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1 Allmän information 

1.1 Innan maskinen tas i drift 
Det är mycket viktigt att innan maskinen tas i 
drift: 
• Kontrollera att leveransen var komplett och att 
inget skadats under transporten. 
• Följa säkerhetsföreskrifterna. 
• Läsa bruksanvisningen. 

1.2 Läsa denna bruksanvisning 
Om något är oklart efter att du har läst denna 
bruksanvisning, kontakta tillverkaren eller 
närmaste Von Arx-återförsäljare (adresser finns i 
avsnittet om eftermarknad och service). 
Inget ansvar kan accepteras för skada, förlust 
eller fel som beror på att instruktionerna i 
bruksanvisningen inte följts. 

1.3 Illustrationer och tekniska 
ändringar 

Illustrationerna kan skilja sig från den verkliga 
utrustningen och är inte bindande för vår del. 
För att möta våra kunders förändrade behov 
förbehåller vi oss rätten att ändra tekniska 
specifikationer utan förvarning.  

1.4 Översättningar 
Endast den tyska versionen av denna 
bruksanvisning är juridiskt bindande. 

1.5 Spara bruksanvisningen 
Bruksanvisningen ska förvaras på ett säkert sätt 
för framtida referens. 

1.6 Von Arx upphovsrätt 
Copyright © 
Text och illustrationer får inte kopieras eller 
reproduceras i någon form och heller inte göras 
tillgängliga till tredje part utan uttryckligt 
medgivande av Von Arx AG. 
Varumärken ® 
Orden "Von Arx" och "Von Arx"-logotypen är 
internationellt registrerade varumärken och får 
inte användas av tredje part. 
Patent 
Vissa komponenter som finns listade och 
avbildade i denna bruksanvisning är patentsökta 
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eller redan nationellt eller internationellt 
patenterade. 

1.7 Ytterligare information 
Tillverkare 
Von Arx AG 
CH-4450 Sissach 
Telefon: +41 61 976 44 44 
Fax: +41 61 976 44 55 
Ursprungsland 
Schweiz 
Gäller för leveranser från januari/2004 

2 Säkerhetsinformation 

2.1 Allmänna 
säkerhetsanvisningar 

Von Arx maskiner och verktyg har utformats i 
enlighet med den senaste tekniken och i enlighet 
med EU:s designstandarder. De har testats och 
godkänts och är säkra om de används enligt 
anvisningarna. 
Det föreligger alltid risk för fara när maskiner 
används av outbildade personer eller om 
maskinen används på ett annat sätt än vad som 
beskrivs i bruksanvisningen. Alla som är 
involverad i förberedelser, uppstart, användning 
eller service av maskinen måste ha läst och 
förstått bruksanvisningen och då särskilt 
säkerhetsanvisningarna. 

2.2 Viktiga markeringar i denna 
bruksanvisning 

Läs alltid igenom och följ säkerhetsföreskrifterna 
i denna bruksanvisning! Säkerhetsinformationen 
markeras så här: 

 Att inte följa en instruktion märkt med 
den här symbolen kan leda till 
allvarlig skada eller dödsfall. 

 Att inte följa en instruktion märkt med den 
här symbolen kan skada maskinen eller 
orsaka annan materiell skada. 

 Markerar ytterligare information eller 
speciella instruktioner. 

Listor 
När instruktionerna helt enkelt listas markeras de 
med en punkt (•) innan raden: 
• 1:a raden 
• 2:a raden 
 
Steg-för-steg-instruktioner (där du måste göra 

något i rätt ordning) är markerade med en pil  
innan raden: 

 1:a steget 

 2:a steget 
De olika stegens ordning måste följas. 

2.3 Säkerhetsanvisningar 

 Håll ordning på arbetsplatsen! 
•Oordning på arbetsplatsen kan orsaka olyckor! 

 Var försiktig! 
•Tänk på vad du gör. Använd sunt förnuft i 
arbetet. Använd inte maskinen eller verktyget om 
du inte kan koncentrera dig helt på 
arbetsuppgiften. 

 Undvik onaturliga arbetsställningar! 
•Se till att du står stadigt på marken och kan hålla 
balansen när du arbetar. 

