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                                          INLEDNING 
 
Vi gratulerar dig för anskaffningen av ett nytt Blue Cat borstaggregat.  Produkten är resultatet av 
Oy LAIMU Ab:s konstruktion och kunnande. Maskinen är tillverkad av högklassiga material 
och man har använt komponenter levererade av kända tillverkare. I alla konstruktions- och produk-
tionsskeden har man tillämpat strikta kvalitetskrav och -övervakningskriterier. 
Den här bruksanvisningen innehåller anvisningar gällande maskinens användning och underhåll. 
Genom att följa anvisningarna noggrant säkerställer man att maskinen fungerar problemfritt under 
en lång tid. Säkerställ att varje person som använder maskinen läser handboken noggrant före 
maskinens användning. Säkerställ också att den som utför maskinens service läser den här in-
struktionsboken före arbetet påbörjas.  Man bör i alla situationer fästa speciell uppmärksamhet på 
säkerheten. 
Bruksanvisningen är en del av borstaggregatet. Om maskinen säljs eller överlåts till annan, bör 
bruksanvisningen följa med maskinen. 
Om bruksanvisningen blir oläslig eller förkommer skall en ny omedelbart beställas hos återförsälja-
ren. 
På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion och 
tekniska data utan att därom meddela på förhand. Därför är det möjligt att uppgifter i handboken 
har förändrats efter bokens tryck. 
Tillverkaren, Oy LAIMU Ab innehar senaste information om borstaggregatets nya konstruk-
tionslösningar och funktioner.  
 
Kontakta återförsäljare eller tillverkare då du behöver ytterligare information om borstaggregatets 
användning eller service. 
 
Informationen i denna handbok baserar sig på tillgängligt data vid tidpunkten (oktober 2008) för 
tryckning.  
 
Vi svarar inte för fel eller brister som eventuellt förekommer i boken. 
 

SÄKERHETEN ÄR VIKTIGAST 
 

 
Vidstående symbol ansluter sig i den här boken alltid till viktig information gällande säker-
het.  Läs avsnitten särskilt noggrant och följ alla anvisningar som ansluter sig till säkerhet. 

 
Förutom de saker som omnämns i denna bok gällande borstaggregatets användning och service 
bör man iaktta gällande lagar, förordningar och regler.  
 
Service- och justeringsanvisningar i boken bör följas.  Det garanterar en problemfri och trygg an-
vändning. 
 
Om det förekommer fel i maskinen, kontakta återförsäljarens serviceverkstad. Avsluta arbetet 
omedelbart om det förekommer risk för olycka. 
 
Gå aldrig i närheten av roterande maskindelar. 
 
Överskrid inte anvisningar som hydraulikkomponenternas tillverkare givit gällande brukstempera-
turområde (-40 - +100 °C), inte heller högsta tillåtna brukstryck, max.  200 bar). 
 
Utsätt aldrig hydraulslangar för dragkraft. Bespruta inte slangar med målfärg. 
 
Dra inte åt hydraulikkopplingar för mycket eftersom de kan ta skada med läckage som följd. 
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EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
 
 
OY LAIMU AB 
Niittaajantie 9 
26820 RAUMA 
FINLAND 
 
försäkrar härmed att: 
 

  

(Maskinens typ) (Tillv. nr) (Tillv. datum) 
 
 
är tillverkad i överensstämmelse med maskindirektivet (direktiv 98/37/EY) inklusive 
tillägg, och med motsvarande nationella lagstiftning. 
 
 
Och försäkrar dessutom 
1. att följande harmoniserade standarder (eller delar därav) har tillämpats 
 
SFS-EN ISO 12100-1 SFS-EN 414  
SFS-EN ISO 12100-2   
 
 
2. att följande nationella tekniska standarder och specifikationer (eller delar därav) 

har tillämpats 
 
   
   
 
 
 

   
(Ort)  (Datum) 

 
 
   

 (Underskrift)  
 
   

 (Namnförtydligande)  
 
   

 (Position i företaget)  
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ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 
 

 

Läs och följ noggrant nedan 
nämnda anvisningar i anslutning till 
säkerhet. 

 

Före användning 
1. Lär dig känna maskinen och var medve-

ten om dess begränsningar. Läs bruksan-
visningen före maskinanvändning. 

2. Följ alla varnings- och anvisningsdekaler 
på maskinen. 

3. Använd inte maskinen under påverkan av 
alkohol, medicin eller andra rusmedel. 
Trötthet kan också leda till faromoment. 

4. Bekanta dig med arbetsplatsen före borst-
aggregatets användning. 

5. Använd inte löst åtsittande, slitna kläder 
eftersom de kan fastna vid rörliga eller 
roterande maskindelar och förorsaka 
olycka. Använd vid behov ändamålsenliga 
skyddskläder, d.v.s. hjälm, skyddsskor, -
glasögon, hörselskydd, handskar m.m.  

6. Kontrollera de mekaniska delarnas slitage 
och rätta justering. Byt ut slitna och ska-
dade delar omgående.  Kontrollera regel-
bundet åtdragningen av bultar och mutt-
rar. 

7. Håll maskinen ren. Smutsansamlingar 
kan förhindra borst-aggregatets funktioner 
och förorsaka eldsvåda. 

8. Använd enbart extra utrustning och förnö-
denheter som levereras av Oy LAIMU
Ab. 

9. Säkerställ före användning att borstaggre-
gatets alla serviceåtgärder är utförda på 
rätt sätt och vid rätt tidpunkt.  

10. Ändra inte på maskinens konstruktion. 
Det kan leda till oförutsedda olycksrisker. 

11. Lämna inte maskinen i ovana händer.  
Den som lånar maskinen svarar för 
eventuella skador och olyckor. 

Tillkoppling 
1. Läs drivmaskinens bruksanvisning före 

montering av borstaggregat och följ an-
visningarna noggrant. 

2. Säkerställ att det finns tillräckligt med ut-
rymme kring borstaggregatet och att inga 
människor eller djur uppehåller sig i när-
heten. 

 
 
3. Säkerställ att drivmaskinens bärförmåga 

och tillåtna axelvikter är tillräckliga för att 
bära ett lastat borstaggregat. 

4. Förse drivmaskinen med bakvikter om lyft 
av lastat borstaggregat kan leda till otill-
räcklig belastning av bakaxeln.  

5. Säkerställ att borstaggregatet är rätt mon-
terat på drivmaskinen.  

6. Säkerställ att hydraulikslangarna är rätt 
anslutna och att de är säkert låsta.  

7. Säkerställ att hydraulikslangarna ligger 
fritt utan skarpa krokar och att slangarna 
inte i någon händelse kan komma i kläm 
mellan maskindelar. 

