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1 Inledning 

Till denna bruksanvisning.  

I denna del finns informationer om hur bruksanvisningen är upplagd och 
förklaringar på använda tecken och symboler. Bruksanvisningen inne-
håller anvisningar för betjäning av sopsugaren. 

Våra produkter förbättras kontinuerligt; därför har det inte varit möjligt att 
ta hänsyn till konstruktiva ändringar, som utförts, efter det att föreliggan-
de bruksanvisning gått i tryck. Om Du har några frågar, ber vi Dig kon-
takta vår service. 

Bruksanvisningen ska läsas och efterföljas av var och en, som använder 
eller betjänar sopsugaren.  

 

1.1 Användning i enlighet med föreskrifterna 

Den manuellt styrda sopsugarmaskinen är uteslutande framtagen för att 
användas inom industrin och har till uppgift att sopa upp torrt sopgods 
på befästade platser. Redskapet är endast avsett för sopning på fasta 
underlag. Området där sopningen sker får inte vara vått. 

Varje annan användning eller användning, som går utöver vad som 
beskrivits ovan, gäller som föreskriftsvidrig. 

Förhindra att redskapet används av barn, ungdomar eller andra obefo-
gade, t.ex. genom att dra ur nyckeln efter avslutad användning. 

Leverantören ansvarar inte för skador, som resulterar av en sådan fö-
reskriftsvidrig användning.  

Brukaren står själv för alla risker.  

Till ett föreskriftsmässig användande hör även att man tarhänsyn till 
ruksanvisningen och rättar sig efter alla inspektions- och underhållsvill-
kor. 

 



 Säkerhetshänvisningar 

 

24/11/2009 TTE 1100 5 

2 Säkerhetshänvisningar 

 

1. Använd maskinen endast då den är i felfritt skick, för norm-
alt bruk samt säkerhets- och riskmedvetet under iakttagan-
de av manualen! 

2. Kompletterande till manualen skall allmänt giltiga lagfö-
reskrifter beaktas samt i övrigt bindande bestämmelser för 
att förebygga olycksfall och skydda miljön! 

3. Det är förbjudet att sopa upp lättantändliga, toxiska eller 
explosiva material samt brännbara gaser eller outspädda 
syror och lösningsmedel, brännande eller glimrande före-
mål!  

4. Redskapet lämpar sig inte för att ta upp vätskor, rep, snö-
ren, trådar eller dylikt. 

5. Använd maskinen uteslutande med isatt dammlåda för att 
förhindra skador på grund av utslungade delar. 

6. Det är inte tillåtet att transportera laster med sopmaskinen.  

7. Låt omedelbart åtgärda störningar, i synnerhet sådana som 
kan inkräkta på säkerheten!  

8. Företa inte några förändringar, till- eller ombyggnader på 
maskinen utan att ha inhämtat tillverkarens tillåtelse. 

9. Reservdelar måste uppfylla de krav, som har fastslagits av 
tillverkaren. Detta är alltid fallet, när det handlar om original 
reservdelar. 

10. Sörj för en säker och miljövänlig avfallshantering av driv- 
och tillsatsmedel samt utbytesdelar, speciellt batterier!  

11. Man skall bära lämpliga, halkfria skor för att förhindra oly-
ckor. 

12. Denna maskin får inte användas av personer (inkluderat 
barn) med nedsatt psykisk eller fysisk hälsa, eller av perso-
ner med bristande erfarenhet och kunskap såvida personen 
inte fått handledning av en ansvarig person. Barn får inte le-
ka med städmaskinen. 

13. Iaktta försiktighet: Löst sittande kläder kan dras in i roteran-
de delar. 

14. Man skall rätta sig efter batteritillverkarens bruksanvisningar 
för produkten samt lagföreskrifter om hantering av akkumu-
latorer!  

15. Ladda batterierna direkt efter användning och endast i loka-
ler med god ventilation!  
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16. Flammor och elektriska gnistor ska hållas på avstånd från 
det område där batterierna laddas, eftersom en högexplosiv 
knallgasblandning kan uppstå vid laddning av batterier.  

17. Beakta att akkumulatorerna är fyllda med batterisyra!  

18. Se till att batterierna alltid är rena och torra för att förhindra 
krypströmmar! Kortslut aldrig batteripolerna! 

19. För att förhindra hälsoskador skall man undvika att röka, äta 
och dricka i området kring batteriladdningsstationen 

20. Batterierna får endast laddas, när huven är öppen och sä-
krad med hjälp av hållaren. 
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3 Redskapsbeskrivning 

3.1 Sopsugaren drivs av elmotorer 

Typ TT/E 900 sopar med hjälp av en svängbar sidoborste, som 
transporterar soporna till de båda sopvalsarna, som är placerade paral-
lellt till åkriktningen. Dessa kastar soporna underifrån och upp i de ba-
komliggande dammbehållarna. 

3.1.1 Redskapsbeskrivning 

Sopsugaren drivs av elmotorer.  