 Använd lämpliga skyddskläder! 
•Använd inte löst hängande kläder eller smycken 
som kan fastna i rörliga delar. 
•Fäst långt hår med hårnät. 
•Maskinoperatören måste använda skydds-
glasögon, handskar, hörselskydd och halkfria 
skyddsskor. 
•Använd andningsskydd vid dammigt arbete. 

 Var uppmärksam på omgivningen! 
•Använd aldrig maskinen på platser där det 
föreligger explosionsrisk (elmotorn kan avge 
gnistor)! 
•Använd aldrig fuktiga eller blöta elektriska 
maskiner (elchock)! 
•Skydda maskinen eller verktyget från fukt, 
vatten, extrem hetta, extrem kyla, kemiska 
lösningsmedel och gaser.
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 Håll andra personer på avstånd! 
•Låt inga andra personer - särskilt barn - komma 
i närheten av maskinen, verktyget eller elkabeln! 
•Se till att ingen kommer inom arbetsområdet 
medan du arbetar. 

 Kontrollera att maskin och verktyg inte 
är skadade! 

•Före användning ska alla säkerhetsanordningar 
och lätt skadade delar inspekteras och deras 
funktionsduglighet säkerställas. 
•Skadade säkerhetsanordningar och elektriska 
delar måste repareras eller bytas ut av en 
auktoriserad serviceverkstad. 
Använd inte elektriska maskiner om av- och på 
funktionen inte fungerar tillförlitligt. 

 Maskinen får ej bäras! 
•Av säkerhets- och hälsoskäl får inte maskinen 
och de tunga verktygscylindrarna transporteras 
manuellt.  

 Lämna aldrig maskinen på ett osäkert 
sätt! 

•Stäng av motorn innan du lämnar maskinen. 
•Säkra maskinen. 
•Koppla ur elkontakten. 

 Avlägsna inte säkerhetsanordningar! 
•Använd endast maskinen när alla 
säkerhetsanordningar monterade i fabriken är på 
plats och är väl fungerande.  

 Använd endast på horisontella ytor! 
•Ytbearbetningsmaskinen får endast användas på 
horisontella ytor.  
•Säkerställ att alla hjulen står stadigt på ytan som 
ska bearbetas. 

 Hantera elkabeln varsamt! 
•Dra inte i sladden för att koppla ur kontakten. 
•Skydda kabeln från hetta, olja och vassa kanter. 
•Lägg kabeln på ett sådant sätt att den inte kan 
skadas av verktyget under arbetet. 
•Utomhus får endast kablar godkända för detta 
ändamål användas. 
•Använd endast kablar med tillräcklig 
tvärsnittsarea och längd. 
•Rulla ut förlängningskabeln helt från vindan. 
•Undvik kroppskontakt med jordade delar. 

 Följ instruktionerna från tillverkaren av 
den elektriska motorn samt följande 
föreskrifter! 

•Säkerställ att maskinen är strömlös när den inte 
används. 
•Koppla alltid ur kontakten när maskinen inte 
används. 
•Förändringar av den elektriska installationen 
som förändrar säkerhetsfunktioner eller 
ursprungliga styr- och reglerfunktioner är 
förbjudna. 
•Reparationer av de elektriska installationerna får 
endast utföras av behörig elektriker. 

 Avlägsna inte säkerhetsanordningar. 
•Skadade säkerhetsanordningar måste bytas eller 
repareras på ett professionellt sätt hos ett 
kundservicecenter. 
•Använd endast maskinen när alla 
säkerhetsanordningar monterade i fabrik är på 
plats och väl fungerande! 
•Använd alltid en dammsugaranläggning om 
arbetet genererar damm. 
•Skadade dammskydd minskar effektiviteten 
hos den anslutna dammsugaranläggningen. 
•Använd endast maskinen om nödstoppet 
fungerar. 
•Använd alltid dödmansfunktionens 
säkerhetslina runt handleden när du arbetar 
med maskinen. 
•Arbeta aldrig utan att remskyddet på plats. 