Under användning 
1. Följ noggrant de anvisningar som finns i 

drivmaskinens bruksanvisning. 
2. Starta och använd borstaggregatet enbart 

från drivmaskinens hytt.  
3. Säkerställ att all säkerhetsutrustning och 

alla luckor är på rätta platser. Montera i 
ny säkerhetsutrustning i stället för skadad 
och förkommen utrustning. 

4. Planera din körrutt på förhand och undvik 
hinder. Kom ihåg att borstarna kan föror-
saka dammbildning och stänk. Kör inte så 
att föremål som slungas ut ur borstmaski-
nen kan förorsaka skada eller olyckor. 

5. Beakta övrig trafik på området. Titta i kör-
riktning, använd roterande varningsblink 
och annan skyddsutrustning på sätt som 
föreskrivs i gällande lagstiftning. 

6. Lyft inte borstaggregatet för högt. Då las-
tararmarna är i upplyft läge kan skopans 
svängning i påfyllningsläge förorsaka att 
borstaggregatet svänger upp på drivma-
skinens hyttak. 
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Efter arbetet 
1. Töm borstaggregatets behållare. Töm 

också vattenbehållaren och pumpen 
(trycktvättens) och låt maskinen gå en 
stund med påfylld kylarvätska om tempe-
raturen sjunker under fryspunkt under för-
varing. 

2. Tvätta borstaggregatet efter användning 
och smörj lagren. 

3. Sänk aggregatet till marken. Välj ett 
jämnt, stabilt och tryggt underlag. 

4. Säkerställ att det avmonterade aggregatet 
inte förorsakar fara. 

Service 
1. Sänk ned aggregatet på sina hjul, stoppa 

drivmaskinens motor och avlägsna 
strömnyckeln, innan du utför serviceåt-
gärder. 

2. Ha alltid förstahjälpväskan och 
brandsläckaren till hands. 

3. Läckande hydraulolja kan tränga in i hu-
den och förorsaka allvarliga skador.  Ett 
litet läckage kan vara osynligt. Sök aldrig 
ett läckage med bara händer. Använd 
t.ex. en kartongbit. Använd ansiktskydd 
och skyddshandskar. Om olja tränger in i 
huden, uppsök läkare omedelbart. Oljan 
kan förorsaka inflammation eller svåra 
allergiska reaktioner.  

4. Följ gällande lagstiftning då du handskas 
med spillolja, använda filter, kylarvätskor, 
lösningsmedel, batterier och batteri-
vätskor.   

5. Använd andningsskydd och skyddsglas-
ögon för att skydda andningsorgan och 
ögon mot damm och andra partiklar.  

6. Kryp aldrig under maskinen utan att den 
är säkrad i upplyft läge. Använd endast 
godkända stöd eller andra pålitliga stöd-
konstruktioner.  

Dekaler och skyltar 
1. Följ anvisningarna på maskinens samtliga 

dekaler. 
2. Håll dekaler och skyltar rena och i läsbart 

skick. 
3. Byt ut skadade eller slitna dekaler. 
4. Om du byter ut komponenter med dekaler 

skall en ny dekal monteras på samma 
plats. 

5. Montera nya dekaler på torrt och rent 
underlag. 
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IDENTIFIKATION OCH RESERVDELAR 

Maskinskylt 

Borstaggregatets maskinskylt (a) befinner sig 
i ramens främre del under kåpan. 

Reservdelar 
Använd enbart original reservdelar i samband 
med service och reparationer. Det säkerstäl-
ler att borstaggregatet bibehåller sitt ur-
sprungliga skick.   
 
Meddela alltid borstaggregatets typ och till-
verkningsnummer vid reservdelsbeställning.  
 
Anteckna borstaggregatets typ och tillverk-
ningsnummer på raderna här nedan. 
 
Typ 
 
Tillverkningsnr. 

 

 

 

Säkerställ borstaggregatets kon-
struktionssäkerhet och funktion, an-
vänd enbart original reservdelar. 

 
 

MASKINENS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 
BlueCat -borstaggregatet är avsett för rengöring av trottoarer, gårdsplaner och gator. Aggregatets 
fördelar är hög kapacitet och liten dammbildning. För att uppnå bästa resultat bör man välja rätt 
borstaggregat enligt drivmaskin. 
Borstaggregatet är inte menat för sopning av snö, gyttja eller andra liknande material. 
Maskinen kan på beställning förses med tryckspolning med vilken svårtillgängliga platser och 
själva maskinen kan rengöras.   
 
 
 
 
 
 
 

Bör beaktas vid maskinanvändning 
 
VIKTIGT, BEAKTA FÖLJANDE SAKER VID ANVÄNDNING AV MASKINEN: 
 
1. Spolvattenpumpens eller tryckspolningens användning som torra kan leda till allvarliga maskin-

skador. Säkerställ att det finns vatten i behållaren och att tryckspolningens filter är rent. 
2. Spolvattenpumpens eller tryckspolningens frysning kan leda till allvarliga maskinskador. 

Skydda borstaggregatet mot frysning enligt anvisningar i den här boken. 
3. Vikten av lastarens armar kan leda till skador på aggregatets bakhjul. Justera borstaggregatets 

montering till drivmaskinen enlig anvisningar i den här boken.  
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MASKINENS HUVUDKOMPONENTER 
 
OBS: På bilden nedan är aggregatet utrustat med tryckspolning och två sidoborstar. 

Maskinen framifrån 

 

a. Höger sidoborste (standard) 
b. Vänster sidoborste (extra utr.) 
c. Justeringsventil för borstarnas 

rotationshastighet 
d. Spolvattenpump 
e. Tryckspolning (extra utr.) 
f. Filter 
g. Sidoborstens avfjädringsfjäder 
h. Fronthjul 
i. Sidoborstens hydraulmotor 
j. Vattenrör och munstycken 
x. Justeringsventilen för borstar-

nas rotationshastighet sitter 
här om aggregatet saknar 
tryckspolning 

 

Maskinens vänstra sida 

 

a. Tvärborste 
b. Tvärborstens hydraulmotor 
c. Tvärborstens ledarm (1 st per 

sida) 
d. Vänster bakhjul 
e. Rör för förvaring av hydraul-

slangar 
f. Aggregatets lyftlänk (1 st per 

sida) 
g. Kåpa 
h. Bottenluckans cylinder (1 st 

per sida) 
 

 

e 

d 
c 

b a 

g 

f 

h 

i 
j 

a 
b 

c d 

e f 

h 

x 

g 



7 
 

MASKINANVÄNDNING 

Förberedelser 
1. Välj ett plant och stabilt underlag och 

koppla borstaggregatet till drivmaskinens 
lastare och sänk aggregatet på hjulen.  

