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Brugervejledning

Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Ibrugtagningsregistrering

DK

Nesbo fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af Nesbo a/s uden beregning.
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne ibrugtagningsregistrering er indsendt til
Nesbo a/s, senest 1 måned efter levering til brugeren.
Dette kan gøres på vores hjemmeside www.nesbo.dk
eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: Nesbo a/s
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
nesbo@nesbo.dk

Ibrugtagningsregistrering:
Maskinnummer

Model

Leveringsdato

Slutbruger

Adresse

Forhandler

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

EF-overensstemmelseserklæring

DK

EF-overensstemmelseserklæring
Fabrikant: Nesbo a/s
		

Daniavej 31, DK-9550 Mariager, Denmark

		

Telefon: +45 9858 4400

erklærer herved, at

maskine:

Nesbo

		 maskinnr.:
		 dato:

er fremstillet i overensstemmelse med:
Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og
Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC direktivet 2004/108/
EF med senere ændringer.
Standarder anvendt:
DS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion
- Risikovurdering og risikonedsættelse.

Underskrift:
Poul Møller Rasmussen
Produktionschef

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Generelt

DK

Læs denne brugermanual før montering eller brug af Deres nye Nesbo
hydrauliske ukrudtsfejemaskine.
I tvivlstilfælde - kontakt Deres forhandler for assistance.
Brug kun originale Nesbo reservedele til Deres Nesbo maskiner og
udstyr.
Denne manual indeholder en illustreret reservedelsliste. Læs
indledningen til den før bestilling af reservedele.
Definition af påskrifter

Senere i manualen vil De støde på følgende påskrifter:

ADVARSEL
Personskade/livsfare
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende,
som kan forårsage personskade eller livsfare.
FORSIGTIG
Skade på maskine eller tilbehør
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende,
som kan forårsage skade på maskine eller tilbehør.

BEMÆRK
Vigtig information
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende,
som er meget vigtig.

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Advarselsinformation
Aldrig

DK

• tillade ukyndige at anvende maskinen uden overvågning.
• anvende PTO-aksel uden CE-mærke
• benytte maskinen uden de sikkerhedsafskærmninger, som er
påmonteret fra Nesbo A/S.

• tillade personer at befinde sig indenfor maskinens definerede
arbejdsområde.

• forlade traktorsædet, mens maskinen er i gang og stålbørsterne
roterer.

• foretage indstilling/justering af maskinen, mens traktormotoren er
i gang.

• foretage reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, mens
traktormotoren er i gang.

Altid

• efter 15 timers drift kontrollere om bolte og møtrikker er spændte.
Herunder særlig kontrol af fastspændingen af stålbørsterne.

• sikre sig, at man er fortrolig med redskabsbæreren.
• sørge for, at medhjælpere og andre er væk fra maskinens
arbejdsområde under brug af maskinen.

• frakoble traktorens hydraulik/PTO og stoppe traktoren før enhver
justering, vedligeholdelse eller reparation af maskinen.

• sørge for, at man er fortrolig med maskinens hydrauliske
funktioner og de deraf følgende bevægelser.

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Introduktion

DK

Nesbo ukrudtsfejemaskine type UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS
er en hydraulisk drevet ukrudtsfejemaskine og UK 625 MDS er en
mekanisk drevet ukrudtsmaskine. Ukrudtsfejemaskiner er et alternativ
til den traditionelle ukrudtsbekæmpelse nemlig sprøjtning, idet de
mekanisk kan fjerne ukrudt fra flisebelægninger, vejkanter og ved
kantsten.
Ukrudtsfejemaskinen UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS / 625 MDS
er beregnet til front-montering på redskabsbæreren med et kendt
frontmonteringssystem uden brug af specialværktøj. Her tænkes
bl.a. på de standardiserede A-rammer kategori ”0”, ”1” eller ”2” og
3-punktsophæng kategori “0”, ”1” eller ”2”.
Den nødvendige kraft for at drive maskinen leveres fra redskabsbærerens hydrauliske udtag.
Maskinudstyr på UK 425 /
475 / 725 R/L / 625 HDS /
625 MDS

Maskinerne kan leveres i forskellige udgaver, med hensyn til styring af
indstillelige funktioner

Redskabsbærere udstyret
med 2 dobbeltvirkende
hydrauliske udtag.