Typ TT/E 900 sopar med hjälp av en svängbar sidoborste, som 
transporterar soporna till de båda sopvalsarna, som är placerade paral-
lellt till åkriktningen. Dessa kastar soporna underifrån och upp i de ba-
komliggande dammbehållarna. 

1 Instrumentplatta 2 Armatur för batteritillstånd  

2 Fram-back-kopplaren 4 Omkopplare för sopvalsarna 

5 Omkopplare för sidoborstarna 6 Omkopplare för utsugning 

7 Omkopplare för filterrengöring 8 Sänkningsspaken för sopval-
sarna 

9 Nyckelkopplare 10 Hyvudströmbrytare för batte-
riet (NÖD-FRåN) 

 

 

 
1 Styrratt med  styrpelare 

2 Förarsits 

3 Huvudbeklädnad 

4 Styrpelarbeklädnad 

5 Dammbehållare 

6 Frontbeklädnad 

7 Drivhjul 

8 Vänster sidobeklädnad 

9 Framhjul med trumbroms 

10 Sänkningsspak för sido-
borstarna 

11 Svängbar sidoborstar 
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3.2 Första idrifttagande 

Sopsugaren levereras som standardmodell utan batterier och laddning-
saggregat. 

Option: 

Sopsugaren levereras med batterier. 

Standard: 

� Öppna transportförpackningen 

� Avlägsna hela huvudbeklädnaden. Lyft på huvudbeklädnaden baktill 
och och lyft ut huvens båda främre sprintar ur fästet 

� Sätt i batterierna 

� Anslut batterierna. Se Tekniska data kopplingsschema 

� Sätt på huvbeklädnaden igen 

� Montera sidoborstarna (Se 5.11.2) 

Sopsugaren är funktionsduglig 

� Kör ut sopsugaren ur transportförpackningen över en ramp 

Använd en sluten ramp. Rampen måste vara så utformad att man kan 
köra över den med både framhjul och drivhjul. Vid isidosättande av des-
sa åtgärder uppstår skador på sopsugarens mekanik.  

 
1 Transportförpackningens 

beståndsdelar. 
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Option: 

Sopsugaren är utrustad med batterier. 

� Öppna transportförpackningen 

� Öppna huvudbeklädnaden 

� Säkra huvudbeklädnaden med huvarreteringen 

Huven har borrhål på undersidan.  

� Stick in huvarreteringen i hålet. 

� Anslut pluspolen på batteriet.  

� Slut huvudbeklädnaden.  

� Montera sidoborstarna (Se 5.11.2). 

 
1 Sluten ramp 

 

� Kör ut sopsugaren ur transportförpackningen över en ramp. (Se 4.1) 

Använd en sluten ramp. Rampen måste vara så utformad att man kan 
köra över den både med  framhjul och drivhjul. Vid isidosättande av 
dessa åtgärder uppstår skador på sopsugarens mekanik.  

Sopsugaren är funktionsduglig.  
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4 Drift 

4.1 Kördrift 

4.1.1 Starta sopsugaren  

� Sätt Dig på förarsätet.  

Sopsugaren  kan inte tas i drift, om förarsätet inte är belastat.  

� Kontrollera läget på fram-back-kopplaren. 

Fram-back-kopplaren är en vippkoppling med 2 lägen. 

 
1 Armatur för batteritillstånd 2 Fram-back-kopplare 

3 Kontroll-lampa- Färd framåt  4 Kontroll-lampa Färd bakåt 

5 Nyckelkopplare 6 Huvudströmbrytare för batteriet 

� Stick in batterihuvudströmbrytaren i fästet 

� Tryck den nedåt och vrid medsols tills den arreterar 

� Dra batterihuvudströmbrytaren uppåt 

� Sätt nyckeln i nyckelkopplaren 

� Vrid nyckeln medsols 

På kontrollinstrumentet blinkar en röd LED. (Indikering för maskinens 
driftberedskap.)  

Dä refter lyser de LED, som visar batteriernas laddningstillstånd. 

� Trampa på bromspedalen 

� Lossa parkeringsbromsen 

� Manövrera fram-back-kopplaren 
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4.1.2 Färd framåt: 

Tryck fram-back-kopplaren framåt 

Optisk signal:  

Grön kontroll-lampa på kopplaren 

 

4.1.3 Färd bakåt: 

Tryck fram-back-kopplaren bakåt 

Optisk signal:  

Röd kontroll-lampa på kopplaren,  

Akustisk signal: Pipton (optional) 

 
1 Parkeringsbroms 2 Bromspedal 
3 Gaspedal   

 

Sopsugarens hastighet kan regleras steglöst via gaspedalen. 
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4.2 Sopdrift 

Koppla inte in uppsugning om det är fråga om våta sopor.  

Detta leder till skador på uppsugningsanordningen och filtret.  

Sörj för god ventilation, om sopning sker i slutna rum.  

Ingen sopning av hälsovådliga ämnen. 