2. Anslut el-kontakten till drivmaskinens 
kopplingsdosa. 

3. Anslut samtliga hydraulikslangar. 
Tryckanslutningen är märkt med röd 
målfärg. 

 

 

Säkerställ att slangarna ansluts rätt. 
Fel anslutning kan leda till faromo-
ment och kan skada aggregatet. 

 
4. Fyll vattenbehållaren. Använd silförsedd 

tratt eller förhindra på annat sätt orenhe-
ter att komma i behållaren. 

 

 
a. Behållarens påfyllningsöppning 
b. Övre tapp mitt i det avlånga hålet 
c. 7 cm bred springa mellan infästning och 

aggregatets bakre del  
 
VIKTIGT: Aggregatets hjul är konstruerade 
enbart för aggregatets egen vikt. Vikten av 
drivmaskinens lastararmar kan leda till skador 
på hjulen. Håll inte armarna i flytläge. 

 
 
5. Lyft / sänk drivmaskinens lastararmar så 

att övre bommen är mitt i de avlånga hå-
len. Använd skopmanövreringen så att 
det blir en 7 cm bred springa mellan in-
fästning och aggregatets bakdel. Säker-
ställ att lastaren hålls i detta läge. 

6. Koppla på drivmaskinens hydrauloljeflöde 
och justera motorvarvtalet så lågt att olje-
flödet är 40 - 60 ltr/min. Om drivmaskinens 
oljeflöde kan justeras, ställ in till ovan 
nämnda värde. 

 
ANMÄRKNING: Ett för stort flöde leder till 
upphettning av oljan som kan leda till skador i 
borstaggregatets eller drivmaskinens hydrau-
lik. 
 
7. Lyft upp maskinens kåpa och ställ in  

borstarnas rotationshastighet. 
 

 

Borstarna bör rotera då rotationshas-
tigheten justeras. Håll ett betryg-
gande avstånd till borstarna! 

 
 

 
A. Rotationshastigheten minskar 
B. Rotationshastigheten ökar 
 
a. Just. av tvärborstens rotationshastighet 
b. Jus. av sidoborstens rotationshastighet 
c. Justeringens låsring 
 
Justera sidoborstens rotationshastighet så att 
den motsvarar körhastigheten och sopmate-
rialet för att soporna flyttas från kan-terna till 
område som tvärborsten rengör.  

b 

c 

a 

b a 
A 

B 
c c 
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Justera tvärborstens rotationshastighet så att 
sopbehållaren fylls möjligast väl framifrån.  
Anpassa rotationshastighet till körhastighet. 
VIKTIGT: Kom ihåg att låsa justeringen med 
segerringen. 
 
ANMÄRKNING: Lätt materiel som löv kräver 
en lägre rotationshastighet, stenkross och 
motsvarande större partiklar kräver en högre 
hastighet. En för hög rotationshastighet leder 
till borstarnas förtida slitage. 
 
8. Justera sidoborstens avfjädring så att den 

lätt vidrör ytan som skall rengöras.  En 
alltför tungt justerad sidoborste slits för ti-
digt och dess fria rotation kan förhindras 
varidd trycket i hydrauliken stiger och 
borstarna kan stanna. Kontrollera sido-
borstens rotationshastighet på nytt efter 
att avfjädringsjusteringen är gjord. Tvär-
borsten har flytläge och fordrar därmed 
ingen justering av avfjädring. 

 
 

 
a. Sidoborstens avfjädringsfjäder 
b. Avfjädringens justeringsmutter 
 
9. Begränsararmarnas uppgift är att för-

hindra att tvärborstvalsen kommer in mot 
tätningsgummit i upplyft läge.  Säkerställ 
att tapparna är i lägsta möjliga hål. Flytta 
tapparna i övre hål an efter att tvärborsten 
slits.  

 
 

 
a. Tvärborstens begränsarkedja (på aggre-

gatets bägge sidor) 
b. Spår 
 

 

Kontrollera att kedjorna alltid är fästa 
i sina spår. Håll kedjorna så korta 
som möjligt och se till att de har 
samma längd. 

 
 

a 
b 

a 

b 



9 
 

Aggregatet i arbete 
1. Säkerställ att borstaggregatet är rätt mon-

terat till drivmaskinen såväl mekaniskt, 
hydrauliskt som elektriskt. Säkerställ att 
aggregatet är rätt justerat och servat och 
att vattenbehållaren är fylld. Se avsnittet 
”Förberedelser” i denna bok.  

2. Säkerställ att all utrustning och alla 
komponenter som hänför sig till säkerhet 
är på plats och i funktionsdugligt skick.  

3. Koppla på borstrotationen med drivmaski-
nens hydraulspak samt spolvattnet med 
strömbrytaren. Det röda signalljuset i 
strömbrytaren tänds då spolvattenpum-
pen startar. 

 
 

 
a. Strömbrytare för spolvattenpump 
b. Rött signalljus 
c. Vippströmbrytare för spolning / borste 
 
OBS: Strömbrytare (c) finns enbart på maski-
ner med tryckspolning.  Se avsnittet ”Extra 
utrustning” i denna bok. 
 
4. Anpassa körhastigheten till rådande för-

hållanden och borstarnas rotationshastig-
het. Justera vid behov borstarnas rota-
tionshastighet på nytt.   

5. Justera drivmaskinens motorvarvtal på en 
sådan nivå att hydraulikens oljeflöde till 
borstmotorerna inte blir för stort. Bors-
tarna kräver ett flöde på 40 - 60 ltr/min. 

 
ANMÄRKNING: Om drivmaskinens hydraulik 
har flödesreglering skall flödet justeras till 40 - 
60 ltr/min. 
 

 

Under arbete kan borstar och spol-
munstycken förorsaka stänk. Kör så 
att stänken inte kan förorsaka fara för 
personer, djur eller egendom. 

 

Behållarens tömning 
1. Då behållaren är full skall maskinen 

försiktigt köras till tömningsplats. 
2. Lyft upp aggregatet så att bottenluckan 

kan öppnas utan att den vidrör flak, kan-
ter etc. 

3. Öppna bottenluckan och luta aggregatet 
något bakåt med skopmanövreringen.  

 
VIKTIGT: Bottenluckan får i ingen händelse 
öppnas då maskinen står på marken eller om 
luckan vidrör någonting då den öppnas. 
 
VIKTIGT: ”Skaka” inte borstaggregatet efter-
som det kan förorsaka maskinskada. 
 

 

Skopmanövreringen får inte föras i 
påfyllningsställning då lastararmarna 
är i översta läget. Det kan leda till att 
borstaggregatet kan svänga runt och 
falla ned på drivmaskinens hyttak.  
Utred gränsen för lastararmarnas 
lyfthöjd och skopmanövrering förrän 
du lyfter upp borstaggregatet 

 
4. Stäng borstaggregatets bottenlucka då 

behållaren är tömd och före aggregatet 
sänks till marken. 

