonedsættelse.

Underskrift:
Peter Thomsen
Fabrikschef

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Generelt
Indledning

DK

Af sikkerhedshensyn, og for at få fuldt udbytte af maskinen, bør du
læse brugervejledningen, inden maskinen tages i brug.
Kontakt forhandleren i tvivlstilfælde.
Brug kun originale Stensballe-reservedele til feje- sugeanlægget.
Bestil originale reservedele hos din forhandler eller direkte hos GMR
maskiner a/s.
Denne manual indeholder en illustreret reservedelsliste. Indledningen til
denne skal læses før bestilling af reservedele.
Ved bestilling af reservedele:
HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer, samt
reservedelsnummer.
Dit STENSBALLE feje-sugeanlæg er fra fabrikken færdigmonteret,
afprøvet og klar til brug.

Sikkerhedsanvisninger

I brugervejledningen skal du være opmærksom på følgende:

ADVARSEL
Personskade/livsfare
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende,
som kan forårsage personskade eller livsfare.

FORSIGTIG
Skade på maskine eller tilbehør
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende,
som kan forårsage skade på maskine eller tilbehør.

BEMÆRK
Vigtig information
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende,
som er meget vigtig.

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Generelt

DK

Emballage

Plastemballagen, som maskinen leveres i, er lavet af polyætylen (PE)
og kan genanvendes. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste
genbrugsstation.

Aldrig:

•

tillade ukyndige at anvende maskinen uden overvågning.

•

benytte maskinen uden de sikkerhedsanordninger, som er
påmonteret fra GMR maskiner a/s.

•

tillade personer at befinde sig indenfor maskinens definerede
arbejdsområde.

•

foretage indstilling/justering af maskinen, mens traktormotoren er i
gang.

•

foretage reparationsarbejde eller vedligeholdelsesarbejde, mens
traktoren er i gang.

•

stille en fyldt opsamlerbeholder på støttebenene.

•

efter 10 timers drift kontrollere om bolte og møtrikker er spændte.

•

sikre sig, at man er fortrolig med traktoren.

•

sørge for, at medhjælpere og andre ikke befinder sig indenfor
maskinens arbejdsområde under brug af maskinen.

•

stoppe traktoren, frakoble kraftudtaget og tage nøglen ud, før
enhver justering, vedligeholdelse eller reparation af maskinen.

•

sørge for at opsamlerbeholderen er helt tømt, inden den
afmonteres af traktoren.

Altid:

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Traktorvalg
Beskrivelse

Traktorvalg

GMR maskiner a/s

DK

Stensballe Feje-sugeanlæg type FSA er et universal feje-sugeanlæg for
montering på et stort antal traktortyper.
Feje-sugeanlæg type FSA er opbygget med en frontvogn med
børstesystem og opsamlermundstykke, monteret i traktorens frontlift
og et stel med opsamlingskasse monteret på traktorens bagende /
motordel. Stellet bærer en vandtank med elektrisk pumpe, så materialet
kan fugtes og støvudvikling dæmpes.
•

FSA/V er et vakuumanlæg, hvor blæsehjulet sidder i toppen af
opsamlingskassen og suger luft og materiale fra fronten gennem
slangen til opsamlingskassen. Børstesystemet i fronten og sugeren
i opsamlingskassen drives begge af traktorens hydraulik.

•

Da blæsehjulet kun skal suge luft ud af kassen er der ikke er ret
stor slitage på blæsehjulet. Vakuumanlægget anvendes ofte,
hvor det er sand, småsten og andet uorganisk materiale der skal
opsamles. Anvendes det til vådt løv, kan der være problemer med
at transportere materialet gennem slangen.

•

Sugemundstykket har en hydraulisk klap, for store emner og større
mængder materiale.

Feje-sugeanlægget specialopbygges til hver enkelt traktormodel og må
kun monteres på denne model. Hvis De er i tvivl om hvorvidt anlægget
passer på Deres traktor, bedes De kontakte forhandleren.
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Montering
Stel med opsamlingskasse

Opsamlingskassen er
nu klar til montering på
traktoren

GMR maskiner a/s

DK

Opsamlingskassen leveres med separate støtteben med hjul. Disse
skal monteres og grundindstilles inden kassen kan monteres på
traktoren.
•

Udpak opsamlingskassen og støttebenene.

