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1.1.1.1. SikkerhedsinstruktionerSikkerhedsinstruktionerSikkerhedsinstruktionerSikkerhedsinstruktioner    
 
Anvendelse:Anvendelse:Anvendelse:Anvendelse:    
Maskinen inkl. arbejdsanordningerne skal kontrolleres for korrekt funktion og 
driftssikkerhed før ibrugtagningen. Hvis maskinen ikke er i korrekt stand, må den 
ikke benyttes. 
Denne fejemaskine skal udelukkende bruges på fast, jævn og tør underbund med 
en stigning fra maks. 2%. 
 
 
Der må aldrig opsuges eksplosive væsker, brændbare gasser samt ufortyndede 
syrearter og opløsningsmidler! Herunder hører benzin, farvefortynder eller fyringso-
lie, som i forbindelse med opblanding med sugeluften kan danne eksplosive dam-
pe eller blandinger. Desuden må der aldrig opsuges acetone, ufortyndede syrear-
ter og opløsningsmidler, da disse angriber de materialer, som maskinen er 
fremstillet af. 
Brændende eller glødende genstande må ikke opsuges. 
Maskinen må kun føres hen over de flader, som er godkendt af virksomhedsledel-
sen eller dennes repræsentant. 
Maskinen må ikke bruges i farezone. Det er forbudt at benytte maskinen i eksplo-
sionstruede rum. 
 
Betjening:Betjening:Betjening:Betjening:    
Brugeren må kun benytte maskinen til de bestemmelsesmæssige formål. Brugeren 
skal tage hensyn til de lokale forhold og holde øje med tredjemand, især børn, 
under arbejdet. 
Maskinen må kun benyttes af personer, som er blevet instrueret i håndteringen af 
denne eller som har dokumenteret deres evner til at betjene en sådan maskine og 
udtrykkeligt har fået til opgave at benytte denne. 
Maskinen må ikke benyttes af børn eller unge. 
Ved maskiner, som er forsynet med en tændingsnøgle, skal tændingsnøglen altid 
fjernes for at forhindre ubeføjede i at bruge maskinen. 
 
Maskinen skal altid være under opsyn, så længe motoren er i drift. Brugeren må 
først forlade maskinen når motoren er stoppet. Maskinen er sikret mod utilsigtede 
bevægelser, hvis bremsen er aktiveret og tændingsnøglen er fjernet. 
Overdelen må ikke åbnes, mens motoren er i drift. 
 
Transport:Transport:Transport:Transport:    
Under transporten skal motoren være slukket og maskinen være fastgjort forsvar-
ligt. 
 
Vedligeholdelse:Vedligeholdelse:Vedligeholdelse:Vedligeholdelse:    
Maskinen skal slukkes og tændingsnøglen fjernes, før rengøring og vedligeholdelse 
og før enkelte dele udskiftes eller før der skiftes om til en anden funktion. 
 
Ved apparater med benzinmotor skal tændrørsstikken trækkes fra. 
Maskinen må ikke rengøres med væskestrålere. 
Istandsættelsesarbejde må kun gennemføres af en autoriseret servicemontør eller 
fagfolk inden for dette område, som er fortrolige med alle relevante sikkerheds-
forskrifter. 
Erhvervsmæssigt benyttede maskiner, hvis stedlige anvendelsesområder skifter, er 
underlagt den almindeligt gældende sikkerhedskontrol. 
Lokal foranderlige, til industrial brug anvendelige apparater skal være i ove-
rensstemmelse med sikkerhedskontrollen ifølge VDE 0701. 
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Tilbehør og reservedele:Tilbehør og reservedele:Tilbehør og reservedele:Tilbehør og reservedele:    
Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, som er godkendt af producenten. 
Originalt tilbehør og originale reservedele sikrer at maskinen kan arbejde sikkert 
og fejlfrit. 
 
 
 
Batteridrevne maskiner:Batteridrevne maskiner:Batteridrevne maskiner:Batteridrevne maskiner:    
Batteriproducentens brugsanvisninger skal overholdes. Følg de lovmæssige anbe-
falinger i forbindelse med omgangen med batterier. 
Lad aldrig batterier stå i uopladet tilstand, men sørg for at oplade dem så hurtigt 
som muligt. 
Batterierne skal være rene og holdes tørre for at undgå krybestrøm. Beskyt batte-
rierne mod snavs som fx metalstøv. 
Værktøj og lignende må ikke placeres på batteriet på grund af fare for kortslutning 
og eksplosion! 
Der må aldrig håndteres med åben ild, dannes gnister eller ryges i nærheden af et 
batteri eller i et batteriladerum! 
Vær forsigtig i omgangen med batterisyre. Følg gældende sikkerhedsforskrifter! 
Brugte batterier bortskaffes på en miljøvenlig måde iht. EF-direktivet 91/157/EØF. 
Denne maskine må kun bruges til tør rensning. 
 