5. Säkerställ att bottenluckan är helt stängd 
före maskinen sänks ned och borstningen 
fortsätter. 

 

a 
c 

b 
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Transportkörning 

 

Var speciellt försiktig under trans-
portkörning. Läs nedanstående text 
och lyft inte upp aggregatet onödigt 
högt.. 

 
VIKTIGT: Töm borstaggregatets sopbehållare 
och stoppa borstrotationen (samt tryckspol-
ningen) samt spolvattenpumpen före trans-
portkörning.  Högsta tillåtna hastighet under 
transportkörning är 30 km/h. Sänk hastighe-
ten om vägen är ojämn. En alltför hög hastig-
het förorsakar maskinskada. 
 

Användning av extra utrustning 
Borstaggregatet kan på beställning levereras 
med vänster sidoborste och/eller tryckspol-
ning. 
 
VÄNSTER SIDOBORSTE 
Sidoborsten fungerar och den justeras på 
samma sätt som standardborsten på höger 
sida. Se sidoborstens justeringsanvisningar 
på sidorna 11 och 12. 
 
 
TRYCKSPOLNING 
Tryckspolningens komponentplacering illu-
streras på sidan 8. 
Då aggregatet är försett med tryckspolning 
befinner sig justeringen av borstarnas rota-
tionshastighet i mittdelen av tvättens fram-
ända. 
 
 

 
A. Rotationshastigheten minskar 
B. Rotationshastigheten ökar 
 
a. Tvärborstens justering 
b. Sidoborstens justering 
c. Pump 

 
 
Med väljarströmbrytaren i hytten (se sidan 8) 
väljer man antingen användning av borstar 
eller tryckspolning.  
 

 

Rikta aldrig strålen från tryckspol-
ningen mot människor eller djur.  
Säkerställ att trycket inte skadar ytor 
som skall rengöras. Koppla alltid ifrån 
tryckspolningen med väljarströmbry-
taren i hytten då spolning inte be-
hövs. 

 
 

a 
b 

c A 

B 
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UNDERHÅLL 

Allmänt 
Ur borstaggregatets funktionssynpunkt är en väl utförd service speciellt viktig. 
Utför samtliga i denna bok nämnda åtgärder på rätt sätt och i rätt tid. 
 

 

Följ följande anvisningar! 
• Följ alla lagar, förordningar och regler som gäller säkerhet samt säkerhetsanvisning-

arna i denna bok då du utför service- eller reparationsåtgärder 
• Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt underlag. 
• Sänk ned borstaggregatet på sina hjul.  
• Se till att drivmaskinen och borstaggregatet inte kan röra sig. 
• Stoppa drivmaskinens motor och avlägsna strömnyckeln ur låset. 
• Använd enbart i gott skick varande och till arbetet passande verktyg. 
• Tillämpa trygga arbetsmetoder i alla situationer och klä dig enligt arbete.  
• Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid behov. 
• Kom ihåg att återmontera alla eventuellt demonterade skydd och säkerhetsutrust-

ningar. 
• Säkerställ att aggregatets samtliga dekaler är i läsbart skick efter servicearbetet. Byt ut 

skadade dekaler mot nya. 
• Ta till vara spillolja, begagnade vätskor och filter. Leverera dem till insamlingsplats för 

problemavfall. 
• Låt inte olja och vätskor komma i marken, skona miljön. 

 

Servicetabell 
I tabellen nedan nämns åtgärderna och kontrollerna för borstaggregatets intervallservice. 
 

 Serviceåtgärd Intervall 
A Töm sopbehållaren och tvätta borstaggregatet 8 h 
B. Kontrollera att maskinens alla delar är monterade och i gott skick 8 h 
C. Kontrollera varningsdekalernas skick 8 h 
D Kontrollera borstarnas slitage 8 t 

E. 

Utför smörjning enligt följande punkter: 
• Tvärborstens flänslager 
• Bottenluckans frontleder (1 nippel per sida) 
• Stödhjulens trycklager (1 nippel/hjul) 
• Tvärborste; ledarmarnas frontända (1 nippel/sida)  
• Axlar för sidoborstarnas stödarmar (4 nipplar) * 

8 h 

F Kontrollera tryckspolningens oljenivå 8 h 
G. Rengör vattenfiltret 50 h 
H Smörj tryckspolningens tätningar med olja 50 h 
I. Byt tryckspolningens olja ** 150 h 
J. Rengör munstyckens silar Vid behov 
*) Gäller också vänster sidoborste, om monterad. 
**) Byt den nya tryckspolningens olja efter första 50 brukstimmar, eller senast efter 1 månads an-
vändning. 
 
ANMÄRKNING: 
• 8 timmars service skall utföras varje dag efter arbetets avslutning. 
• 50 timmars service skall utföras senast med 1 månads intervall. 
• 150 timmars service skall utföras senast efter varje brukssäsong. 
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Intervallservicens allmänna an-
visningar 
 
A. SOPBEHÅLLARENS TÖMNING OCH 
MASKINTVÄTT 
 Sopbehållaren skall tömmas och rengöras 
efter arbetsdagens slut. Därmed undviker 
man rostbildning i behållaren. Tvätta också 
borstarna och andra nedsmutsade delar. 
Rikta inte tvättstrålen direkt mot lager eller 
elutrustning. Kom ihåg att smörja alla maski-
nens smörjpunkter efter tvätt. Se punkt E på 
bruksanvisningens sida 18.   
 
B. MASKINENS ALLMÄNNA KONTROLL 
Kontrollera efter tvätt att borstmaskinens alla 
bultar, muttrar, tappar och sprintar är på sina 
rätta platser. Säkerställ också att all utrust-
ning fungerar på ändamålsenligt sätt och att 
all säkerhetsutrustning är i skick. Reparera 
alla uppdagade brister och montera nya delar 
i stället för skadade eller delar som saknas. 
Kom ihåg att montera nya dekaler om du by-
ter delar med tidigare dekaler på. 
 
C. VARNINGSDEKALER 
Kontrollera efter tvätt att alla varningsdekaler 
är i läsbart skick. Ersätt oläsbara dekaler eller 
dekaler som saknas med nya. 
 
D. BORSTARNAS SLITAGE 
Borstarnas slitage minskar på borstningskva-
liteten. Därför är det viktigt att borstarna är i 
gott skick. Beakta att borstarnas slitage är 
snabbare om de roterar med för högt varvtal 
eller om de trycks mot underlaget med alltför 
stor kraft.  Byt ut slitna borstlameller mot nya 
enligt behov och säkerställ att rotationshas-
tighet och tryck motsvarar arbete och förhål-
landen. 
 