•

Hvis monteringen kræver specialbeslag for at kunne montere
opsamlerbeholderen på traktoren, er disse vedlagt. De monteres
først på traktoren inden næste punkt.

•

Mål højden fra jorden til monteringshullerne på traktoren, hvor
opsamlingskassen skal monteres.

•

Skru støttebenene helt i bund og placer holderne for
støttebenene på tværs af disse, så de er ca. 10 cm lavere end
monteringshullerne på traktoren.

•

Spænd holderne godt fast omkring støttebenene.

•

Placer stroppe forsvarligt i stellet for opsamlingskassen og løfte
denne op så støttebenene kan monteres.

•

Husk at sikre naglerne med hårnålesplitterne.

•

Sænk opsamlingskassen til jorden.

•

Juster støttebenenes spindler så stellet for opsamlingskassen frit
kan gå over traktorens bagende.

•

Skub opsamlingskassen ind over traktoren, eller bak forsigtigt
traktoren ind under opsamlingskassen. – Må aldrig udføres med
fuld opsamlerbeholder!

•

Juster kassens placering så den passer over traktorens
monteringsbeslag.

•

Sænk forsigtigt kassen ned med spindelhåndtagene i støttebenene.

•

Spænd stellet for opsamlingskassen fast på traktoren og afmonter
støttebenene. (Husk at isætte monteringsnagler og hårnålesplitter,
inden støttebenene lægges til side).

•

Isæt lynkoblingerne for tipcylindrene og driftslangerne for
blæsehjulmotoren.

•

Isæt el-stikket for vandpumpen.

•

Start traktormotoren og aktiver hydraulikventilen til tømning af
kassen. Lad cylinderen arbejde mellem yderstillingerne et par
gange, for at fjerne luft fra systemet og kontrollere at tømningen
foregår frit og uhindret.
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Montering
Frontvognen

Sugeslange og vandslange

DK

•

Udpak frontvognen og placer den på et plant, stabilt underlag.

•

Kør traktoren hen til frontvognen og monter denne i frontliften.

•

Isæt lynkoblinger for drift af samlebørsterne og centerbørsten og
for tredje arms løftecylinder (ekstraudstyr).

•

Monter eventuelle medfølgende slangeholdere på traktoren.

•

Påsæt slangen i sugemundstykket og opsamlerbeholderen og
sørg for at den er ført uhindret om traktoren, så denne kan svinges
fuldt ud både til højre og venstre uden at slangen klemmes eller
beskadiges. Det kan være nødvendigt at prøve sig frem flere gange
inden den korrekte føring findes.

•

Tilslut vandslangen til frontvognens tilslutningsstykke.

ADVARSEL
Sikkerhedsafstand
Bevæg Dem aldrig ind i området, hvor
opsamlerbeholderen svinger ned.

ADVARSEL
Risiko for klemning af fingre.

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Indstilling
Grundindstilling af
børstesystemet
(foretages med stillestående
børster)

GMR maskiner a/s

DK

•

Indstil spejlet så De kan se frontklappen fra førersædet. Aktiver
hydraulikken for frontklappen og lad cylinderen arbejde mellem
yderstillingerne, mens det kontrolleres at systemet arbejder frit og
uhindret.

•

Træk børstearmene ud mod sidestop. Juster sidestoppene
til afstanden mellem sidebørsterne er lidt mindre end
sugemundstykket.

•

Sidebørsterne indstilles med topstængerne så de hælder lidt
fremover og derved fejer med den forreste halvdel af børstearealet,
og så de hviler med let vægt på underlaget. Trykket på underlaget
justeres med den lodrette bolt i bunden af gaffelarmen for
sidebørsten. Husk at sikre med kontramøtrikken.

•

Hvis børstehovederne nu står skrå så børsten ikke berører
underlaget i begge sider, indstilles dette med stilleskruerne mellem
bærearmen og motorkonsollen.
Husk at sikre med kontramøtrikkerne.

