BRUKSANVISNING

HSV SNØSKJÆR
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1. FORORD
Gratulere med valget av et produkt fra Gjerstad.
HSV snøskjær er laget for montering på hjullaster.
Ta vare på denne bruksanvisningen, den er en del av HSV snøskjæret og skal alltid følge HSV
snøskjæret.
Les sikkerhetsreglene nøye for å unngå skader.
Sett deg inn i redskapets funksjoner, se i bruksanvisningen for bæremaskinen for
betjeningen av de enkelte funksjoner.
Føreren må gjøre seg kjent med vegtrafikkloven og andre nasjonale og regionale
bestemmelser som er relevante.
Ved problemer med HSV snøskjæret, se avsnittet om vedlikehold eller ta kontakt med
produsenten.
I denne boken benyttes det symboler i teksten sammen med varselord for å varsle om farer,
mulige skader på redskapet og tips for å bruke redskapet på best mulig måte.

Her er standard symboler:
ADVARSEL!
Dette symbolet varsler om mulig personskade hvis ikke
beskrivelsen i bruksanvisningen følges.
FORSIKTIG!
Dette symbolet varsler om mulig skade på redskap og
eiendom hvis ikke beskrivelsen i bruksanvisningen følges.
MERK!
Dette symbolet varsler om råd og tips som gjør arbeidet
med redskapet enklere og mer effektivt.
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2. INTRODUKSJON
2.1 Generelt
Hensikten med denne bruksanvisningen er å gi viktig informasjon om montering, bruk og
vedlikehold av HSV snøskjæret.
Sikkerhetsreglene er uavhengig av bæremaskinen og gjelder spesielt for HSV snøskjæret.
Se også egne sikkerhetsregler i bruksanvisningen for bæremaskinen.

ADVARSEL!
Ikke monter, bruk eller vedlikehold HSV snøskjæret før du har lest og forstått alt
innholdet i denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for bæremaskinen.

2.2 Merking av produktet
Det er merking på HSV snøskjæret som angir HSV snøskjærets viktigste data, produsent,
modell, type, størrelse, serienummer og produksjonsdata, samt CE-merking.

2.3 Beskrivelse av bruksområde
HSV snøskjæret passer for rydding, samling og borttransport av snø.
ADVARSEL
Husk på at HSV snøskjærets vekt og den økte bredden og rekkevidden kan føre
til dårligere stabilitet med fare for skader på personer og eiendom. Den store
bredden krever også ekstra aktsomhet i forhold til andre trafikanter.
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3. SIKKERHETSREGLER
I bruksanvisningen er det flere varseltekster. Det er viktig å lese og forstå innholdet i disse
advarslene før montering og bruk av HSV snøskjæret. Advarslene beskriver potensielle farer
og hvordan de kan unngås. Hvis du ikke forstår en advarsel så må du kontakte arbeidsgiveren
eller leverandøren av HSV snøskjæret for nærmere forklaring.
Ved nøye omtanke og god erfaring hindres mange unødvendige farer. Hver bruker må ta seg
tid til å lære å bruke HSV snøskjæret på en trygg plass før arbeidet påbegynnes.