 
1 Instrumentplatta 2 Omkopplare för sopvalsarna 
3 Omkopplare för sido-

borstarna 
4 Omkopplare för utsugning 

5 Omkopplare för filter-
rengöring 

6 Hyvudströmbrytare för batteriet 
(NÖD-FRåN) 

 

4.2.1 Drivanordning sopvalsar 

Drivanordningen för sopvalsarna befinner sig på höger sida av sopsuga-
ren sett ur färdriktningsperspektivet.  

Sopvalsarna drivs av en elmotor via en kedja.  

Kedjan leds över ett kedjehjul och förs över valsdrivan- ordningens ked-
jehjul.  

En fjäderbelastad kedjespännare håller kedjan spänd.  

Smörj in kedjehjulen med regelbundna intervaller. Se underhållstabell.  

För att smörja in kedjehjulen öppnar huvudbeklädnaden och avlägsnar 
sidobeklädnaden. 

 

4.2.2 Drift sopvalsarna 

Starta sopsugaren. 

� Koppla in vippkopplingen för sopvalsarna. 

� Rasten ur sopvalsarnas sänkningsspak. 

� En kontroll-lampa lyser på kopplingen.  

� Sopvalsarna börjar rotera.  
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Avsluta drift sopvalsarna 

� Dra sänkningsspaken för sopvalsarna mot Dig. 

� Koppla ur vippkopplingen för sopvalsarna. 

� Haka i spaken. 

 

4.2.3 Drift sidoborstarna 

Sidoborstarna är fastsatta på vipparmar.  

Om sidoborstarna stöter mot ett hinder, svänger de in under fordonet för 
att förhindra uppkomst av skador. 

� Starta sopsugaren. 

� Haka ur sidoborstarnas sänkningsspak. 

� Koppla in vippkopplaren för sidoborstarna. 

� Skjut spaken nedåt. 

På kopplaren lyser en kontroll-lampa.  

Sidoborstarna börjar rotera. 

Avsluta drift sidoborstarna. 

� Koppla ur vippkopplingen för sidoborstarna. 

� Dra sänkningsspaken för sidoborstarna uppåt. Haka i spaken. 

 

4.3 Betydelse av LED-indikeringar på armaturen för 
batteritillstånd: 

Laddningstillstånd på batterietlysande LED

Laddningstillstånd fullt 

Arbete/Laddningstillstånd ej kritiskt

Arbete Laddningstillstånd bara kort tid

Arbete Laddningstillstånd snart kritiskt

Arbete Laddningstillstånd kritiskt

/  

/   

/
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4.3.1 Drift uppsugningingen 

Uppsugningen är till för att förhindra dammutveckling under soparbetet. 

� Starta sopsugaren 

� Koppla in vippkopplingen för uppsugningen 

� En kontroll-lampa  lyser på kopplaren.  

� Uppsugningen börjar arbeta. 

Koppla inte in uppsugningen om det är fråga om våta sopor. 

Detta leder till skador på uppsugningen! 

För att avsluta uppsugningen kopplar man ur vipp-kopplingen för 
uppsugningen 

 

4.4 Inställning av förarsätet 

Lossa sätesarreteringen och justera förarsätet på säteskonsolen tills en 
lämplig sittposition uppnåtts. 

 

4.5 Avstängning av sopsugaren 

� Trampa på bromspedalen 

Säkra bromsen genom att dra arreteringsarmen åt förarsätet till. Om 
bromsen avlastas efteråt, måste bromspedalen förbli i intryckt läge. 

Mellanläge. Ingen funktion visas av kontroll-lamporna på kopplingen.  

� Stäng av alla elförbrukare 

� Höj sidoborstarna och arretera sänkningsspaken för sidoborstarna 

� Höj sopvalsarna och arretera sänkningsspaken för sopvalsarna 

� Vrid nyckeln motsols och ta ut den ur nyckelkopplaren 

� Vrid batterihuvudströmbrytaren motsols och ta ut den ur fästet 

 

Förhindra att sopsugaren används av obefogade.  

Lämna aldrig den driftfärdiga sopsugaren utan uppsikt.! 

 

Dra ur batterihuvudströmbrytaren och nyckeln till nyckelkopplaren, när 
Du lämnar sopsugaren (t ex vid avslutat arbete eller för att utföra annat 
arbete). Förvara batterihuvudströmbrytaren och nyckeln separat, d v s 
på annat ställe än själva sopsugaren. 

WARNUNG 

 

FARA! 
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4.5.1  Drift filterrengöringsanordningen 

Filterrengöringsanordningen förhindrar att lamellfiltret blir förstoppat 
med damm. 

� Koppla ur uppsugningen 

� Vänta tills fläkthjulet står stilla 

� Manövrera filterrengöringsanordningen med regelbundna intervaller 

� Manövrera vippkopplingen för filterrengöringsanordningen ca 5 - 10 
sekunder.  

Filterrengöringsanordningen börjar arbeta. 

 

4.6 Tömning av dammlådan 

I dammlådan tas soporna imot. Den befinner sig på sopsugarens baksi-
da. Dammlådan måste tömmas regelbundet och fr a efter varje använd-
ningstillfälle. 

