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Tromle til ATV - Varenr. 9053260 og 9053261 

 

Beskrivelse: Tromlen består af et stål U-tromlebeslag og en ståltromle. Tromlen 

fyldes med enten vand eller sand.  

 

Tilsigtet brug: Til udglatning og udjævning af græsarealer, ridebaner etc. Al anden 

anvendelse betragtes som forkert brug. 

 

Specifikationer: 

 
Fyldekapacitet SP45103 ”36 127 kg 

SP45206 ”48 172,4 kg 

Dimensioner SP45103 ”36 L91,44 x B35,56 cm 

SP45206 ”48 L121,92 x B35,56 

Tromlemateriale  Stål 

Anhængerkobling  Standard med nagle 
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Sikkerhedsinstruktioner: 
 

Læs og forstå denne manual og dens informationer om sikkerhed, advarsler og 

korrekt anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse før tromlen tages i brug. 

Overholdes brugs- og vedligeholdelsesinstruktionerne ikke, kan det medføre alvorlig 

skade på bruger og personer i nærheden. 

 

 

Advarsler: 

 

 Brug aldrig tromlen til transport af personer og sid eller stå aldrig på den. 

 Børn må ikke lege, klatre eller stå på tromlen. 

 Brug aldrig en haveslange med kobling til påfyldning/tømning af tromlen. 

 Fyld aldrig tromlen udover sin kapacitet. 

 Tjek altid at tromlen er i god stand før brug. 

 Udskift og reparer skadede og slidte dele med det samme. 

 Tjek og efterspænd alle skruer og bolte, før tromlen tages i brug. 

 Afmonter altid tromlen fra det trækkende køretøj, før den rengøres eller vedligeholdes. 

 Undgå store huller og grøfter når der tromles. 

 Vær forsigtig på stejle skråninger. 

 Brug aldrig tromlen op og ned af skråninger. Arbejd altid på tværs eller diagonalt. 

 Kør altid i langsomt tempo i hårdt terræn, langs vandløb, grøfter og på bakker.  

 Brug ikke tromlen tæt på vandløb, grøfter eller på offentlig vej. 

 Kør aldrig hurtigere end 8 km/t. 

 Brug kun tromlen efter havetraktorer eller ATV. 

Fare for knuse- og skæreskader: 

 

 Hold altid hænder og fødder væk fra de bevægelige dele på udstyret. 

 Hold altid området der arbejdes på ryddet. 

 Bær altid sikkerhedsudstyr, sikkerhedsbriller, handsker og sikkerhedsfodtøj. 

 

Denne manuals advarsler og instruktioner dækker ikke alle tænkelige 

situationer og forhold. Det er vigtigt brugeren udviser almindelig sund 

fornuft. 
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Overblik over udstyret: 
 

 
 

 

1. Ståltromle – fyldes med vand eller sand jf. max. kapacitet. 

2. U-tromlebeslag – sættes fast på tromlen 

3. Anhængerkobling – med nagle – må kun bruges sammen med til formålet 

godkendte køretøjer. 

4. Smørestedsbøsning – smøres før ibrugtagning 
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Samlevejledning: 
 

Tromlen skal samles før brug. Pga. udstyrets vægt anbefales det at være to voksne om 

at samle tromlen. Tjek at alle komponenter er med ved udpakning for at tjekke for 

manglende eller beskadigede dele. 

 

Følg vejledningen nøje for at undgå personskade og skade på udstyret. 

 

Nødvendigt værktøj: 

 

 10 mm ring/gaffelnøgle 

 14 mm ring/gaffelnøgle 

 Stor, variabel skiftenøgle (til fylde/bundproppen). 

 

 
 

 
Nr. Beskrivelse Stk. Nr. Beskrivelse Stk. 

1 U-tromlebeslag 2 10 Spændeskive Ø24 2 

2 Hex bolt M10x85 2 11 Ledbøsning (højre) 1 

3 Spændeskive Ø10 6 12 Smørestedsbøsning 2 

4 Nylon låsemøtrik M10 6 13 Split 2 

5 Nagle 1 14 Prop 1 

6 Bøsning 2 15 Tætningsskive (til proppen) 1 

7 R split 1 16 Tromle 1 

8 Koblingsbeslag 1 17 Ledbøsning (venstre) 1 

9 Hex bolt M10x55 4    
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1. Læg alle dele ud og tjek at alle dele er der. 

