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Bäste kund! 
 

Tack för att Ni valt Scanmaskin som leverantör. Vi önskar Er lycka till med 

Er nya Scan Combiflex 800 Propane och hoppas att den skall motsvara Era 

förväntningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scanmaskin Sverige AB 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claes-Göran Bergstrand 

Verkställande Direktör 
 
 

Adress: 

Scanmaskin Sverige AB  

Box 187  

SE-437 22 Lindome / Göteborg 

Sverige 
 

Telefon: +46 (0) 31 99 49 70  

Fax: +46 (0) 31 99 48 70 

www.scanmaskin.se 
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Viktig information! 

 
 
Denna användarmanual berör endast golvslipmaskinen “Scan Combiflex 800 

Propane” hädanefter benämnd som “SC-800 Propane”. SC-800 Propane får 

endast användas till slipning av horisontella ytor godkända av Scanmaskin 

Sverige AB. 

 
 
Om SC-800 Propane används till andra ändamål eller hanteras på ett annat vis 

än beskrivet i denna användarmanual så avsäger sig Scanmaskin Sverige AB 

allt ansvar. 

 
 
Märk väl kapitel ”2 Säkerhetsföreskrifter”. Läs användarmanualen innan 

golvslipmaskinen SC-800 Propane tas i bruk. Reservdelar och 

slipverktyg som används till SC-800 Propane måste vara godkända 

av Scanmaskin Sverige AB. 
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1 Specifikationer 
 

1.1 Tekniska specifikationer 

 

För att finna vilka specifikationer som rör din maskin, kontrollera informationsskylten som sitter 

fast på maskinens baksida. 

 

 

Motor Kawasaki 

FX751 

25hp / 18,5kW 

Start batteri 12VDC 45Ah 

Säkring Vid startmotor 20Amp 

Propan (gasol) tank Stål 9kg 

 

Tabell 1-1 Tekniska specifikationer 

Alla modeller är CE-märkta. 

1.2 Mekaniska specifikationer 
 

Modell SC-800 Propane 

Avverkningsdiameter 800 mm 

Slipskivornas diameter 240 mm 

Slipskivornas varvtal 400 – 900varv/min 

Vikt 440 kg 

Sliphuvud Synkroniserat 

 

Tabell 1-2 Mekaniska specifikationer 

 

 Dimensioner på SC-800 Propane 

 

  Bredd 820 mm  

  Höjd  1500 mm  

  Djup  1120 mm  

 

 Dimensioner på fraktlåda 

  

  Bredd 780 mm 

  Höjd  1480 mm 

  Djup  1480 mm  
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 Omgivningstemperatur under körning   -10°C till +50°C 

 Omgivningstemperatur under förvaring  -40°C till +70°C 

 

När vatten används får omgivningstemperaturen aldrig sjunka under 0°C. 

 

 

1.3 Vattenanslutning 

 

Inuti kåpan över sliphuvudet sitter ett sprinklersystem anslutet till en extern vattenanslutning. Vid 

leverans så sitter den motsvarande anslutningen för en ½-tumsslang. Vid anslutningen som sitter 

nära handtaget så finns det en kran för att justera vattenflödet. 

 

 

 

 

    

 

Figur 1-1 Standard SC-800 Propane 
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1.4 Verktyg 

  

 

Maskinen måste utrustas med verktyg godkända av Scanmaskin Sverige AB innan den tas i 

bruk. 

 

 

Se “Slipguiden” för information om tillgängliga verktyg och “4.15  Verktygsbyte” för 

information om hur man byter verktyg. 

 

Verktygen sitter fast med Scan-On-systemet för enkelt verktygsbyte. 

 

 Tillgängliga verktyg 

 

 Rivverktyg 

 Diamantverktyg 

 Polerpads 

 

 

1.5 Användningsområde 

 

SC-800 Propane är designad för horisontella ytor. SC-800 Propane får inte användas till 

andra ändamål än de beskrivna i den här användarmanualen. Tillverkaren kan inte hållas 

till svars för materiella eller personskador orsakade av felaktigt användande av SC-800 

Propane. Garantin upphör att gälla om användarmanualen inte följs. 

 

Typiska användningsområden 

 

 Borttagning av gamla beläggningar, mattor och spackel från hårda ytor 

 Tilljämning av betongytor 

 Förberedelse för beläggning på yta 

 Polering av yta 

 Borttagning av beläggningsdefekter 

 Borttagning av limrester 

 

SC-800 Propane är rekommenderad till medelstora till stora arbetsytor. 

1.6 Innehåll vid leverans 

  

Följande är inkluderat med SC-800 Propane vid leverans. 

 

 Användarmanual 

 Tändningsnyckel (2st) 

 Propantank (gasoltank) 

 

I maskinens vattenanslutning så sitter motsvarande anslutningsdon fast nära handtaget vid 

leverans. 

 

 

Figur 1-2 Scan-On-fästskiva med verktyg 
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1.7 Översikt 

 

 

Figur 1-3 SC-800 Propane översikt 

 

Nummer Benämning Referens / art nr.  

