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BRUKSANVISNING FÖR 

360 BOGSERBAR TRAKTORGRÄVARE  
 

1 Tillämpning och tekniska data  

 

1.1 Tillämpning 

Den bogserbara traktorgrävaren är ett slags byggmaskin avsedd för grävning. 

Maskinen drivs av en bensinmotor. Maskinen kan användas som grävmaskin. 

Traktorgrävaren har ett flertal funktioner för grävning av gropar, diken m.m. och den 

kan användas på olika byggarbetsplatser i  mjuk mark, åkermark, trädgårdar samt 

andra ställen med begränsad tillgänglighet för stora grävmaskiner.  
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1.2 Data： 

 
MODELL LW-6A 

Effekt 13,5hk B&S bensinmotor 420cc 

Bruttovikt 580kg 

Max grävdjup 2100mm 

Max grävradie 2800mm 

Max grävhöjd 2500mm 

Max upplyftningshöjd 1500mm 

Stödbenens bredd 1800mm 

Bommens svängvinkel 360 grader 

Kopplingsstorlek  50mm dragkula  

Skopans rotationsvinkel 160 grader 

Skopans volym 0.036cbm 

Alternativa skopbredder 300mm/600mm/dikesskopa 

Dimensioner (L x B x H) 2240x1000x850mm 

Hydrauliksystemets tryck förinställt 16MPa 

Hydrauliksystemets tryck minimi 12MPa 
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2 Montering: 

Många delar på maskinen har demonterats före leverans för att trygga 

en säker transport. När du tar emot maskinen måste du alltså montera 

flera delar. 

 

Kapitel  

 

1. Montera stödben och -hjul  

2. Montera huvudarm   

3. Montera skoparm   

4. Montera skopa     

5. Montera hydraulslangar 

6. Montera dragbom, styrningsventil 

7. Montera säte 

8. Fylla på bensin och hydraulolja  

8. Underhåll 

        10. Användning 
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Kontroll av komponenter i förpackningen 
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1. Montera stödben och -hjul 

Lyft upp huvudkroppen, sätt i ben och 2 däck, använd sedan 19*120 mm 

tapp (ben) och 19*150 mm tapp (däck) för att låsa dem. 

 

 

Använd 19*150 mm 

tapp för att ansluta 

däck och axel 

Använd 19*150mm 

tapp för anslutning 
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2. Montera huvudarm 

Montera delar enligt nedan 

 

3. Montera skoparm： 

  

Använd 35*130 

tapp och M8*60 

bultar anslut 

Använd 40*210 tapp 

och M24 mutter 

Inuti finns ett cirkelhål 

för att sätta slangarna 

på den här bommen, så 

installera det inte fel 

Använd 25*125 tapp 

och M24 mutter för 

att ansluta 

Använd 35*130 

tapp och M8*60 

bultar anslut 
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4. Montera skopa： 

Delarna har monterats enligt nedan när de packats 
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5. Montera hydraulslangar 

Slangarna måste dras inuti bommen som nämnts i steg 2. Bilderna nedan 

visar hur man drar dem korrekt: 
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6. Montera dragbom, styrningsventil 

 

 

 

Montera 

styrventilen 

Använd 

19*120 tapp 
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7. Montera säte： 

      

 

 

 

 

Sätt i den långa 

tappen korrekt för 

att ansluta båda 

delarna av sätet 

Använd 10*30 

bultar för att fixera 

sätet på maskinen 
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Foton på färdigt monterad maskin 
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8. Fylla på bensin och hydraulolja 

      

 

 
 

Fyll på 4L  

bensin 

 

Fyll på ca. 30L 

hydraulolja L-HM 

46 alt. 32 

 

Tillsätt 0,8L 

5W30 motorolja 

Om du ser hydraulvätska i glasmätaren mellan svart och röd 

linje är oljemängden tillräcklig 
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Tillsätt hydrauloljan 

1) Det finns ett oljetanklock bakom sätet, skruva loss oljetanklocket. 