 

4.6.1 Uttagning av dammlådan 

� Vrid arreteringarna på dammlådan uppåt.  

� Dra med hjälp av handtagsbyglarna ut dammlådan ur sopsugaren, 
tills de främre styrningarna på dammlådan är fria.  

 

 
 

1 Arretering 2 Handtags-bygel 
3 Arretiring 4 Styrskena 
5 Löprulle 6 Dammlådestyrning 

 

På bakre ändan av dammlådan befinner sig två styrrullar, som gör det 
enklare att dra ut lådan. 

� Sänk ned dammbehållaren på golvet 

� Under dammlådan befinner sig löprullar och ett griptråg 

� Dra ut dammlådan helt och hållet ur sopsugaren 
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� Ta tag i griptråget med den andra handen  för tömning av dammlå-
debehållaren 

� Soporna töms genom den undre öppningen i dammlådebehållaren 

� Töm soporna endast i härför avsedda behållare 

 

 
 

4.6.2 Isättning av dammlådan 

� Sätt dammlådan framför dammlådefästet 

� Placera de främre dammlådestyrningarna i höjd med styrskenorna 

� Skjut in dammlådan i sopsugaren 

� Vrid arreteringarna nedåt 
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5  Underhåll 

5.1 Säkerhetshänvisningar Underhåll 

Man får endast utföra den typ av underhållsarbeten, som beskrivs i ef-
terföljande kapitel. För alla andra underhålls- och reparationsarbeten 
gäller att de endast får utföras av tillverkaren eller av därtill av honom 
auktoriserad firma och personer, som är förtrodda med relevanta sä-
kerhetsföreskrifter, eftersom flyttbara, industriellt använda redskap är 
underkastade en säkerhetskontroll i enlighet med VDE 0701. 

Rätta dig exakt efter de olika steg, som tas upp i underhållsinstruktio-
nen. Ett icke fackmannamässigt underhåll kan leda till störningar i 
maskinens funktion och eventuellt resultera i att garantin upphör att 
gälla. 

Vid arbeten på den elektriska anläggningen skall batteriet kopplas bort. 

Vid genomförande av underhållsarbeten får man endast använda 
oklanderliga verktyg, som lämpar sig för ändamålet. 

Beakta de krav som ställs på reservdelar (se Reservdelar). 

Om man har avlägsnat skydd och/eller säkerhetselement i samband 
med underhåll/service, så måste dessa monteras dit igen, innan man får 
ta maskinen i drift på nytt! 

Vid alla arbeten med sopmaskinen måste sopmaskinen vara 
frånkopplad och säkrad mot att rulla iväg.  

 

5.2 Rengöring 

Sopsugmaskinen får endast rengöras när den är urkopplad och får en-
dast utsättas för torrengöring (t.ex.: sopas av). 

Sopsugaren är en maskin med elektriska delar. 

 

Fuktighet skadar det elektriska systemet och  mekaniken på 
redskapet. 

Fuktighet kan leda till krypströmmar ochkortslutning. 

Använd ingen högtrycksspolning. 

Sopsugaren får endast rengöras torrt.  

Stäng av sopsugaren för rengöringsändamål enligt beskrivning. 

 

 

 

VARNING 
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5.3 Laddning av batterierna 

� Stäng av sopsugaren 

� Öppna huvudbeklädnaden 

� Säkra huvpositionen med huvarreteringen 

� För in huvarreteringen i hålen på huvens  undersida 

� Anslut laddningsaggregatet till sopsugarens laddningskontakt 

� Anslut laddningsaggregatets stickpropp för nätanslutning till 
nätspänningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Laddningsdosa på sopsugaren 6 Laddnings-aggregatets ladd-
ningskontakt 

Laddningsproceduren tar ca 10 timmar, om batteriet är fullständigt ur-
laddat (med leverantörens laddningsaggregat som är ett originaltillbe-
hör).  

Leverantörens original-laddningsaggregat kan/bör förbli fastklämt efter 
laddningsproceduren, eftersom det förfogar över en laddningsbevaring 
och på så sätt alltid sörjer för maximal batterikapacitet, ä ven om det 
kommer till lång ståtid. 

Tänk på att endast ta sopsugaren i drift, om det finns tillräcklig spänning 
i batterierna.  

Maskinen kopplar från automatiskt, om batterierna är så urladdade att 
skador skulle kunna uppstå (djupurladdningsskydd).  

För dylika fall: koppla från samtliga elförbrukare samt koppla ur redska-
pet fullständigt för ca 1-2 minuter.  

Koppla in igen och kör sedan till laddningsstationen uteslutande i kördrift  
(utan sopdrift) och ladda omgående batterierna för att förhindra upp-
komst av skador. 
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5.4 Batterier 

Sopsugaren försörjs med ström av fyra batterier. Man kan avläsa batte-
riernas laddningstillstånd på armaturen för batteritillståndet på instru-
mentbordet. 