 
 

    
2. Tekniske data:2. Tekniske data:2. Tekniske data:2. Tekniske data:    
 
Fejebredde med  2 sidekoste: 900 mm 
 1 sidekost: 700 mm 
 uden sidekost 500 mm 
Arbejdshastighed:  op til 4,0 km/h 
Arealydelse med 2 sidekoste: 3600 m2/h 
Volumenstrøm:    200 m3/h 
Undertryk:  7 Pa 
Filterflade:  1,3 m2  
Fejebeholderens kapacitet: 60 l 
Tilladt stigning:  2% 
Længde x bredde x højde: 1000 x 780 x 460 mm 
  (ekskl. håndtag)  
Nominel spænding:  12 V 
Nominel strøm:  226 A 
Beskyttelsestype:  IP 20 
Vægt:  56 kg (inkl. 66 Ah bat-
teri) 
Lydtryksniveau:  67 dB(A) 
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3.3.3.3.    Udpakning og samlingUdpakning og samlingUdpakning og samlingUdpakning og samling    
Lad kassen blive stående på pallen og skær forsiden op. Lad derefter maskinen 
rulle hen over kassens opknappede side (jf. tegning), således at løbehjulene fortsat 
står på pallen. 
 
 
 
 
Anbring efterfølgende sidekostene, som befinder sig i støvbeholderen under side-
kostskiverne (forrest, uden på maskinen) (jf. tegning). Drej borsterne under let tryk 
indtil disse tydeligt går i indgreb.  
OBS: Maskinen må ikke vippes! Risiko for at batterisyre løber ud. 
Først derefter rulles maskinen ud af kassen og stilles foran pallen. 
 
 
 
 
Herefter stilles håndtaget i lodret stilling, skubbes helt ned i de to tapper (jf. 
tegning) og strammes kraftigt med de to fingerskruer. 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Kontrollér at sikkerhedsafbryderen, som er placeret på håndtaget, står på 
”0” før De går videre (jf. tegning). 
Støvkassen tages ud, hvorefter overdelens lås, som befinder sig ved støvkassens 
håndtag, fjernes ved hjælp af det medfølgende værktøj. Efter at overdelen er blevet 
åbnet kan batteriets pluspol sættes på og strammes med en nøgle (SW 13). (Af 
sikkerhedsmæssige årsager er nøglen blevet fjernet under transporten). Herefter 
anbringes overdelens lås med det samme igen. 
  
 
 
 
 

4. Ibrugtagning/betjening4. Ibrugtagning/betjening4. Ibrugtagning/betjening4. Ibrugtagning/betjening    
 
Efter samling er maskinen straks klar til brug. 
Sænk først de to sidekostbørster som følger: Skub den rouletterede skive fremad 
med foden (jf. tegning) indtil børsterne lige rører ved gulvet. 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedfejevalsens højde kan justeres vha. stjerneknoppen på maskinens venstre 
side (nedenunder støvbeholderen) (jf. tegning). Vær opmærksom på at børstespid-
serne kun lige må røre ved gulvet. Hvis børsterne er indstillet for lavt øger det slid-
det på børsterne og geardelene samt energiforbruget. Trin 1 = højeste bør-
steindstilling (for nye valser uden tegn på slid), trin 5 = laveste børsteindstilling for 
opslidte børster eller for korttidsanvendelse på meget ujævne veje. 
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Kipafbryderen på håndtaget stilles på position ”I” (jf. tegning). 
Lysdioderne over afbryderen viser batteriets opladningstilstand. Når den grønne 
diode lyser, er maskinen klar til brug. Hvis den gule diode lyser, bør batteriet opla-
des. Lyser den røde diode, bør maskinen omgående slukkes for at udgå en dyb-
deafladning af batteriet. Sluk maskinen ved at stille kipafbryderen på ”0”. Denne 
afbryder virker samtidig som overbelastningsbeskyttelse for krafttransmissionen. 
Hvis motorbelastningen fx øges kraftigt pga. genstande som har sat sig fast eller 
pga. for stor drivmodstand, hopper afbryderen til position 0. Når forhindringen er 
fjernet kan maskinen atter startes. 
    
