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1. INTRODUKTION 

 

Grattis till ditt val av en Flismaskin för traktor av märket Mateng. Denna utrustning har utformats och 

tillverkats för att tillgodose behoven hos en krävande timmer- eller landskapsindustri. 

 

Säker, effektiv och problemfri drift av din Traktorflis kräver att du och någon annan som ska använda den 

läser och förstår informationen om säkerhet, drift, underhåll som finns i användarhandboken. 

 

Den här handboken täcker 3-punktshakspånsflisen T1500 och T2000. Använd innehållsförteckningen eller 

indexet som en vägledning för att lokalisera nödvändig information. 

 

Håll den här handboken till hands för frekvent referens och vidarebefordra till nya operatörer eller ägare. 

 

Maskin orientering - Anvisningarna till vänster, höger, fram och bak, som nämns i den här handboken, 

bestäms när de sitter i traktorns förarsätet och vänds i färdriktningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 SÄKERHET 

  

 

SÄKERHETSVARA SYMBOL 

 

 

   

Denna säkerhetsvarningssymbol betyder  VARNING! DIN SÄKERHET KAN VARA I FARA! 

Säkerhetsvarningssymbolen identifierar viktiga säkerhetsmeddelanden på 3-punkts Traktorflisen och i 

handboken. När du ser denna symbol, var uppmärksam på risken för personskada eller dödsfall. Följ 

anvisningarna i säkerhetsmeddelandet. 

 

SIGNALORD: 

Observera användningen av signalorden FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET med 

säkerhetsmeddelandena. Det lämpliga signalordet för varje meddelande har valts med hjälp av 

följande riktlinjer: 

FARA - Indikerar en överhängande farlig situation som, om det inte undviks, kommer att leda till 

dödsfall eller allvarlig skada. Detta signalord ska begränsas till de mest extrema situationerna typiskt 

för 

maskinkomponenter som, för funktionella ändamål, inte kan bevakas. 

 

VARNING - Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall 

eller allvarlig skada och inkluderar risker som exponeras när vakterna tas bort. Det kan också 

användas för att varna mot osäkra metoder. 

 

FÖRSIKTIGHET - Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre 

eller måttlig skada. Det kan också användas för att varna mot osäkra metoder.  



 

 

2.1 SÄKERHET 

 

DU ansvarar för säker drift och underhåll av din 3-punkts Flismaskin. DU måste se till att du och 

någon annan som ska använda, behålla eller arbeta runt Flismaskinen, är bekant med användnings- 

och underhållsprocedurer och relaterad SÄKERHETSINFORMATION i denna handbok. Den här 

handboken tar dig steg för steg genom din arbetsdag och varnar dig samt ger säkerhetsmetoder som 

ska användas när du använder 3-punktsTraktorflisen. 

 

Kom ihåg att du är nyckeln till säkerheten. Goda säkerhetsmetoder skyddar inte bara dig utan även 

människorna runt dig. Gör dessa metoder en fungerande del av ditt säkerhetsprogram. Var säker på 

att ALLA som använder denna utrustning är bekant med de rekommenderade användnings- och 

underhållsprocedurerna och följer alla säkerhetsåtgärder. De flesta olyckor kan förhindras. Riskera 

inte skada eller död genom att ignorera god säkerhetspraxis. 

 

• Traktorflisens ägare måste ge driftsanvisningar till operatörer eller anställda innan de tillåter dem 

att använda maskinen, och åtminstone årligen därefter. 

 

• Den viktigaste säkerhetsanordningen på denna utrustning är en SAFE-operatör. Det är operatörens 

ansvar att läsa och förstå ALLA Säkerhets- och bruksanvisningar i bruksanvisningen och följa dessa. 

De flesta olyckor kan undvikas. 

 

• En person som inte har läst och förstått allt 

Användnings- och säkerhetsanvisningar är inte kvalificerade att använda maskinen. En utbildad 

operatör utsätter sig själv och förföljare för eventuell allvarlig skada eller dödsfall. 

 

• Ändra inte utrustningen på något sätt. 

Obehörig modifiering kan påverka funktionen och / eller säkerheten och kan påverka utrustningens 

livslängd. 

 

• Tänk på SÄKERHET! Arbeta SÄKERT! 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Läs och förstå användarhandboken och alla säkerhetsskyltar innan du använder, underhåller, 

justerar eller rengör 

 

2. Ha ett förstahjälpskit tillgänglig för användning om behovet uppstår och vet hur den används  

 

3. Ha en brandsläckare tillgänglig för användning om behovet uppstår och veta hur den använd 

 

4.  