 
 

 

 

 

 

 
1 armaturen för batteritillståndet 

När sopsugaren kopplas in, blinkar den röda LED fem gånger.  

Därefter genomför sopsugarens elektronik en självtest av batteriets 
laddningstillstånd.  

De 5 LED visar resultatet av denna självtest. 

 

5.5 Broms 

Bromsen är en säkerhetsrelevant del. Endast skolad fackpersonal 
får utföra underhållsarbeten eller utbyte av broms. 

Bromsen (trumbroms) verkar på framhjulet och aktiveras med bromspe-
dalen via en Bowdenwire.  

Bromsinställningen befinner sig på höger sida av framhjulet sett ur 
färdriktningsperspektivet.  

Efterjustering av bromsarna 

� Fixera inställningsmuttern på Bowdenwiren med en skiftnyckel 

� Lossa kontramuttern på Bowdenwiren 

� Tryck bromsspaken uppåt tills bromsspaken stöter på motstånd 

� Håll kvar bromsspaken i denna position 

� Dra fast kontramuttern på Bowdenwiren 
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1 Bowdenwirestyrning 2 Bowdenwire 

3 Justeringsmutter Bowdenwire 4 Kontramutter Bowdenwire 

5 Bromskabel 6 Bromsspak 

7 Bromskabelarretering   

Utför därefter en funktionskontroll på bromsen. 

 

5.6 Funktionskontroll på bromsen 

Frigång på framhjulet 

När bromsen är lossad, måste man kunna skjuta sopsugaren, framhjulet 
får inte blockera. 

Alltför hårt inställda bromsar leder till skador på bromstrumman. 

 

5.6.2 Bromsens funktionsduglighet 

Kör försiktigt några meter med måttlig hastighet.  

Trampa på bromspedalen, sopsugaren måste stanna.  

Om funktionskontrollen inte utfaller till belåtenhet, måste man upprepa 
inställningsproceduren. 

Ytterligare inställningsmöjlighet: 

Bowdenwiren kan inte justeras som beskrivits ovan. 

� Lossa bromskabelarreteringen 

� Lyft bromsspaken tills den stöter  på motstånd 

� Håll fast bromsspaken i denna position 

� Dra bromskabeln nedåt och skjut bromskabelarreteringen uppåt 

� Sätt fast bromskabelarreteringen 

� Genomför ovan beskrivna funktionskontroller 



 Underhåll 

 

24/11/2009 TTE 1100 21 

 

5.6.3 Styrning 

Styröverförningen till framhjulet sker via en kedja och två Kedjedrev.  

Smörj in kedjedreven med regelbundna intervaller. Se Underhållstabell. 

 

5.7 Filterbyte 

Filtrets uppgift är att avskilja fint damm. Filtret rengörs elektriskt med 
hjälp av skakmaskinen. 

 

5.7.1 Uttagning 

� Öppna huvudbeklädnanden. 

� Säkra huvudbeklädnaden med huvarreteringen. 

Filtret hålls fast i fästet med  4 stjärngrepp. 

 
1 Stjärngrepp 2 Stjärngrepp 

� Lossa de övre stjärngreppen 

� Fäll upp den övre vinkelhaken 

� Lossa de undre stjärngreppen 

� Dra ut filtret ur fästet 
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5.7.2 Montage 

� Sätt in filtret i den undre vinkelhaken 

� Fäll upp den övre vinkelhaken över filtret 

� Dra lätt åt de övre stjärngreppet 

� Dra med en jämn rörelse åt stjärngreppen korsvis, så att filtret öve-
rallt ligger tätt an mot tätningen 

� Justera skruvarna resp kontramuttrarna, så att filtret har en optimal 
tätning i filterhuset 

 

1 Stjärngrepp 

2 Vinkelhake  

3 Filter (se aufkleber) 

 

 

 

 

 

 

5.8 Byte av sopvals 

5.8.1 Uttagning av sopvalsarna 

� Stäng av sopsugaren 

� Koppla från nödkontakten för att förhindra att det kommer till en 
oavsiktlig inkoppling 

� Dra i sänkningsspaken för sopvalsarana 

� Arretera sänkningsspaken 

� Lossa skruvarna på vänster sidobeklädnad sett ur färdriktningsper-
spektivet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Fastsättningsskruvar på sidobeklädnaden   
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� Avlägsna sidobeklädnaden 

Valsens vipparm hålls fast av tre stjärngrepp. 

� Lossa stjärngreppen 

� Avlägsna valsens vipparm 

 
1 Öppet stjärngrepp 2 Stjärngrepp med vit punkt 

3 Vipparm på valsen 4 Stjärngrepp 

5 Vridspak   

� Dra ut sopvalsarna ur maskinen och avlägsna eventuella sopor, 
band etc ur valstunneln respektive medbringardornarna 

 

5.8.2 Inmontering av sopvalsarna 

� Skjut in sopvalsen under maskinen. 

Tänk på sopvalsarnas rotationsriktning, när den skjuts in. 