Køremekanisme:Køremekanisme:Køremekanisme:Køremekanisme:    
Maskinen sættes i bevægelse ved forsigtigt at trække i gearstangen. Især ved 
førstegangsbenyttelse bør køremekanismens adfærd omhyggeligt kontrolleres for at 
sikre kontrol over maskinen. Det anbefales at slippe gearstangen lidt under kørsel 
på snævre kurver, for således at sænke kurvehastigheden. De vil snart kunne 
konstatere at maskinen er nem at betjene og at styre – både med eller uden at 
køremekanisme er aktiveret. I tilfælde af stærk tilsmudsning bør maskinen trækkes 
langsomt hen over den forurenede flade for at opnå optimal rengøringseffekt. 
Bakning opnås ved at løse gearstangen, hvorefter maskinen trækkes i den ønskede 
retning. 

    
Rengøring af filtret:Rengøring af filtret:Rengøring af filtret:Rengøring af filtret:    
I støvbeholderens tilgængelige område findes et kuglegreb. ette udløser en ryste-
mekanisme pga. centrifugalkraften som bevirker, at det støv som sidder løst 
mellem lamellerne falder direkte ned i støvbeholderen.  
 
Ved hårdnakkede tilsmudsninger bør filtret evt. renses med en børste. Filtret kan 
ligeledes demonteres og tømmes ved at det bankes. 
 
 
 
Tømning af støvkassen:Tømning af støvkassen:Tømning af støvkassen:Tømning af støvkassen:    
Tag altid fat på støvkassen med begge hænder (jf. tegning). Hold fast i det 
gribeområde som er placeret i maskinens midte med den ene hånd og i den øver-
ste kant med den anden hånd. 
Løft beholderen baglæns og opad. 
 
 
 
 
 
 
Det er nemmest at tømme beholderen over sidekanten ned i skraldespanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Efter brug:Efter brug:Efter brug:Efter brug:    
Når fejearbejdet er afsluttet slukkes maskinen. For at aflaste sidebørsterne skal 
sidekosterne stilles i oprejst position vha. de rouletterede skiver efter hvert brug (jf. 
tegning).  
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Opladning af batteriet:Opladning af batteriet:Opladning af batteriet:Opladning af batteriet:    
Nederst på betjeningskonsolen findes opladningsstikket (jf. tegning). Isæt oplad-
ningsstikket. Det anbefales at maskinen altid tilsluttes opladeren når den ikke er i 
brug. Herved sikres det at maskinen altid er driftsklar. Omskifteren på den medføl-
gende oplader stilles på ”Normal”. Anvisningerne udstedt af producenten af 
opladeren bør overholdes. 
 

 
 
 
 

5555. Vedligehold/fejlfinding. Vedligehold/fejlfinding. Vedligehold/fejlfinding. Vedligehold/fejlfinding 
    
    
Vedligeholdsplan Tandem KSE 900Vedligeholdsplan Tandem KSE 900Vedligeholdsplan Tandem KSE 900Vedligeholdsplan Tandem KSE 900    

DagligtDagligtDagligtDagligt    

Fejevalserne Kontrollér niveauindstilling og evt. 
fastsiddende/omviklede objekter 

Tøm støvfiltret ved at banke det Rengør / kontrollér for beskadigelser 

MånedligtMånedligtMånedligtMånedligt    

Batteriet Kontrollér væskeniveau / påfyld evt. 

Remme Kontrollér for defekter og spænding 

Fejevalsen og sidekostene Kontrollér for slid 

    
    
    
    
FejlfindingFejlfindingFejlfindingFejlfinding    

A.) A.) A.) A.) Motoren vil ikke starteMotoren vil ikke starteMotoren vil ikke starteMotoren vil ikke starte    

Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:    Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:    

1.) Batteriet er fladt Batteriet oplades 

2.) Overbelastningsbeskyttelsen springer 
ud 

Blokering af drev eller børstevalsen 
fjernes (jf. B2) 

3.) Elledningen er afbrudt 

 
Kontrollér ledningsforløbet (jf. 
strømskema) og retabler forbindelsen 
hvis denne er afbrudt 

