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Sopmaskin/dammsugare 
Tandem 900 KSV 
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1. Säkerhetsanvisningar:1. Säkerhetsanvisningar:1. Säkerhetsanvisningar:1. Säkerhetsanvisningar:    
 
Användning:Användning:Användning:Användning:    
Kontrollera maskinen och resp. anordningar att de är i felfritt tillstånd och driftsäkra 
innan du börjar använda den. Maskinen får inte användas om den inte är i absolut 
felfritt tillstånd. 
Denna sopmaskin ska uteslutande användas på stabila, jämna och torra ytor som 
får ha en stigning på maximalt 2% . 
 
Sopa aldrig bort resp. sug inte upp explosiva vätskor, brännbara gaser eller Sopa aldrig bort resp. sug inte upp explosiva vätskor, brännbara gaser eller Sopa aldrig bort resp. sug inte upp explosiva vätskor, brännbara gaser eller Sopa aldrig bort resp. sug inte upp explosiva vätskor, brännbara gaser eller 
outspädda sysror och lösningsmedel.outspädda sysror och lösningsmedel.outspädda sysror och lösningsmedel.outspädda sysror och lösningsmedel. Hit räknas bensin, färgförtunningsmedel och 
brännolja, som genom blandning med sugluften kan bilda explosiva ångor eller 
blandningar. Aceton, outspädda syror och lösningmedel får inte sugas upp 
eftersom dessa kan angripa de material som maskinen är tillverkad av.  
Sopa heller aldrig bort resp. sug inte upp brinnande eller glimmande föremål.  
Det är endast tillåtet att använda maskinen för ytor som tillverkaren eller dess 
representanter har godkänt för respektive maskin. 
Det är inte tillåtet att uppehålla sig i maskinens farozon. Det är inte tillåtet att 
använda maskinen i rum där det finns risk för explosion. 
 
Användning:Användning:Användning:Användning:    
Maskinen ska endast användas på föreskrivet sätt och för det föreskrivna 
användningsområdet. Den som använder maskinen ska alltid ta hänsyn till den 
lokala situationen och se till att inga andra personer, i synnerhet barn, befinner sig 
i närheten av maskinen. Maskinen får endast användas av personer som har 
undervisats om maskinens handhavande eller som är kvalificerade och 
auktoriserade att använda sådana maskiner.  
Barn och ungdomar får inte använda maskinen. 
Så länge som motorn är igång är det inte tillåtet att lämna maskinen. Den som 
använder maskinen får endast lämna den om motorn har stängts av, maskinen har 
blockerats så att den inte kan flyttas och  även tändnyckeln har dragits ur.  
Öppna inte motorhuven medan motorn är igång. Öppna inte motorhuven medan motorn är igång. Öppna inte motorhuven medan motorn är igång. Öppna inte motorhuven medan motorn är igång. Gå aldrig med händerna under Gå aldrig med händerna under Gå aldrig med händerna under Gå aldrig med händerna under 
maskinen så länge motorn är igångmaskinen så länge motorn är igångmaskinen så länge motorn är igångmaskinen så länge motorn är igång. Motorhuvens förregling ska alltid vara stängd: . Motorhuvens förregling ska alltid vara stängd: . Motorhuvens förregling ska alltid vara stängd: . Motorhuvens förregling ska alltid vara stängd: 
Undantag: Underhållsarbeten.Undantag: Underhållsarbeten.Undantag: Underhållsarbeten.Undantag: Underhållsarbeten.    
 
Transport:Transport:Transport:Transport:    
När man transporterar maskinen ska motorn stängas av och maskinen noga fästas. 
 
Underhåll:Underhåll:Underhåll:Underhåll:    
Innan man börjar med rengöring av eller underhåll på maskinen eller byter ut delar 
ska maskinen alltid frånkopplas (stängas av). Motorhuvens förregling får endast 
öppnas i underhållssyfte och måste sedan omgående stängas igen.  
På maskiner med bensinmotor måste tändstiftkontakten dras ur. 
 
Rengör maskinen aldrig med hjälp av en vätskestråle. 
Reparationer får endast utföras av återförsäljaren, av fackman som känner till alla 
säkerhetsrelevanta föreskrifter eller av tillverkaren. 
 
För maskiner som används på olika platser och maskiner som används industriellt 
gäller säkerhetskontrollerna enligt VDE 0701. 
 