 
1 Färdriktning framåt   2 Rörelseriktning på sopvalsarna  

På varje valsända befinner sig ett spår. 

Vrid sopvalsen tills medbringardornen på den bakre vipparmen griper i 
spåret på sopvalsen.  

Skjut in sopvalsen så långt som möjligt.  

Sätt den främre vipparmen på de fria sopvalsändarna. 

På valsens vipparm befinner sig två vridspakar.  

På vridspakens ände befinner sig en medbringardorn. 
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1 Gängstänger 2 Sopvalsspår 

3 Medbringardorn   

� Vrid på vridspaken tills medbringardornen griper i spåret på sopval-
sarna 

� Skjut valsens vipparm över gängstången 

� Kontrollera att sopvalsen sitter fast med spåret i medbringarna på 
båda sidor och att alla stjärngrepp är fast åtdragna 

� Sätt fast sidobeklädnaden. 

 

5.9 Efterjustering av sopvalsarna 

5.9.1 Inställning av sopspegeln 

Sopspegeln tjänar till att uppnå en optimal rengöring av underlaget och 
till bästa möjliga effektivitet på sopvalsarna Sopspegeln ska uppgå till 
50-60 mm på den bakre valsen. 

Sopspegeln fastställs enligt följande: 

Kör sopsugaren till en yta, som ska rengöras. Starta sopvalsdriften utan 
att sätta sopmaskinen i rörelse. Låt sopvalsarna löpa 1 till 2 minuter 
under tiden som maskinen står stilla. Hö sopvalsarna. Avsluta sop-
valsdriften och kör några meter framåt. Det sopspår, som nu syns på 
golvet, utgör sopspegeln. 

 

5.9.2 Inställning av sopspegeln 

� Stäng av sopsugaren 

� Dra i sänkningsspaken för sopvalsarna 

� Arretera sänkningsspaken 

� Öppna huvudbeklädnaden 

� Säkra huvpositionen med huvarreteringen 

� För in huvarreteringen i hålen på huvens undersida 

� Avlägsna höger sidobeklädnad sett  färdriktningsperspektivet 
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1 Bowdenwire 2 Gängstång 

3 Mutter A 4 Mutter B 

5 Fjäder 6 Fästplåt för sopvalsen 

7 Klämmskruv     

Förstoring av sopspegeln genom sänka av sopvalsarna. 

� Lossa mutter A på Bowdenwirens gängstång. 

� Vrid mutter A motsols. 

� Kontra mutter A med mutter B. 

Reducering av sopspegeln lyftning av sopvalsarna.  

� Lossa mutter B. 

� Vrid åt mutter B med några gängor medsols. 

� Kontra mutter B med mutter A. 

 

5.9.3 Ytterligare möjligheter till efterjustering: 

Avlägsna höger sidobeklädnad, sett ur färdriktningsperspektivet. 

� Lossa klämmskruven 

� Sätt sopvalsens fästplåt i önskat läge 

� Dra på nytt åt klämmskruven och montera sidobeklädnaden 

Ursprunglig diameter på valsen: 285 mm.  

När valsen har uppnått en diameter på 245 mm, måste valsen bytas ut. 
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5.10 Byte av sidoborstar 

5.10.1 Demontage av sidoborstarna 

� Stäng av sopsugaren 

� Dra sänkningsspaken för sidoborstarna uppåt 

� Arretera sänkningsspaken 

� Lyft sidoborstmotorn för att lättare komma åt fastsättningsskruven, 
som befinner sig i sidoborstarnas undre centrum 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Sidoborstmotor 2 Sidoborstskydd 

3 Axel med spår 4 Flänsplatta  

5 Fastsättningsbricka   

� Lossa fastsättningsskruven nere I sidoborstarnas centrum 

� Avlägsna sidoborstarna genom att dra dem nedåt 

� Byt ut borsten på sidoborstarna 

 

5.10.2 Montage av sidoborstarna 

� Sätt fast flänsplattan på borsten till sidoborstarna 

Flänsplatten har en låsning.  

Axeln på motorn för sidoborstarna har ett spår. 

� Vrid sidoborstarna tills kilen griper i spåret på sidoborstmotorn.  

� Sätt med fastsättningsskruven fast sidoborsten på sidoborstmotorns 
axel. 
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5.10.3 Efterjustering av sidoborstarna 

En efterjustering är nödvändig eftersom borstarna utsätts för förslitning, 
när de används. 

� Stäng av sopsugaren 

� Haka ur nedsänkningsspaken för sidoborstarna 

� Skjut sänkningsspaken nedåt 

� Lossa skruvarna på frontbeklädnaden 

� Avlägsna frontbeklädnaden 

 
1 Skruvar på frontbeklädnaden   

� Lossa skruven till höjdinställning av sidoborstarna 

� Positionera sidoborsten i önskat läge 

� Dra åt skruven på höjdinställningen på sidoborstarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skruv till höjdinställning av sidoborste 

� Sätt fast frontbeklädnaden 
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5.11 Hjul 

Sopsugaren förfogar över tre hjul.  

