Wheel track - MOUNTING instructions

1

Layout two sections of the track with the top of the cross
members facing up. Use one section with track locks
and one without. Make certain the track locks are at the
loose end.
Lägg ut två band med tvärjärnens överdel pekandes
uppåt. Använd en sektion med bandlås och en utan.
Säkerställ att bandlåsen är på de lösa ändarna.

2

Join the two sections using long track locks.

Förena de två sektionerna med långa bandlås.

3

Connect a long chain to the centre of the cross member
at the end with the track locks.
Fäst ett långt spännband eller klen kätting på mitten av
det sista tvärjärnet med bandlåsen.

4

Position the machine so that the wheel is lined up with
the track and wrap the chain around the centre of the
tire. Place the loose end of the chain on ground in front of
the tire.
Placera maskinen så att hjulen står i linje med bandet.
Lägg spännbandet/kättingen runt hjulet. Lägg den lösa
ändan på backen framför hjulet.

5

Pull the track around the top of the wheel by driving
over the chain.
Dra bandet runt hjulet genom att köra över spännbandet/kättingen.
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Wheel track - MOUNTING instructions
Using the track installation tool, tighten the track until a
track lock can be installed. Make sure the tracks locks
are installed from the outside with the backings against
the tire.

6

Använd spännverktyget för att spänna bandet tills
bandlåset kan installeras. Säkerställ att bandlåsbygeln
är installerat från utsidan med bandlåsplattan mot
hjulet.

7

Two lengths of track locks are provided to
ensure proper track tension. If the tires are worn, it may
be necessary to remove a cross member.
Två längder på bandlåset tillhandahålls för att säkerställa korrekt bandspänning. Om däcken är slitna, kan
det bli nödvändigt att ta bort ett tvärjärn.

8

Install the bolt so that the nut is on the inside of the link
system. This will prevent damage to the thread during
machine operation.
Fäst bultarna så att muttern är placerad på insidan av
länksystemet. Detta kommer att förhindra skada på bult
och mutter under maskinens drift.

Keep the tracks as tight as possible on the tires. During
the first days of operation, the paint and any rough
surfaces in the link system will wear smooth requiring the
tracks to be tightened again. Keep tires inflated to maximum allowable pressure as recommended by the
manufacturer.

9

Håll banden spända så hårt som möjligt på däcken
under första dagen. Färg och hårda ytor på länksystemet kommer att nötas till så banden kommer att behöva
spännas igen. Lufttrycket i däcken bör vara det maximalt
tillåtna från leverantören.

10

Tools needed: 		
-Track installation tools
-Long Chain 		
-Hammer			
-22mm wrench		
-22mm socket/ratchet

Verktyg som behövs:
-Monteringsverktyg
-Lång kedja/band 		
-Hammare			
-22mm skiftnyckel		
-22mm spärrskaft 		
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