Tillbehör och reservdelar:Tillbehör och reservdelar:Tillbehör och reservdelar:Tillbehör och reservdelar:    
Det är ennast tillåtet att använda tillbehör och reservdelar som tillverkaren har 
godkänt. Original-tillbehör och original-reservdelar säkerställer att maskinen 
fungerar säkert och utan störningar. 
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Maskiner med bensionmotor:Maskiner med bensionmotor:Maskiner med bensionmotor:Maskiner med bensionmotor:    
Beakta alltid även motor-tillverkaens anvisningar.  
Använd endast oblyad bensin. 
Oljebytesintervallerna ska absolut bekatas!!!Oljebytesintervallerna ska absolut bekatas!!!Oljebytesintervallerna ska absolut bekatas!!!Oljebytesintervallerna ska absolut bekatas!!!    
Denna maskin får endast användas för torr rengöring. 
 

2. Teknisk data:2. Teknisk data:2. Teknisk data:2. Teknisk data:    
 
Sopbredd med 2 sidoborstar:  900 mm 

1 sidoborste:  700 mm 
utan sidoborstar:   500 mm 

Arbetshastighet:     upp till 4,0 km/h 
Ytkapacitet med 2 sidoborstar:  3600 m2/h 
Volymström:    200 m3/h 
Undertryck:    7 Pa 
Filteryta:     1,3 m2 
Volym sopbehållarer:   60 l 
Tillåten stigning:    2 % 
Längd x bredd x höjd:    1000 x 780 x 530mm 

(utan körbygel) 
Cylindervolym:     31 ccm 
Bör-varvtal:    5200 v/min  

(! ändra inte varvtalet) 
Effekt vid bör-varvtal (HK/KW):   1,18/ 0,87 
Tankvolym:    ca. 1,0 l 
Vikt:     52 kg 
Ljudtrycksnivå:     69 dB(A) 
 
 
3. Uppackning och montering3. Uppackning och montering3. Uppackning och montering3. Uppackning och montering    
 
Låt kartongen stå kvar på lastpallen och skär upp framsidan. Låt maskinen sedan 
rulla över kartongens nedfällda sida i riktning framåt (BILD) men så, att hjulen ännu 
står kvar på lastpallen. 
 
 
 
 
Fäst nu i detta läge sidoborstarna, som befinner sig i dammbehållaren, under 
sidoborstskivorna (på maskinens yttre del framtill) (BILD) genom att lätt vrida på 
borsta med lätt tryck ända tills du tydligt känner att de går i lås.  
Varning:Varning:Varning:Varning: Maskinen får inte ha snedläge: Risk att batterisyra kan rinna ut. 
Först nu får maskinen rullas ut ur kartongen och ner från lastpallen. 
 
 
 
 
 
 
Ställ nu körbygeln i lodrät position, skjut ner den helt i de båda tapparna (BILD) 
och drag åt den ordentligt med hjälp av de båda räfflade skruvarnan. 
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Öppna nu tanken påfyllningsstuts som befinner sig framtill på maskinen. 
Fyll på cirka 1 liter oblyad bensin 94 oktan. 
Observera att motorn före leveransen redan har fyllts med ca. 100 ccm universal-
olja –15W40.  
 
 
4. Idrifttagande / användning4. Idrifttagande / användning4. Idrifttagande / användning4. Idrifttagande / användning    
 
När maskinen har monterats är den klar att användas.  
Först ska de båda sidoborstarna sänkas ner. Detta gör man genom att skjuta den 
räfflade brickan framåt med foten (BILD) tills borstarna precis vidrör marken. 
 
 
 
Höjden på huvudsopvalsen kan man ställa in med stjärngreppet på maskinens 
vänstra sida (under dammbehållaren)    (BILD). Observera att borsttopparna endast 
lätt ska vidröra marken. Om borstarna är för lågt inställda ökar slitaget på både 
borstarna och växelkomponenterna och även ineffekten ökar. Steg 1= högsta 
bortsläget (för nya, ej slitna valsar), steg 5= lägsta borstläget för sltina borstar eller 
för kort tid om marken är ojämn. 
 
 
Ställ kallstartanordningen (A) i det översta läget. 
Tryck sedan ner bensinpumpen (C) så många gånger, tills motståndet tydligt ökar. 
Drag nu snabbt  i den reversibla startanordningen (B) så långt det går. 
Om motrn inte skulle starta på en gång ställer du kallstartanordningen i det 
ursprungliga läget igen och drar på nytt i den reversibla startanordningen så långt 
det går. 
Så fort som motor går i jämng gång ställer du kallstartanordningen (A) på det 
understa läget igen, om du inte redan har gjort det. 
Om det är mycket kallt kan det hända att du behöver upprepa startproceduren ett 
par gånger tills motorn startar. 
 