E. BORSTAGGREGATETS SMÖRJNING 
I närheten av samtliga smörjställen finns en 
röd färgfläck. Rengör alla smörjnipplar före 
smörjning och torka bort utträngt fett efter 
smörjning.  Pressa inte i för mycket fett i 
smörjpunkterna. Montera nipplarnas skydd 
tillbaka på de nipplar som har sådana. 

 
 
F. TRYCKSPOLNINGENS OLJENIVÅ 
Oljenivån i tryckspolningens oljetråg bör kon-
trolleras med 8 timmars intervall eller dagli-
gen. Det är en speciellt viktig åtgärd efter 
ibruktagning av en ny tryckspolare. 
 
G. RENGÖRING AV VATTENFILTER 
Vattenfiltret renar det vatten som går till 
tryckspolningen.  Filtrets renhållning är viktig 
för att tryckspolningen skall fungera klander-
fritt. Spolarens filter skall rengöras med 50 
timmars intervall.  
VIKTIGT: Vi rekommenderar att den nya 
tryckspolarens filter rengörs första gången 
efter 8 brukstimmar eller efter 1 dag. 
 
H. SMÖRJNING AV TRYCKSPOLARENS 
TÄTNINGAR 
Tryckspolarens lågtryckstätningar skall 
smörjas efter 50 brukstimmar eller senast 
med 1 månads intervall. 
 
I. TRYCKSPOLARENS OLJEBYTE 
Oljan i tryckspolarens oljetråg skall bytas med 
150 timmars intervall eller senast med 3 må-
naders intervall.  
VIKTIGT: Beakta, att den nya tryckspolarens 
olja i oljetråget skall bytas senast efter 50 
brukstimmar eller efter 1 månads använd-
ning. 
 
J. RENGÖRING AV MUNSTYCKKENS 
SILAR  
Varje spolarmunstycke har en sil. Rengör 
silen om inte vatten kommer ur munstycket 
eller spalten är missformad. 
ANMÄRKNING: Munstyckssilarna kan bli 
tilltäppta i ett nytt borstaggregat oftare än 
vanligt eftersom det kan förekomma smuts-
partiklar i systemet efter montering. 
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Serviceåtgärdernas utförande 
 
SMÖRJNING AV BORSTAGGREGAT 
I följande bilder illustreras smörjställen som 
skall smörjas dagligen. 
 
 

 
Tvärborstens flänslager, 1 nippel på höger 
sida 
 
 

 
Bottenluckans främre leder 
1 nippel på bägge sidor 
 
 

 
Stödhjulens trycklager, 3 nipplar, en per hjul 

 
 

 
Lagren för tvärborstens ledarmar, 1 nippel 
per sida 
 

 
Parallellstagens axlar, 4 nipplar per borste 
 
ANMÄRKNING: 
• Rengör nipplarna före smörjning. 
• Smörj inte för mycket 
• Torka bort fett som sipprat ut. 
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BYTE AV TVÄRBORSTENS 
BORSTLAMALLER  
Följ nedan nämnda anvisningar vid byte av 
tvärborstens borstlameller. 
 
 

 
1. Lossa det högra lagrets låsskruv från 

axeländan samt lagrets 3 mm:s låsskru-
var. Kom ihåg att ta brickan till vara. 

 

 
2. Lösgör snabbkopplingarna för slangarna 

som går till tvärborstens hydraulmotor och 
avlägsna eventuella slangförband 

 

 
3. Avlägsna skruvarna för upphängningsarm 

på vänster sida. 
 
4. Dra ut hydraulmotor inklusive axel. 
5. Vänd upp borsten i lodrätt läge och lyft av 

aggregatet från tvärborsten varvid borst-
trumman förblir på underlaget.  

 
 
 

 
6. Avlägsna trumgavlarnas fästskruvar (4 st 

innersexskruvar) och lyft bort gaveln. 
 
7. Byt ut borstringarna och kom ihåg att pla-

cera nya ringar så att 6-kantiga hål förblir 
mellan ringarnas stödjärn. 

 
Monteringen sker i motsatt ordningsföljd med 
beaktande av följande saker: 
• Spänn fästskruvarna för trummans gavel 

jämnt.  
• Säkerställ att upphängningsarmens skru-

var dras åt ordentligt. 
• Kom ihåg att placera brickan under lås-

skruven för högra sidans lager och dra åt 
skruven ordentligt. 

• Spänn ihop slangarna med spännförband 
så att slangarna fritt kan röra sig utan att 
vidröra någonting.  

 
 
UTBYTE AV SIDOBORSTE 
1. Lyft upp sidoborsten och stöd den i övre 

läge. 
2. Avlägsna 3 st M10 bultar som är monte-

rade genom fanerskivan samt brickor och 
muttrar.  

3. Avlägsna sidoborsten och montera en ny. 
4. Dra åt bultarna men spänn inte för 

mycket. 
5. Fäll ned sidoborsten. 
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RENGÖRING AV MUNSTYCKSSILAR 
1. Lösgör munstyckets mutter och avlägsna 

silen. 
2. Tvätta silen i vatten och blås den ren med 

tryckluft. 
3. Montera muttern, se till att spalten kom-

mer i rätt riktning. 
 
ANMÄRKNING: Om det förekommer oren-
heter i silen i ett munstycke rekommenderas 
att alla munstyckssilar rengörs på samma 
gång. Om munstyckens silar ofta blir tilltäppta 
är det orsak att skölja aggregatets vattenbe-
hållare och rörsystem. 
 
 
VATTENBEHÅLLARENS TÖMNING 
Vattenbehållaren kan tömmas antingen via 
tömningsproppen (a) eller genom att lossa 
anslutningsslangens snabbkoppling (b). 
 
 

 
a. Behållarens tömningspropp 
b. Anslutningsslangens snabbkoppling 
 
ANMÄRKNING: Behållarens tömning sker 
lättare om aggregatet lutas något framåt. 
 

 
TRYCKSPOLNINGENS SERVICE 
 

 
a. Oljepåfyllning och luftventil 
b. Kontrollglas för oljenivå 
c. Tömningspropp 
d. Smörjpunkter (3 st) för pumpens 

lågtryckstätningar 
 
Kontroll av oljenivå 
Oljenivån bör vara i kontrollglasets (b) mitt då 
spolaggregatets pump är i vågrätt läge. Fyll 
på olja vid behov via påfyllningsöppningen 
(a). 
 
Oljebyte 
Placera ett lämpligt kärl under tömningsprop-
pen (c) och öppna därefter påfyllningsprop-
pen (a) samt tömningsproppen (c). Montera 
tömningsproppen (c) då all olja runnit ut och 
fyll på med ny olja till kontrollglasets (b) mitt. 
 
Smörjning av lågtryckstätningar 
Smörj lågtryckstätningarna (3 punkter) med 
intervall som nämns i servicetabellen med 
några droppar olja. Rengör smörjställen före 
smörjning enligt dekal på ramen.  
 