I denne udgave er ukrudtsbørsten udstyret med 1 stk. omskifterventil
som standard
1. hydraulikudtag til udskud af hovedbom
2. hydraulikudtag til vip af børstehoved, hvor der omskiftes mellem
de 2 hydraulikcylindere med el-omskifterventil, som styres via elboxen.

Traktor udstyret med
1 dobbeltvirkende
hydraulisk udtag

I denne udgave er ukrudtsbørsten udstyret med 1 stk. ekstra
omskifterventil = i alt 2 stk. omskifterventiler.

Traktor udstyret med
3 dobbeltvirkende
hydraulisk udtag

I denne udgave er alle styrefunktioner hydraulisk styret, ingen
omskifterventiler.

Nesbo a/s

Det gør at alle funktioner drives af et hydraulikudtag, som omskiftes
mellem de forskellige funktioner ved hjælp af de 2 omskifterventiler.
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Introduktion
Støj

DK

Den daglige støj, som føreren udsættes for i traktorkabinen, er mellem
74 og 85 dB (A).
Disse tal henviser til de oplysninger, som de fleste traktorfabrikanter
opgiver i deres produktspecifikationer.
I alle situationer, hvor brugeren af UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS /
625 MDS føler sig generet af støj under kørsel, vil Nesbo A/S anbefale,
at man bruger høreværn.

Redskabsbærer valg

Ved valg af redskabsbærer skal man være opmærksom på, at
ukrudtsfejemaskinen og redskabsbærer sammenkoblet udgør en stabil
enhed under drift.
Vær opmærksom på, at redskabsbærerens tyngdepunkt ændres med
ukrudtsbørsten monteret, især når børstehovedet skydes ud, og vær
specielt opmærksom i kupperet terræn.
Som vejledning til valg af traktor til UK - R/L vil Nesbo A/S anbefale, at
traktoren opfylder følgende betingelser:
UK 725 RL

UK 425 / 75 R/L

UK 625 HDS/MDS

- min. egenvægt

1350 kg

850 kg

1000 kg

- min. sporvidde

1000 mm

800 mm

1000 mm

- min. PTO effekt 15 k/W (20,4 HK) 12 k/W (16,5 HK)

15 k/W (20,4 HK)

Liftbehov

Redskabsbæreren skal være forsynet med 3-punktslift kategori 0, 1
eller 2, eller A-ramme kategori 0, 1 eller 2. Eventuelt kan anden anerkendt lift også anvendes.

Hydraulikudtag

Traktoren skal have uafhængig PTO / hydraulik-udtag, så
ukrudtsfejemaskinens omdrejningshastighed er uafhængig af traktorens
fremdrift.

Nesbo a/s
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Montering

DK

ADVARSEL
Man skal sikre sig, at redskabsbærerens PTOomdrejninger / olieflow svarer til det angivende på
maskinen.
Et højre normeret PTO-omdrejninger / olieflow
på redskabsbæreren end det specificerede på
ukrudtsfejemaskinen kan medføre voldsom
stenkastning med personskade til følge eller
ødelæggelse af maskinen.
Montereing på reskabsbæreren

Montering af UK 425 / 475 / 725 R/L / 625 HDS / 625 MDS på
redskabsbæren foregår ved, at man kører hen til ukrudtsfejemaskinen,
som står i grundstillingen.

A-ramme:

Hvis der er tale om påkobling med A-ramme, skal hanparten på
traktoren sænkes så meget som muligt. Dette sikrer, at der er frigang
mellem han- og hunramme. Der køres frem, hvorefter liften hæves, og
rammen går i lås.

3-pkt-ramme:

Traktoren køres hen til ukrudtsfejemaskinen, og man skal så vidt
muligt forsøge at køre vinkelret på maskinen, således at frontliftarmene
passer med naglerne på maskinen. Traktoren stoppes, og den
manuelle del af påkoblingen foretages.