ADVARSEL
Det må kun være godkjent/sertifisert personell som bruker redskapet. HSV snøskjæret må velges på bakgrunn av bruksområde og bæremaskinens kapasitet.
Ikke monter, bruk eller vedlikehold redskapet før du har lest og forstått innholdet
i denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for bæremaskinen.
Feil montering kan påvirke sikkerheten. Hvis du er i tvil, kontakt leverandøren.
Påse at ingen uvedkommende personer oppholder seg innen maskinens
arbeidsområde, eller under et oppløftet skjær.
HSV snøskjæret må ikke benyttes til persontransport eller annen unormal bruk.
Når HSV snøskjæret ikke er i bruk skal den senkes ned på underlaget.
Pass på at hydraulikksystemet er trykkavlastet før det utføres arbeid på
systemet. Fare for personskade.
Bruk aldri hendene for å lete etter lekkasjer i hydraulikksystemet. Fare for
personskade da hydraulikkolje som spruter ut under trykk kan trenge gjennom
huden og forårsake alvorlige infeksjoner.
Benytt personlig verneutstyr etter behov.
Defekt eller skadet redskap kan føre til skader på personer, maskin eller
eiendom. Foreta kontroll og vedlikehold av redskapet i henhold til anbefalingene.
Bruk av HSV snøskjæret til annen bruk enn beskrevet, kan føre til skade på
redskap og bæremaskin.
Ikke foreta modifiseringer på redskapet uten skriftlig godkjenning fra produsenten.
Bytt ut skadde eller uleselige merker på maskinen før den tas i bruk.
ID-merkingen må alltid være leselig.
Fare for brannskade ved kontakt med varm hydraulikkolje.
Klemfare ved bevegelige deler, Fare for personskade.
HSV snøskjæret er ikke laget for løfting av gjenstander med kjettinger, stropper eller
lignende. Fare for skader på personer og eiendom. Bruk godkjente løfteanordninger.
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3.1 Sikkerhetsregler under kjøring
HSV snøskjæret er tungt, og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling.
Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og skjær ved tilkobling.
Ved kjøring med snøskjæret som vanlig diagonalskjær, hvor det er fare for påkjøring av hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder.
Vær alltid oppmerksom på HSV snøskjærets negative innvirkning på maskinens kjøreegenskaper.
Veltefaren øker vesentlig når skjæret løftes høyt og bæremaskinen (med leddstyring) svinges/skråstilles i sidehellinger.
Kjøres skjæret med betydelig marktrykk og maks. skråstilling, er det stor fare for at skjæret vil
styre bæremaskinen ut til siden.
Bruk alltid sikkerhetsbelter.
FORSIKTIG
Dersom skjæret treffer et fast hinder, er det fare for deformasjon av skjær,
svingvogge, HK-plate eller lastearmer. Skjæret har ikke avfjærede sliteskjær
i standardutførelse.
Vær oppmerksom på HSV snøskjærets store totalbredde, og vis stor aktsomhet ved kjøring i
tettbygde strøk.
Parker alltid skjæret på en sikker måte nettopp for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes.
Skjæret står stødigst ved parkering og frakobling, når sidevingene er vendt forover.
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4. BESKRIVELSE AV HSV SNØSKJÆRET
HSV snøskjærets er konstruert og utviklet for montering på hjullaster som bæremaskin. HSV
snøskjærets kraftige konstruksjon gir stor driftssikkerhet og vil motstå alle belastninger under
normal drift.
HSV snøskjæret har i standardversjon fastskrudde sliteskjær, som er oppdelt i utskiftbare
seksjoner, målt i fot (’). Andre typer skjær/kniver, som for eksempel kunststoffskjær, hardmetallskjær, kan leveres ved spesielle behov.
HSV snøskjæret kan skråstilles hele 40º til høyre- og venstre side. Sidevingene kan fra utgangsstillingen svinges maks. 90º forover, og danner dermed et U-skjær med gode oppsamlingsegenskaper. Ved å stille vingene rett forover, reduseres dessuten transportbredden.
HSV snøskjærets hydraulikksylindere er sikret mot overbelastninger ved innbygde sjokkventiler. Se ellers punkt 2.2.
Svingvogga har i bakkant en innebygget pendelramme som gjør at skjæret får en sidependling på 10°. En standardisert pendelramme muliggjør enkel påbygging av ramme med ulike
typer fester. Vogga kan utstyres med direktefeste eller hurtigkoblingsfeste.
For å minske slitasje av sliteskjær og samtidig øke bæreevnen, kan komplette glidesko eller
støttehjul leveres som ekstrautstyr.

