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Opstilling af drivaggregatet på arbejdspladsen

Placering: Drivaggregatet skal placeres på en sådan måde at det IKKE udsættes for 
stænk fra skæringen. Det skal desuden helst placeres på et plant underlag.

Undgå  at placere drivaggregatet udendørs hvis det regner. Drivaggregatet 
er naturligvis tætnet med pakninger for at beskytte det elektriske system,
men risikoen for kondens og aflejringer på elekriske komponenter mindskes
hvis drivaggregatet så vidt det er muligt beskyttes mod fugt.

Strømtilslutning: Klingmotoren fødes med strøm fra et ¾” Ø orange kabel. 
Fremføringsmotorerne fødes med strøm fra et mindre orangefarvet kabel 
som är buntet med en 10 mm vandslange. Vandlynkoblingen med en 90°
vinkel skal side på savhovedet (HF-motoren).

Vigtigt! Tilslut elkablerne på drivaggregat og savenhed  inden drivaggregatet tilsluttes elektriskt til 
strømnette(380V, 32A kablet).

Tilslutning af vand: Drivaggregatet er vandkølet og behøver mindst 6 liter koldt vand (højest
15°C) per minut for at opretholde tilstrækkelig køling ved fuld 
udgangseffekt. Vandtrykket skal mindst være 1 bar men må ikke være 
højere end 5 bar. Vandtilførslen skal tilsluttes den korte stump slange på
aggregatets vandventil. 

Vigtigt! Koblingerne må ikke byttes til den type som har stop-ventil når de 
frakobles eftersom vandet da kan stå tilbage i drivaggregatet og gøre skade 
ved frostvejr. Ved minusgrader skal vandet som er tilbage i aggregatet 
blæses ud med trykluft. Tænd for aggregatet og åben for vandventilen ved
at trykke på vandventil-knappen på fjernbetjeningen. Frakobl siden 
vandkoblingern og blæs vandet ud med trykluft.

Hvis der er efterladt vand i aggregatet ved minusgrader vil det føre til 

at elektriske komponenter indeni aggregatet ødelægges.

Ved minusgrader og
når der ikke er 
strøm til aggregatet, 
blæs med trykluft I 
den her kobling for
at få vand ud af 
køler og slanger i
aggregatet. 