Fyll tanken långsamt med hydraulolja samtidigt som du kontrollerar 

oljenivån i nivå glaset. Stanna när tanken är full, skruva 

tillbaka oljetanklocket på tanken. 

* När du fyller på hydraulolja för första gången ska oljan fyllas till 

mellan den svarta och röda strecket i oljenivåglaset. Starta motorn, rör 

på styrspakarna och få varje cylinder att sträcka ut och dra tillbaka en 

gång, låt cylindern fyllas på med olja. Tillsätt sedan mer olja för att fylla 

på mellan den svarta och röda linjen i oljefönstret för andra gången. 

2) Starta motorn och kör på låg tomgång 

3) Tryck och dra alla spakar en i taget fram och tillbaka 6-8 gånger för 

att ta bort luft från hydraulledningarna. Håll koll på den genomskinliga 

slangen på höger sida under kontrollspakarna medan du flyttar spaken. 

Om det finns ett flöde av bubblor så är detta normalt. Om oljeskum rör 

sig genom röret finns det fortfarande luft i oljan. Fortsätt att trycka och 

dra i spaken tills flödet av bubblor kan ses. Upprepa för alla spakar. 

4) När alla spakar är klara, fyll tanken upp till den svarta linjen på 

oljenivåglaset i hydraultanken. Hela hydraulsystemet innehåller cirka 

30 liter olja. 

5) Stäng av motorn, skruva tillbaka oljetanklocket på tanken. 
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9. Underhåll 
9.1.1 Periodisk kontroll 

Utför följande varje dag innan du börjar arbeta: 

1) Kontrollera skador och slitage på samtliga rörliga delar i grävaren, 

hydraulcylindrarna, länkarmar samt slangar m.m. skall repareras i god tid. 

2) Avlägsna smuts och damm kring motorns huvuddelar. 

3) Kontrollera om motorn läcker olja och reparera skadade delar. 

4) Kontrollera om det finns läckage på hydraultankar, slangar samt i 

kopplingarna och reparera i god tid. 

5) Kontrollera om däcken är skadade eller slitna eller om fästbultarna är lösa. 

9.1.2 Kontroller och underhåll före och efter arbetet 

9.1.2.1 Kontroller före arbetet: 

1) Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle i tanken. 

2) Kontrollera att det finns tillräckligt med hydraulolja och motorolja. 

3) Kontrollera att däcktrycket är normalt. 

4) Kontrollera att hjulbultarna är åtdragna. Spänn vid behov. 

9.1.2.2 Underhåll efter arbetet: 

1) Kontrollera mängden bränsle i bensintanken. 

2) Kontrollera att det finns tillräckligt med hydraulolja och motorolja. 

3) Kontrollera att hjulbultarna är åtdragna. Spänn vid behov.  Kontollera att 

bultarna på tapparnas flänsar är åtdragna. Spänn vid behov. 

4) Kontrollera att däcktrycket är normalt samt om det finns yttre skador. 

5) Kontrollera att den mjuka bensinslangen inte är sliten. 
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9.1.3 Underhållsschema 

 

Åtgärd 

Före 

varje 

använ

dning 

Efter 20 
timmars 

inkörning 

Varje 

månad eller 

efter 25 

timmars 

användning 

Var 3:e 

månad eller 

efter 50 

timmars 

användning 

Var 6:e 

månad eller 

efter 100 

timmars 

användning 

Årligen eller 

efter 300 

timmars 

användning 

Periodiskt 

Rengör motorns utsida        

Kontrollera motoroljenivå        

Kontrollera luftfilter        

Kontrollera slamkopp        

Byt motorolja        

Rengör/byt luftfilter            

Kontrollera och rengör 

tändstift 
       

Byt tändstift        

Rengör bränsletank, sil 

och förgasare 
       

Rengör sotavlagringar i 

förbränningsrum 
       

Applicera fett i 

bommens tappar och 

ledpunkter 

       