ANMÄRKNING: I pumpens oljetråg används 
ISO68 olja.  Oljetrågets volym är 0,55 liter. 
 
 
 

a 

b 

a b 

c 

d 
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Förvaring av borstaggregat 
1. Tvätta och smörj borstaggregatet enligt 

anvisningar i denna bruksanvisning. 
2. Förvara aggregatet under tak i ett ut-

rymme där temperaturen inte kan sjunka 
under noll grader eller följ anvisningar 
nedan gällande frysning. 

3. Sätt ned det rengjorda och smorda aggre-
gatet på hjulen på ett stabilt och jämnt 
underlag.  

4. Lyft upp tvärborsten så att borsten inte 
vidrör underlaget och skjut in tapparna för 
begränsarstången. Man kan alternativt 
stöda tvärborsten i övre läge genom att 
placera träklossar under upphängnings-
armarnas ändar.  

 

Förvaring i köld 
OM VATTNET I PUMPEN ELLER 
TRYCKSPOLNINGEN FRYSER, 
ÖDELÄGGS PUMP OCH 
TRYCKSPOLNING. 
 
Om borstaggregatet lämnas på en plats där 
temperaturen kan sjunka under fryspunkten 
måste pump och tryckspolning fyllas med 
kylarvätskeblandning.  
1. Töm vattenbehållaren och tillsätt 20 liter 

färdigt blandad (50/50 %) kylarvätska och 
vatten. 

2. Lösgör tryckspolningens handtag och 
skjut in slangens ända genom behålla-
rens påfyllningsöppning.  

3. Låt spolningen gå ca 2 minuter. 
4. Använd spolpumpen tills kylarväts-

keblandning kommer ur alla munstycken. 
5. Lämna återstående kylarvätskeblandning 

i behållaren. 
 
ANMÄRKNING: Vi rekommenderar att vat-
tenbehållaren inte lämnas tom under vintern. 
 
VIKTIGT: Tryckspolningen och pumpen får i 
ingen händelse användas torr. Det leder till 
maskinskada.  
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TEKNISKA DATA 
 
Arbetsbredd med en sidoborste 
Arbetsbredd med två sidoborstar 
Sopbehållarvolym 
Egenvikt 
Hydraulikens oljeflöde 
Vattenbehållarens volym 
Tryckspolningens flöde 
Tryckspolningens max. tryck 

2050 mm 
2575 mm 
700 ltr 
950 kg 
40-60 ltr/min 
210 ltr
12 ltr/min 
140 bar 

 EXTRA UTRUSTNING: 
• Vänster sidoborste 
• Tryckspolning 
 

Att observera 
Vid val av basaggregat bör man observera att aggregatets egenvikt ökar enligt följande med olika 
utrustning: 
• Vänster sidoborste väger ca 60 kg 
• Tryckspolningen väger ca 20 kg 
• Den fyllda sopbehållaren kan öka aggregatets vikt med upp till 1200 kg. 
• Fylld vattenbehållare ökar maskinvikten med 210 kg. 
 
En fullt utrustad maskin med fyllda behållare kan alltså väga över 2400 kg. 
 
BEAKTA ATT AGGREGATETS VIKT ÖKAR ALLT EFTER ATT SOPBEHÅLLAREN FYLLS.  
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BESTÄLLNING AV RESERVDELAR 
 
Ta reda på borstaggregatets modell, typ och tillverkningsnummer. Uppgifterna står att finnas på 
maskinskylten som är fäst i ramens främre del under kåpa.. 

 

 

 

Meddela alltid följande vid beställning av reservdelar: 
• Maskinens typ  
• Tillverkningsnummer 
• Tillverkningsår 
• Delens benämning 
• Delens reservdelsnummer  
• Behövlig mängd 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OY LAIMU AB 
Niittaajantie 9 
26820 RAUMA 
FINLAND 
 
Tel. +358 - 2 - 8387 2400 
Fax.  +358 - 2 - 8387 2444 

 
email: laimu@laimu.fi 
 
Internet: http://www.laimu.fi 

 

 
 
 
 
 
 

VIKTIGT: 
Icke originala reservdelar kan leda till skador på borstaggregatet samt vara till och med 
farliga. Säkra borstaggregatets säkerhet och funktion genom att alltid använda endast 
original reservdelar. 
  

mailto:am@arcticmachine.fi�
http://www.arcticmachine.com/�
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 RAM OCH HJUL 

 
Bild 1 : BlueCat Ram  & hjul. 
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Bild 1 (Ram & hjul) 
 

Pos Reservdels nr Benömning Antal 
1 421657 Ram / behållare 1 
2 418993 Lucka A Blue Cat 1 
3 418995 Sidolucka vänster B Blue Cat 1 
4 418994 Sidolucka höger C Blue Cat 1 
5 00209144560 Påfyllningskork 1 
6 00825040015 Gascylinder  400 N 2 
7 00413010110 Skruv M10x110 DIN 912 ZN 8.8 2 
8 00501040012 NYLOCK-mutter M10 DIN 985 DT 3 
9 00405020030 Skruv M20x30 DIN 933 ZN 8.8 3 

10 00441026212 Knopp TN 62 4 
11 00303021237 Korgbricka 12x37 DIN 9021 A4 4 
12 00406012150 Skruv M12x150 DIN 933 ZN 8.8 4 
13 00302010012 Fjäderbricka M12 DIN 127 ZN 4 
14 00501012175 Mutter M12 DIN 934 ZN 4 
15 00501040012 NYLOCK-mutter M12 DIN 985 DT 4 
16 00303011250 Korgbricka 12x50 ZN 4 
17 00209200560 Gummitätning 6x100 L=1560 1 
18 418827 List för fästning av tätning till framgavel 1 
19 00406006025 Skruv M6x25 DIN 933 ZN 8.8 9 
20 00501040006 NYLOCK-mutter M6 DIN 985 DT 9 
21 421595 Gummitätning med aluminiumlist 2 
22 00830011620 Tätningsborste L=1620 1 
23 00830010760 Tätningsborste L=760 2 
24 01530009804 Hydraulikcylinder Ø 60/30-300 2 
25 00601040050 Saxsprint 4x50 DIN 94 ZN 4 
26 421645 Bottenlucka 1 
27 00601050050 Saxsprint 5x50 DIN 94 ZN 3 
28 418840 Tapp Ø28 3 
29 00209200008 Gummilist 15x170 L=1620 1 
30 418828 Fästlist för gummitätning till bottenlucka 1 
31 00407008035 Skruv M8x35 DIN 933 DT 9 
32 00501040008 NYLOCK-mutter M8 DIN 985 DT 13 
33 00501040012 NYLOCK-mutter M12 DIN 985 DT 8 
34 00827060099 Hjul 4.00-8 2 
35 00827060124 Hjulhållare 2 
36 00406012035 Skruv M12x35 DIN 933 ZN 8.8 8 
37 00501040016 NYLOCK-mutter M16 DIN 985 DT 4 
38 00827060097 Hjul 5.00-8 1 
39 00827060140 Hjulhållare 1 
40 00406016040 Skruv M16x40 DIN 933 ZN 8.8 4 
41 00501010150 Mutter M10 DIN 934 ZN 2 
42 00209144533 Gummilänk L=380  1 
43 00303011040 Bricka M10x40 ZN 2 
44 00406010030 Skruv M10x30 DIN 933 ZN 8.8 1 
45 00208007110 Gummidämpare 40/30  2 
46 00880035505 Handtag TK 205  1 
47 00209144534 Fäste för gummilänk plast  1 
48 00301010024 Bricka M24 DIN 125 ZN 4 
49 00827060003 Hjul komplett 4.00-8  2 
50 00827060000 Hjul komplett 5.00-8  1 
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HUVUDBORSTE 