2. Monter U-tromlebeslag (1) på ledbøsningerne (11 og 17) med spændeskive Ø10 (3) og 

nylon låsemøtrik (4) og hex bolt M10x55 (9). 

3. Påsæt ledbøsningerne (11 og 17) på tromlens aksel (16), sæt en spændeskive Ø24 (10) 

på og derefter en split (13). 

4. Sæt koblingsbeslaget (8) fast på U-tromlebeslaget (1) med hex bolt M10x85 (2), 

spændeskive Ø10 (3) og nylon låsemøtrik M10 (4). 

5. Isæt naglen (5) med to bøsninger (6) og R-split (7). 

6. Spænd smørestedsbøsningen (12) til ledbøsningerne (11 og 17). 

7. Vær sikker på, at alt er spændt ordentligt inden tromlen tages i brug. 

8. Fyld tromlen med enten vand eller sand. Overhold max. kapaciteten. 

9. Placer tætningsskiven (15) over hullet og sæt den fast med proppen (14) og spænd. 

10. Giv bøsningerne fedt eller olie, før tromlen tages i brug. 

 

Brugsanvisning: 
 

Før tromlen tages i brug er det vigtigt, at denne manual er gennemlæst og 

forstået. Forkert brug af tromlen kan resultere i skade på personer og 

ejendom. 

 

1. Fyld aldrig tromlen ud over dens kapacitet. 

2. Tjek altid køretøjets (havetraktor eller ATV) trækkapacitet og sikkerhedsforskrifter i 

forbindelse med bugsering/træk. 

3. Sæt aldrig en slangekobling på tromlen for at fylde/tømme den. Der kan opstå farligt 

tryk. 

4. Brug ikke tromlen, hvis den er beskadiget eller slidt, da dette kan skade både brugeren 

og andre tilstedeværende personer. 

5. Brug kun tromlen til det formål, den er beregnet til. 

6. Brug kun godkendte køretøjer til at trække tromlen med (havetraktor eller ATV). 

7. Tjek altid at tromlen er korrekt spændt fast til køretøjet og at naglen er sat i før start. 

8. Vægten af køretøj + bruger skal altid være højere end tromlens vægt for at sikre god 

kontrol. 

9. Brug ikke tromlen på offentlige veje og stier. 

10. Kør aldrig hurtigere end 8 km/t når tromlen er monteret. 

11. Husk altid at køretøjets bremselængde påvirkes betydeligt af tromlens vægt. 

12. Lav aldrig skarpe vendinger, som kan få køretøjets dæk til at gnide med tromlen. 

13. Sæt altid farten ned før et sving. 
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Tromlen skal tømmes hvis temperaturen kommer under 0o C for at undgå 

skade på udstyret. Ligeledes bør tromlen altid tømmes for vand, hvis den ikke 

skal bruges i længere tid. Sæt ikke proppen i igen. 

 

Vedligeholdelse og opbevaring: 
 

Vedligeholdes og opbevares tromlen ikke korrekt, kan garantien bortfalde. 

 

 

Vedligeholdelse: 

 

 Afmonter altid tromlen fra køretøjet, når udstyret skal rengøres eller vedligeholdes. 

 Tromlen tømmes altid for vand efter brug. Isæt ikke proppen igen. 

 Vask og aftør altid tromlen efter brug. 

 Smør aksel og bevægelige dele efter behov før tromlen tages i brug. 

 Tjek jævnligt alle bolte, efterspænd evt. 

 Én gang om året bør delene renses og smøres let. 

 Brug en blank emalje spraymaling, hvis der kommer ridser eller slid på de malede 

overflader. 

 Overskrid aldrig tromlens max. kapacitet, det kan medføre skader. 

 

Vigtigt: Hvis dele skal skiftes, brug da kun dele som svarer til producentens 

specifikationer. Bruges der andet, kan det resultere i sikkerhedsrisiko og dårlig drift. 

 

 

Opbevaring: 

 

 Lad aldrig tromlen stå med vand i over længere tid. 

 Fjern proppen, når tromlen ikke er i brug. 

 Tøm altid tromlen for vand i frostvejr. 

 Før tromlen sættes væk, sørg da for at den er ren og tør. Dette vil forlænge dens 

levetid. 

 Opbevar tromlen indendørs eller på anden måde, så den er beskyttet imod vind og 

vejr. 

 

 

 
 
 

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


