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Specifikationer
MÅL

Totallængde  31" (0.79 m)

Total bredde   27" (0.69 m)27" (0.69 m)

Totalhøjde 48" (1.20 m)

Enhedens samlede vægt 204 lbs (DL902HEU), 207lbs
(DL1302HEU), 267lbs
(DL1402SEEU, DL1802VEU,
DL1802VEEU)

Maks. hældning under drift 25°

MOTOR

Passer til modellerne:  DL902HEU

Motor: Model GX270UTQA2

Motor: Type Honda

Motor: Brændstofkapacitet 5,6 qt (5,35 l)

Motor: Oliekapacitet 1,16 qt (1,1 l) 

 

MOTOR

Passer til modellerne:   DL1302HEU

Motor: Model GX390UTQA2

Motor: Type Honda 

Motor: Brændstofkapacitet  6,9 qt (6,5 l)

Motor: Oliekapacitet 1,16 qt (1,1 l) 

 

MOTOR 

Passer til modellerne:   DL1402SEEU

Motor: Type EX400DS6030*1

Motor: Model Subaru

Motor: Brændstofkapacitet 7,4 qt (7,0 l)

Motor: Oliekapacitet 1,3 qt (1,2 l)

 

MOTOR

Passer til modellerne: DL1802VEU  

Motor: Model 3564420298F1

Motor: Type Briggs and Stratton

Motor: Brændstofkapacitet 9,00 qt (8,52 l)

Motor: Oliekapacitet 1,75 qt (1,66 l)

 

MOTOR 

Passer til modellerne:   DL1802VEEU

Motor: Model 3564470299F1

Motor: Type Briggs and Stratton

Motor: Brændstofkapacitet 9,00 qt (8,52 l)

Motor: Oliekapacitet 1,75 qt (1,66 l)

 

Driftssikkerhed
Læs sikkerhedsreglerne i den generelle sikkerheds- og
garantimanual, der medfølger denne betjeningsvejledning
i din Billy Goat Debris Loader pose med dele og
litteratursamling. Følg sikkerhedsreglerne nøje. Hvis du ikke
følger disse regler, kan det medføre mistet herredømme over
maskinen, alvorlig personskade eller død for dig selv eller de
omkringstående eller beskadigelse af ejendom eller udstyr. 

Advarselstrekanten ( ) i teksten angiver vigtige advarsler
eller forholdsregler, som du skal følge.

Pose med dele og litteratursamling
Produkt Delnr.

Garantibevis 400972

Betjeningsvejledning  812508

Generel sikkerheds- og
advarselsmanual

100294

Illustreret reservedelsbog 812510

Sikkerhedsaflåsningssystem
Med slangemuffen installeret (som vist i figur 1) er kontakten
åben, og motoren er ikke jordet ud, så motoren kan køre.
Slangen skal installeres over kontakten, og kontaktens greb
skal aktivere kontakten, for at motoren starter.
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Sikkerhedsmærkater
2

Produkt  Delnummer
A 811215

B 790232

C 790142

D 400268

E 400424

F 810736

G 100330

H 790301

I 100252

Kassens indhold
Din Billy Goat affaldslæsser sendes fra fabrikken i en kasse
og kræver en vis samling. Du skal samle udstødningsbuen,
mundstykket, mundstykkets holdeløkke, slangebomme,

slangebånd, slangemuffe og spændebånd vha. de
medfølgende dele. 

   

LÆS alle sikkerhedsinstruktionerne, før enheden samles.

VÆR FORSIGTIG, når enheden fjernes fra kassen. 

FYLD OLIE på motoren, før den startes.  

Bemærk: Et batteri er ikke inkluderet! Din Billy Goat
affaldslæsser skal bruge et 12 V, 40 AH, 240 CCA batteri af
min. U1-seriegruppe for korrekt pasform.

