Mammen sneplov
Håndbog

Modeller
M 3.3 S – M 3.3 C – M 3.5 C – M 5.0 C
Specification:
Model
M 3.3 S
Bredde (V plov)
2.60
Bladhøjde ca.
1.13
Gummiskær
Ja
Klapskær
8
Vægt ca.
600
Type
Skråplov
*) Skråplov – Spidsplov – U plov.

M 3.3 C
2.60
1.13
Ja
8
750
Combi plov *

M 3.5 C
3.00
1.13
Ja
10
820
Combi plov *

M 5.0 C
4.25
1.13
Ja
14
900
Combi plov*

Der tages forbehold for ændringer i specifikationerne uden forudgående varsel.

Hjertelig tillykke med Deres nye Mammen sneplov. For at få det bedst mulige ud af
Deres nye sneplov, beder vi Dem gennemlæse dette hæfte, før De tager sneploven i
brug. Ved at følge de instrukser og anvisninger, der er anført i hæftet, sikres en lang
levetid og en høj sikkerhed under arbejdet med sneploven.
Introduktion.

Mammen sneplov er bukket op i 6 mm plader og med øverste kant bukket i profil.
Sneploven er beregnet til snerydning af veje og åbne pladser/ arealer. Den er som
standard, alt efter model udstyret med et eller to skær der kan indstilles som
skrå/spids og u- plov .
Smøring og vedligeholdelse.
Maskinen skal smøres dagligt eller efter behov med fedt af en god kvalitet.
Sikkerhedsforskrifter.
Mammen sneplov er beregnet til at fjerne sne på vej og åbne pladser/arealer, og må
ikke anvendes til andet.
Det er ejerens og brugerens ansvar, at der ikke befinder sig personer eller andet, der
kan komme til skade, når maskinen anvendes.
Montering af maskinen.
Maskinen monteres i traktorens frontlift. Når maskinen frakobles, skal man sikre sig,
at den står på et plant underlag som spidsplov, så den ikke kan skride. Udskiftning af
skær og gummi skal foregå på et fast og plant underlag. Sneploven hæves og
understøttes forsvarligt, inden udskiftningen påbegyndes.
Transport.
Ved kørsel skal gældende lov om lygteføring, afmærkning og sikkerhed overholdes.
Forbud.
1. Man må ikke opholde sig på sneploven under brug.
2. Der må ikke arbejdes på eller under sneploven i løftet stand, uden at den er
forsvarligt understøttet.
3. Forlad området mellem traktoren og sneploven inden arbejdet starter.

Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
Mammen sneplov: M 3.3 S – M 3.3 C – M 3.5 C – M 5.0 C
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med standard
eller andre normative dokumenter:
EN 294 – EN 349 – EN 811

i henhold til bestemmelserne i direktiv:
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