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Brugsanvisning
Kompressor
Varenr.: 90 42 060



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse og oversigtstegning

Luk altid al luften ud af beholderen hvis der skal udskiftes dele på kompresso-
ren. Ret aldrig luftpistol mm direkte mod dyr og mennesker.
Sørg for god ventilation. Kompressoren må ikke bruges indendørs, pga. 
udstødningsgasser fra benzinmotoren.

Transportabel kompressor med 5,5 HK benzinmotor.

1. Luftfilter motor
2. Rekylstart
3. Luftudtag
4. Oliepåfyld motor
5. Vandaftapning
6. Luftfilter kompressor
7. Oliepåfyldning kompressor
8. Luftudtag
9. Sikkerhedsventil
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Samlevejledning
Check oliemængden og kontroller at udluftningsproppen, til oliepåfyldningen, 
er monteret korrekt. 

Igangsætning
Kompressor: Check oliestand. Korrekt oliestand er når olien når op midt i 
inspektionsglasset. Motor: Se motormanual.

Opbevaring
Kompressoren opbevares ren og tørt. Maskinen rengøres med en fugtig klud. 
Må aldrig rengøres ved hjælp af en vandstråle.

Teknisk data

Motor    5,5 HK
Tankstørrelse   5 liter
Ydelse fri luft   262 liter / minut
Max tryk   8 bar
Olie    Alm. motorolie 10W-30 el. 15W-40
Mål (l x b x h)   52 X 44 X 52 cm
Vægt    37 kg

Vedligehold

Inden 
opstart

Hver 
50

timers 
drift

Hver 
300

timers 
drift

Bemærkning

Rens luftfilter X

Tøm tank for kondensvand X

Olieskift X
Første gang 

efter 100 
timers drift

Check for løse skruer og bolte X

Check oliemængde X