Tjekliste for indpakkede dele
3

I.D. Produkt DL902HEU,
DL1302HEU,
DL1402SEEU

DL1802VEU,
DL1802VEEU

A Udstødningsbue 813603 813603

B Slange-bom-samling 810880 (8"
DL9-13)
810868 (10"
DL14)

810868 (10")

C Bom-kæde-samling 791117-S 791117-S

D Mundstykkets håndtag 791116-S 791116-S

E Mundstykkets indsugning 811007-S (8" for
DL9-13)
811005-S (10" for
DL14)

811005-S (10")

F Spændebånd til slange 810566 (8")
810706-01 (10")

 810706-01 (10")

G Rem slange bom 810880 (8")
810868 (10")

810868 (10")

H Slange 812390 (8" X
16,5')

811244 (8")

791033-S (10") 

791033-S (10")

J Spændeskive (mundstykkets
indsugning)

8172020 8172020
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I.D. Produkt DL902HEU,
DL1302HEU,
DL1402SEEU

DL1802VEU,
DL1802VEEU

K Bolt (mundstykkets
indsugning)

8041032 8041032

L Møtrik (mundstykkets
indsugning)

8165002 8165002

M Møtrik (rem slange bom) 8165001 8165001

N Bolt (bue) 8024058 8024058

O Møtrik (bue)  8165003 8165003

P Bolt (rem slange bom) 8041013 8041013

Materiel til samling af indledende
opsætning
4

I.D. Delnummer ANTAL
J  8172020 4

K  8041032 2

L  8165002 2

M  8165001 1

N  8024058 8

O  8165003 8

P  8041013 1

Q  791027 2

R  791057 1

Samling
Montering af hovedenheden
Denne enhed skal monteres sikkert til en anhænger, et
lastbillad eller en anden lignende overflade før brug. Brug
ikke denne enhed i fritstående stilling. Enheden er ikke stabil,
før den er blevet fastgjort. Fastgør enhed gennem dens
fod og gennem monteringsoverfladen med 3/8" bolte med
spændeskiver og låsemøtrikker.

5

Samling af indledende opsætning
1. Fastgør enheden sikkert til ladet på en lastbil eller til en

anhænger, således at udstødningen udledes i en lukket
beholder. 

2. Fastgør slangebommen til slangen ved at føre bommen
gennem ringene oven på huset.  

3. Sæt slangen på husets indsugning, og sørg for, at
lukkekontakten er placeret under slangen (ellers vil
sugningen ikke starte). Placer så skraldens strop (ikke
vist i figur 3) over og rundt om enden af slangen for at
fastgøre den til huset. 

4. Fastgør mundstykkets håndtag til mundstykkets
indsugning med bolte, spændeskiver og møtrikker (J, K
og L i figur 3).  

5. Fastgør det samlede mundstykke til slange med slangens
spændebånd. Placer mundstykkets håndtag opad, når
slangen er udstrakt for at undgå forviklinger, før slangens
spændebånd strammes. Læs slangesamlingen på under
betjening. 

6. Saml slangeremmen om slangen, og fastgør kæden
mellem slangeremmens flanger med hovedskrue og
låsemøtrik. Fastgør kæden på bommen og skruen på
slangeremmen. Se “Justering af slangebom” for flere
oplysninger. 

7. Fastgør udstødningsbuen sikkert med møtrikkerne og
boltene (N og O i figur 4).
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8. Installer et almindeligt 12 volt plæne- og havebatteri af
“U1”-serien (ikke inkluderet) med mindst 240 ampere
til kolde opstarter og 40 normerede amperetimer ved
at bruge batteribeslaget, holdestænger, spændeskiver
og låsemøtrikker. Kun modellerne DL1402SEEU og
DL1802VEEU skal bruge et batteri.

9. Fastgør det røde batterikabel til +terminalen og det sorte
batterikabel til -terminalen på batteriet.

Betjening
Betjening under støvsugning
Vigtigt: Mens maskinen er slukket og tændrøret frakoblet,
tjek den udskiftelige forings tilstand før hver brug, og udskift
efter behov.

Udstødningens retning og distance: Udstødningens
retning og distance kontrolleres af udstødningsbuens rotation.
Typisk er affald rettet mod at lægge sig bagerst i beholderen.
Udstødningens retning justeres ved at rotere udstødningsbue
i den ønskede retning og så fastgøre buen til huset med
de medfølgende dele. Se afsnittet “Samling af indledende
opsætning” for vejledning i, hvordan buen monteres.  

 FORSIGTIG
Buen er tung. Vær forsigtig, når den justeres. Stå aldrig
direkte under buen, når udstødningsretningen justeres. Ret
aldrig udstødningen mod et område, hvor forbipasserende
kan krydse affaldets bane. 