Andre rammetyper:

Følg anvisningen for den specifikke ramme.

ADVARSEL
Det er forbundet med livsfare at manøvrere liften ude
ved påkoblingsstedet. Hvis der er problemer med
påkobling - søg assistance.

Juster topstangen, så ukrudtsfejemaskinens ramme står lodret,
hvorved hovedbommen bevæger sig vandret ved sideforskydning.

Nesbo a/s
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Montering
Gælder kun UK 625 MDS

DK

Stop traktormotoren.
PTO-akslen monteres på traktoren. Kontroller, at låsepalen i
monteringsgaflen er klikket i hak.
Monter sikkerhedskæden og sørg for, at den ikke er strammet så meget
til, at den rives af, når maskinen løftes i transportstilling.

FORSIGTIG
Før PTO-akslen tages i brug, skal man sikre sig,
at den har den korrekte længde, således PTOakslen ved løft ikke forskydes mere end min.
og max længdeindstilling - ifølge PTO-akslens
betjeningsvejledning.

BEMÆRK
Eventuel afkortning af PTO-akslen skal
foretages i overensstemmelse med PTO-akslens
betjeningsvejledning.
Hvis det ikke fremgår af PTO-akslens
betjeningsvejledning - kontakt din forhandler.

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Montering
Gælder kun UK 425 / 475 /
725 R/L / 625 HDS

DK

Driftslangerne med lynkoblinger monteres nu i traktorens
drifthydraulikudtag. Kontroller at koblingerne låser korrekt sammen.
Hydraulikslangerne med lynkoblinger monteres nu på traktorens
dobbeltvirkende fronthydraulikudtag.

FORSIGTIG
Undgå at placere hydraulikslangerne og
el-ledningerne, således at de kan blive ødelagte.

BEMÆRK
Hydraulikslangerne er leveret i standardlængder.
Skal der foretages en afkortning, sker dette hos
forhandleren.

El-styring

Sammen med hydraulikslangerne monteres også el-styringsledningen,
som føres fra ukrudtsfejemaskinen og frem til traktorkabinen, hvor elstyreboksen fastgøres i traktoren.

Grundindstilling

Ukrudtsbørsten er frit ophængt i liften, man opnår den fordel at
man kan flytte større mængde materiale, idet man kan presse
stålbørsterne i underlaget ved brug af højdeindstillingen via regulering
af liftfunktionerne.
Endvidere kan man bl.a. via denne højdeindstilling komme ned i mindre
huller i asfaltbelægningen og lignende og fjerne materiale eller ukrudt.
Man skal dog være opmærksom på, at maskinen kan overbelastes.
Overbelastningsskader, dækkes ikke af reklamationsretten.

BEMÆRK
Hydraulikcylinderens arbejdshastighed for
udskud af arm og vip af børstehoved kan
indstilles på de monterede drøvleventiler.

Nesbo a/s

Side 12

Brugervejledning

Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Montering
Gælder kun UK 625 HDS/
MDS

DK

Brug af støttehjul: (Ekstraudstyr)
Fordelen ved brug af støttehjul er på fladt terræn, hvor der ikke er så
meget materiale, som skal flyttes. Man kan køre hurtigere og samtidig
lave præcisionsarbejde. Endvidere kan der opnås en stabiliseret drift
uden større vibrationer af maskine og traktor.

BEMÆRK
Husk at løse håndtaget for højdeindstilling af støttehjul,
for at undgå ændring af indstilling under drift

BEMÆRK
Hydraulikcylinderens arbejdshastighed for sving af arm
og vip af børstehoved kan indstilles på de monterede
drøvleventiler

Børstens stilling

Man skal her gøre sig bevidst om, hvilke forhold stålbørsterne skal
arbejde under. Ved kantsten og brobelægning er det en fordel, at
børstetallerkenen skråtstilles, hvorved fejningen bliver mere intensiv,
idet færre børster øger børstetrykket på underlaget.

