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MOTORSPRUTA 650L B /T
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

M6790-328011

9

Kbok

Tluft:9

T:9

Fd

Emb

4:9

Särskilda riktlinjer
Hantering och transport
All bensin ska tappas ur bränsletanken innan motorsprutan transporteras.
Batterikablarna ska demonteras från startbatteriet innan motorsprutan
transporteras.
Motorsprutan ska spännas fast med remmarna i ytteremballagets bottendel.
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Förvaringsmetod
Startbatteriet ska förvaras enligt M7782-124014 BLYBATT VENTREGL.
Vårdintervall
Startbatteriet ska vårdas i de intervall som anges i M7782-124014 BLYBATT
VENTREGL.
Vårdpersonal
För rengöring, kontroll, underhållsladdning och förvaring av startbatteriet
ansvarar särskilt utbildad personal.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Mats Gustafsson PRL MS 369
Dennis Norin

Ersätter:
Tidigare fastställd:
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande
publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

Startbatteri

M7782-124014/ BLYBATT VENTREGL

Grundtillsyn

M7782-032811/MVSCHG MOTORSP 650

Förrådsinstruktioner

M7782-125001/FÖRBRMOTOR GEMENS

Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Instruktionsbok

M7786-082801/IBOK MOTORSPR 650L

Tillbehörslista

M7777-157990/TL F M6790-328011

Referenser Övrigt

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt
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Allmänt gäller att grundtillsyn ska vara utförd innan motorsprutan förrådsställs.
•

Utför instruktionerna under avsnitt Förvaring vid frysrisk, se IBOK.

•

Kontrollera motorsprutan och dess tillbehör med avseende på befintlighet,
skador och rengöring.

•

Töm bensintanken helt.

•

Ta bort startbatteriet från motorsprutan.
VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Förrådsställning
Inget får staplas ovanpå ytteremballaget när dess huv har pallats upp från
bottendelen, se nedan. Bensintanken måste vara tömd.
Torrluftåtgärder
Motorsprutan ska förvaras i helavfuktat förråd med ytteremballagets huv
uppallad från dess bottendel med de medföljande distansklossarna, se IBOK.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Vart 4:e år
För utförligare instruktioner av de olika momenten nedan, se IBOK
MOTORSPR 650L, M7786-082801.
1 Ta ut motorsprutan ur emballaget.
2 Fyll bränsletanken med en liten mängd bensin (så pass att det räcker för en
kortare provkörning).
3 Kontrollera motoroljenivån.
4 Kontrollera oljenivån i pumphuset.
5 Sätt dit och koppla in startbatteriet.
VARNING
Motorsprutan får inte köras i slutna utrymmen eller i områden med
dålig ventilation. Risk för allvarliga personskador på
grund av giftiga avgaser.

VARNING
Om motorsprutan ska flyttas för hand måste den lyftas av minst fyra
personer d.v.s. så många personer som det finns bärhandtag.personer.

VARNING
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Hörselskydd ska bäras vid vistelse i närheten av motorsprutan när den är igång. Risk för hörselskador.

6 Utför åtgärder för förvaring vid frysrisk (här ingår även att ett torrt sugprov
genomförs) Kontrollera under tiden motorsprutan är igång att det inte
förekommer något oljud från motor och pump eller något olje- eller
bränsleläckage.
7 Ta bort startbatteriet från motorsprutan.
8 Tappa ur all bensin ur bränsletanken.
9 Placera motorsprutan i emballaget.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
•

Sätt tillbaka startbatteriet. Obs! Montera inte batterikablarna om motorsprutan ska transporteras.

•

Kontrollera att alla tillbehör finns på plats, se tillbehörslista M7777-157990.

•

Ta bort distansklossarna och placera dem i ytteremballaget. Spänn fast
emballagets huv mot bottendelen.