Indsugningsbetjening: Bevæg mundstykket i fejende
bevægelser over affaldet, mens den fuldt samlede maskine
kører. Lad altid luft strømme ind i mundstykket sammen med
affaldet. Bloker ikke mundstykket helt under støvsugning, da
det vil reducere ydeevnen og øge tilstopning.

6

For at fjerne tungere affald, eller affald der sidder fast, rokkes
mundstykket fremad for at koncentrere sugekraften omkring
affaldet.

7

 

Justering af slangebom
Korrekt justering af bommen forhindrer de fleste tilstopninger
af slangen i at opstå og maksimerer sugeevnen ved at holde
slangen lige og vinkelret mod huset. Hæv eller sænk en af
fastgøringsleddene til et andet sted på kæden for at justere
højden. 

8

 
I.D. Beskrivelse

A Slange

B Slangerem (stræk slangen ud før
spændebåndet påføres)

Pleje af slange
For at øge slangens levetid skal du periodisk rotere slangen
og placere mundstykket og muffen på enhedens frontplade.
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Dette sikrer, at slangen ikke kun vil blive slidt på én side,
hvilket forlænger dens holdbarhed. 

Hold slangen så lige som muligt, og undgå skarpe bøjninger
under betjening for at opnå den bedste opsamling og undgå
tilstopninger. Træk aldrig slangen. Fjern og læg altid slangen
på plads, før enheden transporteres. Opbevar slange lige og
fladt for at bevare fleksibilitet til næste brug. 

Pleje af batteri
Denne procedure er kun for modeller med elektrisk start.

Korrekt pleje kan forlænge batteriets levetid. Følg disse
anbefalinger for at sikre dit batteris bedste ydeevne og
levetid: 

• Lad ikke batteriniveauet blive for lavt. Hvis maskinen ikke
bruges, så oplad batteriet hver 4-6 uger med en 2 ampere
batterioplader. Betjen motoren i mindst 45 minutter for at
fastholde korrekt batteriniveau.

• Opbevar et ubrugt batteri på et tørt sted, der ikke fryser.
• Oplad ikke et allerede opladt batteri. I teorien kan du ikke

overoplade vores batteri med en vedligeholdelseslader,
men når et batteri er helt opladt, og opladeren stadig er
tændt, skaber det varme, som kan skade batteriet. Et helt
opladt batteri vil vise 12 -13,2 V med et voltmeter.

• Start ikke motoren med håndsvinget, når batteriniveauet
er lavt. 

Vedligeholdelsesprocedurer
Fjernelse af tilstopning fra slange
Stræk slangen helt ud i lige linje, mens motoren kører, og
enheden er monteret på en anhænger, et lastbillad eller
en anden lignende overflade, for at løsrive tilstopningen.
Hvis tilstopningen ikke vil løsrives, så sluk enheden, og lad
motoren gå helt i stå. Fjern slangen, og bortskaf slangens
tilstopning manuelt. 

 FORSIGTIG
Det tilstoppende affald kan være skarpt. Brug altid kraftige
handsker, når du fjerner tilstopninger. 

Fjernelse af tilstopning fra hus eller
udstødningsbue
1. Sluk motoren, og vent til skovlhjulet står helt stille. 
2. Frakobl tændrørsledninger og batterikabler. 
3. Fjern slangen fra huset, og find ud af, hvor tilstopningen

er placeret. 
4. Hvis det er muligt, så fjern tilstopningen gennem

indsugningsåbningen. Det kan være nødvendigt at fjerne
indsugningsadapteren for at få adgang til at rense huset. 

5. Hvis tilstopningen er i buen, skal du forsigtigt fjerne buen
og fjerne tilstopningen.

 FORSIGTIG
Buen er meget tung. Stå ikke direkte under buen, når den
fjernes. 

 FARE
Tilstopningen kan indeholde skarpe genstande. Fjern
tilstopningen med kraftige handsker.  

6. Genforbind tændledningen.

Udskiftning af foring
1. Fjern stroppen, der fastgør slangen til frontpladen. 
2. Vrik forsigtigt slangen af frontpladen.
3. Fjern frontpladen. Brug en 1/2" nøgle til at løsne

frontpladens møtrikker. Træk frontpladen af, og sæt den
til side. 

Bemærk: DL9-13-serien har seks (6) møtrikker til frontpladen.
DL14-18-serien har 10 møtrikker. DL29-37-serien har 12
møtrikker. 