Ved de forskellige indstillinger af børstehoved, kan man ændre
afkastningsstedet / retning.

Nesbo a/s
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Montering

DK

ADVARSEL
Foretag aldrig indstilling af børstetallerkenen, mens der
er andre personer tæt på ukrudtsfejemaskinen.
Andre personer eller medhjælper skal holde sig 3-4
meter væk fra maskinen, mens brugeren befinder sig
på traktorsædet.

Kastning af materiale

Ved skråstilling af børstetallerkenen er man i stand til at kaste
materialet i den retning, som man ønsker. Det er omdrejningsretningen
og skråt stillingen af børstetallerkenen, som bestemmer
udkastningsretningen.

ADVARSEL

Afskærmning

For at undgå mindre udkastning af materiale imod redskabsbæreren
og til siderne er der påmonteret indstillelige gummiafskærmning. Som
hovedregel skal gummiafskærmningen indstilles efter indstilling af
børstetallerkenen.
Ved fladt terræn bør gummiafskærmningen stilles helt ned, dog således
at der er en lille frigang.
Ved ujævnt terræn bør gummiafskærmningen stilles således, at der
er en afstand mellem terræn og afskærmning på ca. 5-10 cm. Herved
undgåes unødig slid på gummiafskærmningen som følge af hård
kontakt med det ujævne terræn.
ADVARSEL
Foretag først indstilling af gummiafskærmning når
traktor er slukket. I modsat fald kan det give anledning
til alvorlig personskade

Nesbo a/s

Side 14

Brugervejledning

Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Montering
Opstart

DK

Maskinen UK 425 / 475 / 725 R/L / UK 625 HDS/MDS er efter
grundindstillingen klar til opstart.
Start traktoren og lad den køre i tomgang.
Kobl PTO-/ hydraulikstyrehåndtaget for ukrudtsmaskinens gear/
hydraulikmotor ind og lad fortsat traktoren køre i tomgang, mens det
kontrolleres, at maskinen roterer frit og uhindret.
Hæv motoromdrejningerne til det normerede omdrejningstal, og lad
maskinen køre 1 minut. Vær opmærksom på unormale vibrationer
og støj fra maskinen. Fremkommer der noget sådant, kontaktes
forhandleren straks.
Sænk traktorens omdrejningstal til tomgang og sæt PTO- /
hydraulikstyre-håndtaget i neutralstilling for at stoppe
ukrudtsfejemaskinen.

BEMÆRK
Ukrudtsbørsten er monteret med en speciel Parker
hydraulikmotor, hvor der er indbygget crossover-ventil,
for at beskytte mod for højt olietryk, eller hvis
hydraulikstyrehåndtaget frakobles ved høj rotationshastighed af børstehovedet. (Dog ikke UK 625 MDS)

Maskinen er nu klar til drift.

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Daglig brug

DK

Ved brug af maskinen skal man før egentlig ibrugtagning sikre sig, at
man er fortrolig med maskinens hydrauliske funktioner.
Maskinen må kun anvendes på de områder, som er beskrevet i
introduktionen.

ADVARSEL
Det er forbundet med personfare at øge rotationshastigheden til en højere værdi end det fra producenten angivne.
Det kan medføre hårdere og længere stenkast, end
der er advaret imod - nemlig ca. 15 meter, indenfor
hvilken radius ingen personer må forefindes.

Skift mellem arbejde i
højre eller venstre side
(Gælder ikke UK 625)

Nesbo a/s

Der skiftes mellem arbejde til højre eller venstre side, ved at gøre
følgende:

Fjern splitbolt for
gummiafskærmning og
afmontér denne.

Fjern de 2 ringsplitter for
styrestang og afmonter denne.