Kördrift:Kördrift:Kördrift:Kördrift:    
När man drar körgreppet sakta emot sig sätter sig maskinen i rörelse. Observera 
noga hur drivningen reagerar i synnerhet när du använder maskinen första 
gången, så att du alltid har kontroll över maskinen. I snäva kruvor rekommenderas 
att lätta något på greppet för att sänka hastigheten i kurvan. Du kommer snart att 
märka att maskinen är lätt att hantera både med och utan drivning. Om ytan som 
du vill rengöra är kraftigt nedsmutsad bör du röra maskinen långsamt över detta 
ställe, då blir rengöringseffekten bättre. 
För att backa lossar du körspaken och drar maskinen i den önskade riktningen. 
 
Rengöra filtreRengöra filtreRengöra filtreRengöra filtret:t:t:t: 
I dammbehållarens greppområde finns ett kulgrepp. Detta ska du dra i snabbt och 
flera gånger  om innan du tömmer dammlådan – motorn måste vara avstängd. 
(BILD). Därigenom aktiveras en vibrationsmekanism medels centrifugalkraft, så att 
det lösa dammet som sitter mellan lamellerna faller direkt ner i dammbehållaren. 
Om smutsen sitter fast ordentligt kan man eventuellt rengöra filtret med en borste 
eller demontera filtret och knacka bort smutsen. 
 

A

B

C
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Tömma dammlådan:Tömma dammlådan:Tömma dammlådan:Tömma dammlådan: 
Ta tag i dammbehållaren med båda händerna (BILD). En hand bör gripa tag i det 
främre greppområdet i mitten på maskinen och den andra bakifrån i den övre 
kanten.  
Lyft nu ut behållaren i riktning uppå - bakåt.  
 
 
 
 
Enklast är det att tömma behållaren i en sopcontainer medels kanten på sidan    
(BILD). 
 
 
 
 
 
 
 
Frånkoppla motorn:Frånkoppla motorn:Frånkoppla motorn:Frånkoppla motorn:    
På körbygelns konsol finns en röd kortslutningsknapp (Bild). 
För att frånkoppla maskinen måste du trycka på den tills motorn har stannat helt. 
 
 
 
 
 
 
Efter användningen:Efter användningen:Efter användningen:Efter användningen:    
När du har sopat färdigt frånkopplar du maskinen. För att avlasta sidoborstarna 
måste de höjas igen efter varje användning ,ed hjälp av de räfflade skruvarna 
(BILD). 
 
 
 
 
 
Se upp: Kontrollera oljenivån regelbundet och beakta de angivna intervallerna för Se upp: Kontrollera oljenivån regelbundet och beakta de angivna intervallerna för Se upp: Kontrollera oljenivån regelbundet och beakta de angivna intervallerna för Se upp: Kontrollera oljenivån regelbundet och beakta de angivna intervallerna för 
oljebyte!!! oljebyte!!! oljebyte!!! oljebyte!!! Beakta även motor-tillverkarens anvisningar som bifogas. För oljebyte 
lossa du motorn vid ramfästena (2 skruvar) och tippar motorn tills all olja har 
runnit ut. Beakta miljövårdsbestämmelserna för spillolja. 
I början förbrukar motorn ca. 2 – 3 ccm olja per drifttimme. 
 
 
Viktigt att beakta:Viktigt att beakta:Viktigt att beakta:Viktigt att beakta:    
Motorn är vid leveransen inställd för optimal sopeffekt. Därför ska 
varvtalsinställningen absolut inte förändras på efterhand (bör-varvtal: 5200 v/min). 
Om man märker att varvtalet reduceras kan detta bero på en för hög remspänning 
eller på att borstvalsarna är blockerade. Åtgärd: jmf. kapitel 5. 
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5. Underhållsarbeten / felsökning5. Underhållsarbeten / felsökning5. Underhållsarbeten / felsökning5. Underhållsarbeten / felsökning    
    
Underhållsschema Tandem KSV 900:Underhållsschema Tandem KSV 900:Underhållsschema Tandem KSV 900:Underhållsschema Tandem KSV 900:    
Se upp: Beakta absolut motorSe upp: Beakta absolut motorSe upp: Beakta absolut motorSe upp: Beakta absolut motor----tillverkarens anvisningar som ingår i leveransen  (se tillverkarens anvisningar som ingår i leveransen  (se tillverkarens anvisningar som ingår i leveransen  (se tillverkarens anvisningar som ingår i leveransen  (se 
sidan 16 i bruksanvisninge)!!!sidan 16 i bruksanvisninge)!!!sidan 16 i bruksanvisninge)!!!sidan 16 i bruksanvisninge)!!!    
DagligenDagligenDagligenDagligen    
Sopvalsar Kontrollera höjdinställningen och om ev. 