4. Åk inte med på maskinen 

 

5. Använd lämplig skyddsutrustning. Denna lista inkluderar men är inte begränsad till: 

- Hjälm 

- Skyddsskor  

- Skyddsglasögon 

- Handskar 

-Hörselskydd 

- Andningsskydd eller filtermask 

 

6. Installera och säkra alla skydd innan du börjar. 

 

7. Använd lämpligt öronskydd för långvarig exponering för alltför stort buller. 

 

8. Stäng av maskinen, stoppa och 

stäng av tändningsnyckeln och placera i fickan, sätt in parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga 

delar stoppar innan de underhålls, justeras, repareras eller kopplas ur. 

 

9. Rensa området för personer, särskilt små barn, innan du använder enheten. 

 

10. Granska säkerhetsrelaterade föremål årligen  

 

 

 

 



 

 

2.2 SÄKERHETSRIKTLINJER 

  

1. Operatörens säkerhet är en av de största problemen med att utforma och utveckla utrustning. 

Men varje år inträffar många olyckor som skulle ha kunnat undvikas med några sekunders extra 

tanke och ett noggrannare förhållningssätt till hanteringsutrustning. Du, operatören, kan undvika 

många olyckor genom att följa följande försiktighetsåtgärder i det här avsnittet. För att undvika 

personskada eller död, studera följande försiktighetsåtgärder och insistera på de som arbetar med 

dig eller för att följa dem. 

2. För att ge en bättre bild kan vissa fotografier eller illustrationer i denna bruksanvisning visa en 

montering med en skyddssköld som tagits bort. Utrustningen ska dock aldrig användas i detta 

tillstånd. Håll alla sköldar på plats. Om skyddsavlägsnande blir nödvändigt för reparation, byt ut 

skyddet före användning. 

3. Byt ut säkerhetsskylt eller instruktionsskylt som inte kan läsas eller saknas. Placering av sådana 

säkerhetsskyltar anges i denna bruksanvisning. 

4. Använd aldrig alkoholhaltiga drycker eller droger som kan hindra uppmärksamhetan eller 

samordning vid användning av denna utrustning. Rådfråga din läkare om hur du använder den här 

maskinen när du tar receptbelagda läkemedel. 

5. Under inga omständigheter bör små barn tillåtas att arbeta med den här utrustningen. Låt inte 

personer använda eller montera denna enhet förrän de har läst den här handboken och har utvecklat 

en grundlig förståelse av säkerhetsåtgärderna och hur det fungerar. Läs igenom 

säkerhetsanvisningarna med alla användare årligen. 

6. Denna utrustning är farlig för barn och personer som inte är pålästa om maskinen. Operatören ska 

vara en ansvarig, välutbildad och fysiskt kunnig person som bekant  

med maskiner och utbildad i den här utrustningen. Om de äldre hjälper till med arbete, måste deras 

fysiska begränsningar erkännas och tillgodoses. 

7. Överskrid aldrig gränserna för en maskin. Om dess förmåga att göra ett jobb, eller att göra det på 

ett säkert sätt, är det ifrågasatt - Försök inte prova det. 

 

8. Ändra inte utrustningen på något sätt. Obehörig ändring kan leda till allvarlig skada eller dödsfall 

och kan försämra utrustningens funktion och livslängd. 

 

9. Förutom utformningen och konfigurationen av detta redskap, inklusive säkerhetsskyltar och 

säkerhetsutrustning, är riskhantering och olycksförebyggande beroende av medvetenhet, omtanke, 

försiktighet och lämplig utbildning av personal som är involverad i drift, transport, underhåll och 

lagring av maskinen. Se även Säkerhetsmeddelanden och bruksanvisning i respektive avsnitt i traktor- 

och maskinhandboken. Var noga med säkerhetsskyltarna på traktorn och maskinen. 

 

 

 



 

 

2.3 SÄKERHETSUTBILDNING 

 

1. Säkerhet är ett primärt intresse vid design och tillverkning av våra produkter. Tyvärr kan våra 

ansträngningar att tillhandahålla säker utrustning 

utplånas av en enda slarvig handling av en operatör eller medhjälpare. 