HSV snøskjæret består av følgende hoveddeler:

2. Midtseksjon
3. Høyre vinge

1. vugge

5. Festeramme

4. Venstre vinge

7

4.1 Funksjonsbeskrivelse av elektrohydraulisk sentral
HSV snøskjæret er utstyrt med spesialdesignet elektrohydraulisk manøversentral.
Den har følgende funksjoner:
• Fordele oljestrøm til skråstilling av hovedskjær eller sidevinger.
• Sende overflødig olje i retur til maskinen.
• Dempe sjokk ved påkjøring av hindre.
Slangene med oljetilførsel fra maskinen er koblet til port P og P1 på sentralen.
2 prioriteringsventiler (en for hver retning) sender en prioritert oljemengde videre til magnetventilene. Dersom maskinen går på et turtall som gir en større oljemengde enn dette,
sendes det overskytende volum i retur til maskinen i det motsatte løp.
Prioriteringsventilene står i bakkant oppe på ventilblokken. Disse er fast innstilt, og ikke
justerbare. Ved ønske om større eller mindre oljemengde kan det leveres ventiler for andre
oljemengder.
De tre magnetventilene som sitter framme oppe på ventilblokken står alle lukket i nøytralstilling. Uten elektrisk tilkobling kan derfor ikke skjæret beveges.
Dette er ventiler med fine sleidepasninger, og selv små forurensinger i hydraulikkolja kan føre
til funksjonsproblemer. Dette kan vise seg ved at en bevegelse ikke virker, eller at to bevegelser, for eksempel skråstilling av hovedskjær og vinge virker samtidig. Dersom dette skjer, må
ventilen rengjøres, ved for eksempel demontering og spyling med hydraulikkolje.
De seks sjokkventilene (for hver av bevegelsene) demper hydraulikksjokket ved påkjørsel.
Disse er innstilt på 200 bar trykk og plombert. Ytterligere justering av disse er unødvendig,
og bør ikke gjøres. Sjokkventilene er koplet til en akkumulator som kan oppta overflødig
oljevolum.

4.1 Hydraulisk koblingsskjema
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5. PÅ-/AVMONTERING PÅ BÆREMASKINEN
ADVARSEL
Pass på at festet på HSV snøskjæret samsvarer med redskapsfestet på
bæremaskinen. Feil innfesting gjør at redskapet kan falle av og forårsake
personskade.
Følg monteringsanvisningen :		
__cedok.920 (Dir. mont.)
							__cedok.921 (HK innfestn.)
							__cedok.922 (Rett HK.)

5.1 Hydraulisk tilkobling
Fra HSV snøskjærets manøversentral er det lagt 2 stk. hydraulikkslanger med den type hurtigkoblingsnipler som kunden har bestilt. Når slangene ikke er i bruk skal de festes på de
tomme hurtigkoblingene som er montert oppe på skjæret. Pass på at disse koplingene er
rene før slangene settes på.
Pass på at slangene ikke kan komme i klem eller bli skadet under kjøring. Riktig slangelengde prøves ved å bevege lasteren og skjæret sakte og kontrollert i ulike posisjoner og endestillinger.
Slangene koples til maskinens ekstra hydraulikkfunksjon (3.funksjon) som normalt er lagt
fram på bæremaskinens lastearmer eller fram på HK-festet.
Noen maskiner må stoppes for at trykk i hydraulikksystemet skal kunne nøytraliseres og muliggjøre tilkopling av slangene.
FORSIKTIG !
For å beskytte hydraulikkanlegget på skjæret og bæremaskinen mot urenheter,
er det svært viktig at slangekoblingene er helt rene. Sandkorn etc. kan gjøre
stor skade. Prøv at alle funksjoner virker før brøytearbeidet tar til.
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5.2 Elektrisk tilkobling
Det elektriske opplegget på skjæret er beregnet for 24 V likestrøm. Fra den elektrohydrauliske sentralen i skjærets svingvogge er det montert en kabel med 7-polet støpsel som kobles
til kontakten montert på maskinen.
Dette er koblet etter vedlagte koblingsskjema, SK1324.
Noen skjær har også markeringslys. Strømtilførsel til disse blir også koblet inn i støpselet.
Opplegg på maskinene må også kobles etter dette skjema
Ved fast opplegg bør strømtilførselen til vippebryteren tas fra et strømuttak (24 V) som tåler
10 A belastning, og er sikret med egen sikring for dette. Det er viktig at dette er et strømuttak som er strømførende kun når tenningen er slått på. Kontakten monteres på et hensiktsmessig sted framme på maskinen, på lastarmene, eller på HK-platen. Klamre kabelen forsvarlig, slik at den ikke blir klemt eller skadet.