Byt bränsleslang vid behov           

 

Detta underhållsschema är endast avsett som en allmän vägledning. Om prestandan minskar eller 

om utrustningen fungerar ovanligt, kontrollera omedelbart systemen. Underhållsbehoven för 

varje utrustningsdel kommer att variera beroende på faktorer som arbetscykel, temperatur, 

luftkvalitet, bränslekvalitet och andra faktorer. 
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9.1.4 Smörjpunkter 

 

Applicera fett med jämna mellanrum i alla bommens tappar samt i svängkransen. 
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10. Korrekt användning av grävaren： 

 

  Använd grävaren enligt bilden: 

För den högra spaken framåt för att föra armen nedåt, för den högra spaken 

bakåt för att föra armen uppåt 

För den högra spaken till vänster för att höja skopan, för den högra spaken 

till höger för att sänka skopan 

För den vänstra spaken framåt för att föra skoparmen framåt, för den vänstra 

spaken bakåt för att dra skoparmen bakåt 

För den vänstra spaken till höger för att svänga lyftbommen till höger, för 

den vänstra spaken till vänster för att svänga lyftbommen till vänster. 
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Att flytta grävmaskinen: 

1. En metod för att flytta grävmaskinen runt arbetsområdet är att använda 

grävbommen för att lyft grävmaskinen över marken. 

VARNING! Den här tekniken kan vara svår att kontrollera och bör endast 

utföras av en erfaren operatör. Stabiliteten hos grävmaskinen är beroende av 

markens stabilitet; om du väljer att flytta grävmaskinen på detta sätt, gör du 

det på egen risk. Använd inte grävmaskinen nära diken eller avlopp. 

2. Sväng skopan inåt så att den främre delen av skopan, inte skopan, är vänd 

nedåt. 

Tryck ner skopan på ett fast stycke mark och tryck ner tillräckligt hårt för att 

lyfta frambenen från marken. 

3. Använd försiktigt kontrollerna för att flytta bommen och rulla dig sakta i 

önskad riktning. Var säker på att däcken och de nya viloplatserna för benen 

förblir på fast, stabil mark. 

4. När du har flyttat på grävmaskinen, höj bommen för att sänka stödbenen 

tillbaka på marken.Proceduren kan upprepas för att förflytta grävmaskinen 

längre. 

Lägg märke till följande: 

1. Före service, underhåll eller rengöring: 

a. Motorn skall vara avstannad 

b. Låt motorn svalna helt. 
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c. Ta sedan bort tändstiftskabeln från tändstiftet. 

2. Håll alla skyddsanordningar på plats och i korrekt fungerande skick. 

Skyddsanordningar inkluderar ljuddämpare, luftrenare, mekaniska skydd, 

och värmesköldar, bland andra skydd. 

3. Ändra eller justera inte någon del av utrustningen eller dess motor som är 

förseglad av tillverkaren eller distributören. Endast en kvalificerad 

servicetekniker får justera delar som kan öka eller minska det reglerade 

motorvarvtalet. 

4. Bär godkända skyddsglasögon, kraftiga arbetshandskar och 

munskydd under service. 

5. Låt inte hydraulslangen komma i kontakt med någon het del av enheten. 

Slangen kan skadas, vilket kan leda till att den spricker eller läcker under 

högt tryck. 

6. Behåll etiketter och namnskyltar på utrustningen, som innehåller viktig 

information. 

7. Låt utrustningen servas av en kvalificerad reparatör som endast använder 

identiska reservdelar. Detta säkerställer att utrustningens säkerhet 

upprätthålls. Försök inte utföra några service- eller underhållsprocedurer 

som inte förklaras i denna manual eller några procedurer som du är osäker 

på. 

8. Förvara utrustning utom räckhåll för barn. 

 