•

Fjederbæringen for centerbørsten indstilles så børsten berører
underlaget let med to børstesektioner samtidigt.

•

Start traktoren, sæt frontliften i flydestilling og aktiver
hydraulikudtaget til drift af de forreste børster. Kontroller at
børsterne roterer frit og uhindret. Hvis sidebørsterne er korrekt
indstillet, vil de automatisk søge udad mod svingstoppet.

•

Hæv motoromdrejningerne til korrekt arbejdsniveau.

•

Center- og sidebørsternes hastighed kan indstilles med
mængderegulatorerne monteret på frontvognen.

•

Centerbørsten indstilles til 100-125 o/min. og sidebørsterne til
55-75 o/min. – På maskine til Holder Multipark findes kun én
mængderegulator, som indstiller hastigheden på centerbørsten.
Start med at sende den fulde oliemænge ud til børstesystemet og
så justere centerbørstens hastighed ind på mængderegulatoren.
Efterfølgende skal hastigheden på sidebørsterne indstilles på
traktorens mængderegulator – se traktorens brugsmanual.

•

Prøvekør et stykke med børsterne roterende, uden at aktivere
sugesystemet. – husk at sætte frontliften i flydestilling.

•

Hvis der efterlades ufejede striber mellem sidebørsterne og
centerbørsten, justeres børsterne ind på ny.

•

Hvis materialet fra sidebørsterne kastes længere ind end til
centerbørsten, skal børstehastigheden på disse justeres ned.
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Indstilling

DK

BEMÆRK
Sørg altid for at frontliften er i flydestilling, når De
kører med Deres feje-sugeanlæg.

Tredje arm med ekstra
børste
(ekstraudstyr)

Hvis Deres feje-sugeanlæg er leveret med den ekstra, tredje arm,
justeres den ind så den fejer materiale ind til den højre sidebørste.
Indstillingen er den samme som for arm 1 og 2.

Tilslutning

•

Tilslut hydraulikslangerne til et hydraulikudtag med flydestilling.

•

Udløs låsen der holder børsten i transportstilling.

•

Aktiver hydraulikventilen for børsterotation og lad dem køre i hurtig
tomgang.

•

Sæt hydraulikudtaget for den tredje arm i flydestilling. Når børsten
rammer underlaget vil den, hvis den er korrekt indstillet, selv søge
udad mod stoppet i yderstillingen. Hvis dette ikke er tilfældet kippes
børsten så den børster på den forreste halvdel af børstarealet.

•

Aktiver hydraulikventilen, hvorefter børsten vil trække sig ind mod
midten og løfte sig op i transportstilling.

•

Gentag dette et par gange for at få tømt hydrauliksystemet for luft.

•

Når børsten ikke bruges og under transport skal børsten fastholdes
af låsen.

•

Start traktoren og lad den køre i hurtig tomgang, hvorefter
hydraulikventilen for drift af sugermotoren aktiveres. Hæv
motoromdrejningerne til arbejdsniveau.

•

Juster med mængderegulatoren så blæsehjulet roterer med mellem
3450 og 3550 omdrejninger.

Indstilling af
sugerhastigheden

Aktiver hydraulikudtaget til børstesystemet og prøvekør et stykke med
børster og sugesystem.
Hvis centerbørsten ikke fejer rent, kan det skyldes at
fremkørselshastigheden er for stor, at børstetrykket mod underlaget er
forkert, eller at centerbørsten roterer med forkert hastighed. Hvis der
ligger materiale for enderne af børsten er børstehastigheden sikkert
for lav og skal justeres op. Hvis der ligger materiale over hele børstens
bredde, kan det skyldes at børstetrykket er forkert eller at børsten
roterer så hurtigt at den kaster materialet om på bagsiden af børsten.