1 Handtag 570627 

2 Sprint till handtag 570039 

3 Vattenanslutning  4.7Vattenanslutning 

4 Märkskylt  

5 Stoftanslutning 780049 (O-ring) 

6 Propan högtrycksslang  

7 Propantank 581072 

8 Batteri låda  

9 Hjul 560121 

10 Kontrollpanel 4.5Kontrollpanel 

12 Motor 1.1Tekniska specifikationer 

13 Lyftöglor 3.3Lyftning 

14 Sprint  560109 

15 Maskinhuvud 4.15 Verktygsbyte 

16 Dammskydd 581015 

 

Tabell 1-3 Översikt över maskinens delar 
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2 Säkerhetsföreskrifter 
 

Läs hela detta kapitel noggrant! Att inte läsa säkerhetsföreskrifterna kan leda till skador på 

person eller egendom. 

 

2.1 Symbolförklaring 
 

 

Säkerhetsnotering 

 

Elsäkerhetsnotering 

 

Transportsäkerhetsnotering 

 

Tippningsrisk 

 
Referens till mer information 

 

2.2 Säkerhetsåtgärder 

 

Alla maskiner som inte används enligt säkerhetsföreskrifterna kan vara farliga att använda, 

ställa in eller utföra service på. Arbetsledaren ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna följs 

under såväl användning och service av maskinen samt att säkerhetsfunktioner som 

medföljer maskinen används. Arbetsledaren ansvarar även för att tillhandahålla lämplig 

övrig säkerhetsutrustning! 

 

Skyddsglasögon och hörselskydd måste bäras hela tiden. 

 

Maskinen får endast startas i upprätt läge. 

 

Se till att det inte ligger skräp på arbetsytan. 

 

Undersök arbetsytan efter skruvar eller andra hårda föremål som sitter i ytan. Använd inte 

maskinen om det sitter fast främmande föremål i ytan, dessa föremål måste tas bort innan 

maskinen används. 

 

Läs “2.3 Organisationsåtgärder” och “2.5 Säkerhet vid användning av maskinen” noggrant 

innan maskinen tas i bruk!  
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2.3 Organisationsåtgärder 

   

 

Användarmanualen skall förvaras nära den plats maskinen används på och måste finnas inom 

räckhåll hela tiden. 

 

Utöver denna användarmanual så skall allmänna och lagstadgade åtgärder angående 

olycksfallsförhindring och miljöskydd följas såväl som lokala föreskrifter. 

 

Sådana åtgärder kan t.ex. ha att göra med hur farliga substanser hanteras eller att 

tillhandahålla och bära skyddsutrustning. 

 

Denna användarmanual måste kompletteras av andra instruktioner inkluderat göromålet att 

övervaka och rapportera incidenter som relaterar till speciella arbetsmetoder, t.ex. 

organisation, arbetsrutiner och personalens säkerhet. 

 

Personal som blivit utsedd att arbeta med maskinen måste läsa användarmanualen innan 

arbetets påbörjan, särskilt “2 Säkerhetsföreskrifter”. Att läsa manualen efter arbetets 

påbörjan är försent. Detta gäller särskilt mindre aktiviteter som att ställa in utrustningen, 

utföra servicearbete eller att träna personal med maskinen. 

 

Då och då skall arbetet som maskinförarna utför kontrolleras av en överordnad, särskilt när 

det kommer till saker som relaterar medvetenhet om säkerhet och risker. 

 

Maskinoperatörerna måste binda upp långt hår och får inte bära löst sittande kläder eller 

smycken (även ringar). Det föreligger en skaderisk genom att föremål fastnar eller dras in i 

rörliga delar. 

 

Skyddsglasögon och hörselskydd måste bäras hela tiden! 

 

Använd personlig skyddsutrustning om det är nödvändigt eller krävs av lokala föreskrifter.  

 

Om en skada upptäcks på maskinen som påverkar säkerheten eller om arbetsmetoden 

förändras så att säkerheten påverkas måste maskinen omedelbart stängas av. Problemet 

måste åtgärdas innan maskinen tas i bruk igen. 

 

Tillägg eller förändringar av maskinen som kan påverka säkerheten får inte göras utan 

tillverkarens tillåtelse! 

 

  Detta gäller särskilt fastsättning och justering av säkerhetsanordningar. 

 

Reservdelar måste klara av de tekniska kraven specificerade av tillverkaren. Detta är alltid 

garanterat om original reservdelar användes. 

 

Tidsintervall för återkommande kontroller i den här användarmanualen måste följas! 

 

För att kunna utföra servicearbete på korrekt vis så måste de rätta verktygen användas för 

ändamålet. 

 

Reparationer får endast utföras av Scanmaskin Sverige AB certifierade servicetekniker. 
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Under vissa förhållanden kan sliparbete orsaka gnistor. Personal som arbetar med maskinen 

måste därför vara medvetna om brandrisken och hur man hanterar en brandolycka på rätt vis. 

 

Använd inte maskinen i områden med mycket brandfarliga ämnen och/eller explosiva 

ämnen. 

2.4 Personalval och kvalifikationer 

 

Fundamentalt ansvar: 

 

 Servicearbete får bara utföras av utbildad personal. 

 

 Tydliggör ansvarsområden för personal som kör, ställer in eller utför service. 