4. Fjern buen. Brug en 9/16" nøgle til at løsne de otte
møtrikker og bolte, der fastgør buen til husets flange. 

 FORSIGTIG
Buen er meget tung. Stå ikke direkte under buen, når den
fjernes. 

5. Fjern de 10 møtrikker og bolte, der fastgør foringen til
huset. Brug en 3/16" unbrakonøgle på de rundhovedede
bolte. Brug samtidigt en 1/2" nøgle på møtrikkerne for at
løsne delene. 

6. Når delene, der fastgør foringen, er fjernet, kan du række
hånden ind i bue-til-hus-overgangen. Tag fat i foringen,
og træk det ud gennem toppen af overgangen. 

7. Før den nye foring ind i huset gennem bue-til-hus-
overgangen. Sæt delene, der blev fjernet i trin 5, tilbage
på plads for at fastgøre den nye foring til huset. 

8. Udfør trin 2-4 i modsat forståelse. Når slangen sættes
tilbage, skal den placeres over sikkerhedslåsekontakten.
Se afsnittet om sikkerhedslås i denne manual for flere
oplysninger. 

Udskiftning af skovlhjulet
1. Vent på, at motoren køler ned, og frakobl

tændrørsledninger fra begge sider af motoren. 
2. Tag det negative batterikabel (sort) af batteriet. 
3. Tag slangen ud af enheden.
4. Frakobl slangen fra bomsamlingen. 
5. Fjern indsugningshusets samling med 9/16" fatning og

topnøgle for at fjerne 12 låsemøtrikker. Sæt forsigtigt
indsugningssamlingen til side uden at putte for meget tryk
på sikkerhedskontaktens ledningsnet.

6. Fjern skovlhjulets bolt og låseskive ved at bruge en
slagnøgle. Se figur 9. 
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7. Træk skovlhjulet ud. 
8. Når skovlhjulet er fri fra motorskakten, få skovlhjulet til at

flugte med åbningen, og træk det lige ud af huset. 
9. Brug en ny skovlhjulsbolt, -spændeskive og -låseskive til

at installere det nye skovlhjul i omvendt rækkefølge. 

10. Spænd skovlhjulsbolten. Fastspænd skovlhjulsbolten
til 33-38 fod-pund (45-52 N.m) for DL9-18-serien.
Fastspænd skovlhjulsbolten til 175-180 fod-pund
(237-244 N.m) for DL29-37-serien. 

11. Gentag trin 2 til 5 i omvendt rækkefølge. 
12. Monter tændrørsledninger.

Opladning af batteriet
Betjen motoren i mindst 45 minutter for at fastholde korrekt
batteriniveau. Hvis batteriet bliver opbrugt, skal du bruge en
vedligeholdelseslader til at genoplade det. 

BEMÆRK Opladeren bør have en effekt på 12 volt ved
ikke mere end 2 ampere. Bruges en oplader med højere
ampere, kan det forårsage betydelig skade på batteriet.

• Ved 1 ampere skal batteriet oplade i op til 48 timer. 
• Ved 2 ampere skal batteriet oplade i op til 24 timer.  

Bemærk: Du vil ikke kunne genoplade et dødt eller næsten
tomt batteri ved at bruge rekylstarteren og så lade motoren
køre.

Bemærk: Når batteriet er helt opladt, skal du først frakoble
opladeren fra stikket. Frakobl så batteriopladerens ledninger
fra batteriet. Hvis batteriopladerens ledninger er forbundet til
batteriet, vil batteriet aflade sig selv. 
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Periodisk vedligeholdelse
Vedligeholdelse Hver brug Hver 50 timer Hver 100 timer Hver 250 timer Hver 300 timer

Tjek motorens olieniveau X        

Skift motorolie     X    

Tjek luftfilter X        

Rens luftfilteret   X*      

Udskift luftfilter         X*

Tjek/juster tændrør X        

Udskifte tændrøret     X    

Inspicer batteriet for korrosion eller lækage X        

Inspicer batteriterminalen for korrosion    X      

Tjek/juster ventilspillerummet       X  

Tjek udskiftningsforingens tykkelse for slitage X        

Tjek motoren for affald, og fjern det X        

Rengør slangen X        

Tjek for løse, slidte eller beskadigede dele  X        

Tjek for overdreven vibration X        

Rengør lastbilslæsseren X        

Tjek brændstofslangernes tilstand      X    

Tjek, at alle dele sidder fast     X    

* Eller efter behov
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Ledningsdiagrammer
Figur 10: DL902HEU og DL1302HEU ledningsdiagram

