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Tallerkenharve - Varenr. 9053258 

 

Beskrivelse: Tallerkenharve til ATV. 

Tilsigtet brug: Til kultivering af jord i haver, mindre jordlodder etc. Al anden 

anvendelse betragtes som forkert brug. 

 

Tekniske specifikationer: 
 

2” kuglekobling 

8  x 14” skårede udskiftelige rundknive 

1.295 mm (51”) arbejdsbredde og 4” skæredybde 

Mål: 1.172 x 1.396 x 485 mm 

Fire justerbare arbejdsvinkler 

1” knivaksel 

Vægtbakke – kapacitet 68 kg 
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Sikkerhedsinstruktioner: 

 

Advarsel: Læs og forstå alle instruktioner. Følges instruktionerne ikke kan det 

medføre alvorlig personskade. 

Advarsel: Lad ikke andre personer bruge eller samle udstyret før de har læst 

denne manual og forstået, hvordan udstyret fungerer. 

Advarsel: Advarsler og instruktioner i denne manual dækker ikke alle tænkelige 

forhold og situationer, der måtte forekomme. Brug altid sund fornuft og 

forsigtighed. 

 

Arbejdsområdet: 

 Hold altid arbejdsområdet rent, ryddeligt og godt belyst. Et rodet og mørkt 

arbejdsområde kan resultere i ulykker. 

 Hold børn og andre personer på sikker afstand, når harven anvendes. Forstyrrelser 

kan betyde, at man mister kontrollen, så alle personer skal holde sig i sikker afstand 

fra arbejdsområdet. 

 Vær opmærksom på forsyningsledninger og andre risici i arbejdsområdet, især 

nedgravede emner, som ikke umiddelbart er synlige for brugeren, og som man kan 

komme til at ramme og dermed forårsage personskade eller skade på ejendom. 

 Vær altid agtpågivende på omgivelserne. Brug af harven i et risikofyldt arbejdsområde 

kan være farligt. 

Personlig sikkerhed: 

 Vær opmærksom, hold fokus på arbejdet og brug sund fornuft, når harven bruges. 

Brug ikke harven når du er træt, påvirket af medicin, alkohol eller stoffer. Et øjebliks 

uopmærksomhed kan resultere i alvorlig personskade. 

 Brug altid egnet beklædning. Bær ikke løst tøj, hængende objekter eller smykker. Hold 

hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker og langt hår kan blive 

fanget i de bevægelige dele. 

 Brug sikkerhedsudstyr. Brug sikkerhedsbriller, sikkerhedsbriller med sideværn, som 

opfylder gældende standarder eller hvis der er behov for det, ansigtsskærm. Dette 

gælder alle personer i arbejdsområdet. Brug også skridsikre sikkerhedssko, hjelm, 

handsker og høreværn. 

Brug og vedligehold af harven: 

 Lav ingen ændringer på harven. Uautoriserede ændringer kan påvirke funktion og/eller 

sikkerhed på harven og kan påvirke udstyrets levetid. Harven er designet med et 

specifikt brug for øje. 

 Tjek altid for skadede eller slidte dele før harven tages i brug. Beskadigede dele vil 

påvirke harvens drift. Udskift skadede eller slidte dele med det samme. 
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 Overhold harvens bæreevne. 

 Fordel vægten jævnt. Ujævnt fordelt vægt kan få harven til at vippe, hvilket kan 

medføre personskade på brugeren eller andre. 

 Brug harven på plane og vandrette overflader, som kan bære harven og dens 

maksimale bæreevne. Trækkes eller skubbes harven på en skråning eller en ujævn 

overflade kan det resultere i tab af kontrol over udstyret. 

 Når harven ikke er i brug, skal den opbevares uden for børns rækkevidde. Tjek altid om 

den er i orden før den stilles væk og tages i brug igen.  

 

Samling: 
 

1. Sæt fire knive på den firkantede aksel svejsning som vist i diagrammet. Vær 

opmærksom på retningen på det øverste samlingspunkt (12) på støttepladen. Gentag 

dette trin for begge sæt. 

 
2. Monter den roterende arm til skive sættene med U-bolte og nylon låsemøtrikker M12, 

som vist i diagrammet. Spænd ikke endnu. Gentag for begge sæt. 
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3. Monter de to sæt knive på rammen med hex bolt M12x75 og nylon låsemøtrik M12 

som vist i diagrammet. 

 

 
4. Monter koblingen til trækket med hex bolt M12x75, spændeskive Ø12 og nylon 

låsemøtrik M12 som vist i diagrammet. Bemærk at tapperne på trækkets midte skal 

vende opad. 
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5. Fastgør trækkets ende til rammen med hex bolt M12x25, låseskive Ø12 og 

spændeskive Ø12. Monter derefter midten af trækket til rammen med hex bolt 

M12x25 og nylon låsemøtrik M12 som vist i diagrammet. 

 
6. Juster afstanden mellem de to sæt knive til 7,5-10 cm som vist i diagrammet. Spænd så 

boltene, som blev sat på i trin 2. 
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7. Juster vinklen på de to kniv arme og fastgør så begge sider med nagler og R-splits, som 

vist i diagrammet. Bemærk at knivene skal være vinklede når harven er i drift. Jo større 

vinkel jo mere vil knivene skære sig ned i jorden. 

 
 

 

Harven er nu færdigmonteret. Knivenes vinkler kan justeres. 

 

 

 

Vedligeholdelse: 

 
Det anbefales altid at tjekke hver enkelt kniv, før harven tages i brug. Hold harven i 

god stand ved rutinemæssigt og samvittighedsfuldt at tjekke/reparere delene. Skulle 

der opstå unormale vibrationer eller lyde, løs da problemet inden arbejdet fortsættes. 

Få altid reparationer udført af kvalificerede personer. 
 

 

 
 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 