ADVARSEL
Kontroller at festet på HSV snøskjæret er skikkelig påmontert før du begynner
å arbeide med maskinen. Det kan være fare for alvorlig personskade hvis HSV
snøskjæret løsner og faller av.
Avmontering
- Koble fra slanger og parker hurtigkoblingene på de tomme koblingene
- Koble fra det elektriske støpselet.
- Koble deretter HSV snøskjæret fra bæremaskinen.
ADVARSEL!
Kontroller at HSV snøskjæret står stødig. Støtt opp HSV snøskjæret ved behov.
Et ustødig løft kan forårsake alvorlig personskade hvis det velter.
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6. BRUK AV HSV SNØSKJÆRET
Skjæret er egnet både som et alminnelig rett diagonalskjær, og som oppsamlerskjær. Som
diagonalskjær står vingene rett ut som forlengelse av midtseksjonen. Som oppsamlingsskjær
stilles vingene mer eller mindre forover.
Spesielt ved oppsamling av snø som ligger i ranker, og ved transport av snø over allerede ryddede områder, viser skjæret gode egenskaper og stor kapasitet. Skjæret er også godt egnet
til å renske snø langs fortauer, alléer, vegger etc.
Muligheten for å begrense skjærets totalbredde ved å rette vingene forover er også gunstig
under transportkjøring.
Skråstilling av hele skjæret utføres ved å betjene spaken for maskinens hydrauliske 3dje
funksjon. For innstilling av vingenes posisjon trykkes vippebryteren ned (stilling 1 eller 2) og
holdes nedtrykt mens spaken for tilleggsfunksjonen betjenes. Vippebryteren er fjærbelastet
for å kunne gå tilbake til ”skråstilling av skjær” når den slippes.
MERK
På noen maskiner er styringsfunksjonene bygd inn i spakene. Følg instruks fra
maskinleverandøren.
Skjæret har en pendelbevegelse på 10o. Denne vil bli redusert dersom skjæret
tiltes vesentlig forover eller bakover ut fra normalstilling.
For å beskytte skjæret mot overbelastninger er det bygd inn sjokkventiler i
kretsene for skråstilling og vingebevegelse. Se ellers pkt. 4.2.
På grunn av skjærets tyngde i tillegg til vekten av lastearmene, kan feil bruk føre
til stor slitasje av sliteskjærene. Vær spesielt oppmerksom på delvis bart underlag. Ved å løfte litt i skjæret avlastes en del av vekten og slitasjen reduseres
betraktelig. Samtidig overføres en del av tyngden til de styrende hjulene. Dette
resulterer i bedre markgrep og styreegenskaper.
FORSIKTIG!
Unngå dessuten å slippe skjæret hardt mot underlaget, da dette kan medføre
klipping av boltene som fester sliteskjærene og glideskoene.
ADVARSEL
Ved kjøring med snøskjæret som vanlig diagonalskjær hvor det er fare for
påkjøring av hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig.
Kjør forsiktig på ukjente områder.
Plasser om mulig skjæret på et tørt underlag eller oppå noen paller for å unngå
at skjæret fryser fast i underlaget ved avmontering. Finn et område og en
plassering som gjør at tilkobling av skjæret går sikkert, lett og effektivt. Påse at
slanger og kabel ikke blir liggende ubeskyttet på bakken. Kontroller grundig at
skjæret ikke kan velte eller på noen måte skade personer som kommer i
nærheten av skjæret under lagring. Skjæret reingjøres, smøres og beskyttes før
sesonglagring. Se nærmere under pkt. 2.6.
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7. VEDLIKEHOLD
MERK
Riktig vedlikehold er viktig for å opprettholde god person- og driftssikkerhet.
Hold alltid HSV snøskjæret og festet rent slik at det er lett å oppdage skader og
slitasje på et tidlig tidspunkt.
ADVARSEL
Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt
underlag. Bæremaskin stoppes og parkeringsbremsen settes på. Gjør
hydraulikksystemet på bæremaskin og utstyr trykkløst før arbeidet tar til.
Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med
hammer eller slegge på skarpe hjørner eller på herdede deler. Splinter kan l
øsne og forårsake alvorlige skader på bl.a. øyne.