 

 Se till att endast behörig personal använder eller utför service på maskinen. 

 

 Definiera maskinoperatörens ansvar med hänsyn till trafiksäkerhetsregler och informera denne 

att inte ta emot instruktioner från tredje part som eventuellt inte följer de lokala 

säkerhetskraven. 

 

 Personal som utbildas för att använda utrustningen måste vara under övervakande av en 

erfaren person! 

 

 Arbete på elektrisk utrustning får endast utföras av en behörig elektriker eller utbildad personal 

under övervakning av en behörig elektriker samt att arbetet måste vara i enlighet med de lokala 

elsäkerhetsföreskrifterna. 

 

2.5 Säkerhet vid användning av maskinen 

 

 

Tillåt inte någon arbetsmetod som förhindrar säkerhetsåtgärder! 

  

Vedertagna och officiella metoder måste användas för att försäkra att maskinen används på 

ett säkert vis och på bästa villkor. 

 

Använd bara maskinen när alla säkerhetsanordningar och relaterad säkerhetsutrustning är 

närvarande och funktionsdugliga! 

 

Kontrollera visuellt maskinen efter skador eller defekter minst en gång om dagen. 

 

Se “5.2 Daglig inspektion före bruk” 

 

Om maskinen slutar fungera på rätt vis så måste den genast stängas av! 

 

Säkra av arbetsytan runt maskinen på publika platser och se till att ett säkerhetsavstånd på 

minst 10 meter från maskinen upprätthålls. 
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Fel måste åtgärdas omedelbart. 

 

Slå på och av maskinen i enlighet med den här användarmanualen. 

 

Innan maskinen slås på se till att ingen kan bli utsatt för fara när maskinen startar. 

 

Maskinen får endast startas i upprätt läge. 

 

Stäng inte av eller ta bort ventilationsrelaterade anordningar när maskinen är igång! 

 

Alla personer i maskinens närhet måste bära hörselskydd, skyddsglasögon och 

säkerhetsskor. Utöver detta så måste maskinoperatören bära åtsittande skyddskläder. 

 

Förlängningskablar måste vara märkta och godkända för den totala kraftåtgången av 

maskinen och följa allmänna och lokala bestämmelser. 

 

 

Se till att det inte finns något skräp på arbetsytan. 

 

Undersök arbetsytan efter skruvar eller andra hårda föremål som sitter i ytan. Använd inte 

maskinen om det sitter fast främmande föremål i ytan, dessa föremål måste tas bort innan 

maskinen används. 

 

 

2.6 Gasolsäkerhet 

 

Propan eller gasol som det även kallas i Sverige är en gas som är tyngre än luft. Gasol kan 

som bensin orsaka explosioner om det inte hanteras på rätt sätt. 

Gasol har en väldigt tydlig lukt som är lätt att känna även vid mindre koncentrationer. 

Detta kan vara viktigt för att upptäcka mindre läckage som mot förmodan skulle kunna 

uppstå. 

Det är viktigt att man har ett säkerhetstänk när man arbetar med gasol.  

Det allra viktigaste man ska tänka på när man arbetar med maskiner som är gasol-drivna. 

 

 Kolmonoxidförgiftning. Det är den mest rapporterade hälsoskadan som orsakas av 

allt för dålig ventilation när man arbetar med maskiner som drivs av propan. Där 

förbränningen av gasolen ej är tillräcklig och det även är avsaknad av avgasmätning 

med automatik avstängning vid för hög kolmonoxidhalt.  

 

 Symtomen är huvudvärk, yrsel och illamående. Detta sker vanligtvis när man 

har allt för smutsiga luftfilter eller dåligt inställd regulator med risk av oförbränd 

propan och inte har någon avgas kontroll teknik som SC-800 Propane är utrustad 

med. 

   

 Överfylld propantank: Nästa alla rapporterade brandincidenter som är rapporterade är 

orsakade av att man hanterar överfyllda propantankar där övertrycksventiler orsakar 

läckage.   
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2.7 Brandskyddssäkerhet 

 

 Man ska känna till den potentiella brandrisken och explosionsrisken det 

innebär med att hantera propan.     

Brand: Det finns en risk för brand från läckande gasol bränsle från tankar eller 

slangar och regulatorer. 

Explosion: Gasol gas som är av tillräckligt hög koncentration kan explodera.  

    

2.8 Avgaser 

 Alla gasoldrivna maskiner släpper ut avgaser. De är ofarliga med det är några som 

kan vara skadliga vid för höga koncentrationer. Viktigt att känna till är att 

kolmonoxid (CO) är den allra farligaste eftersom den kan vara hälsovådligt även vid 

väldigt små doser. Orsaken till att det bildas kolmonoxid är när gasen inte blir helt 

förbränd detta kan ske om motorns regulator är felinställd det vill säga att motorn går 

orent. 

SC-800 Propane är utrustad med en avgas kontroll som mäter CO halten i avgaserna 

och slår av motorn om halterna blir för höga.      

2.9 Allmänna anvisningar vid gasolhantering 

 

I publika lokaler skall gasflaskor förutom den som sitter fast i maskinen förvaras antingen:  

 Utomhus i ett låst plåtskåp (Förutsätter minst tre meter till 

fönster, golvbrunnar etc.). 

