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1 Introduktion 
 

Kapitlet omfattar följande stycken: 

1.1 Om den här manualen ........................................................................................ 3 

1.2 Viktig information till användaren ....................................................................... 4 

 

1.1 Om den här manualen 
Manualen syfte och målgrupp 

Denna bruksanvisning beskriver utförligt hur tillbehöret till maskinen skall 
installeras, användas, skötas och hur tillsynen skall utföras. Den beskriver även 
vilka åtgärder som skall vidtagas för maximal säkerhet, hur säkerhetsdetaljerna 
är utformade och fungerar, samt deras kontroll och tillsyn med eventuella 
reparationer som följd. 

Målgruppen är användaren av maskinen samt till den eller de som utför 
standardiserade service- och underhållsåtgärder. 

Mera genomgripande service eller felsökning skall utföras av återförsäljarens 
servicepersonal. 

För mer information om själva Järnhästen Essence inklusive 
fjärrkontrollfunktionerna hänvisas till Järnhästens bruksanvisning. 

CE-godkännande 
Detta tillbehör är ett originaltillbehör för användning tillsammans med 
Järnhästen Essence och maskinens CE-godkännande omfattar även detta 
tillbehör tillsammans med denna manual. 
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1.2 Viktig information till användaren 
Läs detta innan du använder produkten 

Alla användare måste läsa manualen och särskilt viktigt är det att alla användare 
läser och förstår avsnitten om säkerhet. 

Avsedd användning av produkten 
Arboristgripen AG300 är utvecklad och anpassad för användning tillsammans 
med Järnhästen Essence som är en banddriven, fjärrstyrd redskaps- och 
lastbärare för transporter och arbete främst i utomhusterräng.  

Arboristgripen måste användas tillsammans med tillbehörslyften TF700. 
Infästning av Arboristgripen görs i tillbehörslyftens fästplatta.  

Arboristgripen AG300 är främst avsedd att användas för att lyfta och dra 
trädstammar, grenar och liknande. Men den är även avsedd att användas som 
fällriktare, alltså att den kan stödja och/eller skjuva på ett träd för att fälla i 
tänkt riktning.  

Operatör som använder arboristgripen som fällriktare måste minst ha 
motorsågskörkort, arboristutbildning eller motsvarande för att ha förståelsen 
för de risker som finns vid trädfällning.  

 

OBSERVERA 
att all användning av Arboristgripen AG300 som inte beskrivs 
i denna manual inte är tillåten utan kontakt med tillverkaren. 

Förutsättningar för användning 
För att kunna följa den här manualen och använda produkten krävs att du: 

• Har grundläggande kunskaper och färdigheter för arbete med Järnhästen 
Essence i terräng. 

• Har läst bruksanvisningen till Järnhästen Essence samt bruksanvisningen 
till Tillbehörslyften TF700. 
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Säkerhetsanvisningar 
Denna manual innehåller säkerhetsanvisningar (VARNING, FÖRSIKTIG och 
OBSERVERA) för att du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt. Se 
definitionerna nedan. 

 

VARNING 
VARNING uppmärksammar en potentiellt farlig situation 
som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är 
viktigt att du inte fortsätter förrän du har uppfyllt och förstått 
alla samtliga nämnda förhållanden. 

  

 

FÖRSIKTIG 
FÖRSIKTIG uppmärksammar en farlig situation som kan leda 
till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att du 
inte fortsätter förrän du har uppfyllt och förstått alla samtliga 
nämnda förhållanden. 

 

 

OBSERVERA 
OBSERVERA betyder att du måste följa instruktionen för att 
undvika skada på produkten eller på annan utrustning. 
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2 Säkerhetsinstruktioner 
Om det här kapitlet 

Det här kapitlet beskriver säkerhetsföreskrifterna och åtgärder vid 
nödsituationer. 

Viktigt  

 

VARNING 
Före installation, drift, användningar och underhåll av 
produkten måste du som användare ha läst och förstått hela 
detta kapitel så att du är medveten om de risken som 
föreligger. 

 

2.1 Säkerhetsföreskrifter 
Allmänna försiktighetsåtgärder 

• Använd inte lyften för att lyfta något som gör att maskinen tippar baklänges. 

• Vid lyft, försök sträva efter att skjuta chassiet så lång fram som möjlig i 
förhållande till drivbanden för att undvika vältning.   

• Max lyftkapacitet för gripen är 300kg. 