10

Figur 11: DL1402SEEU ledningsdiagram

11

 Figur 12: DL1802VEU ledningsdiagram

12

Figur 13: DL1802VEEU ledningsdiagram

13
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Fejlfindingstabel
Problem Mulig årsag Løsning

Vil ikke suge eller har dårlig sugeevne  • Mundstykke er begravet i affald
• Slange eller udstødning er tilstoppet 
• For stor mængde af affald 

• Træk mundstykket bort fra affaldsdyngen 
• Fjern tilstopninger fra slangen eller

udstødningen (se afsnittet om vedligeholdelse
for flere oplysninger) 

Motoren vil ikke starte. (Starter drejer ikke)  • Batteriniveauet er lavt eller fladt 
• Batterikabel er frakoblet, eller

batteriterminalen er korroderet 
• Ledningsnet er i dårlig stand eller frakoblet

låsekontakten  

• Oplad batteriet, eller udskift det, hvis det ikke
kan holde en ladning 

• Rengør batteriterminalen og kablet, og forbind
igen 

•  Installer slangemuffen sikkert på enheden,
og tjek om låsekontakten er aktiveret af
håndtaget

• Tjek ledningsnettets forbindelse  

Motoren vil ikke starte, men starteren drejer • Gashåndtag og/eller stopkontakten er i
“SLUKKET” position 

• Motoren er løbet tør for benzin 
• Benzinen i motoren er dårlig eller gammel 
• Tændrørskablet er frakoblet 
• Luftfilteret er snavset  

• Tjek stopkontakter, gashåndtag og benzin
• Tilslut tændrørsledningen
• Rengør eller udskift luftfilteret 
• Kontakt kvalificeret servicepersonel, hvis det

er nødvendigt  

Motoren er låst, og vil ikke trække over • Affald låser for skovlhjulet 
• Motoren har problemer med ydeevnen 

• Se vedligeholdelsesafsnittet “Fjernelse af
tilstopning fra hus eller udstødningsbue”, og
følg instruktionerne 

• Kontakt et motorværksted, hvis du får
motorproblemer  

Motoren vil ikke holde sig i gang Oliereservoir er overfyldt  Dræn olie, og genfyld til det korrekte niveau. 
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Tilbehør
Slangeudskiftningssæt Udstødningsslangesæt Anhænger-DL

Standard på DL-enheder. Lang, klar
polyuretanslange. Fås i 8", 10", 12" og 14"
diameter.  

Forlænger udstødningsdistancen ved at bruge
enten en fleksibel polyuretan eller en stålslange.

Kraftig fjederakselsanhænger designet til at
bugsere din DL. Giver enheden mulighed for at
blive monteret for opsamling bagfra. 

8" x 16,5' slange P/N 812390 (kun DL902HEU)

8" x 10' slange P/N 811244 (DL1302H,
DL1302HEU) 

10" x 10' slange P/N 791033 (DL1402SE,
DL1402SEEU, DL1802V, DL1802VE, DL1802VEU,
DL1802VEEU)

12" x 10' slange P/N 791034 (DL2901VE/VEMM)
14" x 10' slange P/N 792208 (DL3701VE) 

7" x 5' fleksibel polyuretanslange P/N 812300

8" x 5' fleksibel polyuretanslange P/N 791107

8" x 5' fleksibel stålslange P/N 791106

Anhænger med fjederaksel P/N 791152 (KUN
DL29-37-serien) 

Udvidelsessæt til ophængning Udsvingstilkobling  Udstødningsforlængersæt
Giver DL’en mulighed for at hænge fra et lodret
sidepanel (ikke til brug i transport). 

Giver DL’en mulighed for at blive monteret på en
tilkobling og svunget ud for lettere rengøring. 

Øger udstødningsbuens højde. 

P/N 812260 (KUN DL9-18-serien)  P/N SAH34 (KUN DL9-18-serien)  15,63" forlængelse P/N 812123-S (DL9-18-serien)

12" forlængelse P/N 792117-S (DL29-37-serien)

18" forlængelse P/N 792113-S (DL29-37-serien)

24" forlængelse P/N 792119-S (DL29-37-serien) 
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