 Utomhus i brandklassat skåp EI 30 (EI 60 > 250 liter) 

 Inomhus i eget brandavskilt EI 30 (EI 60 > 250 liter) med separat 

ventilation direkt till det fria 

Gasflaskor skall placeras stående och stadigt uppställda på en väl ventilerad plats. 

Flaskorna skall också placeras så att de i skälig omfattning är skyddade från yttre 

påverkan och obehöriga. 

Normalt är det endast dagsbehovet av gasol som får finnas på hanteringsplatsen. 
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2.10  Flaskbyte 

Gasolflaska skall transporteras stående med tätpropp och skyddskåpa. 
 

Vid flaskbyte skall följande beaktas: 

 Inga tändanledningar som öppen låga, rökning etc. får finnas i närheten. 

 Stäng ventil på gasolflaska. 

 Låt maskinen dö på grund av brist av gasol. 

 Ventilen/reglaget skall stängas. 

 Koppla från gasflaska. 

 Anslut ny flaska och trycksätt slang. 

 Sök efter läckor med t.ex. gasmätare, läckspray eller motsvarande längs hela slangen.  

 Indikeras gas, stäng gasolflaska, vädra ur och påbörja felsökning. 

Byte får enbart utföras av behörig personal. 
 

Om du känner gasollukt när du använder maskinen vidta följande åtgärder: 

1. Stanna motorn genom att trycka ner gasreglaget i botten. Stäng av tändningen med 

nyckeln till läge ”0”. 

2. Stäng av huvudkranen på gasolflaskan. 

3. Flytta maskinen till ett väl ventilerat område. 

4. Ta bort gasoltanken och ta ut den på utsidan av byggnaden. 

5. Om det är något fel på gasoltanken så försök inte reparera den själv utan låt auktoriserad 

firma se till den. 

 

 

Om det mot förmodan skulle börja brinna när du kör maskinen vidta följande 

åtgärder: 

 

1. Stanna motorn genom att trycka ner gasreglaget i botten. Stäng av tändningen med 

nyckeln till läge “0”  

2. Stäng av huvudkranen på gasoltanken. 

3. Flytta maskinen till utsidan om möjligt, annars till ett väl ventilerat utrymme, undvik att 

ställa maskinen nära lättantändliga material. 

4. Försök inte att släcka en eldsvåda som kommer från läckande gas. Låt gasen brinna ur 

men se till att huvudkranen på gasflaskan är stängd. 

5. Lämna in maskinen för inspektion på certifierad verkstad innan den åter tas i bruk. 

 

 

Varning: För att minimera risker när man använder maskinen är det rekommenderat att 

alltid följa användarmanualens instruktioner. 
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2.11  Definition av ”Avstängt och säkert läge” 

    

Maskinen är i ett säkert tillstånd när den inte kan vara en fara. 

 

 Hur man ställer om maskinen till ”Avstängt och säkert läge” 

 

1. Stäng av maskinen genom att sätta startnyckeln till läge ”0” 

2. Om en dammsugare används, stäng av den 

3. Vänta tills alla rörliga delar stannat helt 

4. Stäng av huvudkranen på gasoltanken. 

5. Ta bort nyckeln från nyckelbrytaren så att ingen kan oavsiktligt starta maskinen.  

 

Tryck alltid ner nödstoppet så att ingen oavsiktligt kommer åt att starta maskinen. 

 

 

2.12  Säkerhet som rör service 

  

Sätt maskinen i avstängt och säkert läge innan arbete på den påbörjas.  

 

Läs “2.11  Definition av ”Avstängt och säkert läge””. 

 

 

När maskinen ligger ned bakåt så kan den väga tillbaka till sitt upprätta läge. Var noga med 

att förhindra att detta händer så inga skador på person eller egendom sker. 

 

 

När maskinen har använts så kan segmenten, Scan-On-skivorna motor och andra delar av 

maskinen vara varma. Iakttag försiktighet för att förhindra brännskador. 

 

 

 

Se även “5.5 Tvättning av maskinen”. 

2.13  Säkerhet under transport 

 

Ta alltid av verktygen innan transport då de kan fall av eller orsaka skada på underlaget. 

 

2.13.1 Manuell transport 

 

När maskinen transporteras manuellt, var uppmärksam på sluttningar och kanter. 

Följ arbetsplatsens lokala trafikregler för att undvika olyckor. Att inte följa dessa regler kan 

orsaka skada på person eller egendom. 

2.13.2 Lyftning 

 

Maskinen måste säkras enligt lokala säkerhetsregler innan den lyfts. Ingen får vistas under en 

lyft maskin! Maskinen måste lyftas i enlighet med instruktionerna i “3.3 Lyftning”. Observera 
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maskinens tyngdpunkt innan den lyfts. Att inte följa dessa regler kan orsaka skada på person eller 

egendom. Använd bara remmar och stroppar godkända för rätt vikt och lyftningsmetod! 

