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Bruksanvisning/vedlikeholds veiledning 

Hyra Minigarngreier 400H®   
 

 

Din Hyra Minigarngreier 400H® har 1 års garanti på slitedeler som motor, lager osv. 

OBS: Hyra minigarngreier 400H® er beregnet for å henge. Den tåler ikke slag og 

støt. Skader som følge av slag og støt dekkes ikke av garantien. 

OBS: KLEMFARE! Stikk aldri armen inn i maskinen så lenge tromlene går rundt. Hånden 

kan hekte seg fast og følge med inn mellom tromlene. Har du behov for å rette/fjerne noe 

fra maskinen, slå alltid av maskinen før du begynner å rette/fjerne noe fra maskinen. 

 

Montering og oppkobling 

Hyra minigarngreier 400H kommer 

todelt, monter sammen delene ved å 

sette merket stag på merket hull på 

maskinen. Skal du ordne egen rigg, 

anbefaler vi at du sveiser fast din 

festeanordning til topplaten før 

garngreieren monteres sammen. 

 

Hydraulikk slager: koble til pumpe ved 

å fjerne sort topp på hver side av 

dreiesleideventil.  Trykk og retur kobles 

etter behov alt etter hvilken vei du ønsker 

dreiesleideventil skal peke ved bruk. 

Anbefalt liter olje pr minutt: 12-20 

liter 

Max: 20 liter/400 omdreininger.  

Trykk: 140bar 

Alle hydrauliske koblinger leveres i 3/8’’ 

Større pumpe: bruk reduksjonsventil.  
 

Presshjul: Sylinderformen sørger for å dra 

med seg både terner og garnlinet.  

Stammestrikk skal brukes kun for å holde 

presshjul på plass ikke for å presse de ned 

mot trekkrullen. 

 

Lufttrykket i presshjulet anbefales 

nøytralt. Presshjulet er ikke en garnblåse og 

skal heller ikke blåses opp som en. 

 

 

   
Riktig lufttrykk          Feil lufttrykk 

 

 

dreieskive   

Alle maskiner leveres uten svingkrans. 

Svingkrans med som lås og plate for å 

sveise fast oppheng til rigg leveres som 

tilleggsutstyr. (Bilde1) 

dreieskive med riggfeste 
Ved bestilling av Hyra Rigg, tilpasses 

svingkrans med festet til rigg fra leverandør. 

(bilde 2) 
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Vedlikehold 

 
Røde piler indikerer 

smørepunkt. Lagerets 

smørenippel er på innsiden av 

rullen. 

 
 

For å gi garngreieren et så langt liv som mulig trenger 

den litt vedlikehold av deg som bruker. 

Daglig vedlikehold 

Spyl ren garngreieren etter bruk gjerne med ferskvann. 

Gå over alle mutre og stram dem opp med jevne 

mellomrom. 

2-4 ganger i året, alt etter hvor mye garngreieren 

brukes, må lageret smøres via smørenippel  

Kransen på toppen smøres samtidig. 

Pressrullen kan etterfylles med luft ved behov. Ventil i 

siden på pressrullen. 

Etter endt sesong, bør garngreieren vaskes grundig ren 

i ferskt vann for å unngå tæring 

 

 

Hyra minigarngreier 400H med dreieskive 