• Undvik för hög belastning i sidled, tillbehöret är konstruerat för att i huvudsak 
lyfta upp och ned. Stora sidokrafter kan både skada tillbehöret och orsaka att 
Järnhästen börjar svänga kraftigt eller välter 

• Vistas inte under lyften med någon kroppsdel och håll tillräckligt avstånd till 
gripen vid användning. Den ska manövreras med fjärrkontrollen till Järnhästen.  

• Lämna inte maskinen med gripen upplyft utan lägg ned den mot ett stöd eller 
mark för att undvika att lyften sänks pga slangbrott eller ventilfel. 

• Var försiktig vid montering och demontering av Arboristgripen eftersom det 
finns en klämrisk.  

Personlig skyddsutrustning 
Använd lämplig personlig skyddsutrustning 

 
Skyddshandskar skall användas vid arbete med hydraulolja.  
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3 Beskrivning av Arboristgripen 
AG300 

Om det här kapitlet 
Det här kapitlet beskriver översiktligt tillbehörets huvuddelar och funktioner 

I det här kapitlet 

3.1 Tillbehörets  huvuddelar ....................................................................................... 7 

3.2 Funktionsprinciper ................................................................................................. 8 

3.1 Tillbehörets  huvuddelar 
AG300 består av följande huvuddelar: 

1. Kranarm 

2. Timmergrip 

3. Länk övre 

4. Länk undre     
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3.2 Funktionsprinciper 
Allmänt 

Arboristgripen AG300 monteras på Tillbehörslyftens (TF700) adapterplatta 
och låses fast med två fjädrande låsbultar.  

Arboristgripens timmergrip har en hydraulisk kolv för öppning och stängning, 
vilken ansluts till Järnhästen Essence arbetshydraulik.  

Timmergripens hydraulik styrs via fjärrstyrningen på Järnhästen Essence. 

4 Tekniska data 
Mått 

Dimensioner (l x b x h) 725x808x956 mm  
Transportlängd (på pall) 1612 mm 
Vikt 110 kg 
Max lyftkapacitet 300 kg 
Max gripöppning 1255 mm 
Minsta greppområde Ø75 mm 
Rotationssystem Fritt roterande, 180° 
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5 Montering, uppstart och 
demontering  

Om det här kapitlet  
Det här kapitlet beskriver hur arboristgripen monteras och startas upp samt 
hur den demonteras.   

I det här kapitlet 

5.1 Leverans och uppackning ................................................................................... 9 

5.2 Montage av ej installerade delar som medföljer leveransen ..........................10 

5.3 Demontering ........................................................................................................12 

 

5.1 Leverans och uppackning 
Arboristgripen AG300 levereras normalt monterad på Järnhästen Essence 
inklusive tillbehörslyften TF700 och inga ytterligare installationer behöver 
göras. 

Arboristgripen kan också beställas och levereras separat och då behöver 
uppackning och installation utföras av användaren:  

Steg Åtgärd 

1 Ta bort trä- och plastemballage 

2 Kontrollera att inga synliga skador förekommer 

 

 

VARNING 
Se till att Arboristgripen är monterad korrekt eftersom det 
annars finns en risk att den kan röra på sig eller falla av, vilket 
utgör en risk för kläm- och krosskador.  
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5.2 Montage av ej installerade delar 
som medföljer leveransen 
Det är enkelt och går snabbt att montera Arboristgripen. Den monteras på 
Tillbehörslyften TF700 som är monterad på Järnhästen Essence. Det måste 
göras korrekt och med försiktighet för att inte riskera att klämmas mellan 
rörliga delar.   

 

VARNING 
Var försiktig vid montering (och demontering) eftersom det 
finns en klämrisk mellan rörliga delar.   

Se först till att Tillbehörslyften TF700 är monterad på Järnhästen Essence 
enligt dess bruksanvisning innan montering av Arboristgripen kan ske.  
Motorn på Järnhästen ska vara avstängd.  

Arboristgripen monteras på Tillbehörslyften på Järnhästen Essence enligt: 

.Steg Åtgärd 

1 Placera arboristgripen så säker tillkoppling kan utföras 
(redskapsfästet ska vara fritt åtkomligt). Kör Järnhästen till rätt 
position och samtidigt manövrera Tillbehörslyften enligt 
beskrivning nedan.  

2 • Lyft upp adapterplattans låsbultar på Tillbehörslyften och 
vrid dem bakåt till skåran så att de är låsta i det övre läget.  

• Säkerställ att hydraulslangarna inte är i vägen för montering 
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3 • Vinkla in Tillbehörslyften med hjälp av hydrauliken så att 
adapterplattan får en snett framåtlutande position.  

