
Sandspridare 
1,8m - 2,1m - 2,4m 

Bruksanvisning
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1. INTRODUKTION
Denna manual innehåller viktig information om produktens användning och dess säkerhetsrisker. 
Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och följa säkerhetsföreskrifterna 
noga. 
Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt 
överens med produkten. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och 
placering av knappar och reglage. 
Spara manualen för framtida bruk. Förvara den på en säker plats i anslutning till produkten. Vid ett 
eventuellt överlåtande ska manualen följa med produkten.  
 
1.1 CE-MÄRKNING 
Samtliga av Bonnets produkter är CE-märkta och följer de för produktens avsedda direktiv samt 
standarder.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Sandspridaren är konstruerad och avsedd att sprida sand enligt anvisningarna i denna manual.  
Sandspridaren får ej byggas om.  

Om produkten modifieras från ursprungsutförande gäller ej CE-märkningen  
längre!
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3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Vid arbete med bonnets produkter bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbets-
platsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där 
produkten används. 
 
3.1 ARBETSOMRÅDE 
• Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och 
explosion.
• Arbeta inte i mörker eller dålig belysning.
• Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet.
• Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet.
• Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 
 
3.2 PERSONLIG SÄKERHET 
• Läs alltid manualen före användning.
• Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler.
• Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.
• Vid behov, använd skyddsutrustning såsom skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon.
• Bär ordentliga arbetskläder och skyddsskor. Använd hårnät om du har långt hår. 
• Bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i produkten. 
• Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans.
• Låt aldrig din vana vid produkten leda till oförsiktighet. 
 
3.3 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV PRODUKTEN 
• Produkten får endast skötas av en person.  
• Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion.
• Kontrollera att alla delar, särskilt de rörliga (om sådana finns), sitter korrekt monterade. 
• Kontrollera att knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med nödstoppen (om sådan finns).
• Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör och reservdelar.
• Använd endast produkten för avsett användningsområde.
• Överskrid inte produktens kapacitet.
• Lämna aldrig en produkt obevakad då den (om sådan finns) är igång eller ansluten till ett eluttag.
• Plocka alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från produkten före start. 
 
3.4 ELSÄKERHET 
• Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det.
• Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter.
• Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en vinda. Dra ut hela kabeln från kabelvindan.
• Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i 
förhållande till uttagen strömstyrka.
• Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. 
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VARNING

ANVÄND SKYDDSHJÄLM

ANVÄND HÖRSELSKYDD

ANVÄND SKYDDSGLASÖGON

ANVÄND SKYDDSSKOR

ANVÄND SKYDDSHANDSKAR

ANVÄND SKYDDSKLÄDER

ANVÄND ANSIKTSSKYDD

3.5 SYMBOLER

4. TEKNISKA DATA

Modell: SAND180 SAND210 SAND240
Arbetsbredd (mm): 1800 2100 2400
Höjd (mm): 920 920 1100
Vikt (kg): 400 500 700

Behållarvolym (m3): 0,75 0,9 1,6
Tryckstång, hyd Ja Ja Ja
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5. MONTERING

OBS! Montera aldrig produkten ensam.  
Kontrollera att innehållet ej skadats under transporten samt att nedanstående delar ej saknas.
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6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 
Observera att sandspridarens hydraulik kan uppträda ryckigt vid första uppstart då luft kan finnas i 
systemet.  
 
 
7. HANDHAVANDE 
• Kontrollera före varje användning att sandspridaren är i gott skick.  
• Kontrollera att alla hydraulslangar är korrekt anslutna och att inget läckage finns.  
• Kontrollera att samtliga bultar och muttrar är åtdragna.  
• Provkör samtliga hydraulfunktioner (om sådana finns) innan arbete påbörjas för säkerställning av 
att det ej finns luft i systemet. 
 
 
8. FELSÖKNING 
Ring för support 011-190860 
 
 
9. TRANSPORT OCH FÖRVARING 
9.1 TRANSPORT
• Vid längre transport skall produkten vara väl förankrad i horisontellt läge.
• Om produkten har motor, flytta aldrig produkten med motorn igång.
• Var extra försiktig när du flyttar produkten på ojämn och knagglig mark.
• Var försiktig så att produkten hålls upprätt och inte välter under transport. 

9.2 FÖRVARING
• Kontrollera att produkten är hel och väl rengjord.
• Smörj in kolvstänger med olja eller fett för att förhindra att rost uppstår.
• Förvara produkten inomhus, frostfritt och oåtkomlig för barn och andra obehöriga.
• Lokalen ska vara ren och torr.
• Förvara inte produkten i närheten av kemikalier, lösningsmedel eller gödningsmedel.  
Sådana produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka skada på din maskin. 
 
 
10. SERVICE OCH UNDERHÅLL  
Vid de fall då produkten har elanslutning  så skall produkten vara avstängd och stickkontakten ut-
dragen från eluttaget före inställning, reparation och underhåll. 
 
10.1 RENGÖRING
• Rengör med en mjuk torr trasa eller borste.
• Rengör elmotorns ventilationsöppningar och kylflänsar med dammsugare och mjuk borste. 
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OBS! Använd aldrig några frätande kemikalier vid rengöring, då de kan skada plastdetaljerna. Vat-
ten får absolut ej tränga in till maskinens elektriska delar – detta kan förorsaka kortslutning. 
Rengör alltid maskinen direkt efter användning. 
 
10.2 UNDERHÅLL
Varje månad (eller vid behov):
• Kontrollera bultar och efterdra dem vid behov.
• Gnid in produkten med en lätt oljad trasa för att förhindra rost. 
• Kontrollera slangar och kopplingar. 
• Se över produkten så att ej sprickbildningar har uppstått i materialet. 
 
 
11. MILJÖ 
OLJE-AVFALL
Slangar och liknande oljebärande delar ska lämnas in till avsett insamlingsställe för återvinning. 
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12. SPRÄNGSKISS
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12. SPRÄNGSKISS FORTSÄTTNING
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13. EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
Företag:  Bon Net AB 
Adress:  Surgatan, 602 28 Norrköping  

Intygar att konstruktion och tillverkning av: 

Produkt:  Sandspridare 
Artnr: SAND180, SAND210, SAND240 
 
Överensstämmer med nedanstående direktiv och standarder: 
 
Direktiv:   
 
Standard:   
 
 
Signatur: 
Ort/Datum:  Norrköping / 2015-11-02 
 
 
Namn:    
 
 
Namnförtydligande:  Simon Jönsson 
Befattning:   VD

Om produkten modifieras från ursprungsutförande gäller ej CE-märkningen längre!
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Bonnet AB 
Surgatan  

602 28 NORRKÖPING 
Telefon: 011-190860 

Epost: info@bonnet.se