Framhjulsdäcket består seriemässigt av massivt gummi.  

De båda drivhjulen är seriemässigt utrustade med luftfyllda. 

Som option kan man få drivhjulen levererade med däck av massivt 
gummi.  

Defekta däck får endast återställas i ursprungligt skick eller bytas ut i 
fackverkstäder.  

Ta med hela hjulet (fälg och däck) till fackverkstaden. 

Drivanordning sopvalsar 

Drivanordningen för sopvalsarna befinner sig på höger sida 

av sopsugaren sett ur färdriktningsperspektivet. Sopvalsarna drivs av en 
elmotor via en kedja. Kedjan leds över ett kedjehjul och förs över 
valsdrivanordningens kedjehjul. 

En fjäderbelastad kedjespännare håller kedjan spänd. Smörj in kedjeh-
julen med regelbundna intervaller. Se underhållstabell. 

För att smörja in kedjehjulen öppnar huvudbeklädnaden och avlägsnar 
sidobeklädnaden. 

 

5.12 Säkringar 

Säkringslådan befinner sig till höger under huvudbeklädnaden sett ur 
färdriktningsperspektivet.  

Säkringarna är instuckna i samma ordningsföljd som instrumenten på 
instrumentplattan. 

� Reparera inte några säkringar. 

� Byt inte ut någon säkring mot en starkare. 

� Detta resulterar i skador på elanläggningen.  

� Det kan komma till en kortslutning och eventuellt kan det börja brin-
na. 

 

 

 

 

 

 



 Underhåll 

 

24/11/2009 TTE 1100 29 

5.13 Underhållstabell 

5.13.1 Dagligt underhåll 

� Kontrollera nivån på batterisyran, fyll eventuellt på destillerat vatten 

� Ladda batteriet 

� Kontrollera om maskinen uppvisar synliga skador eller funkti-
onsstörningar 

� Kontrollera tillståndet på dammfiltret, rengör vid behov 

� Töm dammbehållaren 

 

5.13.2 extra med en intervall på 50 drifttimmar 

� Kontrollera batteriets syrakoncentration 

� Rengör och smörj in batteripolerna 

� Kontrollera lufttryck i luftfyllda däck 

� Kontrollera om sopvalsarna är förslitna eller förorenade, byt vid 
behov ut sopvalsarna 

� Kontrollera sopspegeln och justera vid behov 

� Kontrollera om inställningen av sidoborstar är förslitna, justera eller 
byt ut vid behov 

� Kontrollera om det finns fastklämda delar eller smutspartiklar i-
borstens valstunnel, som eventuellt täpper till 

� borsttunneln och därigenom förhindrar att valsborstarna kan röra sig 
fritt 

 

5.13.3 extra med en intervall på 100 drifttimmar 

� Kontrollera kabelisoleringen, byt ut kabeln vid behov 

� Kontrollera att kabelförbindningen sitter fast.  Smörj in styrkedjan 

� Smörj in sopvalsarnas drivkedja 

� Kontrollera bromsdraget, justera vid behov 

� Kontrollera däckprofilen, byt ut däcken vid behov 

� Rengör dammfiltret, byt ut det vid behov 

� Kontrollera om dammuppsugningen är förorenad, rengör den 

� Provkörning för funktionskontroll på alla manöverenheter 

� Kontrollera kedjan på valsens drivanordning för att utesluta otillåten 
töjning 

� Kontrollera samtliga lager på slitage 
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� Kontrollera samtliga tätningar på skador och korrekt passning 

 

5.13.4 extra med en intervall på 200 drifttimmar 

� Kontrollera funktionen på elmotorn 

� Kontrollera kolborstarna på slitage, byt ut vid behov 

� Kontrollera styrningen på glapp, efterspänn kedjan vid behov 

� Kontrollera samtliga elektroniska komponenter på nedsmutsning 

 

5.14 Störningar- Störindikering och hjälp 

Störning Möjlig orsak Hjälp 

Ingen funktionsindikering på kon-
trollinstrumentet: 

Nöd-från-kontakten inte aktiverad 
Nyckelkopplaren inte aktiverad 
Sittkontakt- eller huvens om-
kopplings-kontakt inte aktiverad 
Fel på den elektriska förbindnin-
gen Batteriet tomt 

Vrid på nöd-från-kopplaren Vrid 
på nyckelkopplaren och kontrolle-
ra på korrekt belastning 

Kontrollera stickkontakterna Lad-
da batteriet 

Ingen funktion på kördriften trot-
sindikering på kontrollinstrumen-
tet: 

Fram-back-kopplaren var ställd 
på framåt eller bakåt vid in-
kopplingen Man trampade på 
gaspedalen vid inkopplingen 
Säkring 1 defekt Fel på den e-
lektriska förbindningen Problem 
på styrelektroniken 