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Indstilling
Vandanlægget

DK

Vandanlægget forsyner både børsterne og opsamlingskassen med
forstøvet vand for at dæmpe støv. Der er monteret to ventiler. En for
justering af vandmængden til frontvognen og en for omløb tilbage til
vandtanken, så pumpen ikke ødelægges af for højt tryk, hvis man vil
køre med forstøvning i tanken uden at bruge vand ved børsterne.
Hvis vejret tillader at arbejde uden vandforstøvning skal pumpen
stoppes. Man må aldrig køre med lukkede haner. Pumpetrykket er 2
bar.
•

Påfyld vand.

•

Sørg for at både hanen for vandslangen til frontvognen og til
omløbet er fuldt åben.

•

Tænd for pumpen og afvent at vandet kommer helt ud til både
opsamlerbeholder og børstedyserne. Hvis der ikke kommer vand
til opsamlerbeholderen, skal omløbsventilen skrues ned indtil der
kommer vand ud af dyserne.

•

Juster hanen til børsterne så den ønskede mængde vand er til
stede.

•

Juster derefter omløbshanen, så den ønskede forstøvning i
opsamlerbeholderen er til rådighed.

•

Sluk for pumpen.

FORSIGTIG
Hvis De frakobler sugningen fra frontvognen og
anvender håndsuger, skal omløbsventilen åbnes, så
der ikke opstår for stort tryk på vandet.
Ved længere pumpning kan pumpemotoren brænde
sammen.

Når børster, suger og forstøversystemet er finjusteret, er fejesugeanlægget klar til indsats.

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Drift

DK

Fremdriftshastigheden tilpasses forholdene. Normalt kan en hastighed
på mellem 0,5 og 4 km/t. anvendes.
FORSIGTIG
Vær opmærksom på at Deres feje-sugeanlæg
fylder meget både fremad og bagud-opad. Vær
opmærksom på at slangen let kan gribe fat i
genstande.

BEMÆRK
Sørg altid for at frontliften er i flydestilling, når De
kører med Deres feje-sugeanlæg.

Tømning af
opsamlerbeholder

Gradvist som opsamlerbeholderen fyldes, mister anlægget sin
sugevirkning. Derved kan der ske en tilstopning af sugeslangen.
Kassen skal da tømmes og sugeslangen ”motioneres” mens sugeren
kører, for at tømme den igen.
Bak forsigtigt op mod pladsen eller containeren, hvor De ønsker at
tømme beholderen.
Aktiver hydraulikventilen for tømning af opsamlerbeholderen. Låget på
kassen åbner selv og lukker igen, når kassen atter er i arbejdsstilling.

Tømning af filter

Opsamlerbeholderen er forsynet med et internt filter, for at filtrere blade
fra, før blæsehjulet. Dette kan betjenes udefra, på det håndtag der er
i venstre side af opsamlerbeholderen. Filteret vil automatisk være i
lukkestilling når feje-sugeanlægget anvendes.
Håndtaget i venstre side af sugekassen kan bruges til en lettere
rengøring af filteret ved at ryste filteret rent for grovere materiale.
Filterelementet er ført ind i filterholderen og kan let udtages.
Hæv kassen til øverste stilling, hvorved lågen åbnes. Udtag de
to hårnålesplitter der holder filterelementet fast og tag filteret ud.
Rens filteret, isæt det igen og sikr det med hårnålesplitterne. Når
opsamlerkassen sænkes til arbejdsstilling igen, vil filteret atter være på
plads.

GMR maskiner a/s
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STENSBALLE feje- sugeanlæg
Drift
Funktionssvigt

Feje-sugeanlægget er et robust arbejdsredskab der, hvis det bliver
vedligeholdt jævnligt, kan arbejde uden stor risiko for funktionssvigt.
Svigt kan dog forekomme, hvis kraftforsyningen delvis eller helt falder
bort, ligesom anlægget kan blokere, hvis det overbelastes.