 Manöverplats/Operatörens arbetsplats. 
Vid arbete med maskinen ska operatören alltid 
befinna sig bakom maskinens styrhandtag. Här 
ifrån kan arbetet övervakas och vid behov kan 
eventuella korrigeringar utföras. Från denna 
position kan operatören: 
•styra maskinen 
•hålla tillbaka maskinen 
•manövrera alla styrreglage medan maskinen 
används. 
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Varnings- och påbudsmärken på maskinen 

 Hörselskydd måste användas 

 Följ bruksanvisningen 

 Varning: Fräsaxel 

 Varning: Farlig elektrisk spänning 
 
•Skadade eller saknade varnings- eller 
påbudsmärken måste ersättas omedelbart. Dessa 
kan erhållas från ert kundservicecenter. 

2.4 Avsedd användning 
Dessa maskiner är enbart konstruerade för att 
bearbeta olika slags horisontella ytor. All annan 
användning strider mot avsett bruk. Tillverkaren 
avsäger sig allt ansvar för skador som 
uppkommit av sådan användning. 
Ytbearbetningsmaskiner angriper alltid ytan de 
används på, de är därför inte lämpliga att 
använda för rengöring av känsliga ytor som t.ex. 
keramiska golv.  
 

2.5 Säkert arbetssätt 
•Bidra själv till att göra arbetsplatsen säker. 
•Anmäl genast avvikelser i driftbeteende till 
ansvarig person. 
•Utför allt arbete på ett säkerhetsmedvetet sätt.  

2.6 Ytterligare 
säkerhetsanvisningar 

Följ alltid lokala eller nationella föreskrifter, 
standarder, riktlinjer och direktiv. 

3 Användningsområde 
Beroende på vilken klingtyp som används kan 
olika hårda, spröda till fasta eller elastoplastiska 
ytmaterial bearbetas t.ex.: 
•Asfalt och gjutasfalt 
•Betong och cement, konststen, klinker  

•Cementspackel, träcement, keramer o.s.v. 
•Natursten 
Ytor av högelastiskt material som kan vara 
svårbearbetade är t.ex.: 
•Epoxibeläggning  
Följande ytor kan ej bearbetas: 
•Latex, gummi, mjuka plast- eller skummaterial 
•Trä, matta eller väv 

4 Verktyg 
Vilket verktyg som verkligen passar bäst till ett 
specifikt arbete avgörs bäst genom test. Följande 
ska endast ses som vägledning. 

4.1 Cylindrar, diamantklingor 

Verktygscylinder 

 

Diamantklingor 

Diamantklingor finns i 3 varianter. 

 

Mellanbrickor 

Mellanbrickor finns i 4 varianter. 
Tjocklek: 2 mm / 3 mm / 20 mm / 30 mm 

 
 

Det bästa verktyget för ert specifika arbete 
avgörs bäst genom att utföra tester.  
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Alla klingorna måste monteras med 
rotationsriktningen åt samma håll. 

 

         

 

 

 

4.2 Extra tillbehör 
•Kantfräs 
•Riktpinne 
•Dammsugaranläggning med minsta effekt 2,2 
kW 

5 Användning 

5.1 Idrifttagning 

Maskiner med elmotor 

Maskinen levereras med ett CEE-don (32A) även 
till länder där denna kontakttyp ej införts. 
Använd en förlängningskabel för att ansluta 
maskinen. Rulla ut förlängningskabeln helt från 
vindan. Använd endast godkända 
förlängningskablar. 
Provstarta maskinen kort för att kontrollera 
motorns rotationsriktning, jämför med pilen på 
fläktskyddet. Om det behövs, ändra 
rotationsriktning genom att vända faser (vänd fas 
i CEE-donet). 

5.2 Förberedelser innan arbetet 
påbörjas 

 Kontrollera att maskinen inte är 
skadad. 

•Kontrollera att de rörliga delarna fungerar 
normalt.  

•Skadade skyddsanordningar och delar 
måste repareras eller bytas på ett fackmässigt 
sätt på ett kundservicescenter. 

Byta verktygscylinder 

 Dra ur elkontakten. 

 A)Lossa muttrarna från gavelluckan. 

 B)Avlägsna gavelluckan från maskinen. 