• Kör Järnhästen mot Arboristgripen. Rikta in så stången på 
adapterplattan hamnar under motsvarande konsoler på 
Arboristgripens redskapsfäste.  

4 • Lyft upp Tillbehörslyften och vinkla den bakåt så hela 
adapterplattan ligger an mot redskapsfästet.  

• Lås redskapsfästet genom att släppa ner låsbultarna i 
motsvarande hål på redskapsfästet.  

• Kontrollera alltid att båda låsbultarna har glidit ner i hålen 
så att det låser.  
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5 Anslut hydraulikkopplingarna från timmergripen till Järnhästen 
Essence. Använd uttagen a1/b1 (Extra), se Järnhästen Essence 
bruksanvisning för mer info. Det har ingen betydelse vilket av 
uttagen som används till respektive slang, gripfunktionen blir bara 
omvänd. Säkerställ att slangarna är fastsätta ordentligt.  
Använd skyddshandskar vid montering för att undvika hydraulolja 
på händerna. Undvik oljespill i naturen.  

6 Kontrollera funktionen på timmergripen genom att aktivera 
”Option 3” på Järnhästens fjärrkontroll. Kör gripens cylinder fram 
och tillbaka några gånger för att hydrauloljan ska fördelas jämnt 
och titta efter eventuella läckage. 

 

5.3 Demontering 
För demontering av Arboristgripen görs montageinstruktionen i omvänd 
ordningsföljd (se beskrivning ovan).  

Men innan demontering påbörjas se först till att arboristgripen är nedställd på 
en fast och jämn yta. Motorn på järnhästen ska vara avstängd.  

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:  
Vid demontering av hydraulikslangarna kan det fortfarande finnas resttryck i 
systemet som kan göra det svårare att montera slangarna nästa gång. Säkerställ 
att det inte kvarstå något resttryck genom att flytta på spaken för hydrauliken 
(på fjärrkontrollen) fram och tillbaka någon gång när motorn är avstängd och 
tändning på.  
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6 Användning av tillbehöret 
Om det här kapitlet 

Det här kapitlet behandlar de grundläggande momenten före, under och efter 
användning. 

6.1 Kontroll före användning .....................................................................................13 

6.2 Användning ..........................................................................................................14 

 

6.1 Kontroll före användning 
Inledning 

Före körning ska alltid kontroll göras av operatören för att säkerställa en säker 
hantering 

Allmän översyn 
Följ instruktionen nedan: 

Steg Åtgärd 

1 Kontrollera ev. hydraulvätskeläckage 

2 Kontrollera att Arboristgripen är riktigt monterad på 
Tillbehörslyften. Se så de fjäderbelastade låsbultarna låser 
infästningen och att inget glapp förekommer i fästet.  
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6.2 Användning av gripen 
Max belastning 

Arboristgripen är konstruerad för en maxbelastning på 300kg. Överskrid aldrig 
det eftersom det då finns risk att Järnhästen välter.  

Lyfta upp och sänka ned samt tiltning 
Arboristgripen lyfts upp och ned samt tiltas med hjälp av Tillbehörslyften, se 
dess bruksanvisning för mer info gällande användning.  

 

VARNING 
Operatör eller andra personer får inte vistas med någon 
kroppsdel under Arboristgripen! 

Gripfunktion 
För manövrering av timmergripen används ”Option 3” på fjärrkontrollen för 
Järnhästen Essence. Spaken förs upp eller ned för att öppna respektive stänga 
gripen. Riktningen kan ev. vara omvänd beroende av hur slangarna kopplas in. 

Manövrera Tillbehörslyften och Arboristgripen mjukt och försiktigt för att 
undvika att lasten kommer i svängning. Eftersträva jämvikt på det som lastas 
för att undvika att Järnhästen välter. Håll avstånd till Järnhästen vid 
manövrering av Tillbehörslyften och Arboristgripen.  

Timmergripen roterar fritt (180°) och kan positioneras vid behov, detta görs då 
enklast för hand. Men gör det försiktigt och kör inte hydrauliken till 
Arboristgripen eller Tillbehörslyften samtidigt. Var uppmärksam på att ingen 
får vistas med någon kroppsdel under Arboristgripen.  

 

VARNING 
Operatör som roterar timmergripen får aldrig stå direkt under 
gripen för att inte riskera något om gripen skulle falla.  