Sätt omkopplaren i neutralläge 
och sedan ånyo i önskat läge 
Släpp gaspedalen Byt säkring 
Kontrollera stickkontakterna, 
jämför med indikering via röd 
LED på styrplatinan 

ngen funktion på någon av de 
elektriska förbrukarna: 

Säkring defekt Fel på den e-
lektriska förbindningen Säkringar 
ständigt defekta 

Byt ut säkringen Kontakta stick-
kontakterna kontrollera varje 
enskild elförbrukare på störnin-
gar: Kontrollera speciellt noga om 
band, kablar eller rep vecklat sig 
runt sopvalsarna 

Otillfredsställande sopresultat: Sidoborstar eller huvudsopvals 
inte nedsänkta Slitage på sido-
borstar eller huvudsopvals 
Flyglinjen förstoppad av sopor 
Sopvals(ar) utan funktion För 
kraftig dammutveckling Sugturbin 
utan funktion Filtret starkt förore-
nat Filtret inte i korrekt position 
Otätheter och därigenom in-
sugning av inträngande luft i om-
rådet kring filterkammaren 

Sänk ned 

Justera 

Kontrollera om sopor fastnat på 
valsbeklädnaden Korrekt insatt? 
Roterar motorn? Ta eventuellt 
sidoborstarna ur funktion kontrol-
lera om elektriska defekter före-
ligger Rengör filtret kontrollera att 
det sitter korrekt kontrollera om 
inträngande luft sugs in 
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Störning Möjlig orsak Hjälp 

Säkringarna på sopvalsarna hål-
ler inte 

Borstvalsarna hänger upp sig på 
grund av sopor, rep ,snören eller 
dylikt. 

Demontera borstvalsarna och 
rengör dem.  

Säkringarna på sidoborstarna 
håller inte 

Sidoborstarna hänger upp sig på 
grund av sopor, rep ,snören eller 
dylikt. 

Kontrollera sidoborstarna och 
avlägsna störande föremål. 

Säkringarna på ventilatorn håller 
inte 

Fläkthjulet rör sig inte fritt. Kontrollera fläkthjul och åtgärda 
stället, där det hänger upp sig. 

Säkringarna på kördriften håller 
inte 

Löphjulen rör sig inte. Bocka upp sopsugaren Kontrolle-
ra differentialverkan på hjulen 
samt att de löper fritt. 

 

5.15  Tekniska data 

Mått och delar  

Längd: ca. 1.450 mm 

Bredd: 900 mm 

Höjd: ca. 1165 mm till styrhjulets undre 
kant 

Vikt:  

utan batterier: 201 Kg 

med batterier:  331 Kg  

Sopbredd  

utan sidoborstar: 700 mm  

med en sidoborstar: 900 mm 

med två sidoborstar: 1.100 mm 

Volym på dammbehållaren 90 Ltr. 

Stigförmåga 20% 

Hastighet 0-6 km/h 

Filteryta 4 m² 

Luftvolym på 900 m³  

dammuppsugningen  

Bärande ram Stålkonstruktion, pulverskikt 

Beklädnadsdelar slagfast plast 
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 Elanläggning  

Stömförsörjning:  4 batterier med 6V 180 Ah  

Batterieversionens löptid:  >4,5 h 

Säkringar:  

Skakmaskin: 24 V 10A 

Fläkt: 24 V 30A 

Sidoborste: 24 V 20A 

Sopvals: 24 V 40A 

Kontroler: 24 V 45A 

 

Högsta luftjudvärde:  71 dB (A) 

Signifikant effektivvärde på accele-
rationen som de övre delarna utt-
sätts för  

<2,5m/s² 

 

Däck 

Framtill: 1 däck av massivt gummi 

Baktill: 2 luftfylla däck 

Option: 2 däck av massivt gummi 

Däckstorlek: 260 x 85 

Lufttryck: 5,5 bar 

 

 

5.16 Produktbeteckning 

Kehrsaugmaschine
TT/E 900 & 1100

Gesamtleistung: 1.38 KW bei 24 V / DC
Seriennummer:
Hersteller:
      Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 15-17, D-49124 GM-Hütte

 
 

Broms 

Trumbroms  

Parkeringsbroms 

Verkar på framhjulet 
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5.17 Avfallshantering 

Avfallshantering av defekta delar, speciellt elektriska delar, batterier och 
delar av syntetiskt material ska ske i enlighet med de föreskrifter om 
avfallshantering, som gäller på ort och ställe. 

 

5.18 Tillbehör och reservdelar 

Tillbehör och reservdelar måste uppfylla de krav som ställs av tillverka-
ren. Detta garanteras alltid, när det är fråga om original reservdelar. 

 

5.19 Service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Telefon: 0049 / 5401  83 53-0 

Fax: 0049 / 5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

5.20 Transport 

Transportera endast maskinen när den befinner sig i frånkopplat skick 
och när den är tillräckligt fastsatt! 
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6 Komformitetsdeklaration (Översättning av den original-
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: TTE 1100 

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, 26.01.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Industr. ing., bedrijfsleiding) 

 