 
Bild 2 : BlueCat Huvudborste. 
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Bild 2 (Huvudborste) 
 

Pos Reservdels nr Benämning Antal 
1 00209144550 Stötdämpare  2 
2 418955A Arm för huvudborste höger 1 
3 418883A Arm (främre) för huvudborste vänster 1 
4 418826A Arm (bakre) för huvudborste vänster 1 
5 00709030006 Flänslager UCF 206 N 1 
6 00501040012 NYLOCK-mutter M10 DIN 985 DT 4 
7 00407010040 Skruv M10x40 DIN 933 DT 8.8 4 
8 00501040012 NYLOCK-mutter M12 DIN 985 DT 4 
9 421649 Förbindelserör, svetsad helhet 1 

10 00415010035 Innerhexskruv, M10x35 DIN 912 12.9 8 
11 00302010010 Fjäderbricka M10 DIN 127 ZN 12 
12 00830010712 Borstskiva 8" x Ø 750 mm 37...40 
13 418971 Holk vänster 1** 
14 421668 Ram för huvudborste 1 
15 418879 Fästplatta för huvudborste 1 
16 00418016035 Innerhexskruv konisk skalle M16x35 DIN 7991 10.9 4 
17 418973 Mellanstycke höger L=60…70 1* 
18 00303010840 Korgbricka 8x40 ZN 1 
19 00302010008 Fjäderbricka M8 DIN 127 ZN 7 
20 00406008030 Skruv M8x30 DIN 933 ZN 8.8 7 
21 01526010200 Hydraulmotor 200 1 
22 00406010035 Skruv M10x35 DIN 933 ZN 8.8 4 
23 418907 Koppling 1 
24 418998 Drivaxel för huvudborste 1 
25 00816000107 Begränsningskedja 6mm L=500 2 
26 00801020210 Fästögla 3/8"-10mm ZN 2 

 
*  Ange korrekt längd vid beställning! 
** Holken är monterad ifall ram för sidoborste med reservdelnummer 418997 är momterad. 
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SIDOBORSTAR 

 
Bild 3 : BlueCat Sidoborstar. 
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Bild 3 (Sidoborstar) 
 

Pos Reservdels nr Benämning 
Antal / 

sidoborste 
1 421222 Nedre bärarm 1 
2 421220 Övre bärarm 1 
3 418860 Tapp Ø35 4 
4 418975 R-sprint Ø8 L=240 2 
5 01526010315 Hydraulmotor 315 1 
6 00407012040 Skruv M12x40 DIN 933 DT 8.8 4 
7 00501040012 NYLOCK-mutter M12 DIN 985 DT 4 
8 418908 Ram för sidoborste höger 1 
9 00501016200 Mutter M16 DIN 934 ZN 2 

10 00461016160 Ögglebult M16x160 DIN 444 ZN 1 
11 02905014015 Fjäder 9x50x317 ZN 1 
12 418958 Ram för sidoborste vänster 1 
13 418895 Fäste för sidoborste 1 
14 00830010720 Sidoborste Ø650 mm 1 
15 00406010050 Skruv M10x50 DIN 933 ZN 8.8 3 
16 00303011040 Korgbricka M10x40 ZN 4 
17 00502010150 NYLOCK-mutter M10 DIN 985 ZN 3 
18 00303011030 Korgbricka M10x30 ZN 1 
19 00302010008 Fjäderbricka M8 DIN 127 ZN 1 
20 00406008030 Skruv M8x30 DIN 933 ZN 8.8 1 
21 00880035420 Markör Ø20  L=750 1 
22 00815020024 Slangklämmare 16-25mm 2 
23 418990 Slang 19/25mm L=100 1 
24 00801020210 Fästöggla 3/8"-10mm ZN 1 
25 00703603539 Glidlager  8 
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DAMMBINDNING MED TVÅ SIDOBORSTAR 

 
Bild 4 : BlueCat Dammbindning  2 x sidoborstar. 
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Bild 4 (Dammbindning 2 x sidoborstar) 
 

Pos Reservdels nr Benämning Antal 
1 02712010219 Snabbkoppling hona-19mm 3/4"  5 
2 02712010215 Snabbkoppling hane-hane  1 
3 02712010217 Snabbkoppling Y-förgrening hane  1 
4 02738950125 Fästbygel 25mm 1 
5 418989 Slang 19/25mm L=1200 1 
6 418986 Slang 19/25mm L=600 1 

7 02714010112 Pump 12V 1 
02714010114 Pump 24V 1 

8 418987 Slang 19/25mm L=700 1 
9 418988 Slang 19/25mm L=800 2 

10 00815020024 Slangklämmare 16-25mm 5 
11 02712010110 Ram och hållare för munstycke  6 
13 02712010114 Filternät  6 
14 02712010116 Munstycke 11003 6 
15 02712010118 Fästmutter  6 
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DAMMBINDNING MED EN SIDOBORSTE 

 
Bild 5 : BlueCat Dammbindning  1 x sidoborstar. 
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Bild 5 (Dammbindning 1 x sidoborstar) 
 

Pos Reservdels nr Benämning Antal 
1 02712010219 Snabbkoppling hona-19mm 3/4" 4 
2 02712010215 Snabbkoppling hane-hane  2 
3 02738950125 Fästbygel 25mm 1 
4 418989 Slang 19/25mm L=1200 1 
5 418986 Slang 19/25mm L=600 1 

6 02714010112 Pump 12V 1 
02714010114 Pump 24V 1 

7 418987 Slang 19/25mm L=700 1 
8 418988 Slang 19/25mm L=800 1 
9 00815020024 Slangklämmare 16-25mm 4 

