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INLEDNING
Gratulerar till ert köp av Easy Core. För säker och långvarig användning av denna Easy Core
är det nödvändigt att läsa (ha läst) och förstå denna användarmanual.
Utan fullständig kunskap om innehållet kan du inte använda maskinen på ett säkert sätt.
På följande sida kommer först de allmänna säkerhetsinstruktionerna att diskuteras. Alla
användare bör känna till och följa dessa. Efter detta är ett registreringskort inkluderat, vilket
bör returneras med post för att möjliggöra hantering av framtida klagomål.
I denna användarmanual är många instruktioner i nummerordning.
Du bör följa detta system när du vidtar några åtgärder. Där symbolen
en indikation för säkerhetsinstruktioner. Där symbolen
ett råd och/eller meddelande.

blir synlig är detta

används detta en indikation för

All information och tekniska specifikationer som tillhandahålls vid tillfället när detta
dokument publiceras är de senaste. Designspecifikationer kan ändras utan att det
meddelas.
Detta dokument är en översättning av de ursprungliga arbetsinstruktionerna.
Vid förfrågan så är de ursprungliga arbetsinstruktionerna tillgängliga på Holländska.

GARANTIVILLKOR
DENNA EASY CORE LEVERERAS MED EN GARANTI MOT MATERIALDEFEKTER.
DENNA GARANTI ÄR GILTIG UNDER 12 MÅNADER FRÅN INKÖPSDATUMET.
EASY CORES GARANTI ÄR UNDERKASTAD ”ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR
ANLÄGGNING OCH MASKINERI FÖR EXPORT, NUMMER 188” VILKA ÄR PUBLICERADE
UNDER AUSPICIERNA FÖR FÖRENTA NATIONERNAS EKONOMISKA KOMMISSION
FÖR EUROPA.

REGISTRERINGSKORT
Fyll gärna i formuläret här under för er egen referens:

Maskinens serienummer
Säljarens namn
Inköpsdatum
Anmärkningar
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Fig.1

SÄKERHETSREGLER

!

Easy Core har designats för att användas på ett säkert
sätt. Detta är endast möjligt om säkerhetsinstruktionerna
som är beskrivna i denna manual iakttas i sin helhet.
Läs och förstå manualen (Fig.1) innan du börjar använda
Easy Core.
Om maskinen inte används som det beskrivs i manualen,
kan det leda till personskada och/eller skada på Easy
Core.

1) När maskinen används bör föraren vara skicklig.
Tillverkaren accepterar inget ansvar för inkompetent användning och skadan som
orsakas av detta; alla risker som inträffar under sådana omständigheter är
användaren ensam ansvarig för.
Inkompetent användning innefattar också att användarinstruktionerna inte följts, samt
att underhåll och reparationer inte gjorts som föreskrivits av tillverkaren.
Innan Easy Core används, inspektera gärna området som ska behandlas.
Avlägsna lösa hinder och undvik ojämnheter.

2) Easy Core är tillverkad i enlighet med det senaste teknologiska kunnandet och
kan användas på säkert sätt.
Om maskinen används, underhålls eller repareras av inkompetenta personer kan
både användaren och tredje part skadas.
Detta bör undvikas!
3) Den person som har tillsatts av ägaren för att köra, underhålla eller reparera Easy
Core måste ha läst och helt förstått användarmanualen och speciellt kapitlet
Säkerhetsregler
Användaren ansvarar för att Easy Core används på säkert sätt.
4) Användaren måste göra kontroll av några synliga skador eller defekter, innan
han/ hon använder Easy Core.
Modifieringar på Easy Core (innefattande manövrering) som på ett negativt sätt
påverkar säkerheten måste omedelbart rättas till.
Några modifieringar eller tillägg på Easy Core (utom de som godkänts av tillverkaren)
är i princip förbjudna på grund av säkerhetsskäl.
Om modifieringar har genomförts på Easy Core är den aktuella CE märkningen inte
längre giltig och personen som genomförde modifieringarna måste personligen ta
ansvar för ny CE märkning.