 C)Ta loss verktygscylindern från drivaxeln. 

 D)Rengör drivaxeln och smörj den lätt. 

 E)Tryck på verktygscylindern på drivaxeln. 

 F)Återmontera gavelluckan och muttrarna. 
(Vridmoment=76Nm) 

 A 
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 B 

 C 

 D 

 E 

 F 
 

Bestycka verktygscylindern 

•Avlägsna diamantklingorna  

 A)Lossa sexkantsmuttrarna som håller fast 
spännbrickan. 

 B)Avlägsna spännbrickan från cylindern. 

 C)Dra loss klingorna och mellanbrickorna 
från cylindern. 

•Välja bestyckning 

 Alla klingorna måste monteras med 
rotationsriktningen åt samma håll. 

 Blanda inte olika sorters diamantklingor på 
en och samma verktygscylinder. 

 Montera aldrig två klingor bredvid 
varandra. De måste alltid separeras med 
en mellanbricka. 

 Klingorna bör bytas satsvis. Blanda inte 
klingor med olika segmentshöjd, 
förslitning. 

•Montera diamantklingorna 

 D)Tryck på klingorna och 
mellanbrickorna på verktygstrumman. 
Var uppmärksam på rotationsriktningen! 

 E)Montera tillbaka spännbrickan med 
sexkantmuttrarna. 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

Ansluta dammsugare 

•DTF 25 SH 
En dammsugarslang med innerdiametern 76mm 
kan anslutas direkt till utsugsröret på fräshuset. 
•Kantfräs(Tillval) 
En dammsugarslang med innerdiametern 50mm 
kan anslutas direkt till utsugsröret på fräshuset. 

Vatten anslutning 

När det är möjligt bör man alltid arbeta med 
vattenkylning (diamantklingornas hållbarhet) 
•Anslut vattnet till kulventilen (G3/8”) och vrid 

spaken 90 
•Vid arbete med kantfräsen, lossa 
snabbkopplingen framme till vänster på DTF 25 
SH och koppla in till höger på kantfräsen. 
Notera: Det går bara att arbeta med antingen 
DTF 25 SH eller kantfräsen SF. Aldrig med 
båda samtidigt. 

Ställa in arbetsdjupet 

 1)Starta drivningen av verktygscylindern. 

 2)Vrid försiktigt ratten moturs tills 
klingorna precis nuddar marken. 

 3)Nollställ djupinställningsskalan under 
ratten. (Lossa vingmuttern och vrid på 
ringen.) 
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Förbered arbetsytan 

Avlägsna hinder från ytan som ska bearbetas 
(t.ex. utstickande armeringsjärn, spikar o.s.v.). 

Kontrollera maskinen 

 Kontrollera så att maskinen inte är 
skadad. Maskinen måste alltid 
kopplas från elförsörjningen innan 
något underhållsarbete utförs! 

 Kontrollera dödmansgreppet: 
• Är säkerhetslinan hel? 
• Stannar maskinen när man drar i linan? 

 Kontrollera remskyddet: 
•Sitter remskyddet fast ordentligt? 

 Kontrollera nödstoppet: 
•Stannar maskinen när svamptrycket trycks 
ner? 

 Kontrollera skruvar och muttrar: 
•Är alla skruvar åtdragna? 

 Kontrollera maskinens elanslutning:  
•Roterar elmotorn åt rätt håll? 
•Är kopplingarna oskadade? 
•Används en godkänd förlängningskabel? 
•Är förlängningskabeln helt utrullad från 
vindan? 

5.3 Användning 

Starta maskinen 

 1)Maskinkontrollen måste ha utförts 

 2)Vrid ratten moturs 

 3)Sätt drivningen på ”0” 

 4)Om dammsugaranläggning används, 
starta den 

 5)Om vattenkylning används, starta den 

 6)Fäst säkerhetslinan runt handleden 

 7)Starta drivningen av verktygscylindern 

 

Bearbeta ytan 

Säkerställ att ytan som ska bearbetas är fri från 
hinder. 

 1)Håll maskinen i ett fast grepp runt 
styrhandtaget. 

 2)Vrid ratten medurs och ställ in önskat 
arbetsdjup. 

