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1. Overensstemmelseserklæring 

 

EU-overensstemmelseserklæring 

 
Fabrikant:   Jasopels A/S          Tlf.  +45 76 94 35 00 
Adresse:     Fabriksvej 19                         7441 Bording 

 

Maskine:  Jasopels  Snapmax 
Type     :   3330 – 1098 

 

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i 
overensstemmelse med følgende EU Direktiver: 

2006/42/EC    

 

Endvidere erklæres det at relevante afsnit af nævnte 
harmoniserede standarder er blevet anvendt: 

EN 60204-1  

DS/EN 12100 : 2005 

DS/EN 14121-1  

DS/EN 14121-2 

 

 

Sted og dato:   Bording     1. Juni 2013 

Navn:            Adm. Direktør  Poul Bach 
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3. Forord 

 

 Denne Brugermanual er en vigtig del af deres nye maskine. 
Læs manualen grundigt igennem, og brug den som en 
opslags håndbog. 

 Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed 
og brug af maskinen. 

 Manual bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt 
at brugermanualen følger med maskinen, ved videresalg og 
udlån. 

 Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale 
og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om 
korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne 
brugermanual for yderligere information 
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4. Symbolforklaring 

 

 Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der 
er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, 
anvendes følgende udtryk: 

  

 

 Bemærk!!     

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der 
advarer om vigtige instruktioner, eller informationer 
vedrørende denne maskine.  

 

  

 

 Fare!!  

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer 
om ”Høj Spænding” 

 

 

 Advarsel!! 

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.
  

 

 

 

 

 

 



 

Jasopels  Fabriksvej 19  7441 Bording 

Salg: Tlf. +45 9842 0566  Fax. +45 9843 8000    Service: Tlf. +45 9843 9966  
 

Side 6 af 10 

FARE! 

Maskinen bliver leveret på euro palle, pas på at denne ikke 
vælter under transport. 

 

 

5. Maskine introduktion 

 Maskinen er udviklet til at løsne skindene fra tanerne efter 
tørring. 

 Vognen med tanerne køres ind under bommen på 
Snapmax og operatør kan herefter med lethed løsne 
skindene fra tanerne. Bommen følger automatisk med i 
den retning som operarøren trækker værktøjet. Tanerne 
skal være låst fast i vognen. 

 Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør 
”Brugermanualen” gennemlæses før maskinen tages i 
brug. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk!! 

 Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen 
er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. 
Se denne brugermanual for yderligere information. 

 Maskinen må kun bruges til det formål, den er 
konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE - 
erklæringen. 

 Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen 
eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig 
afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens 
betjeningsknapper. 

 Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for 
operatøren.   
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FARE! 

Afbryd luft og Elforsyning til maskinen inden 
vedligeholdelse, rengøring og anden service 

påbegyndes på maskinen. 

 

Nødstop 

 

Start/Reset 

 

 

Hovedafbryder. 

 

Lufttilslutning. 

 

El-tilslutning. 

 

6. Ibrugtagning 

 Før maskinen tages i brug, skal man sikre sig at den er 
skruet godt fast på et stabilt underlag med beton anker, så 
den ikke kan vælte. 

 

 

Fig.1 Luft og El-tilslutning. 

 Maskinen tilsluttes luft og El (220V)  

 For opstart tændes hovedafbryder, nødstop trykkes ud og 
den grønne knap aktiveres og Snapmax er herefter klar til 
brug.  
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FARE! 

Stik aldrig fingre op i aftrækker værktøj, da der er 
klemningsfare. 

 

Fig.2 Styrring af bom. 

 Styringen af bommen foregår ved at trække wiren i ønsket 
retning, efter træk i en kort tid begynder bommen at følge 
wiren. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Skindaftrækker. 

 Aftrækker føres ned over skindet indtil tanen er helt oppe i 
aftageren. Herefter aktiveres føler i værktøj og skindet 
løsnes automatisk.  
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FARE! 

Afbryd altid luft og elforsyning til maskinen inden 
vedligeholdelse, rengøring og anden service 

påbegyndes på maskinen. 

 

 

7. Vedligeholdelse 

 Føringer på bommen smøres månedligt, ligeledes 
smørres kuglespindel som sidder under øverste skærm. 

 Gummi på aftrækkerværktøj efterses inden sæsonstart og 
der kontrolleres at cylinder mm. kører let. 

 

 

8. Tekniske data 

 

 El-tilslutning 1 x 220 V + PE 

 Luft-tilslutning  Luftkobling 

 Mål   Højde 218 cm 

  Længde 160 cm (Bom) 

  Brede  46 cm 

  Fodplade 55 x 48 cm. 

Støj 

Det vurderes at maskinen ikke støjer mere end det tilladte, 
da det er muligt at føre en almindelig samtale i umiddelbar nærhed af 
maskinen.  

  



 

Jasopels  Fabriksvej 19  7441 Bording 

Salg: Tlf. +45 9842 0566  Fax. +45 9843 8000    Service: Tlf. +45 9843 9966  
 

Side 10 af 10 

 

9. Egne noter 