Kontrollera Easy Core före varje användning för lösa bultar/ muttrar/ delar.
Kontrollera regelbundet hydraulslangarna, om de finns, och byt ut dem om de är
skadade eller ser åldrade ut. Utbytesslangarna måste uppfylla tillverkarens tekniska
krav.
Om det finns en hydraulenhet måste den alltid göras tryckfri innan det görs något
med den.
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Om skyddshuvarna och säkerhetsmärkena är borta får ALDRIG Easy Core
användas.
Kryp ALDRIG under Easy Core.
Om det är nödvändigt så går det att luta Easy Core.
Under det att underhåll, uppställning och reparationer görs är det nödvändigt att säkra
Easy Core mot att sjunka/ avdriva/ glida iväg.
Stäng alltid av motorn och koppla ifrån tändkabeln från tändstiftet under det att
underhåll, uppställning och reparationer görs. (Fig.2)

Fig.2
Använd endast originaldelar från Easy Core för underhåll och reparationer för att
garantera säkerheten för maskinen och för arbetaren.
Reparationer på Easy Core får endast utföras av auktoriserad teknisk personal.
Behåll gärna en kort översikt av alla reparationer.
5) Bortsett från instruktionerna i denna användarmanual, de generellt tillämpbara liksom
Yrkeshälsa och Säkerhetsåtgärder, måste också bestämmelser följas.
När maskinen används på allmän väg ska de tillämpbara bestämmelserna i
trafikreglerna också appliceras.
Transport av människor är inte tillåtet!
Använd inte Easy Core i mörker, när det regnar kraftigt/ blåser storm eller i backar
med en lutning överskridande 15 grader.
6) Innan verksamheten påbörjas måste alla personer som kommer att arbeta med Easy
Core informeras om alla dess funktioner och arbetsmoment.
På baksidan av Easy Core 104 och på baksidan och sidokortet på Easy Core 108 är
säkerhetslister med samma betydelse. Dessa säkerhetsmärken måste alltid vara klart
synliga och läsbara och måste ersättas om de skadas.
Under tiden arbete pågår får INGA personer utan lämpligt personskydd vara
närvarande i riskområdet till Easy Core eftersom det finns risk för att personskada
kan uppstå av rörliga delar. (Fig.4)
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Fig.4

Fig.5

För åskådare utan personlig skyddsutrustning: håll ett minimalt avstånd på 4
meter! (Fig.5)
Var korrekt klädd. Bär robusta skor med en tåhätta av stål, långa byxor, bind upp
långt hår och bär inte lösa kläder.
Använd den rätta personliga skyddsutrustningen i enlighet med tillämpbara regler i
Yrkeshälsa och Säkerhetsåtgärder och säkerhetsbestämmelser.

Fig.6
Använd certifierat hörselskydd när maskinen används! (Fig.6)
7) Säkerhets- och indikationsmärken

900.280.402
911.280.402
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E3100356

911.340.410
E3100357

Beskrivning av märken
911.280.402

Säkerhetsmärke angående användning av maskinen

900.280.402

Säkerhetsmärke angående läsning av manualen

911.340.410

Säkerhetsmärke angående bärande av hörselskydd

E3100356

Använd spaken för att ingripa med tappar

E3100357

Framåt till lägre pennor, tillbaka för att öka pennor
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1.0

TEKNISK INFORMATION
Modell

104

108

Motor

B&S
5.5 PK
360 mm
(14.2”)
70 mm
(2 3/4”)
90 x 150 mm
(3 5/8” x 6”)
2043 m2/h
(21990 ft2/h)

Honda
5 PK
520 mm
(20.5”)
70 mm
(2 3/4”)
65 x 170 mm
(2 1/4” x 7”)
2550 m2/h
(27448 ft2/h)

4
22 x 16 x 70 mm
(7/8” x 5/8” x 2
3/4”)
16 x 9.5 x 70 mm
(5/8” x 3/8” x 2
3/4”)
9.5 x 70 mm
(3/8” x 2 3/4”)
22 x 70 mm
(7/8” x 2 3/4”)

8
22 x 16 x 70 mm
(7/8” x 5/8” x 2
3/4”)
16 x 9.5 x 70 mm
(5/8” x 3/8” x 2
3/4”)
9..5 x 70 mm
(3/8” x 2 3/4”)
22 x 70 mm
(7/8” x 2 3/4”)