Sving nu børstehovedet over
til modsatte sidde

Montér nu igen og
maskinen er klar til at arbejde
i modsatte side.
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Daglig brug

DK

Lodret arbejde (Kun UK
725 R/L)

UK 725 R/L kan vippe børstehovedet
om i lodret arbejdsstilling

Driftstop

Ved driftstop:
Sænk traktorens omdrejningstal til tomgang, udkobl traktorens PTO/ hydraulik-håndtag og stop traktoren, før De forlader førersædet.
Hvis De er i tvivl om årsagen til driftstoppet, skal De kontakte Deres
forhandler. Det gælder såvel hydrauliske/elektriske som mekaniske
funktioner.
Ved genstart:
Kontroller at traktorens PTO- / hydraulik-håndtag er koblet ud. Start
traktoren og lad den køre i tomgang, mens det kontrolleres at maskinen
atter fungerer upåklageligt.

Brandfare

I tilfælde af at ukrudtsfejemaskinen skal arbejde under meget tørre
forhold og samtidigt på hårdt underlag, kan det give anledning til
gnistdannelse.
Sandsynligheden for antændelse af tørt vegetation er derfor til stede.

ADVARSEL
På udsatte steder, hvor der forefindes meget tørt
vegetation, og hvor brande kan brede sig, skal man før
kørsel med ukrudtsfejemaskinen foretage en vanding
af området, hvor maskinen skal arbejde.

Nesbo a/s
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Afmontering
Afmontering

DK

Når UK 425 / 475 /725 R/L / UK 625 HDS/MDS skal frakobles
redskabsbæreren, foretages følgende i nævnte rækkefølge:

• Maskinen stilles i smalleste position.
• Børstetallerken stilles i vandret position, således at alle børsterne
hviler på et plant underlag.

• Traktoren stoppes med ukrudtsfejemaskinen løftet fra underlaget.
• Støtteben monteres på monteringsrammen.
• Hydraulikslangerne frakobles traktoren, beskyttelseshætterne
påsættes, og slangerne lægges henover hovedbommen.

• Hvis maskinen har el-udstyr: Betjeningsboksen til

cylinderomskiftningen afmonteres og lægges ligeledes henover
hovedbommen.

• Traktoren startes nu og ukrudtsfejemaskinen sænkes ned på det
plane underlag.

A-ramme:

Låsepalen på hunparten løftes, og rammen sænkes til frigang. Nu kan
traktoren bakkes fri af ukrudtsfejemaskinen og dermed kobles fra.

3-punkt ophæng:

Efter sænkningen af ukrudtsfejemaskinen stoppes traktoren.
Naglen til topstangen på ukrudtsfejemaskinen fjernes, således at
topstangen kun er fastgjort til traktoren.
Naglerne til liftarmene fjernes nu.Traktoren startes og bakkes fri af
ukrudtsfejemaskinen.

ADVARSEL
Foretag aldrig manøvrering af traktorens lift, mens
der er personer/medhjælpere, som kan få kontakt
med maskine og traktor. Det kan medføre alvorlig
personskade i form af fastklemning.
Opbevaring

Efter endt sæson rengøres og renses UK 425 / 475 /725 R/L / UK
625 HDS/MDS med henblik på god og sikker opbevaring. Det vil sige,
at ukrudtsfejemaskinen skal renses for ukrudt, jord og lignende på
stålbørsterne og afskærmningen.
Desuden bør afsnittet om vedligeholdelse følges, hvorved Deres
ukrudtsfejemaskine opnår længst levetid.

Nesbo a/s
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Nesbo UK 425 / 475 / 725 R/L - UK 625 HDS/MDS

Vedligeholdelse
Efterspænding

DK

Bolte og møtrikker.
Alle bolte og møtrikker skal efterspændes efter de første 5 timers brug
og derefter for hver 15 timers drift.

Smøring

Dagligt:
Smørring af PTO-aksel, se betjeningsvejledning for PTO-aksel.
For hver 50 timers drift:
Smøres med fedt: drejeleddet på hovedbom og cylinderøjer.