2.13.3 Inuti fordon 

 

Säkra maskinen enligt lokala tranportsäkerhetsföreskrifter innan maskinen transporteras inuti 

ett fordon. Att inte sätta fast maskinen kan orsaka skada på person eller egendom. 
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3 Transport 

3.1 Säkerhetsåtgärder 

 

Läs “2.13  Säkerhet under transport” innan transport av maskinen påbörjas. 

 

3.2 Manuell transport 

 

 Ta loss verktygen enligt instruktionerna i “4.15  Verktygsbyte”. 

 Sätt handtaget i det översta läget, säkra med sprinten.  

 Tryck ned handtaget så sliphuvudet lyfter hitta en balans som är bekväm. 

 För maskinen i önskad riktning. 

3.3 Lyftning 

 

Innan lyft av maskinen påbörjas, läs “2.13.2 Lyftning” 

 

 

 Ta loss verktygen enligt instruktionerna i “4.15  Verktygsbyte”. 

 Sätt fast de remmar som skall användas för att lyfta maskinen vid de tre lyftpunkter som 

visas i “Figur 3-1”. 

 Lyft maskinen. 

 

 

Figur 3-1 Lyftpunkter 

3.4 Inuti fordon 

 

 Ta loss verktygen enligt instruktionerna i “4.15  Verktygsbyte”. 

 Säkra maskinen inuti fordonet. 

 

Säkra maskinen enligt lokala säkerhetsföreskrifter. 
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4 Handhavande 

4.1 Förberedelse  

Innan maskinen startas är det viktigt att kontrollera oljenivån med oljestickan. Viktigt att 

tänka på är att man inte ska vrida på oljestickan utan bara låten vila emot för att läsa av rätt 

nivå på oljan. 

Oljan bör vara av typen halvsyntetisk 10W 40 (API SF, SH, SJ eller SL) 

 

4.2 Försiktighetsåtgärder 

 

Alla maskiner som inte används enligt säkerhetsföreskrifterna kan vara farliga att använda, 

ställa in eller utföra service på. Arbetsledaren ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna följs 

under såväl användning och service av maskinen samt att säkerhetsfunktioner som medföljer 

maskinen används. Arbetsledaren ansvarar även för att tillhandahålla lämplig övrig 

säkerhetsutrustning! 

 

Använd aldrig maskinen utan rätt verktyg. 

 

Skyddsglasögon och hörselskydd måste bäras hela tiden. 

 

Maskinen får endast startas i upprätt läge. 

 

Se till att det inte ligger skräp på arbetsytan. 

 

Undersök arbetsytan efter skruvar eller andra hårda föremål som sitter i ytan. Använd inte 

maskinen om det sitter fast främmande föremål i ytan, dessa föremål måste tas bort innan 

maskinen används. 

 

Läs “2 Säkerhetsföreskrifter” innan maskinen tas i bruk. 

 

4.3 Maskinens funktion  

 

Växelhuset har tre slipskivor som roterar i växelhusets motsatta riktning. Varje slipskiva är 

utrustad med en Scan-On-skiva som håller verktygen som används. Se “Figur 4-1”. 

 

Figur 4-1 Illustrerar hur slipskivorna rör sig i förhållande till sliphuvudet. 
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4.4 Hur handtaget används 

 

Figur 4-2 Säkra handtaget 

   
Figur 4-3 Handtaget uppfällt  Figur 4-4 Handtag i arbetsposition  Figur 4-4 Handtaget nedfällt 

 
Figur Beskrivning  

4-2 Säkra handtaget  Säkrar handtaget med sprinten i tre 

olika positioner.  

4-3 Handtaget uppfällt I den här positionen är det möjligt att 

tilta maskinen bakåt, helt för att kunna 

byta slipverktyg. Eller delvis för att 

kunna flytta runt maskinen balanserad 

på de 2 hjulen. 

4-4 Handtaget i arbetsposition Det här är den normala 

arbetspositionen.  

4-5 Handtaget nedfällt I den här positionen är det också möjligt 

att arbeta, främst om det är en 

begränsad arbetsyta där det är svårt att 

manövrera med ett långt handtag. 
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4.5 Kontrollpanel 

 

 

Figur 4-5 Kontrollpanel SC-800 Propane 

 

Item Text Beskrivning 

1 -Varning- Operera inte maskinen på lägre varvtal 

än 700 varv/minut. 

2 RPM Varvtal: varv/min. 

3 EMERGENCY STOP Nödstopp 

4 Tändningslås [0-1-START] Startar och stoppar motorn 

5 Hastighet Justera hastigheten på motorn 

6 Hours Maskinens arbetstimmar 

Tabell 4-1 Beskrivning av panelfunktioner. 
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4.6 Gasoltank 

 

Figur 4-6 Gasoltank. 

 

Nummer Detalj Beskrivning 

1 Huvudkran gasol Stäng genom att vrida medurs  

2 Snabbkoppling slang Slanganslutning till gasoltank     

3 Spännen  Säkrar gasoltanken i maskinen. 

4 nivåfönster Nivå av gasol kvar (saknas i vissa fall) 

 

 

4.7 Vattenanslutning 

 

 

Stängd – Inget vatten används 

 

 

 

Öppen – Vatten används 
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4.8 Hastighetsreglage 

 

 

Figur 4-7 Hastighets reglage 

Nr. Beskrivning 

1 Tryck för att snabbt minska varvtalet 

2 Vrid för att ändra varvtalet     

 

 

4.9 Starta maskinen 

 

Se ”Fel! Hittar inte referenskälla. Före uppstart ” 

 

Hur man startar maskinen. 

