
Reservdelar
Telefon: 010-211 63 40

Vid beställning av reservdelar ska tillverkningsnummer 
och reservdelsnummer enligt reservdelslistan uppges. 
Maskinens tillverkningsnummer finns på växellådans 
bakre del samt på typskylten som är monterad på fläkt-
kåpan.

Säkerhetsföreskrifter
Nedanstående säkerhetsföreskrifter läses noga av var och 
en som ska använda maskinen.

1. Följande skyddsutrustning bör användas: hörselskydd, 
 skyddsskor, andningsskydd och skyddshandskar.

2. Kontrollera maskinen före varje start med avseende 
 på skador.

3. Maskinen bör vid drift vara ansluten till dammsugare 
 via dammsugarkåpan.

4. Maskinen rekommenderas att köras i korta pass.

5. Vid körning mot väggar eller andra fasta föremål får 
 maskinen endast köras framåt med höger sida mot 
 vägg.

6. Maskinen kan på mjuka underlag göra tvära kast 
 då tillbehör som spikskiva, grova slipklossar eller 
 stålborstar används.

7. Golvslipmaskinen är utrustad med ”död mans grepp”, 
 vilket innebär en tvåhandsmanöver i startmomentet.

8. Rekommendation att hålla ett säkerhetsavstånd på 
 cirka 2 meter för obehöriga.

9. Tänk på att hålla undan elkabeln från verktygsskivan.

Golvslipmaskin 833
Instruktionsblad

Teknisk data
Nätanslutning: 1-fas 230V 50 Hz

Effekt: 1-fas 0,9 kW 117 rmp

Vikt: 43 kg

Tillbehör som ingår: 1 st verktygsskiva för sliprondeller
 1 st stålsliprondell k16
 1 st verktygsskiva för stenar och borstar

Den ekvivalenta bullernivån vid drift varierar mellan 
84-89 dBA beroende på underlag och tillbehör som 
används. Tomgångskörning 80 dBA.

Uppmätta vibrationsnivåer i handtaget ligger under 
Leq 2,5 m/s2 och Peak 10 m/s2.



Driftinstruktioner
Montering och start görs i enkla handgrepp enligt 
bildserien och beskrivningen här nedan.

Tillbehör
Benämning Storlek Artikelnummer

Skiva för stenar/borstar  9335030

Skiva för sliprondeller  9335010

Papperssliprondell Nr 16 9339510

 Nr 24 9339520

 Nr 30 9339530

 Nr 40 9339540

Stålsliprondell Nr 16 9339511

 Nr 24 9339521

 Nr 36 9339531

Rivklossar Nr 05 9339323

 Nr 05 9339319

 Nr 16 9339321

Rivklossar roterande Nr 05 9339324

 Nr 05 9339325

 Nr 16 9339326

Slipstenar M 16 9339320

Stålborstar  9339330

Glättskiva  9335600

Spikskiva  9335100

Diamantskiva 12 segment 9335200

Hjulställ  9335500

Dammsugarkåpa  9336000

Belysning  9335402

Montering/byte av verktygsskiva
Lyft motorn. Passa in hålen på motorns 
medbringarskiva till verktygsskivans 
medbringartappar. Ställ ned motorn 
Vrid motorn till låst läge. (Bajonettfatt-
ning).

Kontroll av oljenivå i växellådan
Oljenivån kontrolleras med t ex en 
skruvmejsel som sticks ned i olje-
påfyllningshålet B (se bild). Nivån 
ska vara minst cirka 15 mm på stickan, 
vilket motsvarar 2 dl olja. 
(Växellådan 80/90).

Körinstruktioner
Håll handtaget löst mot kroppen. Maskinen manövreras 
enligt följande. Då handtagsdelen sänks något drar maski-
nen till höger, en höjning av handtaget gör att maskinen 
drar till vänster.

Felsökning
1.  Kontrollera att rätt nätspänning finns (rätt spänning, 
 se tekniska data).
2.  Om maskinen inter startar eller knappt orkar dra runt 
 verktygsskivan är orsaken antagligen en defekt start-
 kondensator eller ett defekt startrelä.
3. Vid fel på motor kontakta teknisk information.

Överströmsskydd
För att skydda motorn är den försedd med ett överströms-
skydd som automatiskt utlöses vid alltför hård belastning. 
Om överströmsskyddet utlösts måste knappen A tryckas 
in innan maskinen kan startas om. Är motorn het, låt den 
svalna före start. Maskinens egen vikt är väl anpassad för 
maximal avverkning.

Montering av handtag
Greppa handtaget enligt bilden. 
Fjäderbelastade låssprintar gör att 
man snabbt och enkelt hakar på 
handtagsdelen på motorn.

Startmanöver
1. Anslut nätanslutningen.
2.  Tryck in knappen D.
3.  Dra upp handtaget E.
4.  Släpp därefter knappen D.
5.  Golvslipmaskinen kan nu köras 
så länge handtaget E hålls in. När 
handtaget släpps stannar motorn och 
en ny startmanöver måste göras.

”Död mans grepp”
Golvslipmaskinen är av säkerhetsskäl utrustad med skydd 
mot ofrivilliga starter, vilket innebär en tvåhandsmanöver 
vid startmomentet, (se bilden ovan).
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