ADVARSEL
Omgang med fedt og olie kan være
sundhedsskadeligt.
Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er påført
beholderne for fedt og olie.
Vinkelgear
- Kun UK 625 MDS

Vinkelgearet er fra fabrikken påfyldt olie til kanten af påfyldningshullet.
Det kræver som regel ingen vedligeholdelse, kun jævnligt kontrol af
oliestanden og eventuelt efterfyldning af højtryksolien SAE 80W/90.
Ved eventuel oliepåfyldning ved
drejeleddet drejes hovedbommen ud til
den ene side, hvorefter redskabsbæren
stoppes.
De to gear er nu klar til efterfyldning.
Vinkelgearet ved børstehovedet skal før
påfyldning stå således, at påfyldningsrøret
står lodret.

Nesbo a/s

Olietjek
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Vedligeholdelse
Udskiftning sliddele

DK

Stålbørster:
Ved udskiftning af stålbørster på grund af slitage foretages følgende:

• Traktoren stoppes!
• Ukrudtsfejemaskinens børstetallerken er løftet fra jorden!
• Med standardværktøj løsnes og fjernes boltene i totterne på
børstetallerken, og de slidte stålbørster kan udskiftes.

• Boltene spændes sikkert og forsvarligt i totterne på
børstetallerkenen, så de ikke løsner sig under drift.

Gummiafskærmning:
Ved slitage af gummidugen udskiftes denne, hvorefter påsætning af ny
gummidug foretages.

BEMÆRK
Kontrollér at alle afskærmninger er sat korrekt på igen
efter eventuel afmontering.

BEMÆRK
Slidte/defekte afskærmninger incl. PTO-afskærmning
skal udskiftes med nye.

Ved udskiftning af PTO-aksel eller hydraulikslange, vær sikker på at
disse er monteret korrekt og har den rette længde.
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Mærkning

DK

Maskinen skal være forsynet med nedenstående skilte/mærker. Disse
skal være på maskinen, og de skal være synlige. Nye mærker/skilte
kan fås fra fabrikken ved henvendelse hos Deres forhandler.
Advarselsskiltet på
ukrudtsbørsten

• Advarsel mod enhver form for kontakt med stålbørsterne - både
mens de roterer, og når de ikke roterer.

• Endvidere advares der imod personfærdsel indenfor 15 meters
afstand, mens den er i drift.

Nummerplade:

Maskinen er forsynet med et pånittet typeskilt/nummerplade. Nummeret
indgraveret i denne plade er entydigt for den aktuelle maskine.
Fabrikken vil således altid kunne finde tilbage til netop Deres maskine.
Endvidere angiver nummerpladen også maskinens vægt i kg.

CE-mærke/
fabrikantadresse:

Typeskiltet er forsynet med CE-mærke, som også angiver
fremstillingsåret og fabrikkens hjemmeside og telefonnummer.

Andre mærker:

Maskinen er desuden forsynet med fabrikkens ”egne” mærker: logo
osv.
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Service og reklamationsbestemmelse
Reklamation

DK

På Nesbo er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på
materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af Nesbo a/s uden
beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.
Komponenter, som ikke er fremstillet af Nesbo, omfattes af
reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende
dele godkender.
Nesbo a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan
reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse,
før der foreligger et svar fra leverandøren.
Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:
•
•
•
•

sagen anmeldes til Nesbo før påbegyndelse
arbejdstid aftales med Nesbo og udføres af kvalificerede
fagfolk
eventuel arbejdsløn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som Nesbo ikke har givet tilladelse
til, vil ikke blive godkendt.
Hvis Nesbo a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes
sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.
Nesbo a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller
repareres.
Reklamationsretten omfatter ikke
•
•
•

normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
skader på grund af påkørsel.
manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer
eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes
uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.
Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke
kræves udført på eksisterende maskiner.
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Service og reklamationsbestemmelse
Husk ved reklamationsspørgsmål:

DK

Reklamationen skal ske direkte til Nesbo a/s, og reklamationsrapport
med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato
til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette gøres med
forhandlerlogin på vores hjemmeside www.nesbo.dk.
Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os
ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til,
om reklamationen kan godkendes.
Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen
indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere
maskiner af høj kvalitet.
Mariager, den 01.06.2017
Nesbo a/s
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