 

 Kontrollera oljenivån se ”Fel! Hittar inte referenskälla. Före uppstart ” 

 Se till att maskinen har rätt slipverktyg monterade under maskinen. Se slipguiden för bästa 

val. 

 Se till att gasoltanken är korrekt monterad samt att slangar är anslutna korrekt. 

 Se till att dammsugare eller vattenanslutningar är rätt anslutna om de används. 

 Se till att handtaget är i arbetsposition. 

 Vrid på huvudkranen på gasoltanken genom att vrida den moturs. 

 Starta dammsugare om sådan används. 

 Se till att nödstoppet är i sitt övre läge. Om inte lyft det genom att vrida medurs tills det 

”hoppar” upp 

 Vrid på gasreglaget moturs så att det är ett par cm upp se figur 4-7 

 Vrid startnyckeln medurs tills startmotorn börjar dra. Normalt startar motorn inom 3 

sekunder. Kör inte startmotorn mer än 6 sekunder. Vänta minst 15 sekunder innan 

nytt försök. 

 -Varning-  När motorn startar kan maskinen börja slipa, detta på grund av 

att gasreglaget är högt ställt. Ställ ner gasreglaget helt för att nå tomgång. 
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 Låt maskinen gå på tomgång minst 3 minuter innan hastigheten ökas, detta för att 

värma motorn och för att oljan ska nå alla delar i motorn. 

 För att starta slipningen, vrid gasreglaget moturs tills rätt hastighet uppnåtts. -

Varning- se till att när maskinen är i bruk alltid ligger över 700 varv/minut. Detta är för att 

kopplingen mellan motor och maskin ska vara fullt inkopplad. 

 

4.10  Stoppa maskinen 

 

Hur man stoppar maskinen 

 

 Vrid gasreglaget medurs till sin inre position, alternativt tryck på gasreglaget för att 

snabbare nå tomgång. 

 Maskinen är vid tomgång frånkopplad från motorns varvtal och slipar således inte. 

 Se till att sliptallrikarna stannat helt innan handtaget släpps. 

 Om arbetspasset är slut för dagen rekommenderas att huvudkranen stängs av medans 

maskinen går på tomgång och på så sätt tömma slangar på gasol genom att motorn dör när 

bränslet är slut. 

 Stäng av maskinen helt genom att vrida startnyckeln till läge “0”  

 Stäng av dammsugare om sådan används. 

 Säkerställ så att huvudkranen på gasoltanken är stängd. 

 

4.11  Nödstopp  

Använd bara nödstopp om det är en nödsituation. 

 

4.12  Justera hastigheten på maskinen. 

 

Vrid på gasreglaget moturs för att öka hastigheten och medurs för att minska hastighen. 

Varvtalsområdet på maskinen är emellan 700-1200 varv/minut. 

 

4.13  Avstängt och säkert läge 

 

När arbete på maskinen utförs, antingen servicearbete eller verktygsbyte så måste maskinen 

försättas i ”Avstängt och säkert läge” Se “2.11  Definition av ”Avstängt och säkert läge”” för mer 

information. 

4.14  Slipning 

Se Slipguiden på hemsidan för instruktioner och information om slipning. 
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4.15  Verktygsbyte  

  

Innan verktygen byts, läs “2.12  Säkerhet som rör service”. 

 

 

 Denna illustration visar hur man byter verktygen. 

 

 

Figur 4-8 Hur man fäster slipsegmenten på Scan-On-fästskivan. 

 

1 Sätt in verktyget i den bredaste änden 

  2 Dra verktyget utåt från skivan 

  3 Verktyget sitter nu fast på Scan-On-fästskivan 

 

För att försäkra dig om att verktyget sitter på plats så kan en liten plasthammare användas för att 

försiktigt knacka fast verktyget. Plasthammaren kan även användas för att få bort ett verktyg som 

sitter fast. 



Scan Combiflex 800 Propane – Manual 

 - 22 - 

5 Service 

5.1 Säkerhetsåtgärder  

Ställ maskinen i ”avstängt och säkert läge” innan arbete på maskinen påbörjas. 

 

Se “2.11  Definition av ”Avstängt och säkert läge””. 

 

Läs“Fel! Hittar inte referenskälla. Fel! Hittar inte referenskälla.” innan arbete på 

skinen påbörjas. 

 

Arbeta aldrig på maskinen när huvudströmmen är inkopplad! 

Alla delar måste ha stannat helt innan något arbete påbörjas! 

 

När maskinen ligger ned på sin baksida så kan den väga tillbaka till sitt upprätta läge. Var 

noggrann med att förhindra att detta händer för att försäkras om att inga skador på person 

eller egendom uppstår. 

 

 

När maskinen har varit i bruk så kan segmentet, Scan-On-skivorna och andra delar vara 

varma. Var försiktig för att förhindra brännskador. 

 

Injustering, service- och inspektionsarbete måste utföras av kvalificerad personal. 