objekt har klämts fast/lindat sig kring 
valsen 

Knacka ren dammfiltret Rengör filtret/kontrollera om det har 
tagit skada 

Drivmotor Kontrollera oljenivån 
En gång i månadenEn gång i månadenEn gång i månadenEn gång i månaden    
Remmar Kontrollera spänningen och om remmen 

har tagit skada 
Sopvals och sidoborstar Kontrollera om de är slitna 
Felsökning:Felsökning:Felsökning:Felsökning:    
A.) Motorn startar inteA.) Motorn startar inteA.) Motorn startar inteA.) Motorn startar inte    
Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:    Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:    
1.) Bensintanken är tom Fyll på bensin. 
2.) Luftfilter eller tändstift nedsmutsade Demontera tändstiften resp. luftfiltret och 

rengör tändstiftet resp. luftfiltret (se 
motor-tillverarens brukssanvisning). 

3.) Inget bränsle i förgasaren Aktivera bensinpumpen (se kap.4) 
4.) Kallstartanordningen fortfarande i 
det översta läget 

Ställ kallstaranordningen i det understa 
läget och upprepa starten 

B.) Sopresultatet är ej tillfredsställandeB.) Sopresultatet är ej tillfredsställandeB.) Sopresultatet är ej tillfredsställandeB.) Sopresultatet är ej tillfredsställande    
Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:    Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:    
1.) Dammbehållaren är full Töm dammbehållaren 
2.) Föremål har klämts fast i sopvalsen Tag ut dammbehållaren och avlägsna 

respektive föremål 
3.) Sopvalsarnas höjdintällning stämmer 
inte 

Ställ in höjden så att endast 
borsttopparna vidrör marken. 

4.) Motorns varvtal för lågt Kontrollera remspänningen resp. lossa 
den något 

C.) Borstarna froterar inte/ för långsamtC.) Borstarna froterar inte/ för långsamtC.) Borstarna froterar inte/ för långsamtC.) Borstarna froterar inte/ för långsamt    
Möglicher Grund:Möglicher Grund:Möglicher Grund:Möglicher Grund:    Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:    
1.) Kraftöverföringsremmen är defekt / 
har lossnat 

Kontrollera alla remmarna (7 styck) på 
maskinen 
 

2.) Föremål fastklämt i valsen S B.2. 
D) Kördriften fungerar inte / inte korrektD) Kördriften fungerar inte / inte korrektD) Kördriften fungerar inte / inte korrektD) Kördriften fungerar inte / inte korrekt    
Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:    Möjlig åtbärd:Möjlig åtbärd:Möjlig åtbärd:Möjlig åtbärd:    
1.) Kuggremmen defekt / har lossnat Se D.1. 
2.) Slirkopplingen greppar inte Ställ in justeringsmekanismen på 

bygelkonsolen (del 95) 
E) För stor dammbelastningE) För stor dammbelastningE) För stor dammbelastningE) För stor dammbelastning    
Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:Möjlig orsak:    Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:Möjlig åtgärd:    
1.) Lamellfiltret är tilltäppt Knacka ren filtrett, tag ev. ut det eller byt 

ut det 
2.) Dammbehållaren är fel isatt Sätt i behållaren på sätt sätt 
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6.6.6.6.    KomformitetsdeklarationKomformitetsdeklarationKomformitetsdeklarationKomformitetsdeklaration (Översättning av den original (Översättning av den original (Översättning av den original (Översättning av den original----versionen)versionen)versionen)versionen) 

 
 

motsvarar EG-riktlinjen 2006/42/EG, Bilaga II, Inte. 1A 
 

 

Herr Kai Stolzenberg - bedrijfsleiding av det Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

Hamburger Straße 15-17, 49124 Georgsmarienhütte - bemyndigas för att ordna 

teknisk information. 

 
Vi förklarar härmed, att det bearbeta med maskin beskrev 
nedanfört motsvarar, i dess befruktning och konstruktion 
såväl som modellera som kommas med in i bruk av oss, till 
den grundläggande säkerheten, och vård- krav av ECEN 
bearbetar med maskin direktiv 2006/42/EG. I fall att av en 
ändring som göras, som inte har föregående instämmts med 
oss, förlorar denna ska förklaring dess giltighet. 

 

 

Leverantören: Stolzenberg GmbH & Co. KG 

 Hamburger Straße 15-17,  

 D-49124 Georgsmarienhütte 

Beteckning av med maskin: KSV 900 

maskin typ: Sugsopare med tandemcykel-rulle-system 

relevant EG-direktiv: Riktlinjen 2006/42/EG 

 Riktlinjen 2000/14/EG 

 Riktlinjen 2004/108/EG 
 

 

Norm(er) och/eller tekniska specifikationer 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 
 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 26.11.2009 ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Industr. ing., bedrijfsleiding) 
 