 3)Håll in dödmansgreppet. 

 4)Ställ fram/backreglaget i önskad riktning. 

 5)Öka eller minska fräshastigheten 

 

 Fräs inte för djupt!  

  Överdrivet fräsdjup ökar inte 
effektiviteten. Maskinen får inte 
studsa på den roterande verktygs-
cylindern. 

 Om fräsen används felaktigt minskar 
fräskapaciteten och verktyget slits 
onödigt mycket. 

 Den bearbetade ytans beskaffenhet 
bestäms av klingvalet och hur cylindern 
har bestyckats. 

 För att få raka spår kan ett snöre läggas ut 
på marken. (Riktpinne finns som extra 
tillbehör.) 

mailto:info@epox.se
http://www.epox.se/


10 Von Arx DTF25SH 

 

EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna  Telefon 08-754 71 60  799992/09/2015 

E-post: info@epox.se  Hemsida: www.epox.se      1.1 
 

 Utjämningsarbeten och arbeten som syftar 
till att ta bort en ytbeläggning kan utföras 
genom drivning både framåt och bakåt 

•Före ytterligare bearbetning av redan bearbetade 
ytor måste dessa rengöras ordentligt med 
sopborste och en kraftfull dammsugare. 
 

5.4 Avsluta arbetet 

Stänga av maskinen 

 1)Ändra arbetsdjupet så att verktygs-
cylindern lyfts från marken. 

 2)Stäng av maskinen. 

 3)Säkerställ att maskinen står stilla. 

 4)Bryt energiförsörjningen genom att 
koppla ur elkontakten.  

Stänga av dammsugaranläggningen 

 1)Stäng av dammsugaranläggningen. 

 2)Koppla loss sugslangen från maskinen. 

Koppla ur vattenanslutningen 

 1)Stäng av vattnet med kulventilen. 

 2)Koppla loss vattenslangen. 

Förvara maskinen 

Maskinen måste rengöras efter varje användning! 

 1)Rengör maskinen. 

 2)Förvara maskinen på en torr plats. 
Transporter får endast utföras med lyftstropp 
eller –krok i de speciella lyftöglorna. 

6 Skötsel och underhåll 

6.1 Underhållsschema 
Maskinen har konstruerats med särskild hänsyn 
till att tiden för underhållsarbeten ska minimeras. 
Dock är visst underhållsarbete nödvändigt! 
Detta säkerställer att maskinen kommer att 
fungera störningsfritt i många år framöver. 

 Maskinen måste alltid kopplas från 
elförsörjningen innan något 
underhållsarbete utförs! 

•Dra ur elkontakten 
 
Dagligen eller var 10:e drifttimme: 

•Rengör maskinens utsida. (Använd inte 
lösningsmedel) 
•Kontrollera slitaget på klingor och 
mellanbrickor. (Montera loss verktygscylindern 
och byt utslitna delar.) 
•Hydraulolja (hydrostatisk drivning) 
Kontrollera oljenivån och fyll om nödvändigt på 
med SAE10W/40. 
Efter första arbetsveckan kan oljan kontrolleras 
veckovis. 
 
Veckovis eller var 50:e drifttimme 
•Kontrollera lagren 
(Låt servicecenter byta skadade lager) 
•Kontrollera skruvförband 
(Kontrollera att alla muttrar och skruvar är 
åtdragna, låt servicecentret ersätta skadade delar) 
•Kontrollera dammskydden 
(Byt ut skadade eller slitna dammskydd) 
•Rengör dammsugaranslutningen 
(Sätt tillbaka locket efter rengöringen) 
•Smörj djupinställningsreglaget 
(Kontrollera funktionen efter rengöring och 
smörjning) 
 

6.2 Underhållsarbeten 

 Maskinen måste alltid kopplas från 
elförsörjningen innan något 
underhållsarbete utförs! 

•Dra ur elkontakten 
 
 

Slitage 

Alla verktyg och verktygsdelar är förslitningsdelar 
och kommer att slitas ut efter en viss tids 
användning. Dessa måste då bytas ut. 
Livslängden på delarna varierar beroende på den 
bearbetade ytans beskaffenhet och typ samt hur 
maskinen framförs.  