Symptom

Årsag

Afhjælpning

Sugeevnen
forringes

Motoromdrejningstallet
er for lavt

Hæv
motoromdrejningerne
til normeret
arbejdsniveau

Opsamlerbeholderen er
fuld

Tøm
opsamlerbeholderen

Filteret er stoppet

Rens filteret

Slangen er stoppet

Motioner slangen med
sugeren aktiv.
Sluk evt. for
vandtilførslen

Børsterne slides

Juster børstetrykket,
så børsterne presser
hårdere mod
underlaget

Børsterne fejer
ikke rent

GMR maskiner a/s

DK

Anlægget støver Materialet er meget tørt
uforholdsmæssigt og indeholder fint sand
meget

Tilfør mere vand
til fronten og
opsamlerbeholderen

Vandtilførslen
stopper

Tanken er tom

Fyld vand på tanken

Strømtilførslen svigter

Rens stikket og sæt
det i igen

Dyserne er stoppet

Skil dyserne ad og
rens dem

Pumpen er brændt af

Udskift pumpen
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STENSBALLE feje- sugeanlæg
Rengøring

DK

Feje-sugeanlægget rengøres med vandslange med almindeligt
vandtryk – brug ikke højtryksrenser!
FORSIGTIG
Maskinen må ikke højtrykrenses

Frontvogn og
børstesystem

Opsamlerbeholder

•

Start traktoren og aktiver sugersystemet.

•

Spul børstesystem og frontvogn med vandslange.

•

Spul vand ind i sugemundstykket og lad det rengøre mundstykke
og sugeslangen. Hvis der samler sig meget vand i sugeslangen
skal den ”motioneres” for at tømme den igen.

•

Opsamlerbeholderen rengøres med vandslange med almindeligt
tryk – brug ikke højtryksrenser!

•

Start traktoren, aktiver hydraulikventilen for tømning af
opsamlerbeholderen og lad opsamlerbeholderen komme i
tømmestilling.

•

Stop traktoren og fjern nøglen, før De forlader traktorsædet.

•

Spul opsamlerbeholderen ren med vandslange. Løftecylinderne
er sikret med slangebrudsventiler, som lader opsamlerbeholderen
sænke sig langsomt, hvis der skulle ske slangebrud.

ADVARSEL
Bevæg Dem aldrig ind i området, hvor
opsamlerbeholderen svinger ned

GMR maskiner a/s
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STENSBALLE feje- sugeanlæg
Afmontering og opbevaring

DK

Når De er færdig med at anvende feje-sugeanlægget, kan det
afmonteres.
Afmontering
Frontvognen

Afmontering
Opsamlerbeholderen

Opbevaring

•

Kør hen til den plads hvor De vil stille frontvognen.

•

Juster stilleskruerne for børstetrykket på sidebørsterne og
møtrikken for centerbørsten, så børsterne er løftet fri af underlaget.

•

Hvis anlægget er monteret med tredje arm, føres denne til
transportstilling og sikres med låsen. Ved at tage forreste
cylindernagle for svingcylinderen ud, kan børsten drejes ind over
børsterne, så den fylder mindre. Husk at sætte cylindernaglen
i beslaget i igen. – Cylinderen kan føres over på højre side af
drejetappen og naglen kan sættes beslaget igen.

•

Afmonter alle hydraulikslangerne og påsæt beskyttelseshætterne
for lynkoblingerne, så De undgår urenheder i hydrauliksystemet.
Placer slangerne fornuftigt på frontvognen.

•

Frigør sugeslangen fra sugemundstykket og opsamlerbeholderen
og læg den væk.

•

Udløs låsen for liftsystemet, sænk liften og kør væk.

•

Kontroller at opsamlerbeholderen er helt tom.

•

Bak traktoren hen til den plads hvor De vil stille
opsamlerbeholderen.

•

Find støttebenene frem og monter dem i profilerne på stellet.

•

Juster støttebenene ned mod underlaget så de aflaster traktoren
let.

•

Afmonter alle hydraulikslanger og el-stik.

•

Påsæt beskyttelseshætterne for lynkoblingerne og placer slangerne
fornuftigt.

•

Fjern boltene der holder stellet fast på traktoren og hæv
opsamlerbeholderen med støttebenene.

•

Isæt boltene igen.

•

Start traktoren og kør forsigtigt ud fra opsamlerbeholderen.