Hastigheten på gripens hydraulcylinder kan regleras av en variabel flödesventil 
på Järnhästen, läs mer om hur hydrauliken fungerar i bruksanvisningen för 
Järnhästen. Var uppmärksam på att regleringen även påverkar hastigheten för 
Tillbehörslyften.  

Efter användning 
När Järnhästen inte används ska hydrauliken vara avlastad. Arboristgripen inkl. 
Tillbehörslyften ska alltså sänkas ned till marken eller golvet för att inte riskera 
att falla ned oväntat.   
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6.3 Användning som fällriktare.  
Arboristgripen kan även användas som fällriktare. Detta görs genom att 
manövrera Arboristgripen med hjälp av Tillbehörslyften så att taggarna på 
lyftarmen vinklas mot trädet som ska fällas.  

Järnhästen används nu för att knuffa och rikta trädet i tänkt fällriktning.  

Operatör som använder arboristgripen som fällriktare behöver ha bra 
förståelse för vilka risker detta innebär och måste minst ha motorsågskörkort, 
arboristutbildning eller motsvarande.  
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7 Underhåll av produkten 
Om det här kapitlet 

Det här kapitlet beskriver de vanligaste underhållsuppgifterna för gripen samt 
hur den bäst långtidsförvaras. 

Motorn på Järnhästen ska alltid vara avstängd före underhållsarbete startas och 
gripen ska alltid vara nedhissad och/eller stå stadigt på marken för att 
minimera risk för kläm- och krosskador.  

Frigör även eventuellt resttryck i hydraulslangarna vid demontering av 
slangarna. Se avsnitt 5.3.  

Rengör gripen allmänt före underhåll sker.  

Vid behov kontakta din återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad. 

 

VARNING 
Se alltid till att gripen är nedsänkt och/eller står stadigt på 
marken vid underhållsarbete eftersom det annars finns en risk 
för kläm- och krosskada.  

 

7.1 Hydrauliska delar 
Kontrollera hydrauliska kopplingar och den hydrauliska kolven visuellt efter 
eventuella läckage eller skador.  

Om du hittar fel kan en hydraulslang eller komponent behöva bytas ut, 
utrustningen får då inte användas innan det är åtgärdat.   

Reservdelar får du tag på hos din närmaste Järnhästen återförsäljare och/eller 
auktoriserad verkstad. Överlåt reparation till professionella servicetekniker om 
du inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet om hydrauliksystem.   

7.2 Mekaniska leder 
Det finns flera smörjnipplar på själva gripklon, vilka visas i bilden nedan. Det 
är viktigt att lederna är tillräckligt smorda för att förlänga livslängden. Intervall 
för smörjning beror mycket på hur den används, men ett rekommenderat 
intervall vid kontinuerlig körning är efter var 20 timme.  

Använd smörjfett av NLGI klass 2.  
Den roterande leden vid gripen är konstruerad med glidbussningar och kan 
betraktas som underhållsfri (har ingen smörjnippel).  
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8 Transport, lyft och förvaring 
Om det här kapitlet 

Det här kapitlet beskriver hur Arboristgripen lämpligast transporteras, lyfts och 
förvaras.  

8.1 Transport, lyft och förvaring 
Arboristgripen transporteras och förvaras lämpligen på en långpall (till exempel 
200x80). Förvaring kan även ske på ett plant underlag, men undvik att lämna 
redskapet direkt på marken. Placera det då till exempel på träklossar eller 
liknande. Se bild nedan för illustration av hur redskapet lämpligast läggs på pall.  

Säkerställ att redskapet inte kan röra på sig vid transport eller förvaring. Vid 
transport på pall säkras tillbehöret med två spännband mot pallen.  

Lämna aldrig hydraulkopplingarna liggandes mot marken.  

Förvaring bör helst ske skyddat från regn, solljus och extrema temperaturer. 

  

Ska tillbehöret lyftas används lämpligen lyftsling runt kranarmen.  
Var uppmärksam så inte hydraulslangarna skadas vid lyftet.  

8.2 Långtidsförvaring 
Vid längre förvaring rekommenderas att gripen förvaras torrt för att förhindra 
ytrost, temperatur mellan +0°C till +30° C och en relativ fuktighet som inte 
överstiger 65% är att rekommendera.  

Se till att kolvlederna är smorda enligt kapitel 7.1.2 och olja även in synliga 
delar av kolvstången.  
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9 Återvinning och skrotning 
Återvinning och skrotning 

Vid skrotning demonteras hydraulikdelarna och hanteras som farligt avfall. 
Resterande delar lämnas för återvinning av metall 
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