10 02712010110 Ram och hållare för munstycke  3 
12 02712010114 Filternät  3 
13 02712010116 Munstycke 11003 3 
14 02712010118 Fästmutter  3 
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HYDRAULKOMPONENTER MED TVÅ SIDOBORSTAR 

 
Bild 6: BlueCat Hydraulkomponenter 2 x sidoborstar 
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Bild 6 (hydraulkomponenter 2 x sidoborstar) 
 

Pos Reservdels nr Benämning Antal 

1 01413803206 Hydraulslang 5770-25-16 / 5701-16 L=2500 1 
01413803207 Hydraulslang 5770-25-12 / 5701-12 L=2500 1 

2 01413803206 Hydraulslang 5770-25-16 / 5701-16 L=2500 1 
01413803207 Hydraulslang 5770-25-12 / 5701-12 L=2500 1 

3 01413803208 Hydraulslang 5770-16-08 / 5712-08 L=2500 1 
4 01413803208 Hydraulslang 5770-16-08 / 5712-08 L=2500 1 
5 01413803209 Hydraulslang 502910-04-04 / A50001-04-04 L=4000 1 
6 01413803230 Hydraulslang 5751-08 / 5770-16-08 L=1000 1 
7 01413803231 Hydraulslang 5701-08 / 5770-16-08 L=800 1 
8 01413803232 Hydraulslang 5701-08 / 57H6-16-08 L=600 1 
9 01413803233 Hydraulslang 5751-08 / 57H6-16-08 L=800 1 

10 01413803214 Hydraulslang 5712-08 / 5751-08 L=1000 2 
11 01413803215 Hydraulslang 5770-16-08 / 5760-08 L=850 4 
12 418977 Hydraulrör ST25002 1 
13 418978 Hydraulrör ST25001 1 
14 418979 Hydraulrör ST16010 1 
15 418980 Hydraulrör ST16011 1 
16 418981 Hydraulrör ST16006 1 
17 418982 Hydraulrör ST16007 1 
18 418983 Hydraulrör ST16009 1 
19 418984 Hydraulrör ST16012 1 
20 418985 Hydraulrör ST16008 1 
21 01031010008 Vinkelanslutning 90° BSP 1/2" ytter-/innergänga  2 
22 01013020008 Snabbkoppling hane 1/2"  2 
23 01012020008 Snabbkoppling hona 1/2"  2 
24 01025010008 Dubbelanslutning 201-08 1/2" - 1/2" 10 
25 00904010008 USIT-tätning 1/2" 16 
26 01025030808 Förlängningsanslutning ytter 1/2" / inner 1/2" L=25 2 
27 01526010200 Hydraulmotor 200  1 
28 01526010315 Hydraulmotor 315 2 
29 01530009804 Hydraulcylinder Ø60/30-300 2 
30 01510020010 Ventilgrupp RYH-M-50230 1 
31 00904010016 USIT-tätning 1" 2 
32 01004022516 Anslutning BS25 R1" 2 
33 01004021608 Anslutning BS16 R1/2" 2 
34 01522070005 Hydr.låsventil insert  1 
35 01522070007 Hydr.låsventil stomme  1 
36 01008020016 L-anslutning SUHS-16  2 
37 01009020016 T-anslutning SUTS-16 1 
38 01004021606 Anslutning BS16 R3/8" 3 
39 00904010006 USIT-tätning 3/8" 3 
40 00904010004 USIT-tätning 1/4" 1 
X   Snabbkopplingar som följer med basmaskinen 5 
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HYDRAULKOMPONENTER MED EN SIDOBORSTE 

 
Bild 7 : BlueCat hydraulkomponenter 1 x sidoborste 
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Bild 7 (Hydraulkomponenter 1 x sidoborstar) 
 

Pos Reservdels nr Benämning Antal 

1 01413803206 Hydraulslang 5770-25-16 / 5701-16 L=2500 1 
01413803207 Hydraulslang 5770-25-12 / 5701-12 L=2500 1 

2 01413803206 Hydraulslang 5770-25-16 / 5701-16 L=2500 1 
01413803207 Hydraulslang 5770-25-12 / 5701-12 L=2500 1 

3 01413803208 Hydraulslang 5770-16-08 / 5712-08 L=2500 1 
4 01413803208 Hydraulslang 5770-16-08 / 5712-08 L=2500 1 
5 01413803209 Hydraulslang 502910-04-04 / A50001-04-04 L=4000 1 
6 01413803230 Hydraulslang 5751-08 / 5770-16-08 L=1000 1 
7 01413803231 Hydraulslang 5701-08 / 5770-16-08 L=800 1 
8 01413803232 Hydraulslang 5701-08 / 57H6-16-08 L=600 1 
9 01413803233 Hydraulslang 5751-08 / 57H6-16-08 L=800 1 

10 01413803214 Hydraulslang 5712-08 / 5751-08 L=1000 2 
11 01413803215 Hydraulslang 5770-16-08 / 5760-08 L=850 2 
12 418977 Hydraulrör ST25002 1 
13 418978 Hydraulrör ST25001 1 
14 418979 Hydraulrör ST16010 1 
15 418980 Hydraulrör ST16011 1 
16 418981 Hydraulrör ST16006 1 
17 418982 Hydraulrör ST16007 1 
18 418983 Hydraulrör ST16009 1 
19 418984 Hydraulrör ST16012 1 
20 418985 Hydraulrör ST16008 1 
21 01031010008 Vinkelanslutning 90° BSP 1/2" ytter-/innergänga 2 
22 01013020008 Snabbkoppling hane 1/2"  2 
23 01012020008 Snabbkoppling hona 1/2"  2 
24 01025010008 Dubbelanslutning 201-08 1/2" - 1/2" 8 
25 00904010008 USIT-tätning 1/2" 14 
26 01025030808 Förlängningsanslutning ytter 1/2" / inner 1/2" L=25  2 
27 01526010200 Hydraulmotor 200  1 
28 01526010315 Hydraulmotor 315 1 
29 01530009804 Hydraulcylinder Ø60/30-300 2 
30 01510020010 Ventilgrupp RYH-M-50230 1 
31 00904010016 Anslutning BS25 R1" 2 
32 01004022516 Perusliitin BS25 R1" 2 
33 01004021608 Anslutning BS16 R1/2" 2 
34 01522070005 Hydr.låsventil insert  1 
35 01522070007 Hydr.låsventil stomme  1 
36 01008020016 L-anslutning SUHS-16 2 
37 01009020016 T-anslutning SUTS-16 1 
38 01004021606 Anslutning BS16 R3/8" 3 
39 00904010006 USIT-tätning 3/8" 3 
40 00904010004 USIT-tätning 1/4" 1 
41 01413803216 Hydraulslang 5770-16-08 / 5770-16-08 L=600 1 
X   Snabbkopplingar som följer med basmaskinen 5 
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ANTECKNINGAR 
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