For at bevare Deres feje-sugeanlæg i bedste stand, anbefales det at
trække alle hydraulikcylindere ind i inderstilling, så stempelstokken ikke
er synlig. Derved undgås rustdannelse med utæthed til følge.
Opbevar Deres feje-sugeanlæg på et tørt, ventileret sted. Så kan De få
glæde af deres anlæg i lang tid fremover.
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Vedligeholdelse
Smøring

DK

Da Deres feje-sugeanlæg er udsat for sand og støv, er det meget
vigtigt at De sørger for at smøre systemet grundigt igennem med korte
intervaller.
Smøring dagligt:
•

hjulbøsninger (fedtsmøres)

Smøring hver uge:
•

hjulnav (fedtsmøres)

•

alle andre nav fedtsmøres

•

Bevægelige forbindelser oliesmøres.

ADVARSEL
Omgang med fedt og olie kan være
sundhedsskadeligt.
Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er påført
beholdere/emballager for fedt og olie.

Afskærmninger

Blæserhjulet er afskærmet med henblik på at forebygge uheld i
forbindelse med brugen af maskinen. Alle afskærmninger skal være
intakte. Hvis der sker beskadigelse eller slid på afskærmninger, skal
der ske en udskiftning eller en reparation hos forhandleren.

ADVARSEL
Maskinen må under ingen omstændigheder
anvendes uden de aftagelige afskærmninger, da det
er forbundet med livsfare.

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Mærkning

DK

Maskinen er forsynet med nedenstående skilte/mærker. Disse skal
være monteret på maskinen og skal være synlige.
Nye mærker/skilte kan bestilles ved forhandler.
Advarselsmærker

Læs manualen inden maskinen tages i brug

Roterende børster

Klemning af fingre

Krankrog

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Mærkning
Typeskilt

DK

Maskinen er forsynet med et typeskilt med indgraveret maskinnummer.
De to første cifre i maskinnummeret angiver klipperens fabrikationsår.
Maskinnummeret er unikt for den aktuelle maskine, og GMR maskiner
a/s vil altid kunne finde tilbage til maskinen, hvis dette nummer opgives.
Skiltet angiver også maskinens vægt i kg og effektbehov i kW.

Care for the ground
Type:
kW:

Kg.

No.:

www.gmr.dk

CE-mærkning

GMR maskiner a/s

Mærket angiver, at maskinen fra fabrikken er erklæret i
overensstemmelse med maskindirektivet, i hvilket år maskinen er
fremstillet og fabrikkens hjemmeside.

Side 20

Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Service og reklamationsbestemmelser
Service

DK

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte
maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren
i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte
og møtrikker).
Ligeledes skal forhandleren sørge for, at brugervejledning og
reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtagningsregistreringen
udfyldes korrekt og sendes til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter
levering til brugeren. (Se side 3)

Reklamation

På GMR maskiner er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på
materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af GMR maskiner a/s
uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.
Komponenter, som ikke er fremstillet af GMR maskiner, omfattes af
reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende
dele godkender.
GMR maskiner a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan
reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse,
før der foreligger et svar fra leverandøren.
Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:
•
•
•

sagen anmeldes til GMR maskiner før påbegyndelse
arbejdstid aftales med GMR maskiner og udføres af kvalificerede
fagfolk
eventuel arbejdsløn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som GMR maskiner ikke har givet
tilladelse til, vil ikke blive godkendt.
Hvis GMR maskiner a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele
ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan
behandles.
GMR maskiner a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes
eller repareres.

GMR maskiner a/s
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Brugervejledning
STENSBALLE feje- sugeanlæg
Service og reklamationsbestemmelser

DK

Reklamationsretten omfatter ikke:
•
•
•

normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
skader på grund af påkørsel.
manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer
eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes
uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.
Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke
kræves udført på eksisterende maskiner.
Husk ved reklamationsspørgsmål

Reklamationen skal ske direkte til GMR maskiner a/s, og
reklamationsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer
samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette
gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.gmr.dk.
Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os
ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til,
om reklamationen kan godkendes.
Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen
indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere
maskiner af høj kvalitet.
Horsens, den 01.06.2017
GMR maskiner a/s
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