
ATC 2000 
Overflaterenser for kunstgress

BRUKERMANUAL

ATC har tre funksjoner:
Renser underlaget for søppel og uønskede partikler.
Dyplufter og mykgjør banedekket, arbeidsdybde opptil 
18 mm. Slodder og sletter  banedekket.

ATC trekkes med:
Maskinene trekkes etter en liten traktor eller annet 
egnet kjøretøy. ATC kobles til kjøretøyet med en 
slepewire. Viktig at innfestningen til kjøretøyet er i en 
slik høyde at maskinen ligger stabilt, 10-30 cm høyere 
en en maskinens trekkpunkt. Om ikke kan det resultere 
i at slepet blir ustabilt og maskinen ikke får nødvendig 
kontakte med underlaget. Anbefalt  hastighet under 
kjøring er 10-20 km/t.

Innstillinger:
Justering av de forskjellige verktøy:
Alle verktøy, rense- lufte- og sloddeverktøy kan 
trinnløst justeres med ønsket påtrykk mot underlaget.
For å justere innstillingen er det lik fremgangsmåte på
alle disse verktøyene.

Løsne låsemutteren (13 mm) på endene av tverrvangen  
et par omdreininger, det sorte rattet kan da justeres 
til verktøyet har den ønskede høyde. Bruk en 13 mm 
fastnøkkel.
 
NB ! Viktig å huske å stramme låsemutter etter hver 
justering.

Når maskinen skal taes i bruk:
Man begynner med lite påtrykk på samtlige 
verktøy og øker påtrykket til ønsket effekt er 
oppnådd. Kjørehastighet kan være forskjellig fra 
bane til bane og hvor hard eller myk banen er, 
mengde med gummigranulat , granulatstørrelse 
osv.  Tilpass hastigheten slik at maskinen ligger 
stabilt og vibrasjonene i oppsamlerkurven skiller ut 
gummigranulat og tilbakefører dette i banedekket.

NB. Hvis oppsamlerkurven fylles med gummigranulat, 
reduseres påtrykket på oppsamlerverktøyet. 
Skakehjulet kan skades om man har for mye vekt i 
oppsamlerkurven.

Søppel og partikler som blir liggende i 
oppsamlerkurven må jevnlig fjernes for å forhindre 
at den tettes til. Om maskinen brukes ved regn eller 
fuktige forhold vil gummigranulat kunne klebe seg til 
maskinens verktøy og effekten reduseres.

Man kan velge om man vil bruke alle verktøy samtidig, 
enkeltvis eller i kombinasjoner.

Maskinen må ikke trekkes eller kjøres utenfor 
kunstgressdekket da dette kan skade maskinen.

Unngå å bruke maskinen der hvor banedekket er 
skadet eller hvor ujevnheter i underlaget kan påføre 
maskinen skade. 
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