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1.  
AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED 

Sikkerhedsinformation 

 

− Arbejd aldrig på maskinen uden at nødstop på el-boksen er aktiveret og olietryk er koblet 

fra.. 

− Det er forbudt for uvedkommende at komme indenfor en afstand på 10 m fra maskinen, når 

den er i drift, fordi der er bevægelige dele, og fordi der kan sprøjte olie fra en beskadiget 

slange.  

− Belysning ifølge færdselsloven skal fungere. 

− Containerelevator  er udelukkende bygget til ophejsning af containere, og det er  forbudt at 

bruge den til op- eller ned hejsning af personer. 

− Påse, at der  ingen personer eller legemsdele er  i elevatorens arbejdsområde under driften. 

− Hvis uregelmæssigheder opstår, såvel elektronisk som hydraulisk, skal vognen tages ud af 

drift, indtil reparation er gennemført.  

− Forlades traktor, skal denne låses, så uvedkommende personer ikke kan komme ind og køre 

med vognen. 

− Vognen skal altid stå på et fast og vandret plan.       

− Må kun tilsluttes 12 V anlæg 

− Når renovationsvognen flyttes fra et sted til et andet, må der ikke befinde sig en container i 

containerelevatoren. 
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2.  
 

EU-overensstemmelseserklæring 

 

Fabrikant: POMI ApS 
  Abildvadvej 5, Thorup 
  DK-9610 Nørager 
  Tlf. 0045 98552000 
  Firma 
 
Erklærer hermed, at 
 
 
Maskine: Renovationsvogn  
 Mærke type, serie nr., år 
 
 
a) er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets Direktiv af 14. Juni 1989 om 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF) som ændret 
den 20/6 91 (91/368/EØF) (93/44/EØF) og (93/68/EØF), under særlig henvisning til direktivets 
bilag I om væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og 
fremstilling af maskiner. 

 
Herunder navnlig: 
 
b) er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder (Direktivets art. 5, 

stk. 2) 
 
c) er fremstillet i overensstemmelser med andre standarder og/eller tekniske bestemmelser. 
 
 
 
_____________________________  ________________________ 
Underskrift    Dato 
 
Poul Mikkelsen 
Direktør  
POMI ApS 
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1.  
Ved bestilling af reservedele bedes serienummer oplyst. Det findes på forenden af chassisrammens 

venstre side. 

Vognens identifikation 

 

Serie nr.___________________ 

 

 

 

 

 

2.  

2.1. 

Vejledning 

Bak traktoren hen til vognen og sæt trækbolten gennem trækøjet på traktor og vogn, og sikre med 

ringsplit. Herefter hæves støttebenet ved at dreje håndtaget med urets retning. Støttebenet tages af 

og sættes i det skrå profilrør på venstre side af chassisrammen. 

Sammenkobling af traktor og vogn 

Tilslut hydraulikslanger og strømledning. 

Vognen tilkobles kun 12V anlæg. 

 

2.2. 

Åben topluger på vognen 

Brug af elevator 

Sænk elevator til container 

Skub container hen til elevator med låget åbent. 

Hæv elevator med container til top 

Tip affald fra container over i vogn. 

Sænk den tømte container, NB ! Stop når container når jorden ellers ruller wiren baglæns op 

og klemmes derved, det  kan forårsage brud !! 

Luk topluge 

Fjern den tomme container. 

Hæv elevator op til top. 

Lås mellemrammen, så den ikke går i jorden (kun ved vogn med lang elevator). 
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2.3. 

Komprimeringsanlægget  startes ved at aktivere knappen for komprimator. Ved stemplernes udløb 

køres komprimeringsanlægget automatisk tilbage. 

Komprimering 

 

2.4. 

Traktor med vogn bakkes til affaldscontainer. Håndtag til at hæve container aktiveres så containeren 

er i den højde den skal. Materialet skubbes ud ved at aktivere komprimator og vognen tømmes. 

Tømning af vogn 

Kør fra affaldscontainer og sænk vognen ned igen. 

 

2.5. 

Når man ønsker at koble vognen fra traktor sænkes støttebenet ved at dreje håndtaget mod urets 

retning. Man kan herefter trække ringsplittet ud af trækbolten og trække trækbolten op af trækøjet. 

Frakobling af vogn 

 

2.6. 

Ved parkering af vognen, 

Parkering af vogn 

HUSK 

 

altid at parkere på fast og vandret plan. 
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3.  
 

Maskinens funktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Nødstop - Ved at trykke denne kontakt ind, stopper komprimator i vognen, og for at starte 

igen, skal den drejes ud af sin låsestilling, og den ønskede funktion skal aktiveres igen. 

B. Man - bruges til at køre komprimatoren frem og tilbage når C står i Man. 

C. Denne kontakt har 3 trin. 

• Man Her skal man bruge knappen B til at køre komprimatoren frem og tilbage. 

• Auto Kører komprimatoren frem og tilbage automatisk. Aktiveres ved at dreje over 

 på Comp. 

• Comp Knappen aktiverer komprimatoren til at køre frem og tilbage automatisk. Den 

 har en fjederfunktion så den hopper tilbage på Auto. 

1. Åbner / lukker topluger på containeren 

2. Hæve / sænke elevator 

3. Kører elevator ud / ind (hvis det er monteret). 

4. Tipper elevatoren rundt så containeren bliver tømt. 

5. Hæv / sænke renovationscontainer. 

6. Åbner / lukker baglågen. 

  

B 

A 

C 

1 2 3 4 5 6 
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4.  
 

Vedligeholdelse 

DAGLIG: Hver dag efter brug rengøres renovationsvognen. 

  Elevatoren smøres. 

 

UGENTLIG: Ligeledes smøres alle cylindre og bevægelige dele i dertil  indrettede smørenipler 

  eller med oliekande. 

 

MÅNEDELIG: 1 gang om måneden gås alle slanger, forskruninger og ledninger efter,  

  for at se efter tegn på slid eller brud.  

 

  Arbejd ikke under lad uden at der er sat et mekanisk stop ind. 

 

ÅRLIGT: 1 gang årligt skal der foretages et hovedeftersyn. Her gennemgår man vognen 

  overalt og eventuelle fejl repareret. 
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