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El-skottkärra ver-3
Artikel 4503-3

Skottkärran som drar sig själv.
Med ett enkelt tryck på
handreglaget så aktiveras den
inbyggda el-motorn.

En lösning med Hörby Bruks
välkända brukskärra och vår
tillförlitliga navmotorlösning.
Inga kedjor eller remmar
förekommer, den elektriska
motorn sitter elegant inbyggd i
hjulets nav.
Låsbart LiIo batteri i kassett som även
kan brukas på andra redskap

Batteriet av senaste typ (LiFePO4) är placerat under kärran.
Hastigheten regleras steglöst med ett reglage på ena handtaget.
Laddning sker från 240V nät. En laddning räcker normalt till en halv
dags arbete, efter en timmes laddning kan kärran brukas igen alt att.
man växlar till ett fulladdat batteri med ett handgrepp.

Kärra
Hörby Bruks artikelnummer
Vikt
Volym rågat/struket
Motor-enhet
Hjuldiameter
Däckdimension
Belysning
Hastighet@Pmax
Hastighet@Pmax
Strömuttag, kont/mom.
Backfunktion
Låsbart batteri i kassett
Motorhjuls vikt
Vridmoment
Dragkraft
Verkningsgrad
Max effekt @ 36V
Rullmotstånd utan el
Motortyp
Drivspänning
Batterier av standardtyp
Stöldlarm

Ekeby B35
1119
21
120/100

kg
Liter

(tum /mm
cm)
(rpm)
(km/h)
(A)
(kg)
(kg)
(Nm)
(N)
(%)
(W)
(W)
(V)
(Ah)

Kit E
16/400
4.00-8
Tillval
90
0-7
30/50
Standard
4,3
9,2
0…20
500
80
600
0-25
Underhållsfri borstlös
36
10
Tillval

Användning
Endast vuxna personer som noga läst igenom och följer föreskrifterna
får använda denna typ av kärra, vilket ligger på ägarens ansvar.
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Bruksanvisning
Montera batteriet i kassetten med försiktighet så att kontaktdonen löper
in i varandra utan våld. Vrid sedan om strömbrytaren.
Strömbrytaren sitter på batteriet och har 3-lägen. 1=batteri olåst,
2=batteri låst och 3=Motordrift aktiverad. Aktivera el-driften genom att
vrida nyckeln medsols.
.
Laddningstillståndet kan nu läsas av på reglaget, grön lampa betyder
fulladdat, gult halvladdat och rött urladdat. Den röda knappen
reverserar driften dvs. körriktning fram/back på vartannat tryck.
Körning
Tryck försiktigt ned hastighetsreglaget så att kärran startar mjukt.
Reglera hastigheten efter behov. Slå ifrån huvudbrytaren då kärran inte
används eller under längre uppehåll.

Extra utrustning
Belysning, larm mm kan erhållas på begäran.
Batteri 36V 10Ah
Skötsel o underhåll
Håll din navmotor så ren och torr som möjligt, även om de tål en del
fukt skall man definitivt skydda den från direkt överspolning.
Motorhjulet är i övrigt underhållsfritt.

Batterier och laddning
Batterier av LiFePo4 typ skall laddas med medföljande laddare. Denna
typ av batterier har låg självurladdning och tål djupare urladdning än
andra typer av batterier. Anslut laddarens kontakt till batterilådans
uttag. På laddaren finns två lysdioder, en visar att laddaren är i drift
och den andra visar gult eller grönt när laddningen bör avbrytas.

.

Laddning 1-2 timmar brukar vara tillräckligt. Väl skötta batterier kan
brukas under många år.
Batteri byte
Batteriet kan enkelt och snabbt lossas från kassetten. Livslängden
uppgår normalt till 1000 laddningar. Vid byte, lås upp spärren genom
att trycka in nyckeln samtidigt som den vrids motsols.
Förvaring / vinteruppställning.
En produkt med elektrisk drift bör skyddas från fukt och smuts. Förvara
därför din kärra under tak eller allra helst inomhus i normal miljö, dvs. i
utrymmen där inte fukt eller vatten fälls ut på väggar eller golv.
Batterier bör lagras svalt för att minska självurladdning.
Om batteriets strömbrytare är avslagen så klarar sig batteriet utan
laddning i mer än 4mån.
Underhåll
Kontrollera regelbundet att navmotorhjulets infästningar sitter ordentligt
fast, axlarna får absolut inte röra sig, efterdrag vid behov. Lagra
reservnyckeln på säker plats.
Garanti
2års garanti på ingående komponenter utom förbrukningsprodukter,
som till exempel däck, batterier mm.

Service
Motorhjul, kassett och hastighetsreglage kan lossas via sina kontakter
om så erfordras. Ev. reservdelar kan beställas från Electro-Mobile
Scandinavia AB
ELECTRO-MOBILE Scan. AB
www.eletro-mobile.se T: 018 341701
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