7.1 Skjærets slitedeler
Slitasje på sliteskjærene er sterkt avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Spesielle
hardmetallskjær anbefales ved mye kjøring på delvis bart underlag.
Parker skjæret sikkert oppå noen paller eller kubber ved skifte av slitskjær. Ligg aldri under
skjæret. Vend eller skift sliteskjærene i god tid for å unngå slitasjeskader på skjærholderen.
Gjør holderen rein før nye skjær monteres. Husk å ettertrekke skjærboltene, spesielt like etter
at nye sliteskjær er montert.
Kontroller spesielt sliteskjærene ute i enden av sidevingene. Disse hjørnene vil, naturlig nok
bli utsatt for større slitasje. Kontroller justeringen av skuffeplaningsfunksjonen. Riktig innstilling minsker skjevslitasjen.
Slitasjeskader på skjærholderen må utbedres snarest ved oppsveising til orginalstand. Slitt
holder vil føre til problemer med å få festet skjæret tilfredsstillende, og skjærboltene ryker
lettere ved påkjørsel av fast hinder.
Dersom HSV snøskjæret har glidesko må slitasje og festing av disse kontrolleres. Opphenget
skal være sikret med en sikkerhetskjetting.

7.2 Hovedskjær
Inspiser skjærets konstruksjon for sprekker. Utbedre ev. sprekker og skader snarest. Kontroller
vuggens bevegelser og ev. slitasje i bolter og oppheng.
Kontroller spesielt alle sylinderfester og bolt-sikringer. Hold hydrauliske og elektriske koblinger reine. Bruk alltid støvhetter.
Smøring
Smør fettniplene for bolter og foringer samtidig med at lastemaskinens lasteutstyr smøres.
Smør alltid etter at utstyret er vasket, og før lagring.
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Sveising
Dersom det må sveise må skjæret kobles fri fra maskinen og jordingsklemmen settes så
nære sveisestedet som mulig. Vær sikker på at ingen hydrauliske komponenter skades
under sveising.
Kontakt ved behov produsentens serviceavdeling for råd og sveiseanvisninger ved
reparasjonsarbeider på skjæret.

7.3 Hydraulikksystem
Kontroller at ingen komponent i hydraulikksystemet har lekkasje.
Kontroller at skjæret har normale bevegelser.
Kontroller slanger for sprekker og klemskader, evt. skift til nye.
Kjør alle hydraulikkfunksjoner etter at utstyret er rengjort for å fjerne evt. vann/fuktighet som
kan ha trengt inn i hydraulikksystemet.
FORSIKTIG!
HSV snøskjærets hydraulikkanlegg er utstyrt med en oljeakkumulator for å
dempe hydrauliske sjokk. Vær oppmerksom på rest-trykk i systemet ved
åpning av slanger, ventiler etc. Eksplosjonsfare ved åpen varme eller høy
temperatur.

8. TRANSPORT OG LAGRING
Ved langtidslagring må HSV snøskjæret rengjøres skikkelig og smøres opp.
Pass på at HSV snøskjæret står stødig både under lagring og ved transport.
Stropp HSV snøskjæret fast til planet ved transport på lastebil eller henger.

13

Gjerstad Products AS, Gjerstadveien 373, 4993 Sundebru - Tlf. +47 37 11 91 00
Gjerstad Products AB, Industrigatan 10, 821 43 Bollnäs - Tlf. +46 278 744 400

gjerstad.com