 

2. Utöver utformning och konfiguration av utrustning är riskhantering och olycksförebyggande 

beroende av medvetenhet, omtanke, försiktighet och lämplig utbildning av personal som är 

involverad i drift, transport, underhåll och lagring av denna utrustning. 

 

3. Det har sagts, "Den bästa säkerhetsfunktionen är en informerad och noggrann operatör." Vi ber 

dig att vara det. 

Det är operatörs ansvar att läsa och underställa ALL Säkerhet och använd bruksanvisningen och följa 

dem. Olyckor kan undvikas. 

 

4. Att arbeta med okänd utrustning kan leda till slarviga skador. Läs denna bruksanvisning innan du 

monterar eller använder, för att bekanta dig med maskinen. Om denna maskin används av någon 

annan än dig själv, eller lånas eller hyrs, är det maskinägarens ansvar att säkerställa att operatören, 

före användning: 

 

A. Läser och förstår operatörens manualer. 

 

B. Instrueras i säker och korrekt användning. 

 

5. Kontrollera hur man stoppar traktorn och maskinen snabbt i en nödsituation. Läs den här 

handboken och den som medföljer traktorn. 

 

5. Träna all ny personal och granska instruktionerna ofta med befintliga arbetstagare. Var säker 

bara en välutbildad och fysiskt skicklig person kommer att använda maskinen. En person som 

inte har läst och förstått alla användnings- och säkerhetsanvisningar är inte kvalificerad att 

använda maskinen. En utbildad operatör utsätter sig själv och andra för eventuella allvarliga 

skador eller dödsfall. Om de äldre hjälper till med arbetet måste deras fysiska begränsningar 

erkännas och tillgodoses. 

 

 

 



 

 

2.4 SÄKERHETSRUTINER 

 

1. Håll alltid säkerhetsskyltar rena och läsbara. 

 

2. Byt ut säkerhetsskyltar som saknas eller har blivit oläsliga. 

 

3. Ersatta delar som visar ett säkerhetsskylt bör också visa det aktuella tecknet. 

 

4. Säkerhetsskyltar som visas i avsnitt 3 har varunummer i nedre högra hörnet. Använd detta 

artikelnummer när du beställer reservdelar. 

 

5. Säkerhetsskyltar finns tillgängliga hos din auktoriserade distributör eller återförsäljardelar eller 

fabrik. 

 

 

Så här installerar du säkerhetsskyltar: 

 

• Se till att installationsområdet är rent och torrt. 

 

• Se till att temperaturen är över 50 ° F (10 ° C). 

 

• Bestäm exakt position innan du tar bort bakplattan. 

 

• Ta bort den minsta delen av det delade bakpapperet. 

 

• Rikta in tecknet över det angivna området och tryck försiktigt på den lilla delen med den exakta 

klibbiga bakstycket på plats. 

 

• Skala långsamt tillbaka det kvarvarande papperet och försiktigt släta den resterande delen av 

skylten på plats. 

 

• Små luftfickor kan genomborras med en stift och jämnas ut med hjälp av teckensunderlagspapper. 



 

 

2.5 FÖRBEREDELSE 

 

1. Använd aldrig maskinen förrän du har läst och förstått denna manual, traktorns bruksanvisning och 

var och en av de säkerhetsmeddelanden som finns på säkerhetsskyltarna på traktorn och maskinen. 

 

 

2. Personlig skyddsutrustning inklusive Hjälm, skyddsglasögon, säkerhetsskor och handskar 

rekommenderas under montering, 

installation, drift, justering, underhåll, reparation, borttagning, rengöring eller flyttning av enheten. 

Låt inte långt hår, lös passande kläder eller smycken vara kring utrustning. 

 

 

3. Långvarig exponering för högljudd buller kan orsaka permanent hörselskada! 

Effektutrustningen med eller utan utrustning som är ansluten kan ofta vara bullrig nog för att orsaka 

permanent, delvis 

hörselnedsättning. Vi rekommenderar att du bär 

Hörselskydd på heltid om bullret i operatörens position överstiger 80 db. Buller över 85 dB på lång 

sikt kan orsaka allvarlig hörselnedsättning. Buller över 90 db i anslutning till Operatören över en 

långvarig bas kan orsaka permanent, total hörselnedsättning. OBS! Hörselnedsättning från högt ljud 

(från traktorer, motorsågar, radioapparater och andra sådana källor nära örat) är kumulativt under 

en livstid utan hopp om naturlig återhämtning. 