Byta förslitningsdelar 

Samtliga Von Arx förslitningsdelar tillverkas av 
moderna maskiner för att säkerställa att de ska 
passa. 
Använd inte reservdelar av okänt ursprung! 
Även om delarna ser identiska ut kan 
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tillverkningen och/eller materialet skilja vilket 
kan äventyra säkerheten. 

 Alla garantier förverkas om delar som 
ej tillverkats eller godkänts av Von Arx 
används. 

 

Byta dammskydd 

Kontrollera dammskyddet regelbundet och byt i 
tid. 

Byta drivremmar 

 Maskinen måste alltid kopplas från 
elförsörjningen innan något 
underhållsarbete utförs! 

• Byta kugg- och kilrem 

 1)Lossa och avlägsna skruvarna till 
hydraulmotorns fläktskydd. 

 2)Lossa och avlägsna skruvarna till 
remskyddet. 

 3)Lossa skruven till spännrullen något men 
låt spännrullen sitta kvar och dra den åt 
höger. 

 4)Lossa stoppskruven vid motorplattans 
justerstång och vrid justerstången moturs. 
(lossa remspänningen) 

 5)Lossa stoppskruvarna från remskivan på 
elmotoraxeln och dra av remskivan och 
kuggremmen.  

 6)Byt remmarna. 
Återmontering sker i omvänd ordning. 
Kontrollera remspänningen genom att trycka på 
remmen med tummen (den ska ge efter lite, men 
inte mer än 10 mm) 

7 Reparationer 
Von Arx maskiner är så robusta att de har en 
mycket längre livslängd än elmotorn. Låt vid 
behov ert Von Arx kundcenter montera en ny 
motor. 
Använd endast originalreservdelar från Von Arx 
eller i reservdelslistan specificerade delar. 

 Förändringar i elinstallationen är 
förbjudna! 

 

8 Felsökning 

Elmotorn startar inte 

1) Är kontakten ansluten till elnätet? 
2) Är det spänning i elnätet? 
3) Är nödstoppets svamptrycke i övre läget? 

(kontrollera genom att försiktigt vrida lite på 
det röda svamptrycket) 

4) Är dödmansfunktionens mikrobrytare i rätt 
läge och fixerad på rätt sätt?   

Om motorn fortfarande inte startar rådgör i så 
fall med en för motorfabrikatet auktoriserad 
verkstad eller med ert närmaste Von Arx 
kundservicecenter. 

Dammsugaranläggningen fungerar inte 

1) Saknas dammskydden eller är de skadade? 
2) Är dammsugarpåsen full? 
3) Är dammsugarens filter igensatt? 
4) Är det stopp i dammsugarslangen? 

Vattenkylningen fungerar inte 

1) Är vatten anslutet? 
2) Är snabbkopplingen monterad? 
3) Är sprinklerröret eller sprinklermunstyckena 

blockerade? 
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9 Tekniska specifikationer 
Typbeteckning DTF 25 SH 
Serienummer  aaa.bb.cc.xyz 
aaa = typ 
bb = tillverkningsår 
cc = tillverkningsmånad 
xyz = individnummer 
 
 
Tekniska specifikationer  
Typ DTF 25 SH  
Arbetsbredd   250 mm 
Arbetsbredd med kantfräs  87 mm 
Avstånd vägg – frässpår  75 mm 
Avstånd vägg – frässpår SF  15 mm 
  
Dimensioner  
Bredd  480 mm 
Bredd med SF 680 mm 
Längd  1200 mm 
Höjd  1210 mm 
Dammsugaranslutning   76 mm 
Dammsugaranslutning SF   50 mm 
Vikt utan / med cylinder 197 kg / 215 kg 
Vikt SF utan cylinder 8,5 kg 
Storlek elmotor 132 M 
Effekt 11 kW / (15,0 PS) 
Motorvarvtal 3000 rpm 
Verktygsaxelns varvtal 4360 rpm 
Trefasanslutning 400V / 50 Hz 
Skyddsklass B3 / IP55 
Motorskydd med 
underspänningsutlösare 

 
17 – 26 A  

 

10 Beskrivning av maskinen 
och dess funktion 

10.1 Maskinens huvuddelar 
1. Drivmotor 
2. Kulventil (vattenkylning) 
3. Dammsugaranslutning 
4. Nödstopp 
5. Fotpedal - styrenhet 

Pedalen nere: lätt manövrering, drivhjulen 
lyfta 
Pedalen uppe: arbetsläge (När motorn är 
avstängd fås bromsverkan vid parkering.) 

