4. Betjening af Hydra Combi.
Nedenstående beskrivelse er i henhold til EU-direktiv No 1099/2009 vedrørende aflivning af
pelsdyr.

4.1 Før start.
For at sikre optimale driftsbetingelser for maskinen skal den kontrolleres inden start.


Kontrollere motoroliestand med oliepinden.
Efterfyld med motorolie SAE 10W-30.



Kontrollere hydraulikoliestand i skueglasset.

Efterfyld med hydraulikolie ISO VG46


Kontrollere af motorens luftfilter er rent.



Kontrollere at der ikke står kondensvand i slangen til indsugningen.



Kontrollere kassens tætningslister er intakte.



Kontrollere at hullerne udstødningsrøret samt indsugningsrøret, indvendigt i kassen
er rene.



Kontrollere for utilsigtede utætheder i udstødningssystemet.



Tap gammelt vand af filterkasser og påfyld 4,0l rent vand.



Kontrollere at filteret i filterkassen er ren.
Ønskes yderligere filtrering lægges der en ren bomuldsklud omkring.



Påfyld benzin oktan 92.
Tilsæt karburatorsprit hvis omgivelsestemperaturen er mellem -2ºc til 7ºc

4.2 Opstart.
Inden aflivning påbegyndes skal maskinen opvarmes til driftstemperatur.


Indstil betjeningshåndtag til fuld choker og fuld gas.



Drej nøglen om på start eller træk i rekyl starteren (start snoren).



Når motoren er i gang, indstilles chokeren til fra.



Gashåndtaget reguleres til 1/3 gas.



Maskinen skal nu varme op i 5min.
Imens kontrolleres tætninger i låg, frontklap og hele udstødningssystemet fra motor
til kasse for utætheder.



Kontrollere at maskinen ikke kryber når fremdriftshåndtag ikke er aktiveret.



Kontrollere at sikkerhedstrykpladen under styrehåndtaget aktivere fremdrift ved
påvirkning.
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4.3 Aflivning af mink:


For at opnår den rette gasprocent i kassen indstilles gashåndtaget nu mellem 2/3 og
maks. og aflivningsknappen trækkes ud.



Maskinen skal nu ”påfylde” gas i 2 min. Begynder motoren at gå dårligt (Hakke)
skubbes aflivningsknappen ind.
Denne tid kan bruges til køre ned til farmen.



Kontrollere gasprocenten med en lighter eller Co tester i kassens top.
-

Lighteren skal gå ud.

-

Co testeren skal vise min 1 %.



Gashåndtaget indstilles til tomgang og aflivningsknappen trækkes ud.



Minkene fyldes nu i kassen med jævne mellemrum.



Når sidste mink er i kassen indstilles gashåndtaget til mellem 2/3 til maks. gas.



Maskinen skal nu ”påfylde” gas i 5 min. Begynder motoren at gå dårligt (Hakke)
skubbes aflivningsknappen ind.
Denne tid kan bruges til køre ned til tømmeområdet.



Kør maskinen ind over transportbåndet og åben front lågen.



Tænd transportbåndet og tip kassen.



Når kassen er tom, lukkes frontlågen og processen beskrevet i afsnit 4.3
påbegyndes forfra.



Efter behov tømmes vand kassen og nyt vand påfyldes.

4.4 Rengøring.
Efter endt aflivning skal maskinen rengøres.


Rengør kassens bund.



Rengør eller udskift filterne i filterkassen.



Tøm filterkassen for vand og rengør den.



Rengør motorens luftfilter samt indsugningsslange.
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