GRUSSORTERARE
M O N T E R I N G S AN V I S N I N G
1 Lägg gallret på marken med sorteringsstängerna uppåt.

GRAVEL-SORTING MACHINE
I N S T R U C T I O N S for assembling
Put grating on ground with sorting bars up. 1

2 Lyft den långsida där gejderplåtarna för fjäderpaketen sitter och sätt fast
de två fjäderpaketen. Lyft gallret så högt att långa benen kan skjutas in
och lås med kättingarna.

Lift that long side where the sockets for the spring bundles are and mount 2
the two spring bundles. Lift grating high enough to push in the long legs
and secure with the chains.

3 Gå med traktorn till motsatt sida och lyft gallersidan så pass högt att Du
kan sätta fast de två korta benen.

Move the lifter to the opposite side and lift the grating high enough to 3
fasten the two shorter legs.

4 Återstår bara att hänga fast plåten. Antingen låter du traktorn bära fram
den (det finns en fastsvetsad kättingstump för det lyftet på plåten) eller
också kan ett par man lyfta plåten så Du kommer åt att fästa den med
de medföljande kättingarna och bultarna.

It now only remains to hang the bumping plate on its place. You can either 4
let the lifter carry it (there is a short chain welded to the plate for that
purpose), or You can have a couple of men lifting it to enable You to
fasten it with the delivered chains and bolts.

LUCKY-harpan skall nu vara färdig för användning. Vid förflyttning
sätter Du skopan så att dess överkant kommer under ett lämpligt
spant. Sedan kan Du utan svårighet förflytta den.

LYCKA TILL MED LUCKY!
Får du några problem vill vi att du hör av dig
så skall vi tillsammans fundera ut en lösning.
Lucky Svetsteknik AB
Myckling 101
891 95 Arnäsvall
Tel verkstad: 0660-375 296
E-post: info@lst-ab.se
Web: www.lst-ab.se

VARNING! Vid sortering, vistas ej närmare än 10 meter!

The LUCKY sorter should now be ready for use. For moving, place
the excavation bucket so that its upper edge is under a suitable part
of the frame. Then You can move it without any difficulties.

GOOD LUCK WITH LUCKY!
If you get any problem we would like to hear from
you so that we together can think of a solution.
Lucky Svetsteknik AB
Myckling 101
S-891 95 Arnäsvall
Tel workshop: +46660-375 296
E-mail: info@lst-ab.se
Web: www.lst-ab.se

DANGER! When sorting, keep a distance of at least 30 feet!