6. Dödmansgrepp (hydrostatiska drivningen 
stannar när handtaget släpps) 

7. Ratt (djupinställning med skala) 
8. Styrhandtag 
9. Säkerhetslina med dödmansfunktion. (Fästs 

runt operatörens handled. Stannar maskinen 
automatiskt när säkerhetslinan rycks ur. 
Verktyget lyfts och maskinen står still. 

10. Drivhjul 
11. Remskydd (säkerhetsanordning) 
12. Fram/backreglage (riktnings- och hastighets-

styrning) 
13. Transportöglor (fästpunkter för krok) 
14. Verktygscylinder 
15. Motorströmbrytare  

0 = av 
Y = stjärnkoppling, vid uppstart; sätt vredet i 
Y-läge i 10 s. 

 = deltakoppling/triangelkoppling/driftläge 
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10.2 Funktionssätt 

•Funktionssätt 

Ytbearbetningsmaskinen/spårfräsen arbetar med 
en roterande verktygscylinder. 
Verktygscylindern kan bestyckas med olika 
diamantklingor för hårda, spröda till fasta eller 
elastoplastiska ytor.  
Den bearbetade ytan skärs av diamantklingorna 
som roterar med verktygscylindern. 

•Styrning 

Maskinen har en styrenhet som gör att maskinen 
kan manövreras även då motorn är avstängd. 
Genom att trycka ner fotpedalen så lyfts 
drivhjulen och maskinen kan lätt förflyttas på 
styrenhetens länkhjul 

11 Reservdelar 
I den flerspråkiga versionen av bruksanvisningen 
för DTF25SH finns ett appendix med 
sprängskisser och reservdelslistor. 
 

12 Kundservice 

12.1 Garanti 
 
Von Arx AG garanterar en perfekt fungerande 
maskin under 12 månader från och med dagen 
för köpet. Om produkten används i flerskift 
halveras denna garantiperiod. 
 
Von Arx AG kontrollerar alla maskiner för att 
säkerställa att de är kompletta och fungerar 
korrekt innan de lämnar fabriken. 
 
Kunden måste direkt vid mottagen leverans 
kontrollera om maskinen har några fel eller 
transportskador och måste, utan dröjsmål, 
informera säljaren och speditören om någon 
skada upptäcks. 
 
Von Arx AG åtar sig att så snabbt som möjligt, 
själv eller via en officiell Von Arx-återförsäljare, 
åtgärda alla fel som uppstår under garantitiden 
och bevisligen beror på defekt material eller 
fabrikationsfel. 
 
Inget ansvar kan accepteras för skada som beror 
på felaktig användning, att instruktionerna i 
bruksanvisningen inte följts, överbelastning, 
olämplig användning, felaktigt underhåll eller 
naturligt slitage. Reparationer eller modifieringar 
som gjorts av köparen eller tredje part utan vårt 
skriftliga medgivande är kundens eget ansvar och 
medför att vår garanti omedelbart upphör. 
Dessutom kan inga garantikrav ställas om några 
andra delar än sådana som tillverkats eller 
rekommenderas av Von Arx AG använts. 
 
Mejslar, nålar, nålhållare, cylindrar, lameller, 
verktygsaxlar, mellanbrickor samt diamantklingor 
är slitdelar och täcks därför oftast inte av 
garantin. 
Von Arx AG kan inte hållas ansvarig för 
eventuella direkta eller indirekta skador 
(följdskador, utebliven vinst, extra kostnader osv) 
som uppstår för köparen. Även elmotorn, 
motorskyddsbrytaren m.m. ingår i garantin.  
 
För att åberopa garanti måste köpet styrkas med 
inköpsfaktura eller motsvarande. 
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