 

5.2 Daglig inspektion före bruk  

 

Kontrollera följande saker innan maskinen tas i bruk 

 Kontrollera att hjulen inte är skadade. 

 Kontrollera sliphuvudets skivor och nav efter skador. 

 Kontrollera sliphuvudet, smuts som sitter mellan Scan-On-fästskivan och slipskivenavet 

kan minska flexibiliteten hos sliphuvudet. 

 Kontrollera oljenivån i motorn. 

 Kontrollera så att det inte finns några läckage från olja eller bränsle. 

 Om några skruvar sitter löst, dra åt dem. 

 Se över maskinen så ingen annan skada har uppstått. 

  

Kommenterad [EJ1]: ????? Det avsnittet saknas. 
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5.3 Service- och inspektionsschema  

 

Dagligen  Kontrollerar hjulen 

 Kontrollera sliphuvudet 

 Kontrollera och fyll på olja. 

 Syna maskinen efter skador 

 Kontrollera luftfilter på motor  

Varje 100 timma  Byt motorolja 

 Kontrollera och rengör oljekyl. 

 Rengör tändstift. 

Varje 200 timma   Byt oljefilter  

 Byt luftfilter huvudfilter 

 Kontrollera även luftfilter ”finfilter”  

Varje 300 timme  Demontera skyddskåpa och 

maskinhus och byt kugghjulsfett på 

kuggkransen(560516). Syna V-

ringen(570132) för slitage vid behov 

byt.  

 Rengör förbränningskammare på 

motor* 

 Kontrollera och justera ventiler* 

Varje 500 timma  Byt ut luftfilter ”finfilter” 

12 timmar efter 

service 

 Efterdrag samtliga skruvar 

Tabell 5-1 *Rekommenderas att denna service utförs av Kawasaki service.  

Se Kawasakis Användarmanual för mer detaljerad information om underhåll. 
 

5.4 Byte av Scan-On-fästskiva  

Följ dessa steg för att byta Scan-On-fästskivan. 

 

 Se till att maskinen är försatt i ”avstängt och säkert läge” som är beskrivet i ”2.11  Definition av 

”Avstängt och säkert läge”” 

 Luta bak maskinen och säkra den. 

 Ta bort eventuella verktyg enligt ”4.15  Verktygsbyte”. 

 Lossa de tre skruvarna som håller fast Scan-On-fästskivan. 

 Byt ut Scan-On-fästskivan. 

 Det är rekommenderat att nya skruvar används för att sätta fast den utbytta Scan-On-fästskivan. 

 Det är också rekommenderat att man använder kopparpasta i försänkningen. 

 Skruva åt alla skruvar för hand och se till att de är ordentligt åtdragna. 

5.5 Tvättning av maskinen  

 

Innan tvättning påbörjas, se till att den är i ”avstängt och säkert läge”. 

Använd inte högtryckstvätt för att tvätta maskinen. Vatten och såpa är rekommenderat. 
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5.6 Felsökning 

5.6.1 Vanliga problem  

 
Symptom Orsak Åtgärd A1 

Startmotorn fungerar 

inte. 

 Dåligt eller dött batteri 

 Tändningslåset är ur funktion. 

 

 Ladda eller byt ut batteriet 

 Kontrollera eller byt tändningslås 

 Se motormanual eller kontakta återförsäljare. 

O 

O 

O 

Startmotorn går men 

motorn vill inte starta. 

 Gasoltanken är inte ansluten korrekt 

 Gasoltanken är slut. 

 Det har kommit flytande gasol in I 

motorns regulator. 

 

 Tändstiften ur funktion. 

 Motorns oljenivå är låg och givaren för 

oljetryck får ingen signal. 

 Oljetrycksgivare ur funktion. 

 Nödstoppet är nedtryckt. 

 Koppla från tanken och anslut den på nytt. 

 Byt gasoltank 

 Stäng huvudventilen på gasoltanken och försök 

på nytt. Notera riktningen på gasoltank enligt 

instruktion. 

 By ut tändstift 

 Kontrollera och fyll olja till rätt nivå. 

 

  Kontrollera och by ut oljetrycksgivare. 

 Återställ nödstoppet. 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Motorn verkar svag  

 

 Luftfiltret är smutsigt 

 Tändningen är dåligt inställd 

 Kompressionen är dålig. 

 Serva luftfilter 

 Kontrollera eller byt tändspolar 

 Se service manual för motor eller kontakta 

Scanmaskin, Kawasaki service kontor. 

O 

O 

O 

Motorn blir extremt 

varm. 

 Filter för luftkylning är smutsigt 

 Kylflänsar är smutsiga. 

 

 Rengör filter. 

 Se servicemanual för hur man rengör kylflänsar. 

O 

O 

Hög olje förbrukning  Flera orsaker  Se servicemanual eller kontakta återförsäljare O 

Motorn knackar   Flera orsaker  Se servicemanual eller kontakta återförsäljare O 

Maskinen vibrerar 

kraftfullt. 

 Varvtalet är allt för högt  Sänk hastigheten O 

 Slipverktygen är skadade eller naven 

under maskinen. 