1450 x 650 x
1000 mm
(57” x 25.6” x
39.4”)
118 kg
(260 lbs)
1080 x 710 x 660
mm
(42.5” x 30.3” x
26”)
124 kg
(273 lbs)
83 dB(A) (K=2.0)

1600 x 800 x 950
mm
(63” x 31.5” x
37.4”)
157 kg
(346 lbs)
1080 x 860 x 660
mm
(42.5” x 33.9” x
26”)
168 kg
(370 lbs)
82 dB(A) (K=2.0)

10.24m/s2

.6g (6.28 m/s2)

Arbetsbredd
Arbetsdjup, upp till
Hålavstånd
Kapacitet,
upp till
Antal pinnar
Standard ihålig pinne

Alternativ ihålig pinne

Alternativ massiva pinnar

Arbets-dimensioner

Vikt
Transport-dimensioner

Transportvikt
Bullerutsläpp mätt i arbetsläge
(A-vägd mätning enligt EN-ISO
5395-1: 2013; EN-ISO 4871:
2009)
Handvibrationsutsläpp (Mätning
enligt EN-ISO 5395-1: 2013; EN
12096: 1997)
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2.0

MONTERINGSANVISNINGAR

EASY CORE 104

Fig.7
1. UNFOLD det övre handtaget (A, Fig. 7) och skjut låsflikarna på handtaget (B, Fig. 7)
i läge för att låsa upp det övre handtaget till det nedre.
2. Fäst tandkabeln (C, Fig. 7) på tandspaken (D, Fig. 7) i mitten av handtaget med
låsstiftet. Fäst sedan låskabeln (E, Fig.7) i fästet (F, Fig.7). Kontrollera om kablarna
fungerar ordentligt före användning.
3. Kontrollera motoroljenivån och fyll den till rätt nivå. Kontrollera även oljan i
reduktionsreservoaren och fyll om det behövs. Se motorns bruksanvisning för typen
och mängden olja som ska användas.
4. ANSLUT tändstiftskabeln. Ställ motorns stoppbrytare (G, Fig.7) i läge ON.
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EASY CORE 108
OBS: Objekt i () hänvisas till delillustrationsillustrationen och dellistan i "Delarhandboken".
1. Ta bort de två bultarna och muttrarna från verktygsfickan (artiklarna 4 och 38).
2. Fäst det övre handtaget (tangent 73) i sidostödena med verktyget (knapp 4 och 38).
OBS: Fästet måste vända nedåt.
3. Fäst tandlyftkabeln (nyckel 16) i tandhävens topphål (nyckel 30) på spaken genom
att stiftet (nyckel 40) sätts in i hålet närmast hävarmens ände. Säkra med en stift
(artikel 55).
4. Fäst fästkabeln (knapp 54) i fästet på handtaget (knapp 74) genom att fästa och dra
åt de två muttrarna på fästet. Installera kabelregulatorn (knapp 52) genom att sätta
den i kabelns ände tills kabeln syns. OBS: Den utskjutande delen av den inmatade
kontrollenheten måste möta användaren under installationen. Kontrollera att kablarna
fungerar ordentligt och inte binds ihop innan du börjar arbeta. Om det behövs
justeringar för bältesspänningen på konsolkabeln, lossa muttrarna och dra
spännpositionen upp eller ner tills önskad spänning uppnås. OBS: Om spänningen är
för låg, kommer tanden inte att slås på och om spänningen är för hög kan bandet
vara förtida.
5. Kontrollera oljenivån på motorn och fyll om det behövs. Kontrollera även oljan i
reduktionsöverföringsbehållaren och fyll om det behövs. Se motorns bruksanvisning
för typen och mängden olja som ska användas.
6. Ställ motorns stoppbrytare på den övre spaken i läge ON.
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3.0