 

4. Rensa arbetsytan av stenar, grenar eller dolda hinder som kan vara hakade eller snagged och 

orsaka skada eller skador. 

 

5. Använd endast i dagsljus eller gott konstgjort ljus. 

 

6. Var noga med att maskinen är ordentligt monterad, inställd och i gott skick. 

 

6. Se till att alla säkerhetsskydds- och säkerhetsskyltar är ordentligt installerade och i gott skick. 

 

 

 

 



 

 

2.6 UNDERHÅLLSÄKERHET 

 

1. Bra underhåll är ditt ansvar. Dåligt underhåll är en inbjudan till problem. 

 

2. Följ bra affärspraxis. 

 

- Håll serviceområdet rent och torrt. 

- Se till att eluttag och verktyg är ordentligt jordade. 

- Använd tillräckligt ljus för det aktuella arbetet. 

 

3. Se till att det finns 

gott om ventilation. Använd aldrig släpfordonets motor i en sluten byggnad. Avgaserna kan orsaka 

kvävning. 

 

4. Innan du arbetar på den här maskinen, stäng av motorn, sätt in bromsen och stäng av 

bränsleventilen. 

 

5. Arbeta aldrig under utrustning om det inte är säkert blockerat. 

 

6. Använd alltid personliga skyddsanordningar som ögon-, hand- och hörselskydd när du utför service 

eller underhållsarbete. Använd tunga eller läderhandskar vid hantering av blad. 

7. Om reservdelar är nödvändiga för regelbundet underhåll och service, måste äkta 

fabriksutbytesdelar användas för att återställa din utrustning till originalspecifikationerna. 

Tillverkaren ansvarar inte för skador eller skador orsakade av användning av ej godkända delar och / 

eller tillbehör. 

 

8. En brandsläckare och första hjälpenhet ska vara 

 lättillgänglig under underhåll av denna utrustning. 

 

9. Spänn alla bultar regelbundet, 

muttrar och skruvar och kontrollera att alla elektriska och bränsleanslutningar är ordentligt fastsatta 

för att säkerställa att enheten är i säkert skick. 

10. När du utför en underhålls- eller servicefunktion, se till att alla säkerhetsskärmar och enheter är 

installerade innan du sätter igång enheten. 



 

 

2.7 DRIFTSÄKERHET 

 

1. Kom ihåg att det är viktigt att du läser och följer säkerhetsskyltarna på Flismaskinen. Rengör eller 

byt ut alla säkerhetsskyltar om de inte kan läsas och förstås tydligt. De är där för din säkerhet, liksom 

för andras säkerhet. Den säkra användningen av denna maskin är strikt upp till dig, operatören. 

 

2. Alla saker med rörliga delar är potentiellt farliga. Det finns ingen ersättning för en försiktig, 

trygghetsanpassad operatör som känner igen potentiella faror och följer rimliga säkerhetsmetoder. 

Tillverkaren har konstruerat denna Flismaskin som ska användas med all sin säkerhetsutrustning 

korrekt fastsatt för att minimera risken för olyckor. Läs igenom den här bruksanvisningen för att se 

till att du har all säkerhetsutrustning ansluten. 

 

3. Stäng och säkra rotorlocket innan du använder. 

 

4. Stäng och säkra alla skydd, deflektorer och sköldar före start och drift. 

 

5. Läs och förstå användarhandboken innan du börjar. Läs årligen säkerhetsanvisningarna. 

 

6. Personlig skyddsutrustning inklusive hörselskydd, Hjälm, skyddsglasögon, säkerhetsskor och 

handskar rekommenderas vid montering, installation, drift, justering, underhåll, reparation, 

borttagning eller flyttning. 

Låt inte långt hår, löstagande kläder, eller smycken att vara runt rörliga delar. 

 

7. Håll hydraulledningar och fästen täta, i gott skick 

skick och fri från läckage. 

 

8. Placera aldrig någon del av din kropp där det skulle vara i fara om rörelse skulle ske under 

montering, installation, drift, underhåll, reparation, uttagning eller flyttning. 

 

9. Stäng av maskinen, stoppa och stäng av motorn, ta bort tändningsnyckeln och placera i fickan, sätt 

in parkeringsbromsen och vänta på att alla rörliga delar ska stoppa innan de underhålls, justeras, 

repareras eller kopplas ur. 

 

10. Kör inte maskinen inuti en stängd byggnad för att förhindra kvävning från motorns avgaser. 

 