B.) B.) B.) B.) Utilfredsstillende fejeresultatUtilfredsstillende fejeresultatUtilfredsstillende fejeresultatUtilfredsstillende fejeresultat    

Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:        MuliMuliMuliMulig afhjælpning:g afhjælpning:g afhjælpning:g afhjælpning:    

1.) Støvbeholdern fyldt op 
 

Tøm støvbeholderen 

2.) Genstand har sat sig fast i fejevasen Tag støvbeholderen ud og fjern 
genstanden 

3.) Valsens omdrejningstal er for lavt se fejl A) 

4.) Fejevalsernes højde er forkert indstil-
let 

Højden indstilles, så børstespidserne kun 
lige rører gulvet 

C.) C.) C.) C.) Maskinens løbetid er for kortMaskinens løbetid er for kortMaskinens løbetid er for kortMaskinens løbetid er for kort    

Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:    Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:    

1.) Batteriet er for svagt Kontrollér batteriet, påfyld evt. syre og 
oplad batteriet, udskift batteriet om 
nødvendigt. 

2.) For høj energioptagelse Kontrollér børstevalsernes højdeindstil-
ling og se om de er blokerede 

3.) Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet Kontrollér om batteri og oplader funge-
rer fejlfrit 

220 V
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D.) D.) D.) D.) Børsterne roterer ikkeBørsterne roterer ikkeBørsterne roterer ikkeBørsterne roterer ikke    

Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:    Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:    

1.) Krafttransmissionsremmen er de-
fekt/hoppet af 
 

Kontrollér samtlige remme på maskinen 
(7 stk.) 
 

2.) Kontrollér samtlige remme på mas-
kinen (7 stk.) 

Genstand har sat sig fast i fejevalsen 
se B. 2. 

E.) E.) E.) E.) Køremekanismen fungerer ikke/ikke korrektKøremekanismen fungerer ikke/ikke korrektKøremekanismen fungerer ikke/ikke korrektKøremekanismen fungerer ikke/ikke korrekt    

Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:    Mulig afhjælpnMulig afhjælpnMulig afhjælpnMulig afhjælpning:ing:ing:ing:    

1.) Tandremmen defekt/hoppet af se D 1 

2.) Glidekoblingen går ikke i indgreb Justeringsmekanisme på håndtagets 
konsol indstilles (del 95) 

F.) F.) F.) F.) For stor støvudviklingFor stor støvudviklingFor stor støvudviklingFor stor støvudvikling    

Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:Mulig årsag:    Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:Mulig afhjælpning:    

1.) Lamelfiltret er tilstoppet 
  

Filtret tømmes ved at det bankes. Filtret 
skal evt. udskiftes 

2.) Støvbeholder sidder forkert Isæt beholderen korrekt 
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6. Overensstemmelseserklæring  
(Oversættelse af den originale version) 

 
 

Iht. maskindirektiv 2006/42/EF, Bilag II, nr. 1A 
 
 

Mr. Kai Stolzenberg - Forretningsledelse af Stolzenberg GmbH & Co. 
KG, Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte – er be-
myndiget til at udarbejde den tekniske dokumentation. 
 

Hermed erklærer vi, at den i det efterfølgende betegnede maskine 
i sin konstruktion og opbygning samt den af os distribuerede 
udførelse overholder de grundlæggende sikkerhedskrav og 
undhedskrav i henhold til EF maskindirektivet 2006/42/EF. 
Foretages der ændringer på maskinen uden forudgående 
tilladelse fra os, mister denne erklæring sin gyldighed. 

 
 

Producent:  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 
 Hamburger Straße 15-17,  
 D-49124 Georgsmarienhütte 
Maskinens betegnelse:  KSE 900  
Maskintype:  Fejesugemaskine med 
 tandemvalsesystem 
gældende EF-direktiver: Direktiv 2006/42/EF 
 Direktiv 2000/14/EF 
 Direktiv 2004/108/EF 
 
 

Navnlig følgende standarder har fundet anvendelse: 
 
EN 292 
EN 294 
 
DIN EN 61000-6-2 
DIN EN 60335-1 
DIN EN 60335-2-69 
DIN EN 60335-2-72 
 
 
 

Georgsmarienhütte, 04-03-2010 ………………………………  
  Kai Stolzenberg 
  (Industriingeniør., Forretningsledelse) 
 