ANVÄNDARMANUAL
1

3

2

1

4

Fig.8
Lägre handtag: Det lägre handtaget (2) styr mellandrevet för kilremsdriften. Dra handtaget
uppåt för att slå på. Handtaget skall hållas uppdraget för att köra maskinen. Om det släpps
så kommer rörelsen framåt att avstanna. Om handtaget inte skjuts tillbaka när det släpps,
kontakta då gärna tillverkaren eller säljaren för att åtgärda detta eftersom det är mycket
viktigt för din säkerhet.
Centralt handtag: Det centrala handtaget (1) säkerställer att Easy Cores luftningsmekanism
förs framåt i arbetsläge. För handtaget framåt. Luftningsmekanismen kommer automatiskt att
placeras i rätt läge.
Luftning: Dra det lägre handtaget (2) uppåt och håll det fast. För sedan det centrala
handtaget (1) framåt och låt luftningsmekanismen röra sig till arbetsläget. Skjut inte på
maskinen så fort den har gått igång; beroende på rörelsen av pinnarna kommer den att börja
köra framåt.
Med Easy Core 208 så säkerställer det högra handtaget (4) att kilremsdriften är påslagen.
Under det att luftning pågår så drivs maskinen framåt hydrauliskt genom att använda det
vänstra handtaget (3). För att avbryta luftningen släpper du båda handtagen (3 & 4).
Stanna: Släpp det lägre handtaget för att stanna. Det kommer att automatiskt skjutas tillbaka
och slå av mellandrevet. Dra tillbaka det centrala handtaget för att dra luftningsmekanismen
ur jorden. Stäng av motorn om maskinen inte kommer att användas mer.
Avlägsnande av huven: För att avlägsna locket måste gummiluckorna kopplas bort. För att
ominstallera omslaget måste detta ske i omvänd ordning.
Användning under kalla förhållanden: Ställ luftningsmekanismen i ”uppåt” läge i minst två
minuter för att värma smörjoljan.
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4.0

EU DEKLARATION

Vi,
Redexim BV
Utrechtseweg 127
3702 AC Zeist, Holland
försäkrar på eget ansvar att produkten:
EASY CORE MED MASKINNUMMER SÅSOM INDIKERATS PÅ MASKINEN LIKSOM I
DENNA MANUAL,
för vilken denna deklaration angår är i enlighet med bestämmelser i maskindirektivet
2006/42/EC och EN-ISO 5395-1:2013.

Zeist, 17-06-2019

A.C. Bos
Manager Operations & Logistics
Redexim Holland
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5.0
Modell

UNDERHÅLL
Tidsram

104
108

Före varje körning

Varje gång efter 10 timmars
körning

Kontrollpunkt / smörjpunkt

Metod

Motor/oljefilter

Följ gärna
instruktionerna från
motortillverkaren, byt
hur som helst olja
och/eller filter minst
en gång om året
- Dra åt de lösa
bultarna / muttrarna
- Ersätt dem om de
saknas / är skadade
- Justera spänningen
av kilremmen om
nödvändigt
- Dra åt de lösa
bultarna / muttrarna
- 2 skjut av EP2

- Kontrollera för lösa bultar
/ muttrar
- Närvaro och läsbarhet av
säkerhetsmärkena
- Kontrollera spänningen
av kilremmen
- Kontrollera för lösa bultar
/ muttrar
- Smörj kamaxellagren

(Fig.9).
Varje gång efter 100
timmars körning eller årligen

- Kontrollera för lösa bultar
/ muttrar
- Kontrollera rullagren och
drivspåret
- Kontrollera spänningen /
slitaget av kilremmen

- Smörj axel och hjullager

- Dra åt de lösa
bultarna / muttrarna
- Byt ut dessa delar om
det är nödvändigt
- Justera spänningen
av kilremmen om det
är nödvändigt
- Eller byt ut kilremmen
om det är nödvändigt
- 2 skjut av EP2

Fig.9
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GENERELLA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE UNDERHÅLLET
Pinnar: Dessa är justerbara, men den maximala justeringshöjden motsvarar tjockleken av
justeringsmuttern, omkring 6,5 mm (1/4”). Pinnarnas öppningar måste alltid vara riktade
bakåt på maskinen. Pinnarna kan bytas ut genom att lossa på justeringsmuttern och därefter
lossa på pinnen. Montera nu den nya pinnen med justeringsmuttern. Montera pinnen med så
många gängvarv som möjligt i pinnhållaren. Dra nu åt justeringsmuttern mot pinnhållaren.
För underhåll av motorn hänvisas till den levererade motormanualen.
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