 Inspektera slipverktyg 

 Byt verktyg om nödvändigt  

O 

O 

Tabell 5-1 Vanliga fel 

 

 

Följande tabell beskriver vem som får göra vad när det kommer till servicearbete. 

 

Förkortning Person 

O Maskinoperatör 

S Scanmaskin certifierad servicetekniker 

Tabell 5-2 Behörighet för servicearbete  
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6 Reservdelar Maskinhus 
 

6.1 Centrumaxel 
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Slipspindelaxel 
 

 

 

Figur 6.2 Slipspindel korta (2st) 
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6.2 Slipspindelaxel drivande 

 

 

 

Figur 6.3 Slipspindelaxel med 2st remhjul. (1st) 
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6.3 Axel med kugghjul 
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6.4 Remspännare för huvudrem 
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6.5 Remspännare sekundär rem 
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6.6 Sliphuvud 
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7 Garanti 
 

Denna produkt från Scanmaskin Sverige AB har tolv månaders garantitid.  

Om produkten inte skulle fungera tillfredställande, under denna tid, kommer Scanmaskin göra produkten funktionsduglig för 

den normala användningen, som produkten är avsedd för – utan kostnad för arbete eller reservdelar, enligt följande villkor:  

 

1. Garantin gäller endast person som äger laglig rätt till utrustningen under garanti tiden. 

 

2. Tillverkarens åtaganden begränsas till reparation av defekta delar eller utbyte av dessa enligt tillverkarens 

bedömning. Kostnader och risker för transport liksom demontage och återinstallation av produkten/produkterna 

samt andra direkta eller indirekta kostnader, som hänger samman med den aktuella reparationen, täcks inte av denna 

garanti. 

 

3. Periodiska kontroller, justeringar, underhållsarbeten och ändringar täcks inte av garantin. 

 

4. Scanmaskin ansvarar inte för eventuelle skador på slipskivor eller annan liknande utrustning. 

 

5. Garantin gäller endast för brister i material och konstruktion och gäller inte i följande fall: 

 

a. Skador orsakade genom olycksfall, slarv, ändringar, användning av reservdelar eller slipverktyg som inte 

är originalkomponenter, eller felaktiganvändning och installation. 

 

b. Skador orsakade av blixtnedslag, vatten, brand, vandalisering, felaktig nätspänning, felaktig ventilation 

eller annan orsak, som ligger utanför tillverkarens kontroll. 

 

6. Scanmaskin förbehåller sig rätten att ändra konstruktionen eller göra förbättringar utan skyldighet att ändra tidigare 

tillverkade produkter. 

 

7. Alla garantireparationer måste utföras av Scanmaskin eller av Scanmaskin auktoriserad reparationsverkstad. 

Kostnader för reparationer, som utförts av obehörig verkstad, ersättes inte av Scanmaskin. Om sådan reparation 

skulle skada denna produkt täcks den inte av garantiavtalet. 
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8 EG-Deklaration 
 

 

EG-deklaration om överensstämmelse 

 

 

   Tillverkare Scanmaskin Sverige AB 

 

   Adress Heljesvägen 10 

 427 36 Lindome / Göteborg 

 Sverige 

 

Produkt Slipmaskin 

 

   Produktnamn Scan Combiflex 800 Propane 

 

   Serienummer 

 

_______________ 

 

Produkten i fråga överensstämmer med följande EU-riktlinjer 

 

   Maskindirektiv 2006/42/EG 

   Harmoniserade standarder EN ISO 12100:2010 

  EN ISO 60204-1 

 

  

Plats för utfärdande Lindome / Göteborg / Sverige 

 

Auktoriserad representant Claes-Göran Bergstrand 

 Verkställande Direktör 

 

 

Scanmaskin Sverige AB 

2014-01-03 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

Claes-Göran Bergstrand 

Verkställande Direktör 
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9 Kontakt 
 

Sverige (Huvudkontor) 

  Heljesvägen 10 

Box 187 

  SE-437 22 Lindome 

 

 Tel:  +46 (0) 31 99 49 70 

 Fax:  +46 (0) 31 99 48 70 

 E-mail: info@scanmaskin.se 

 Webb: www.scanmaskin.se 

 

Danmark       
  Torvegade 22 

 DK-7330 Brande 

 

 Tel:  +45 97 18 00 58 

 Fax:  +45 97 18 45 58 

 E-mail: info@scanmineral.dk 

 Webb: www.scanmaskin.se 

 

Norge       
 Postboks 6, Furuset 

NO-1001 Oslo 

Tomtveien 12 

 N-2015 Leisund 

 

 Tel:  +47  63 87 60 00 

 Fax:  +47  63 87 60 01 

 E-mail: info@scanmaskin.no 

 Webb: www.scanmaskin.no 

 

Finland 

  Raudoittajantie 3 A 

 FIN-06450 Porvoo / Borgå 

 

 Tel:  +358 10 292 4700 

 E-mail: info@scanmaskin.fi 

 Webb: www.scanmaskin.fi 

 

USA 

  1407 132nd Avenue Northeast, Suite 8 

 Bellevue, Washington, 98005 

 

 Tel:  +1 425 209 0147 

 E-mail: info@scanmaskin.com 

 Webb: www.scanmaskin.com 

 


